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V čase, keď píšem tieto riadky, čo majú byť venované Ľudovítovi Štúrovi, teda roku, v ktorý si
pripomíname našu osobnosť číslo jeden, dejú sa
v jednom európskom štáte, ktorý sa kedysi pýšil
kultúrnosťou a civilizovanosťou, akési čudesné
manévre. Nad poľami a lesmi poletujú vrtuľníky, po hlavnej ulici hlavného mesta sa špacíruje
významná časť potentátov sveta, muži i ženy
(pričom jedny z ortodoxných novín tú v prvom
rade pochodujúcu dámu so solidárnym cítením
– inak vplyvnú osobu európskej politiky – vyretušujú, pretože sú na svete aj také demokracie, kde ženy nesmú ani do chrámov, ani sa len
prechádzať po tom istom chodníku ako muži),
množstvo z nich nesie na papieri čierne na bielom či biele na čiernom SOM CHARLIE (pravdaže, v ich jazyku).
A všetko sa to deje tesne po tom, ako
takmer v priamom prenose (niečo to pripomína, ale aj nabáda k otázke: ten, kto teroristickú
akciu filmoval pravou rukou, nemohol ľavou
rukou zmobilizovať políciu?) vybehli z čierneho auta dvaja v čiernom oblečení zamaskovaní
muži, vbehli do redakcie jedného „bezočivého“
plátku, postrieľali dvanástich novinárov, potom
vybehli na ľudoprázdnu(?) ulicu, vykrikovali, že
sú Al Káida – „Sme Al Káida!“ –, poradili si ešte
s neposlušným zásobníkom kalašnikova, nasadli
do auta a chceli odísť, no na konci ulice zbadali
policajné auto, zastavili, vyskočili, strieľali, policajné auto cúvalo a oni ušli a desiatky hodín sa
úspešne schovávali a medzitým v kóšer predajni
padli za obeť ďalšie štyri osoby...
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Včera večer v českom verejnoprávnom médiu, ktoré celých 24 hodín poskytuje najaktuálnejšie informácie (zatiaľ čo v slovenskom verejnoprávnom
dvojbodkovom médiu nás práve do totálneho zbláznenia zabávajú a zabávajú
a zabávajú buď na tému dokonalosti ulice, alebo na tému lásky k Slovensku, alebo podobne a ešte horšie), vystúpil kňaz Halík a oznámil, že on NIE
JE CHARLIE, aj keď hlboko nesúhlasí s vyvraždením časti redakcie, pretože
ten časopis s podobným názvom urážal inak zmýšľajúcich ľudí, kresťanov či
moslimov, intenzívne a oplzlo sa posmieval z ich idolov, a že aj sloboda má
svoje medze. Ale áno, iste, sloboda má svoje medze, podľa zákonov mnohých
štátov sa nesmie hanobiť národnosť a rasa... A na onen časopis sa to nevzťahuje? Ten predný rad špacírujúci sa po hlavnej ulici hlavného mesta onoho európskeho štátu to tak nevidí? Solidarizuje s tými, ktorí nactiutŕhačsky
hanobia city veriacich? Ozaj, najbližšie číslo onoho plátku vyjde už nie iba
v 60-tisícovom ani nie v pôvodne oznamovanom miliónovom, ale až v trojmiliónovom náklade! A sme... pri peniazoch, však, ako blízko je od slobody
k peniazom. Kto zaplatil to i to, i ono? A aké bude pokračovanie, ďalšie manévrovanie? To mesto je v týchto dňoch preplnené hliadkujúcimi policajtmi
a vojakmi.
Nuž veru, akási čudná mrákava oblieta svet. V záujme multikulturalizmu, prúdiaceho do Európy z juhu a východu – napriek tomu, že sa neosvedčil
(veď tie „izmy“!), a tvrdila to ešte nedávno aj vyretušovaná dáma z prvého
radu pochodu solidarity! –, chce naša milá a drahá Európa spáchať samovraždu, nie je ochotná (Bojí sa? A keď sa bojí, koho sa bojí?) hovoriť podobne ako
bývalá premiérka Austrálie či ako guvernér Quebecu: ak ste vy, inakší, prišli k nám a nechcete od nás odísť, zvyknite si na našu kultúru, tradície i na
bravčové mäso! Slobodu podľa svojho gusta hľadajte inde, trebárs doma
v Ázii, tu u nás ostane naša európska a kresťanská sloboda, lebo bez nej nebudeme!
Teda o slobodu (a peniaze) ide. Aj o našu slobodu, ktorú často ako zhasínajúci plamienok ochránili generácie našich predkov, konkrétne v určitom
presne zistiteľnom čase najmä generácie bernolákovcov a štúrovcov, ale aj
hlinkovcov a rázusovcov, keď tí prví brúsením jazyka tohto národa dodávali
mu chuť a odvahu ostať národom a nezliať sa vedno s vodami tokov a potokov, stekajúcich z našich veľhôr a hôr do Dunaja. Dávno po Konštantínovi Filozofovi, jeho bratovi a ich žiakoch obnovili písanie a vydávanie kníh v našom
vlastnom jazyku a knihy, to predsa bol i je základ vzdelanosti. A kultúrnosti,
udržiavania tradícií aj skutočnej slobody. Za našu slobodu vymyslel Štúr po
stáročiach prvý ozbrojený boj, on to bol, kto 19. septembra 1848 na Myjave
vyhlásil: „My v tomto slávnom okamžení sa za neodvislých od Maďarov vy2
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hlasujeme, všetku poslušnosť maďarskému národu, jeho vláde vypovedáme!
– My povstávame proti ministerstvu maďarskiemu. Maďari, použijúc vzbúr
europejských, oborili sa na nášho spoločného kráľa a násilne vymohli od neho
vládu maďarskú, to tak rečenô ministerstvo. Bolo nám predtým zle, ale pod
ministerstvom maďarským stalo sa nám tisíc ráz horšie!“ A urobil dobre, že
slovenskú revoltu „vydupal zo zeme“ napriek tomu, že mnohí, aj Milan Hodža
vo svojej knihe Československý rozkol, zazlievali mu jeho rozhodnutie. Boli, sú
(a aj budú) rozliční pochybovači argumentujúci napríklad tým, že po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1867 sa cisár prakticky úplne prestal pliesť do
uhorských záležitostí a Slováci boli vydaní na milosť a nemilosť tým, ktorých
sa chceli ozbrojeným vystúpením zbaviť, proti ktorým bojovali. A či mohli od
nich čakať viac porozumenia pre svoje ciele než od svojho spojenca, od cisára?
Isteže nemohli, lebo oni dobre vedeli, s kým majú tú česť! Chvalabohu, že sa
rozhýbali, veď to bol naozaj čin, ktorým si Slováci zachránili v Uhorsku svoju
národnú existenciu, tie ďalšie mali na čom stavať. Vojenský neúspech ešte
neznamená, že povstanie nezasialo semiačko budúceho politického úspechu.
Ten ešte neprišiel o dvanásť rokov, Maďari memorandom z roku 1861 opovrhli, no prišiel o 70 rokov. Jednoznačne od vlády Svätoplukovcov a pozvania
a účinkovania cyrilo-metodskej misie je tento Štúrov (a, isteže, aj Hurbanov,
Daxnerov a Francisiciho etc.) čin najsvetlejším činom v slovenskej histórii.
Napriek prehrám i stratám odkryl nové kapitoly slovenských dejín a raz sa –
dúfajme – dostane aj do európskych učebníc histórie ako obdivuhodný pokus
malého národa, ktorý už takmer nežil, stať sa slobodným.
Ale, pravdaže, dnes by sme tu neboli ani bez Hlinkovej naliehavej výzvy
z 24. júna 1918: „Okolkovaním nedopracovali by sme sa nikdy k vytúženému
cieľu. Tu je doba činov. Nutno nám určite vysloviť, či pôjdeme naďalej s Maďarmi, alebo s Čechmi. Neobchádzajme otázku, povedzme otvorene, že sme
za orientáciu česko-slovenskú. Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť.“ Bol to ten Hlinka, o ktorom vládne (maďarské) noviny
v roku 1907 napísali: „Hlinku by mali zaživa z kože zodrieť a potom to jeho
už odrané mäso vrelým olejom obariť...“ Aj štúrovci, aj hlinkovci na vlastnej
koži poznali spôsoby, ktoré do Európy prišli z Ázie. A skadeže sa to tíska do
Európy islam?
Veď Európa: Pred vyše dvadsiatimi rokmi uviedol v Literárnom týždenníku spisovateľ a filozof národa, v ktorého hlavnom meste sa konajú spomínané
manévre, Michel Guérin: „Vy Slováci úzkostlivo chránite svoje duchovné dedičstvo. Je vo vás niečo detsky neskazené a čisté. Vy Slováci naozaj veríte, že
ľudstvo cestu nájde. My na Západe čakáme na vašu neskazenú interpretáciu,
vy držíte pochodeň nádeje.“
slovenské pohľady 3
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Takže na Západe čakajú na našu neskazenú interpretáciu cesty nádeje
pre ľudstvo. Akosi mi to splýva so slovami Jána Pavla II., keď na audiencii
9. novembra 1996 na našu adresu povedal: „Slovensko má osobitnú úlohu
pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte!“ Zalovme
v mysliach a uvažujme: Ak v 9. storočí prorokoval svätý Metod našim predkom tisícročie doma, ale pod vládou iných, po dokonalej tisícročnej príprave
(izraeliti blúdili v púšti len štyridsať rokov) pápež Ján Pavol II. (už tiež svätý)
mohol mať pre nás na začiatku tretieho tisícročia úplne iné slová. Nelámme si
hlavu, čože to máme vykonať. Môže to byť niečo iné ako náš slovenský život,
pokračovanie v kontinuite, v udržaní našich tradícií, koreňov, ktoré spočívajú
v ohľaduplnosti, skromnosti, vzdorovitosti a pracovitosti našich ľudí, Slovákov.
Bez toho by nič nevzišlo ani sa nepodarilo. Nepretrvali by sme na križovatke
európskych dejov. Vzdorovanie osudu nenásilným spôsobom, dobrom je červenou niťou, ktorá sa tiahne celou našou históriou.
Čo iné mohol mať na mysli Michel Guérin či Ján Pavol II.? A pomôžme
si ešte naším storočným Imrichom Kružliakom: „Kronika martýrov nepomáha národu tak ako jeho vôľa zapojiť sa do svetovej civilizácie a ukázať, že
v jej procese vie byť osožným činiteľom.“ A pokračujme: Náš národ musí však
ostať svojský, a to na základe udržiavania vlastnej kultúry a kultúrnosti. „Sloboda nemá a nesmie mať inú mieru pre nás a inú pre druhých.“ Nuž ponúkajme Európe našu kultúru – nie je práve toto Guérinom spomenutá pochodeň?
Nie, nemôže to nebyť cesta tŕnistá – rovnaká bola i za Štúra. Ale... čo
s pochodňou, našou kultúrou? Neživorí až priveľmi v tieni peňazí, bez ktorých niet moderných nosičov informácií a ideí? Vládzeme ešte niesť pochodeň-kultúru, keď nám denne a stále akoby už navždy masírujú hlavy také
médiá, aké máme? Keď na piedestáli „kultúry“ sú – s prepáčením – otvory na
ľudskom tele? Tie prirodzené, ústa – na našich obrazovkách nás učia mľaskať
pri varení a jedení, pohlavné otvory (sex nadovšetko) a otvor análny –, to sú
nekonečné seriály o nemocniciach a lekároch. A potom nasledujú otvory po
bodných ranách a guľkách, o čom inom sú obľúbené americké akčné filmy?
Akíže to ľudia rozhodujú o programoch v našich televíziách? Vieme ešte –
takto vychovávaní – poznávať a presadzovať slovenské záujmy, „slovenskosť
podľa vôle Božej“? Vieme ešte hľadať a obhajovať slovenskú pravdu a hľadieť
pritom dopredu, teda ponúkať ju svetu? Sme tu a sami píšeme dejiny prítomnosti. Anton Semeš v závere svojej knihy Nie sme tu odvčera prorokuje takto:
„Nám v prítomnosti prísluší projektovať budúcnosť. A keby politické štruktúry
aj zlyhali, ostáva nám tu Matica ako jediná osvedčená ochrankyňa nášho národa.“ Bude to tak nejako. Kto iný, ak nie my, a kedy, ak nie teraz?
4
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Alebo, alebo – zavaruj Bože! Hrozí nám v Európe koniec našich dejín?
Majú pravdu tí, ktorí nám naháňajú strach či už dokonca pripravujú totálnu
zmenu života našich potomkov už ani nie o niekoľko desiatok rokov? Naozaj hrozí, že na našich kresťanských koreňoch vyrastie čoskoro moslimský
kontinent? Bude ešte potom vychádzať onen „drzý“ časopis? Nepostrieľajú
nás všetkých? Stačí, ak nad poľami a lesmi v krajine so slávnou kultúrnou

Miroslav Cipár: Kodifikovaný citát, akryl, plátno, 2010

minulosťou poletujú vrtuľníky, po hlavnej ulici hlavného mesta sa špacíruje
významná časť potentátov sveta, muži i ženy, a množstvo z nich nesie na papieri čierne na bielom a či biele na čiernom SOM CHARLIE (pravdaže, v ich
jazyku)...?
14. januára 2015
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JÁN ZAMB OR

(SIDŽO O CHVÍLI
ZMIERENIA)
Dneska som mesto vnímal s vďakou,
deň ma len blažil, netrpel som preň
a tešil som sa z dievčat, mladých žien,
ako sa človek teší z vtákov –
z tých nedosiahnuteľných, plných taju,
ako tu lietajú a odlietajú.
(Neodkladné, 1980)

6
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ANTON HYKISCH

KDE JE MOC
A KDE JE SPISOVATEĽ?

Som slovenský spisovateľ. Bolo mi súdené žiť v krajine v sovietskej záujmovej
sfére. Ako študent som sa s dvoma kamarátmi pokúsil utiecť do západného
Nemecka, aby som uvidel slobodný svet. Pokus sa nepodaril. Uväznili nás. Neskôr som začal písať. Písanie ako kompenzácia, alebo pokus o únik do virtuálneho sveta? Neviem. To, o čom viem, boli mnohé konflikty s politickou mocou. Môj prvý román mi zomleli v drvičke (tritisíc kusov), ale neskôr ho dovolili publikovať. Všetci poznáme túto politickú hojdačku, raz hore – raz dole,
hore – dole. Ako čestný človek som viackrát prejavil svoje kritické postoje. Po
sovietskom vpáde v roku 1968 ma ako redaktora vyhodili z rozhlasu. Niekoľko rokov som nemohol publikovať ani vetu, ani slovo. Počas týchto krušných
rokov som však napísal niektoré zo svojich najlepších kníh, obrátil som sa
do minulosti, do dejín. Po novembri 1989 som podľahol pokušeniu politiky,
zvolili ma za poslanca slovenského parlamentu, neskôr som strávil roky v diplomatických službách nášho samostatného štátu.
Pravdaže, môj životný príbeh nie je ničím výnimočným. Takýto životopis
zdanlivo dokazuje, že zápas spisovateľa s politickou mocou je nevyhnutný
a večný. Zdá sa, že existuje rovnica: Menej slobody – menej literatúry a menej
vplyvu, viac slobody – viac literatúry a viac vplyvu. Teraz však vidím, že táto
rovnica je otázna či pochybná.
Spisovateľ, človek písaného slova, výrobca osobitného tovaru zvaného
kniha, je teraz v slobodnej demokratickej spoločnosti nie taký slobodný, ako
sa predpokladalo v čase politickej tyranie. Viac slobody neznamená viac vynikajúcej literatúry, talentovanejších spisovateľov, väčší vplyv na verejnosť. Zdá
sa, že opak je pravdou: došlo k marginalizácii literatúry, serióznych autorov,
hodnotných kníh, a to v najširšom meradle.
Badateľný je presun moci: Moc politikov sa presunula na masmédiá.
slovenské pohľady 3
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Skutočná moc nad miliónmi formálne slobodných občanov sa dostala do rúk
mediálnych magnátov.
Tento prekvapujúci presun je výsledkom rôznych zmien, predovšetkým
v moderných technológiách. Spisovateľ je šťastným dieťaťom Gutenbergovej
éry. Máme radi knihy ako zhmotnenie myšlienok a pocitov, obdivujeme pokrok v tlačiarenskej technike, radi čítame knihy a radi s nimi spávame, často
sa im venujeme viac ako sexu. Sme presvedčení, že čítanie je jeden z úžasných
vynálezov ľudského rodu, je darom od Boha. Epocha osvietenstva, 19. a polovica 20. storočia boli zlatým vekom tlačeného slova, krásnych kníh, časopisov
a dennej tlače.
Rast audiovizuálnych médií znamená koniec tejto idyly. Dnes printové
médiá ustupujú na celej čiare. Civilizáciu slova v knižnej podobe nahradil
infotainment (informácia + pobavenie) produkovaný všadeprítomnými pohyblivými obrázkami. Pozeranie namiesto myslenia. To je prvý úder. Druhým
úderom je neustály pokles podielu kníh v oblasti printových médií. Ak ľudia
vôbec čítajú, tak čítajú zväčša magazíny, nie knihy. Knihy v tlačenej podobe
sú zahnané do kúta. V slobodnej trhovej ekonomike sú knihy najslabším článkom reťaze, čo produkuje zisky. Tak došlo k neuveriteľnému – médiá, dieťa
Gutenbergovho sveta, sa stali najväčším nepriateľom klasickej knihy, hodnotnej literatúry, spisovateľov.
Čo teda robiť? Ako čeliť stavu, ktorý už nie je hrozbou, ale skutočnosťou?
Ako bojovať proti novej moci?
Žiaľ, nemám poruke rozumnú radu. Musíme si dobre premyslieť, čo sa
stalo.
Podľa mňa by každý spisovateľ mal analyzovať vlastné výsledky, stratégiu a taktiku. Mali by sme sa zbaviť niektorých ilúzií minulosti.
Máme dva druhy spisovateľov: spasiteľov a diablov (devastátorov, ničiteľov).
Počas vlády totalitného socializmu, za vlády jednej politickej strany, spisovatelia a novinári suplovali politickú opozíciu a kritiku. Vystupovali ako
spasitelia, záchrancovia. Mnohí uverili, že kultúra je jedinou záchranou človeka, azylom.
Dnes nikto nepotrebuje vaše spasiteľské poslanie. Znamená to osobný
krach pre mnohých zaslúžilých autorov mojej generácie. Môžete byť hlásateľom hoci aj najdôležitejších večných právd, nie ste „in“. V našich časoch môžu
mať v našej Európe (dedičke kresťanskej a hebrejskej civilizačnej tradície)
ohrozovanej islamským terorizmom nasledovníci Ježiša Krista iba problémy.
Písať o základných problémoch človeka je zlý biznis. Pole ovládli hlásatelia
8
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postmoderny. Svet, dejiny nemajú svoj celistvý príbeh. Nič sa nedá vysvetliť,
všetko je deštruované. Netreba myslieť, treba sa oddať len pocitom. Prosím
vás, nerátajte so spasiteľstvom!
Nesmierne možnosti sa otvárajú spisovateľom-ničiteľom. Čo bolo v klasickom 19. storočí nevinnou zábavkou vyššej spoločnosti (markíz de Sade,
lord Byron, Baudelaire, Henry Miller atď.), stáva sa dnes velikánskym bizni-

Miroslav Cipár: Úkaz, olej, plátno, 2002

som. Vďaka moci masmédií zlo je najžiadanejším produktom autorskej tvorivosti. Náš dobrý úmysel zobraziť paradoxné stránky vnútorného života človeka je bohatým skladiskom pre našich mediálnych magnátov. Pravda, využitie
je veľmi selektívne. Ani slovko o Bohu (pripúšťa sa trocha Budha, Brahman,
Višnu, Krišna), ani zmienka o nejakých mystických stretnutiach s nadprirodzenými silami v nás, nie veru, milí televízni diváci! Vŕtame sa predovšetkým vo
vašom podvedomí, kopeme iba vo vašej čiernej diere.
Pre našich marketingových expertov hrá spisovateľ limitovanú úlohu
akéhosi špecialistu na hlbiny človeka. Nútia ho naštepiť jeho psychologické
poznatky do veľkých rozprávok, dnes zvaných fantasy, pravdaže pod prísnym
slovenské pohľady 3
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dozorom mediálnych čarodejníkov. Napísať a vydať knihu už nie je zárukou
podnikateľského úspechu. Nanajvýš môžete napísať knihu podľa úspešného
filmu. Literárny talent lepšie uplatníte v reklame alebo ako scenárista.
Naliehavým problémom nie je iba nadvláda neprintových médií. Problém
je v obsahu, ktorý šíria. Audiovizuálne médiá zneužili svoj vplyv na šírenie iba
jednej stránky ľudskej činnosti. Vzali na seba úlohu ničiteľov. Nekončiace sa
vlny krutosti, zločinu a násilia v globalizovaných masmédiách mätú a rozrušujú miliardy mladých ľudí na svete. Narastajúci proces podkopávania zásad
ľudskej integrity vedie k masovej duchovnej devalvácii a postupnému sebazničeniu. Aký je rozdiel medzi nacistickou „výchovou“ k bezcitnému übermenschovi, ktorý dobrovoľne vstúpil do zbraní SS a plnil rozkazy na vraždenie, a dňom a nocou bežiacim „sebavzdelávaním“ adolescentov prostredníctvom televízorov, počítačových hier a internetových stránok plných brutality
a perverzity?
Myslím si, že nemôžeme ostať v pozícii pozorovateľov. Táto situácia poškodzuje nielen imidž spisovateľov a tvorcov vôbec. Nová moc pracuje veľmi
účinne. Obrana je paralyzovaná.
Nie som moralista. Spisovatelia sa nemôžu stať stredovekými rytiermi,
aby bránili všemohúceho Boha alebo krásnu hradnú paniu. Unavujú ma rôzne
protesty či posolstvá. Sme však stále objektom neustáleho útoku, sme ponorení do oceánu nadvlády všemocných médií. Sme už naozaj utopencami?
Nemôžeme nehybne stáť a klesať k absolútnemu dnu. Som presvedčený, že v miliónoch ľudských sŕdc ostali zvyšky pradávnej túžby po láske a porozumení. Mnohí sa hanbia priznať, že túžia po vyšších sférach. Potajme zacítili pach suterénu, smrad výkalov, narýchlo prekrytý sprejovými vôňami.
Musíme sa obrátiť k našej jednoduchej zbrani, a tou je slovo. Musíme
slovo použiť nielen starostlivo, ale aj veľmi múdro. Neviem, ako to učiniť. Mali
by sme vniknúť do masmédií. Musíme u ľudí znova prebudiť cit pre niektoré
základné hodnoty: pre toleranciu k dobru, intoleranciu k zlu, k múdrosti rozoznať, čo je dobré a čo zlé, k dobročinnosti, solidarite a láske medzi ľuďmi.
Zrejme nadišlo obdobie novej alfabetizácie. Znova treba naučiť ľudí
ovládnuť zázračnú ľudskú schopnosť – umenie čítať. Napriek závratnému pokroku technológií kniha ostala médiom, ktoré prežilo tisícročia a bude žiť aj
v treťom tisícročí.
Pravda, je to ťažká úloha. Začať by sme mohli odhaľovaním pokrytectva
politiky a politikov, otrokov vlastných osobných cieľov a sluhov médií. Pokračovať by sme mohli selekciou médií, premysleným bojkotom deštrukčného
obsahu. Dvíhať človeka vyššie, nie ho tlačiť do suterénu.
10
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Spisovateľ je veľmi špeciálnym druhom ľudského rodu, je schopný odhaľovať najskrytejšie city jednotlivcov, vyjadriť ich slovami a prenášať ich na iné
ľudské bytosti, v ktorých vzbudí tie isté pocity. (Je to niečo ako nový mobilný
telefón, spojený s trojrozmerným domácim videom, liečbou viagrou a prístrojom na aromatické príjemné vône.) Jednoducho, spisovateľ je odborník na
prebúdzanie citov. Má v rukách budíček ľudskosti. Mali by sme byť predsa
hrdí na svoju profesionálnu šikovnosť, či nie?
Stalo sa to pred siedmimi rokmi v mestečku na slovensko-maďarskom
pohraničí blízo Dunaja. Zastrelili mocného bosa podsvetia. Bol mladý a tvrdý.
Jeho rodina a priatelia sa rozhodli dôstojne ho pochovať. Zavraždeného mafiánskeho bosa dali zabalzamovať. V najlepšom obleku ho posadili do jeho
obľúbeného mercedesa, potom to všetko spustili do veľkej vybetónovanej
šachty.
Nuž, pohreb tohto muža s profesionálnymi kvalitami bol veľmi pompézny.
Porovnajme si to s pohrebom niektorého spisovateľa, hocikoho z nás.
Vzhľadom na naše skromné honoráre by pohreb bol veľmi skromný. Možno
ktorýsi z nás by si želal vziať do hrobu niektorú z obľúbených knižiek. V jednom exemplári, pravdaže.
Pohreby oboch týchto profesionálne zručných osobností by sa teda navonok odlišovali. Po čase by však tie rozdiely zmizli. Prírodné sily by urobili
svoje. Mercedes Benz by v hrobke po istom čase podľahol korózii, nevraviac
o chatrnej knihe, ktorá by sa rozložila za oveľa kratší čas.
Celé bohatstvo si však nemožno vziať do hrobu. Kdesi vo vonkajšom svete ostanú exempláre našich kníh, ktoré sme publikovali počas života. Knihy
prežijú, hoci spisovateľ už nežije. Pre spisovateľa je to nádej, azda posledná.
Je to však aj záväzok, dobrovoľne prijatá povinnosť.
Bratislava december 2014
(Príspevok bol prednesený 23. marca 2004 v Budmericiach pri okrúhlom
stole Slovenského centra PEN, upravený autorom v septembri 2014 pre konferenciu k 25. výročiu vzniku Slovenského centra PEN)
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ANKETA SLOVENSKÝCH POHĽADOV

1. Vzniklo podľa vás roku 2014 na Slovensku pôvodné literárne dielo, ktoré
si zaslúži zvýšenú pozornosť našich čitateľov?
2. Aké zahraničné dielo preložené do slovenčiny by nemalo chýbať v našej
knižnici?
3. Všimla si vlaňajšie pôvodné a preložené diela literárna kritika a interpretovala ich vyčerpávajúco a objektívne?
4. Čo chýba/nechýba pôvodnej slovenskej tvorbe v kontexte modernej európskej literatúry?
5. Ako iniciovať rast pôvodnej tvorby v súčasných kultúrno-spoločenských
podmienkach? Držíme krok s Európou a vytvárame naň dostatočné podmienky?
GUSTÁV MURÍN
1. Hneď niekoľko: napríklad Tóthovo Komando 52 (Dixit)
približuje praktiky režimu, ktorý sa v rukách ľudí ako Mečiar či Lexa mení na zločinný. Na druhom póle histórie je
Vivat Academia – 95 rokov Univerzity Komenského od Dušana Meška (UK, nepredajné), ktorému pomáhal Pavol Demeš; knihu by mala mať každá oficiálna knižnica, pretože
ozrejmuje vznik prvých skutočne masových ročníkov vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku, navyše, číta sa ako dobrodružný
román! Ak vám v tomto výpočte chýba pozoruhodné prozaické dielo, tak to
chýba aj mne...
2. Všetko, čo vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov od
Noama Chomského, ale aj Nixonove najtemnejšie tajomstvá (D. Fulsom, Ikar).
Druhé dielo opisuje slabosti (napríklad alkohol) najmocnejšieho muža danej
éry a prvé tragické následky tých slabostí pre obrovské zástupy ľudí, ktorí
možno ani nikdy nepočuli meno Nixon. To je to nebezpečenstvo koncentrácie
moci a túžby ovládať svet...
3. Ako by mohla, keď prakticky neexistuje. Romboid, pôvodne určený
výhradne pre literárnu kritiku a reflexie, je dnes hanebným záhumienkom,
kde vegetujú akýsi nepodstatní stroskotanci už naozaj len pre ten „mrzký peníz“. Nikto to nečíta. Situáciu zachraňujú Slovenské pohľady a Literárny týždenník, lenže tam práve tie peniaze na honoráre premrhané v Romboide chý12
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bajú. A ako môžete chcieť profesionálne výkony kritiky v amatérskych podmienkach?
4. Slovenská literatúra prechádza obdobím, keď jej samosprávne autorské štruktúry už vyčerpali svoju záručnú lehotu. Štvrťstoročie po nežnej
revolúcii vymierajú spisovateľské organizácie na nezáujem mladších generácií. A tak až šiestim spisovateľským organizáciám, aj proti vôli niektorých,
na vlastnú päsť diriguje podpriemerný muzikant(?!) a apatické členstvo sa
len prizerá, ako tu za posledné roky paraziti najvyššieho rangu prešustrovali
takmer všetok ich spoločný majetok. To „takmer“ môžeme uviesť len vďaka
statočnosti nového vedenia Spolku slovenských spisovateľov. Kým sa z tohto
„úpadku a zosurovenia mravov“ nespamätáme, nemôžeme na našu rolu v kontexte modernej európskej literatúry ani pomyslieť.
5. Tie podmienky tu už boli, kým neprišiel v úlohe ministra ne-kultúry
likvidátor Tóth a po ňom Krajcer. Európski sme boli, kým sme mohli hostiť
literárny svet v Budmericiach. Ale šanca na návrat tu je. A to napriek spisovateľským organizáciám, z ktorých niektoré ako Obec, SC PEN či KNS pripomínajú skôr potemkinovské dediny. Až tento marazmus sami prekonáme,
potom môžeme žiadať od tejto spoločnosti primerané podmienky na tvorbu.
Aj spisovateľské ryby smrdia od hlavy...
n

VLADIMÍRA KOMOROVSKÁ
1. Na danú otázku sa žiada uviesť jednoznačne kladnú odpoveď, lebo nielen vlani, ale aj v predchádzajúcich rokoch
vyšlo niekoľko pozoruhodných diel od súčasných slovenských autorov, čo potvrdzujú zavedené edície nekomerčných vydavateľstiev (medziiným VSSS, VMS, LIC), každý
súdne uvažujúci literárny fajnšmeker si však uvedomuje,
že konečný úsudok zákonite závisí od konkrétnej vekovej
kategórie, vzdelanostnej úrovne a kultúrnej orientácie čitateľov, resp. od ich
zorného uhla a kritéria výberu, keďže hodnotu beletrie nemožno merať exaktnými metódami, nedá sa umocniť, vynásobiť a sčítať ani odmocniť, vydeliť
a odčítať, nanajvýš možno precítiť umelecký zážitok, ktorý vyvoláva, a v konečnom dôsledku oceniť jej estetickú stránku, dômyselne utkanú dejovú osnovu, vyváženú kompozíciu či štylistické majstrovstvo. Navyše, ide o výsostne
individuálnu záležitosť, ktorá vonkoncom nesúvisí s priaznivou odbornou
kritikou (skôr s cielenou propagáciou, lebo seriózne vydavateľstvá zvádzajú
urputný boj neraz proti veterným mlynom, aby sa hodnotné tituly neutopili
slovenské pohľady 3
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v záplave komerčného braku ako mačence), ktorú ovplyvňujú subjektívne činitele zapríčiňujúce, že jedného kniha osloví a upúta, kým druhému nestojí
za pozornosť, ak ho rovno neotrávi a znechutene ju neodhodí. V tejto súvislosti treba spomenúť poprevracaný rebríček hodnôt dnešnej mládeže, ktorá
si radšej sadá za počítač než siaha po knihe, častejšie surfuje po internete
a neúnavnejšie „zdieľa“ svoje citové zážitky na sociálnych sieťach než sa ponára do umeleckých skvostov a ktorá pristupuje k literárnym plodom na základe
svojských kritérií, inými slovami, do jej záujmovej sféry len veľmi zriedka spadá náročnejšia literatúra, ktorou sa treba prácne prehrýzť, nehovoriac o klasikoch, ktorí sa jej svojimi rozsiahlymi epopejami na pozadí panoramatického
obrazu historicko-politických udalostí javia totálne odtrhnutí od neúprosnej
reality, chtiac-nechtiac prežívanej na vlastnej koži, čo jej vari ani nemožno
zazlievať, najmä keď sa borí s neprekonateľnými existenčnými ťažkosťami,
s ohyzdnými bradavicami na ksichte súčasnej „demokratickej“ spoločnosti,
vzbudzujúcimi hrôzu, keď zápasí s reálnym rizikom, že po vyčerpávajúcom
štúdiu síce vysnívaného, ale komerčne neúspešného humanitného odboru
prepadne na trhu práce ako notorický lajdák v škole a rozšíri dlhokánsky
zástup nezamestnaných s mizivou šancou, že sa raz profesionálne uplatní,
tobôž osamostatní a zmôže na vlastnú strechu nad hlavou, nedosiahnuteľnú
bez horibilných splátok hypotekárneho úveru.
2. Opäť sa natíska odpoveď, že do knižnice milovníkov hodnotných diel
patrí Zlatý fond svetovej literatúry, ktorý sa utešene rozrastá o novopreložené
artefakty uznávaných zahraničných klasikov i súčasníkov (napr. z Edície svetových mysliteľov či Knižnice svetových autorov VSSS), otázne však ostáva,
koľko percent slovenských intelektuálov si dnes môže dovoliť systematicky  
si dopĺňať knižnicu o cenné prírastky (našťastie, nejeden sa môže pochváliť
bohatou produkciou starších vydaní kníh, ktoré ho pomaly vytláčajú z panelákového bytu), koľko percent poslucháčov sa seriózne ponára do štúdia odporúčanej (kedysi prohibitnej a úzkoprofilovej) literatúry, ktorú si aspoň vypožičajú z verejnej inštitúcie, keď už si ju nepostavia do vlastnej knižnice,
koľkí študenti výslovne uprednostňujú beletristické skvosty, aby nadobudli
solídny prehľad, všeobecné vzdelanie na slušnej úrovni, keď vzniká dojem,
že siahajú nanajvýš po oddychových tituloch, ktoré puncujeme nelichotivými
prívlastkami „brakové“ či „poklesnuté“ výplody, ak sa náhodou neplahočia na
brigádach z nutnosti prilepšovať si na štúdium...
3. Literárnovedný výskum sa už vyše dvadsať rokov odvíja na úrovni
individuálnych projektov v rozdielnych štádiách, ktoré sa líšia aj metodický14
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mi prístupmi, jeho kontinuálny vývoj značne pokrivkáva, odkedy sa vymanil
spod marxisticko-leninského výkladu, hoci dnešní literárni kritici už nemusia
nič zamlčiavať ani sústavne prehodnocovať, čo však paradoxne nezaručuje
vyváženosť protirečivých tendencií ani relatívnu celistvosť či objektivitu, naopak, v literárnovedných analýzach prevládajú polemické interpretácie súčasnej slovenskej literatúry, ktoré sa ani nepokúšajú uchopiť pomocou zaužívaných literárno-historických postupov, čo vyúsťuje do beznádejnej roztrieštenosti a čo možno pokladať za opačný extrém onehdy systematicky dokresľovaného centralistického literárneho modelu v intenciách tzv. schematizmu.
Za takýchto okolností si môže autor (prekladateľ) gratulovať, ak jeho dielo
(preklad) neunikne pozornosti literárneho kritika, ktorý naň uverejní podrobnejšiu recenziu v Literárnom týždenníku, Slovenských pohľadoch, Romboide
či RAKu (Revue svetovej literatúry), nieto si nárokovať na vyčerpávajúci rozbor a ucelený pohľad vzhľadom na v podstate sporadický výskyt parciálnych
literárnych štúdií. Mimochodom, podobný vývoj možno pozorovať aj v oblasti
jazykovedného výskumu; niekdajších jazykových puristov, ktorí vzorne dohliadali na náš jazyk a až pridôkladne ho čistili od bohemizmov, nahradili demokratickí jazykovedci skúmajúci živý jazyk, benevolentne prižmurujúci oči
nad prívalom anglicizmov či slovných spojení typických skôr pre angličtinu
a chtiac-nechtiac kodifikujúci slovgličtinu, čo sa negatívne podpisuje pod výber jazykových prostriedkov mládeže, z hľadiska slovenčiny krkolomných vetných konštruktov prešpikovaných nadmierou sponových a pomocných slovies
či osobných, ukazovacích a privlastňovacích zámen.
4. Vo všeobecnosti možno povedať, že slovenská tvorba svojou umeleckou a intelektuálnou úrovňou nezaostáva za európskou literatúrou, hoci
Slovensko ťažko prirovnávať k viacerým (územne rozľahlejším a demograficky rozvinutejším) západoeurópskym krajinám aj vzhľadom na úplne odlišný
spoločensko-historický a kultúrny vývin, jednak na stáročnú existenciu slovenského národa bez samostatného politického útvaru v politickom područí
iných národov a mocností i nevyhnutnosť kriesiť národné povedomie v obrodzovacom procese rozprúdenom pod vplyvom pokrokového francúzskeho
osvietenstva a vrcholiacom vo Francúzskej revolúcii a jednak na 40-ročnú historickú etapu v područí komunistickej strany a štátu, keď slovenská literatúra
chtiac-nechtiac prisluhovala politike a ideológii, keď sa tvrdo presadzovala
oficiálne uznávaná línia, opakovane zlyhával pokus o návrat k pluralitnému
modelu literárneho života a kruto sa potláčala tvorivá sloboda i autorská individualita. Od „víťazného“ novembra panuje v literárnej tvorbe demokratický
pluralizmus a zároveň diktát napuchreného mešca peňazí, slovenským spiso16
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vateľom už nehrozí zákaz publikovať (skôr neschopnosť získať grant z ministerstva kultúry, resp. zohnať solventného sponzora, a najmä riziko, že ich titul
bez nápaditej obálky a roztočenej reklamy zapadne prachom zabudnutia, prv
než vzbudí náležitú pozornosť), no v porovnaní so západoeurópskymi kolegami sa ocitajú v obrovskej nevýhode, lebo píšu v málo rozšírenom jazyku,
a aj napriek anglickým či nemeckým prekladom svojich diel sa omnoho ťažšie
presadzujú na zahraničnom knižnom trhu, najmä keď západniarsky svet nás
tvrdošijne zaraďuje k východným štátom, hoci obývame srdce Európy, a ešte
vždy si nás pletie so Slovinskom...
5. V súčasných kultúrno-spoločenských podmienkach, keď slovenská vláda sústavne znižuje rozpočet na kultúru (vlani takmer o 10 %, hoci dlhodobo
tvorí len 0,39 % hrubého národného produktu, čo je v príkrom rozpore so
Stratégiou rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020, ktorá predpokladá pozvoľný rast finančných prostriedkov), možno sotva iniciovať rozvoj pôvodnej
tvorby. Slovenská kultúra, a teda aj literatúra pôsobí v porovnaní s okolitými
krajinami (Maďarsko = 0,57 % HDP, Poľsko = 0,59 %, Česko = 0,74 %, Rakúsko = 0,82 %) ako neľútostne ošklbaná žobráčka; jej dotačný systém inkasuje jeden úder pod pás za druhým a vážne hrozí, že sa bezvládne zrúti. Iste,
súčasnú pôvodnú i prekladovú literatúru podporuje aj Literárny fond či Literárne informačné centrum, ktoré sa však popri svojom francúzskom náprotivku, teda parížskom Národnom knižnom centre (Centre national du livre), javí
ako čoraz chudobnejší príbuzný. Na dôvažok by si Slovensko márne meralo
sily s rozvinutými západoeurópskymi krajinami aj v prideľovaní tvorivých pobytov vzhľadom na hustú sieť umeleckých centier vzdialených od rušných
veľkomiest a vsadených do lona prírody po celej Európe, kam chodia umelci
písať a oddychovať po psychicky náročnej práci, čo dokazuje dohromady 196
rovnomerne rozložených a rôznorodo zameraných umeleckých rezidencií vo
všetkých departementoch na území Francúzska, ktoré poskytujú pobyty od
troch týždňov do troch rokov literátom, výtvarníkom, hudobníkom, bábkohercom, keramikárom, fotografom, tanečníkom povedzme v Centre Rhénan (Alsace), v Jardin d’Hélys či Pollen v Monflanquin (Aquitaine), v Parc Saint-Léger
(Bourgogne), v Station Vastemonde či Criée (Bretagne), v Silos (Champagne), vo Fraternelle (Franche-Comté), v Plate-Forme (Pas-de-Calais), vo Fées
d’hiver (Provence), v Sur le sentier des Lauzes či Attrape-couleur (Rhône-Alpes), nehovoriac o možnosti pobudnúť v rámci medzinárodnej výmeny napr.
v récolletskej rezidencii. Najvyšší čas, aby sme sa spamätali a vzkriesili zamdletú kultúru, lebo naozaj máme čo dobiehať...
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JOZEF VLADÁR

PRAVEKÁ PEVNOSŤ
(SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
– SLOVENSKÉ MYKÉNY)

„Pevnosť na povestnej Myšej hôrke je tou veličinou, cez ktorú sa vďaka vedomostiam, kombinačným a interpretačným schopnostiam a skvelému peru J. Vladára dostal dávnovek Slovenska
do priamej súvislosti s dejmi spred viac tisícročí na juhu Európy odzrkadľujúcimi sa napríklad i vo
večných Homérových eposoch.
A L E X A N D E R T. R U T T K A Y

Územie Slovenska bolo nepochybne prastarou kultúrnou križovatkou
nášho kontinentu a odnepamäti zohrávalo aj významnú komunikačnú úlohu
v európskom dianí. Svedčia o tom jeho kontakty s bližšími či vzdialenejšími
oblasťami, najmä v staršej a v strednej dobe bronzovej. Výrobky cudzieho pôvodu – importy – sa sem totiž neraz dostávali rozličnými cestami, a to až zo
vzdialených východoeurópskych, eurázijských, ale aj stredomorských oblastí v rôznych obdobiach praveku. Vlastne už od počiatkov agrárnej revolúcie
(6. tisícročie pred Kr.).
Výskyt jedinečných výrobkov v období mladšieho praveku možno vysvetliť len inváziami nomádskych stepných etník, ktoré veľmi rýchlo prekonávali
obrovské geografické vzdialenosti. Bez uvedomenia si týchto dôležitých skutočností nemožno pochopiť prudký rozmach metalurgie medi na území Slovenska vo včasnej dobe bronzovej a následný sociálno-ekonomický vzostup
domácich kultúr, zavŕšený rozmachom opevnených sídlisk – najstarších mestských aglomerácií na území Slovenska na sklonku staršej doby bronzovej.
Tento vývoj kulminoval okolo 1500 rokov pred Kr.
NAJSTARŠIE MESTÁ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
Opevnené sídliská sa vtedy stali skutočnými ekonomickými, správnymi
a kultúrnymi centrami v súvekom vývoji a charakterizujú ich aj dômyselné
18
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urbanistické riešenia. Záver vývoja skvelej otomanskej kultúry na území Slovenska presvedčivo reprezentuje jedinečné opevnené sídlisko pri Spišskom
Štvrtku (okres Levoča). Pozornosť bádateľov upútalo predovšetkým unikátnym, dovtedy neznámym dômyselným mohutným systémom opevnenia, ktoré nemalo v dobe výskumu ani v súčasnosti v stredoeurópskom prostredí primeranú obdobu.
Systematický výskum Archeologického ústavu SAV (AÚ SAV) v Nitre,
ktorý sa tu uskutočnil v rokoch 1968 – 1975, priniesol pre európske bádanie
nepochybne dôležité objavy. Viedlo to i k pomenovaniu skúmaného mesta –
slovenské Mykény. Pevnosť určite kontrolovala obchodnú cestu, vedúcu od
Baltu cez popradskú oblasť, popri rieke Hornád, cez Potisie a Balkán až do
východného Stredomoria. Ide o lokalitu, ktorá mala významnú komunikačno-strategickú úlohu. Možno tým vysvetliť aj bohatstvo nálezov. Jej výskum
okrem iného poskytol dôležité poznatky o problematike najstaršej kamennej
sídliskovej architektúry v strednej Európe; kamenných múrov, ktoré možno
považovať za skutočné hradby. Vybudovanie si totiž vyžadovalo koncentrované úsilie veľkého ľudského kolektívu. Ploché kamenné bloky na stavbu opevnenia bolo potrebné privážať zo vzdialenejšieho okolia (3 – 5 km).
Prvý stratifikovaný nález (fragment) parohovej bočnice uzdy otomanskej kultúry zo Slovenska pochádza už z vrstvy II v Košiciach-Barci. Z tej istej
vrstvy pochádza aj keramický fragment svedčiaci o napodobňovaní lineárneho písma známeho v tom čase iba vo východnom Stredomorí (lineárne písmo B).
Existenciu vozov ako dopravných prostriedkov potvrdzujú na lokalite
nálezy kostí koní či hlinené kolieska modelov vozíkov, ale najmä rôzne typy
parohových bočníc úzd. Z rozsiahleho archeologického výskumu v Nižnej
Myšli sú známe aj dva unikátne hlinené vozíky i parohové bočnice úzd.
ŠTRUKTÚRA A ŠPECIFICKOSŤ PRAVEKEJ PEVNOSTI
PRI SPIŠSKOM ŠTVRTKU
Rozloha pevnosti pri Spišskom Štvrtku bola zhruba 6600 m2. Opevnený
areál bol iba čiastočne osídlený. Od priľahlého niekoľkohektárového agrárneho zázemia a ďalších roľníckych sídlisk pravekú pevnosť oddeľovala priekopa.
V prípade potreby mala aj ochranné poslanie (refugium). Osobitnú pozornosť si z tohto hľadiska zaslúži vstupná brána vo východnej časti opevnenia.
Priestor severne pod opevnením bol zaplavený vodou, aby sa tak v prípade
nebezpečenstva znemožnil prístup k pevnosti. V areáli sídliska sa preskúmalo
dovedna 47 objektov (46 príbytkov a jeden kultový objekt – obetisko).
slovenské pohľady 3
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Až do realizácie výskumu v Spišskom Štvrtku nebola v karpatskej oblasti
známa žiadna lokalita, v ktorej by sa v časti osady (na akropole) koncentrovali domy spoločensky nadradenej vrstvy – rodovej aristokracie. Preskúmanie akropoly s vydláždeným námestím a s rozlohou 660 m2 prinieslo dôležité
poznatky o sociálnej skladbe súvekých sídlisk zo sklonku staršej a strednej
doby bronzovej v stredoeurópskom prostredí. Význam domov na akropole je
zvýraznený najmä bohatstvom nálezov, ale predovšetkým osobitými vnútornými úpravami príbytkov. Našli sa v nich depoty zlatých a bronzových ozdôb
predstavujúce osobné vlastníctvo privilegovanej spoločenskej vrstvy. Pôvodne boli uložené na policiach, resp. pod dlážkou vo zvláštnych kamenných
skrinkách – akýchsi trezoroch. Výrobky cudzej proveniencie manifestovali lesk
súvekej aristokracie, sú však aj dokladom existujúceho diaľkového obchodu
(jantár a i.).
V severnej a severovýchodnej časti pevnosti sa sústreďovala výroba keramiky, kostených a parohových artefaktov. V južnejších častiach zasa výroba
kamenných a bronzových výrobkov. Nápadné je i veľké množstvo praslenov
a hlinených závaží z krosien. Svedčia o spracúvaní ľanu, resp. konope.
V dvoch objektoch sa spracúvalo zlato, čím sa po prvý raz podarilo
v karpatskej oblasti dokázať produkciu zlatých výrobkov v areáli sídliska. Išlo
o zlato miestneho pôvodu, ako to neskôr potvrdili spektrálne analýzy z Nižnej Myšle. Rozmach bronzovej industrie i zlatníctva umožnila rozsiahla surovinová základňa Slovenského rudohoria. Nálezy z príbytkov v remeselníckej
časti pevnosti dokladajú i produkciu výrobných nástrojov. Rozmanité suroviny
a hotové i nedokončené výrobky dokumentujú aj celý výrobný postup – od
prípravy suroviny ku konečnému produktu.
Poľnohospodárske obyvateľstvo saturovalo potravinami remeselnícku
i vládnucu vrstvu spoločnosti. Svedčia o tom nálezy zuhoľnateného obilia –
pšenice a raže. Pieskovcové žarnovy a iné výrobky potvrdzujú poľnohospodársku činnosť časti obyvateľstva na blízkom neopevnenom sídlisku.
KULTOVÉ CENTRÁ V PODTATRANSKEJ OBLASTI
Opevnené sídliská otomanskej kultúry sú na Spiši situované tak, že z ich
areálu vidieť končiare tatranských horských velikánov. V predstavách vtedajšieho obyvateľstva boli späté s kultom. V živote súvekej spoločnosti posvätné
miesta mali nepochybne dôležitú úlohu a sú niekedy aj súčasťou významných
sídlisk.
Preskúmanie obsahu kultového objektu v areáli pevnosti v Spišskom
Štvrtku umožnilo spolu s inými zisteniami nahliadnuť aj do tajomného sveta
20
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mystérií a duchovných predstáv vtedajšej spoločnosti. V južnej časti akropoly
sa odkryli tri žiarové hroby so zvieracími zvyškami (ovce?); na severnej strane
akropoly sa našiel veľký kamenný blok – stéla (101 x 140 x 59 cm). Je i dosiaľ
jediným monumentálnym pomníkom z dávnoveku Slovenska. O tom, že ide
o mimoriadny objav, svedčí aj fakt, že na súvekom pohrebisku vo Švábovciach
sa v niektorých hroboch našli miniatúrne stéličky. Sú významným svedectvom
kontinuity dobových kultových predstáv. Žiarové hroby so stélou vymedzovali
južný okraj akropoly, na ktorú viedla od brány cesta vykladaná kameňmi.
Okrem tohto posvätného okrsku sa v areáli pevnosti našlo aj obetisko (objekt
40) oproti akropole, v blízkosti vchodu do pevnosti. Usmrtili tu deväť ľudí.
Zistilo sa i rituálne znetvorenie obetovaných tiel, ba dokonca dôkazy rituálneho ľudožrútstva.
V kultových objektoch sa nachádzajú neraz aj unikátne artefakty. Viaceré
pozorovania poukazujú na spojitosť so súvekým kultovým centrom v Gánovciach (od Spišského Štvrtka vzdialených necelých 11 kilometrov).
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že už na sklonku mladšej doby kamennej zohrali v kultových predstavách ľudstva žijúceho na Spiši významnú úlohu Tatry. Unikátne nálezy poznáme aj z iných lokalít v bezprostrednej
blízkosti horských masívov. Výrazné stopy prenikania človeka sa zistili už skôr
i v neprístupných vysokohorských oblastiach, až vo Veľkej Studenej doline;
odtiaľ pochádza pozoruhodný medený sekeromlat z mladšej doby kamennej.
Je svedectvom náhodného prenikania človeka do tajomného prostredia veľhôr alebo výrazom jeho túžby poznať aj neznáme priestory, ktoré ohraničovali
vzdialené horské končiare? Stopu, ktorú po sebe zanechal, nemožno už jednoznačne dešifrovať. Nie je to výrazný votívny nález, ktorý by jednoznačne
svedčil o tom, že ide o obetu, aká sa v praveku neraz – v takýchto nezvyčajných prostrediach – prinášala neznámym prírodným silám.
Aj z tatranskej a spišskej oblasti máme o tom dostatok dôkazov, ako to
pregnantne potvrdil najmä výskum kultovej studne otomanskej kultúry v Gánovciach a neskôr i výskum obetiska v Spišskom Štvrtku. Výnimočné prírodné
prostredie zaiste v mnohom determinovalo aj rozmanitosť duchovnej kultúry
dávnych ľudských pokolení žijúcich v tomto regióne.
Fenomén hlinená zvieracia plastika, známa z viacerých sídlisk na Spiši,
osvetľuje nielen rozmach pastierstva a chovu dobytka. Podobné prejavy charakterizujú civilizačný vývoj aj v južných oblastiach stredného Slovenska v záverečnom období expandujúcej otomanskej kultúry (Santovka, Rybník a i.).
Aj tieto opevnené sídliská charakterizujú okrem pravidelnej ulicovej zástavby
aj kultové centrá nadregionálneho charakteru a najmä fenomén – intencionálne poškodené hlinené zvieracie miniatúrne plastiky. V každom z odkrytých
slovenské pohľady 3
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obydlí (Rybník) sa našla jedna plastika, resp. i 6 – 8 plastík (domáce i lovné
zvieratá). Podľa J. Bátoru plastiky mali zástupnú funkciu.
PRVÉ POKUSY O KULTÚRNU UNIFORMITU
Pevnosť ľudu otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku možno bez zveličenia označiť za sídliskový útvar mestského charakteru. Jej výskum priniesol
početné nálezové súbory, ako aj informácie dôležité z viacerých naznačených
hľadísk. V hmotnej i duchovnej kultúre sa zistili vplyvy či kultúrne zásahy
stredomorských, balkánskych a eurázijských kultúr. Podobne ako iné súveké karpatské sídliská zanikla pevnosť v Spišskom Štvrtku náhle – požiarom.
Skvelý nálezový inventár, ak nebol intencionálne zničený (obetisko), zostal
v pôvodnej polohe až do realizácie systematického výskumu v roku 1968. Ten
objasnil okrem iného aj problematiku zániku otomanskej kultúry na Slovensku, ale najmä jej historickú úlohu v ďalšom stredoeurópskom vývoji. V čase,
keď sa vo východnej oblasti územia Slovenska na domácom podloží transformuje pilinská kultúra a súčasne do tohto prostredia prenikala zo severovýchodného Potisia aj kultúra Suciu de Sus.
Najstaršie obdobie kultúry Suciu de Sus na území východného Slovenska príkladne reprezentuje predovšetkým známa amfora zo žiarového hrobu
vo Veľkých Raškovciach, na ktorej je zobrazený epický príbeh pohrebu významného predstaviteľa súvekej spoločnosti. Je to zároveň významné svedectvo doznievania mediteránnych vplyvov v severokarpatskom prostredí v dobe
okolo 1450 rokov pred Kr. Tento proces završuje vznik novej civilizácie – komplex kultúr juhovýchodných popolnicových polí. Reprezentovaný v severovýchodnej časti karpatskej oblasti na sklonku staršieho obdobia strednej doby
bronzovej vznikajúcou pilinskou kultúrou a kultúrou Suciu de Sus, expandujúcou na územie Slovenska z Potisia (severozápadná časť územia Sedmohradska a severovýchodná oblasť dnešného Maďarska).
n

Od ukončenia terénneho výskumu v Spišskom Štvrtku uplynuli viac ako
štyri decéniá. Žiada sa ale zvýrazniť fakt, že v mnohých smeroch sú niektoré
objavy dosiaľ neprekonané. V poslednom decéniu uplynulého storočia však
boli publikované aj najvýznamnejšie výsledky výskumov z doby bronzovej,
ktoré sa realizovali na Slovensku i v zahraničí. Je nesporné, že kultúrny vývoj v severokarpatskej oblasti bol v spomenutom období v blízkom kontakte
s rôznymi severopontickými a kaukazskými kultúrami, ktorý sa realizoval nielen cez karpatské priesmyky, ale aj cez dolné Podunajsko.
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Už koncom včasnej doby bronzovej, vlastne počas prvej polovice 2. tisícročia pred Kr. sa objavujú mnohé spoločné špecifické prejavy na rozsiahlych
územiach eurázijskej oblasti, ale aj na území mykénskej kultúry. Severopontické stepné vplyvy sa objavujú viac či menej v tom istom časovom horizonte aj na gréckej pevnine (spoločné mohyly, hroby v kamenných skrinkách
i v šachtových hroboch, bojové vozy, okrúhle parohové bočnice úzd a ďalšie),
možno ich dať do súvislosti iba s prenikaním či expanziou nových etnických
(nomádskych) spoločenstiev z Pričiernomoria do Stredomoria. Napríklad aj
pyrauny (piecky), pithosy (pohreby v nádobách), rôzne súčasti výstroja a odevov sa vtedy dostávali z Anatólie a Kaukazu cez Čierne more, resp. cez oblasť
dolného Dunaja, až do severokarpatskej oblasti.
Kaukazské diaľkové spojenia viedli nepochybne aj severopontickou oblasťou. Zdá sa, že najmä diaľkový obchod bol systematicky organizovaný. Potvrdzuje to aj štruktúra depotov (pokladov), rôznych výrobkov na opevnených sídliskách otomanskej a maďarovskej kultúry, špecifické kultové praktiky, spojené s antropofágiou (kanibalizmus), evidentná diferenciácia najvyššej
vrstvy spoločnosti (vznik rodovej aristokracie – akropola v Spišskom Štvrtku,
doložená najmä depotmi nobility a i.). Kontakt medzi Baltom a Stredomorím dokladá najmä jantár (v súvekých kultúrach na území Slovenska), ale aj
v hrobkách mykénskych vládcov (15. stor. pred Kr.).
n

Prekvapujúce výsledky mojich terénnych výskumov, ale aj bádateľov
z AÚ SAV v Nitre a z iných slovenských i zahraničných pracovísk zvýrazňujú dôležitú skutočnosť, že nejde iba o rôzne cesty poznávania dávnej minulosti Slovenska. Pozoruhodná je správnosť takejto orientácie výskumu, ktorý v päťdesiatych rokoch uplynulého storočia nasmerovali A. Točík a V. Budinský-Krička už vo vojnovom období (1940 – 1944) výskumom mohýl v severovýchodnej časti územia Slovenska. Dnes vieme, že kultúra východoslovenských mohýl prenikla do tejto časti Slovenska zo Zakarpatia, podobne
ako aj iné spoločenstvá na sklonku eneolitu (kultúrny komplex Chłopice –
Veselé).
Výsledky rozsiahlych terénnych výskumov V. Furmánka, J. Bátoru, D. Gašaja, L. Olexu a i. nadviazali na staršiu slovenskú archeologickú výskumnú
tradíciu, reprezentovanú L. Hájkom, J. Pástorom a najnovšie i najmladšou generačnou archeologickou vrstvou... Potvrdzuje sa známy fakt, že zmyslom
terénnych aktivít je objavovanie nových rovín poznania minulosti Slovenska.
Krajiny, ktorá do vzniku AÚ SAV v Nitre bola vlastne po archeologickej stránke terra incognita. Dnes sú o výsledkoch výskumov slovenských archeológov
slovenské pohľady 3
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informovaní nielen obdivovatelia dejín doma, ale predovšetkým renomovaní
bádatelia v zahraničí.
Slovenská archeológia je vďaka výsledkom rozsiahlych systematických
výskumov vysoko rešpektovaná a uznávaná. V súčasnosti sa realizujú terénne výskumy v iných podmienkach, s využitím interdisciplinárnosti prístupov,
s možnosťami novej technickej vybavenosti. Nové prístupy sú aj k výsledkom
výskumov, ktoré sa uskutočňovali v druhej polovici uplynulého storočia a prinášajú nové inšpirujúce poznatky zásadného významu.
SLOVENSKÉ MYKÉNY
Unikátne pamiatky otomanskej kultúry z územia Slovenska reprezentujú predovšetkým nálezové súbory depotov bronzových a zlatých výrobkov
zo Spišského Štvrtka. Nepochybne najzaujímavejšia je z aspektu architektúry
urbanistická koncepcia a fortifikácia tejto lokality. Vchod do mesta, v ktorom
sa našlo i kultové miesto, chránili dva kamenné bastióny, uzatvárajúce systém
opevnenia.
Studňa v Gánovciach i kultový objekt v Spišskom Štvrtku poskytli vierohodné dôkazy o tom, že pri nich sa konali krvavé rituály s ľudskými obeťami. Hovoria o tom rozdrvené ľudské i zvieracie kosti, ale i viaceré artefakty
kultového významu. V kultovom objekte v Spišskom Štvrtku sa zistili nielen
intencionálne zničené nádoby, ale aj čierny pyraunos, antropomorfné a zoomorfné plastiky a v blízkosti objektu sa našiel aj extrakčno-destilačný prístroj
na výrobu alkoholických nápojov. Našli sa aj dôkazy rituálnej antropofágie –
ľudožrútstva, ale aj konkrétne spojitosti s gánovským kultovým centrom: tri
kusy travertínu vytesané ako symbol srdca.
Nielen pevnosť v Spišskom Štvrtku, ale aj iné súveké opevnené sídliská
na Spiši sú situované tak, že z ich areálu vidieť končiare Tatier. Tak ako bol
Olymp v starom Grécku, tak i tatranské veľhory boli späté s kultom. Pôsobili
teda rovnako strhujúco na ľudstvo žijúce tu v dobe bronzovej, ako aj v neskorších obdobiach praveku, v dobe dejinnej i v súčasnosti.
Významné sídliskové nálezové súbory otomanskej kultúry však poznáme aj z iných nálezísk na Spiši, najmä z opevnenej osady pri Veľkej Lomnici
a z Kežmarku. Z pohrebiska vo Švábovciach, ktoré je dosiaľ vôbec najzápadnejšie situovaným pohrebiskom otomanskej kultúry na území východného
Slovenska, sú známe okrem bežných pamiatok spomenutej kultúry aj vzácnejšie nálezy, napr. náhrdelník z jantárových a fajansových korálikov, ale aj
zvyšky dreveného artefaktu (nádobky z brezovej kôry). Nádobky a ozdoby
z brezovej kôry sa totiž našli v gánovskej studni spolu s ďalšími, nemenej po24
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zoruhodnými nálezmi. Na základe výsledkov radiokarbónovej analýzy laboratória v Groningene (Holansko) sa stanovil i absolútny vek nálezov: 1465 ± 35
rokov pred Kr.
Kontakty územia Slovenska s dávnymi civilizačnými centrami na Kaukaze a s eurázijskou oblasťou, so Stredomorím (kultúrny komplex Sintašta
pri Čeľabinsku) i Anatóliou sú presvedčujúce, aj napriek tomu, že dosiaľ nie
sú jednoznačne objasnené rôzne stránky týchto súvislostí. V ďalšom vývoji sa

Maketa opevneného sídliska v Spišskom Štvrtku (okolo 1500 pred Kr.)

nestrácajú výdobytky, ktoré sa dovtedy dosiahli. Do nových podôb sa transformujú mnohé vymoženosti končiacej sa epochy. Odovzdávanie „kultúrnej
štafety“ ďalším generáciám (ľudu pilinskej kultúry a ľudu kultúry Suciu des
Sus) dokumentuje primnoho prejavov tejto doby, plnej veľkých dynamických
zvratov i veľkých etnických pohybov.
ĽUDSKÉ OBETE
Na výšinnom opevnenom sídlisku otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku sa v kultovom objekte 40 (obetisku) našli kostry (resp. ich pozostatky)
deviatich jedincov: muža, troch kostier žien a piatich detí. Niektoré kostry
slovenské pohľady 3
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boli nekompletné (dokladá to napríklad absencia koncových častí dolných
končatín) a na niektorých kostiach sa podľa antropológa J. Jakaba zistili aj
stopy násilia. „Nekompletnosť niektorých kostier, resp. stopy po sečných ranách
spôsobených bronzovými sekerkami a štiepnych lomoch dokazujú, že ide o zámerné usmrtenie a v niektorých prípadoch aj o členenie ľudských tiel, resp. ich
častí a o ich vedomé pohodenie do obetiska súvisiace s rituálnou antropofágiou“
(J. Jakab).
Okrem už spomenutých zistení je však neobyčajne zaujímavý aj jedinečný nálezový inventár obetiska. Niektoré artefakty nemajú analógie nielen na
ploche pevnosti v Spišskom Štvrtku, ale ani na súvekých sídliskách na celom
území rozšírenia otomanskej kultúry. K pozoruhodným nálezom sa radia predovšetkým predmety votívneho významu: napr. fragment hlavičky vodného
vtáka z hlinenej nádoby, tri travertínové kamene gánovskej proveniencie vytesané do podoby srdca, ale celkom určite do tejto nálezovej kategórie patrí
aj európsky unikátny čierny pyraunos z obetiska.
Pravda, aj z Homérovej Iliady a ďalších literárnych prameňov i Biblie
poznáme, že k najúčinnejším obetiam patria ľudské obete. Prináša o tom
svedectvo aj objekt 40 v Spišskom Štvrtku. Mali nezastupiteľnú funkciu. Zástupnú úlohu však plnili pri obetovaní hlinené zvieracie plastiky (obetisko
v Spišskom Štvrtku). Potvrdzujú to aj objavy zvieracej plastiky na opevnenom
sídlisku v Rybníku.
PYRAUNY
Štyri dosiaľ známe kultové objekty otomanskej kultúry na východnom
Slovensku (Gánovce, Spišský Štvrtok, Zemplínske Kopčany, Nižná Myšľa)
umožňujú čiastočne nahliadnuť aj do zložitého a pre nás neznámeho sveta duchovných predstáv súvekých spoločenstiev. Napokon aj objav unikátnej keramickej destilačnej nádoby s obvodovým okrajovým žliabkom a výlevkou
v blízkosti obetiska v Spišskom Štvrtku naznačuje, že (nielen) pyrauny z Košíc-Barce (väčšinou sú iba fragmentárne zachované) sa nemuseli používať len
„... na bežnú prípravu stravy, ale najskôr na zatiaľ nešpecifikované účely“. Podľa
P. Romsauera do úvahy prichádza „... aj príprava rôznych substancií (napr.
organické farbivo), extrakcia vonných látok alebo destilácia alkoholických nápojov. Pyraunos s nádobou, ktorý umožňoval pomerne rovnomerný ohrev, sa zdá
veľmi vhodnou súčasťou destilačného zariadenia.“
Pyrauny v súvekých kultúrach sa nachádzajú veľmi výnimočne i v hroboch. Čierny pyraunos zo Spišského Štvrtka bol umiestnený v hornej časti
obetiska – nad ľudskými obeťami a na rozdiel od nádoby zo Zemplínskych
26
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Kopčian neobsahoval zvyšky obilia, resp. iných organických materiálov. Pozoruhodné je, že v Spišskom Štvrtku v jednom dome (objekt 11) sa našli aj
reprezentatívne zvyšky obilnín. Je to o to prekvapujúcejšie, že v kultovom objekte otomanskej kultúry v gánovskej studni sa našla nad milodarmi (spodná
časť studne) aj silná vrstva obilia. Aj v Gánovciach sa zistili ľudské a zvieracie
kosti v dolnej časti objektu (o. i. tu bol aj fragment antropomorfnej hlinenej
plastiky), väčšinou boli dolámané a na niektorých ľudských kostiach boli zreteľné stopy aj po sekaní – nepochybne dôkazy intencionálnej ľudskej činnosti.
Dokonca sa tu zistili aj prepálené kosti a niektoré boli podľa archeozoológa
C. Ambrosa „obhryzené od psov“. Dôležitý je predovšetkým fakt, že medzi zvieracími kosťami sa nachádzali aj ľudské kosti.
V kontexte s týmito dôležitými zisteniami má nepochybne najväčší
význam práve unikátny keramický typ nádoby v Spišskom Štvrtku v bezprostrednej blízkosti obetiska. Na základe chronologicky starších mezopotámskych vzorov možno nádobu s istotou pokladať za dolnú časť extrakčno-destilačného prístroja, ako to vyplýva z rekonštrukcie J. Ryšánka a V. Václavů. Prístroj tvorili dve alebo tri základné súčasti. Je zvlášť pozoruhodné, že
destilačný prístroj z Tepe Gaury (severovýchodný Irak, okolie dnešného mesta
Mosul), pravda, chronologicky omnoho starší (okolo 3500 rokov pred Kr.), sa
objavuje aj neskôr v Mezopotámii a v kaukazskej oblasti. Oba porovnateľné
nálezy „... so svojou zhodnou konštrukciou ukazujú na spoločný základ i spôsob
využívania aj napriek tomu, že ich oddeľuje takmer dvetisíc rokov“ (J. Ryšánek
– V. Václavů).
Využívanie podobných zariadení v krajinách Blízkeho východu, ale aj
v kultúrach dávnej Číny a napokon jeho využitie až do súčasnosti potvrdzuje
kontinuitu vývoja destilačných zariadení. Tento konštrukčný princíp totiž dôsledne rešpektujú dávnejšie i súčasné čínske prístroje na varenie v pare.
Existencia prístrojov na výrobu alkoholických nápojov, rôznych vonných
látok, ale aj iných bližšie neurčiteľných substancií nevylučuje možnosť ich
využitia pri konaní kultových praktík, keď neraz dochádzalo k úmyselnému
usmrcovaniu obetovaných zvierat (býk, ovca, koza, kôň a i.), ale aj ľudí. Nemožno s určitosťou vylúčiť ani ich nepriame použitie pri znecitlivení či uspaní,
podobne ako sú v súčasnosti privádzaní pacienti do stavu narkózy.
V niektorých lokalitách otomanskej kultúry na Slovensku sa našli aj rôzne druhy obilnín, ktoré boli veľmi vhodnou surovinou aj na výrobu alkoholických nápojov. V Zemplínskych Kopčanoch sa napríklad našlo zuhoľnatené
obilie uložené v nádobe. Pôvodne rozlámané zrná obilia boli podľa archeobotaničky E. Hajnalovej „... pravdepodobne zvyškom obilia upravovaného tlčením
alebo drvením“. Podobne i v Spišskom Štvrtku sa zistilo nielen obilie, ale aj
slovenské pohľady 3
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semená pestovaných rastlín. Dokonca sa tu našla aj kôstka (Prunus spinoza).
Ide teda aj o organické zvyšky, vhodné pre destiláciu alkoholických nápojov.
So spomenutými nálezmi časovo korešpondujú unikátne botanické zvyšky z lokality Hoste (okr. Galanta). J. Bátora tu v zásobnicovej jame maďarovskej kultúry zistil výnimočný nálezový komplex zuhoľnateného obilia, pôvodne uloženého v klasoch (objem – niekoľko kubických metrov). V niektorých
zo spomenutých lokalít sa zistili aj semená divých rastlín, ktoré nemuseli plniť
iba funkciu potravín, ale mohli byť sekundárne aj inak využité. Viaceré fragmenty zo spomínaných pyraunov sa našli aj v keramickom inventári na opevnenom sídlisku maďarovskej kultúry na hradnom vrchu v Nitre.
Pyrauny mali nepochybne polyfunkčné poslanie. Svedčí o tom ich využívanie v praktickom živote na sídliskách, ale nepochybne aj v kultovej sfére (pohrebiská, obetiská). Naznačujú to aj výskumy v iných oblastiach Európy, kde sa pyrauny našli v iných súvekých kultúrnych prostrediach. V tejto
súvislosti stojí azda za pozornosť, že počas výskumov egyptských pyramíd
(3. a 2. tisícročie pred Kr.) sa našli aj nádoby v tvare makovíc (potvrdzujú to
takisto ich nástenné vyobrazenia), čo nepochybne umožňuje predpokladať
využitie ópia pri tlmení rôznych bolestí, ale i v kultovej oblasti. Napokon je
známe, že v starom Egypte pestovali a využívali aj konope. Určite vyššie koncentrácie alkoholu sa využívali aj na dezinfekciu po náročných chirurgických
zákrokoch (napr. trepanácie lebky).
NAMIESTO ZÁVERU
Praveká pevnosť pri Spišskom Štvrtku zanikla náhle, ale jej civilizačný
odkaz sa markantne odzrkadlil v ďalšom kultúrnom vývoji. Výrečne svedčí
o tom najstaršie obdobie pilinskej kultúry, ktorá sa transformovala na tomto
domácom základe.
V Spišskom Štvrtku sa pod deštrukciou domov a opevnenia po požiari
nenašli nijaké ľudské zvyšky ani svedectvá boja, preto aj dosiaľ zostáva nezodpovedaná otázka, prečo obrovské spoločenské bohatstvo zostalo nedotknuté
v polohe in situ; prečo ani súveké ľudské spoločenstvá v blízkej či vzdialenejšej oblasti sa nevrátili na toto miesto. Nepochybne bolo významným centrom
podtatranskej oblasti vo vtedajšom období. Pevnosť zostala neporušená až do
čias systematického výskumu v roku 1968, keď sa tu začali rôzne stavebné
aktivity.
Všetko nasvedčuje k záveru, že išlo o exodus domáceho etnika v súvislosti s expanziou nových východných spoločenstiev? Hovorí pre to nielen vývoj v spišskej oblasti, ale najmä výsledky nových archeologických výskumov.
28
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Zvýrazňuje to aj výskyt charakteristických, predovšetkým keramických výrobkov na území stredného a juhozápadného Slovenska v prostredí maďarovskej
kultúry a v období vzniku karpatskej mohylovej kultúry (Nitra).
Rozsiahle systematické archeologické výskumy, ktoré sa realizovali od
druhej polovice minulého storočia, priniesli pre európske bádanie často prekvapujúce poznatky. Na sklonku staršej a najmä na začiatku strednej doby
bronzovej bolo územie Slovenska v úzkom kontakte dokonca až s eurázijskými oblasťami (Sintašta). Ide rámcove o obdobie okolo 1500 rokov pred Kr.,
charakterizované zrodom antickej civilizácie v heladskej oblasti a následným
rozmachom skvelej mykénskej kultúry. Povedané dnešnou terminológiou –
ide aj o obdobie „prvej globalizácie sociálno-ekonomického vývoja európskeho kontinentu“.
„Prvý zlatý vek Európy“ – doba bronzová, ako túto epochu nazvala Komisia pre kultúrne dedičstvo pri Rade Európy – položil pevné základy ďalšieho
kultúrneho vývoja nášho kontinentu. Pregnantne to dokumentujú mnohé dosiaľ objavené keramické výrobky, skvelé ozdoby a zbrane zo zlata i bronzu, ale
aj importy z bližších či vzdialenejších oblastí. Napríklad aj fajansové koráliky,
ktoré sa v najstaršom období ich výskytu v európskom prostredí dovážali až
z Egypta. V staršej a strednej dobe bronzovej sa však už vyrábali aj v karpatskom prostredí.
Povedané bez zveličenia, výsledky najnovších archeologických výskumov
nás oboznamujú predovšetkým so spoločnými koreňmi európskej civilizácie
a s trvalými hodnotami jej dedičstva. Ide aj o prvý kontakt s rodiacou sa antickou civilizáciou v starom Grécku. V dávnoveku sú dokázateľné kontakty rôznych civilizácií s územím Slovenska, ktoré vďaka svojej geografickej polohe
bolo neraz významnou kultúrnou križovatkou európskych kultúr a diaľkových
obchodných ciest.
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Š T E FA N M O R A V Č Í K

ČOKOĽVEK ČLOVEK
Každý tvoj omyl
o milosť prosí: človek.
Aby sa jeden v druhom zas umyl,
očistil od zlých úmyslov,
podlostí, ublížení
a čohokoľvek.
Omyl: len slepé poznanie tykadla –
tade sa nedá, slepá ulička.
A v tej najslepejšej uličke,
kde hady kladú vajíčka,
tam príde najväčšie osvetlenie,
chvejivá chvíľa jasu,
až sa nám srdcia trasú:
tadeto, anjeli, do neba!

PRIŠLA JAR
Prišla jar, prišla z žúmp,
z pivníc a mravenísk.
Kukni!
Ide v hnilej sukni.
Špinavá, rapavá,
od únavy zaspáva.
Rajda!
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Tri korunky na hlavu,
vraj dá.
Každému dá.
To je nuda!
Vypĺznutá, opitá,
vystrčí len kopytá
a už letí.
Robiť deti.

SÚ MALÉ MINÚTY...
Sú malé minúty,
v ktorých sa všetko deje,
v šmykľavom úškľabku,
v bobuli beznádeje...
Zas ranný nový boh
nad tebou šabľu zdvíha.
Medveďku, daj labku...
Láme sa s tebou kryha.
Sú malé míľniky,
škvrny a trápne deje,
keď do dna vecí dovidíš
a diabol sa ti smeje.

PREHÁNKY
Vo vinohrade prší.
Okaté kvety sa potácajú ako opilci.
Dážď hojivo klopká
a zem ho pije,
akoby to bola ruská vodka.
Vo mne šumia vety,
srdce sa tam motká...
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Sú to len pre hánky,
cvičenie pre hánky,
pre prsty.
Ako vrabčí trilok –
tak sa dážď rozprští.

DROZD ZOŠALEL
Drozd zošalel,
jačí od bolesti
a či od veľkého zdravia?
Svet sa na uši stavia,
počúva toho čierneho blázna,
ktorý sa dráždivo
so smrťou mazná.

ŠVITORÍN
Ešte sa noc neskončila
drsným snom,
snívaním obscénnym
a z cintorína je švitorín,
roztidlikaný šveholín,
čipčín.
Džavocte
o octe,
smädní,
šmykľavý štart pre dni
snové, hrubé.
Rodí sa krásny spev
v cigánskej hube.
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Miroslav Cipár: Tabuľa, akryl, plátno, 2013
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ČO ZVONY VYZVONIA
Všedné dni smrť taja,
len v nedeľu nám zvony
všetko vyzvonia...
Aby sme si obliekli
tie najlepšie šaty,
klas sa k zemi skloní,
všetko uzná veľkosť Zákona.
Až nás zas robota
vysadí na koňa.

KOPYTO ŇUCHU
Žena si sama sebe nevonia.
Potrebuje na to iné nosy!
Preto sa pred nami nosí
ako kobylka,
čaká na koňa.
Na kopyto ňuchu:
mať to čím skôr v suchu.

TAJOMNÝ OPIÁT
Láska je jasná lesť,
tajomný opiát,
hrachové zrniečko,
príčina šmyku piat...
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S L AVO KA L N Ý

PRÍPAD POBEDIM

PROSBOPIS
Dr. Ján Galla, pravotár z Bratislavy, Štefánikova č. 6, žiada Ministerstvo spravodlivosti ČSR o udelenie milosti a odpustenie nastúpeného trestu pre Alojza
Branstetera, Cyrila Melichera, Jozefa Mikloviča a Gejzu Mikloviča.
Štátne zastupiteľstvo v Trenčíne obviňovalo mňa, Alojza Branstetera, tým,
že v noci s niekoľkými osobami, ozbrojený revolverom, vylomil som dvere a násilím vnikol do bytu Ondreja Bihariho, dobil som kolom v spoločnosti nezistených spolupáchateľov Veronu Bihariovú, následkom čoho táto utrpela puknutie lebečnej kosti a zakrvácaním ihneď umrela. Hoci ja som v jej napadnutí nemal úmysel usmrtiť ju, smrť nastala a nemožno vyzvedieť, kto alebo ktorí ju zapríčinili.
Obvinilo mňa, Cyrila Melichera, tým, že v spoločnosti spolupáchateľov zúčastnil som sa na demolovaní domkov Antona Toráča a Antona Heráka, vnikol
som do izby Ondreja Bihariho a tam strelil Aranku Herákovú, ktorej strela vnikla cez jatra do brušnej dutiny, následkom čoho ihneď zomrela.
Obvinilo mňa, Jozefa Mikloviča, že som v sedriálnej väznici hovoril Antonovi Toráčovi nasledovné: „Tóno, keď pôjdeš domov a dokážeš, so svojimi chlapmi a ženami, že ja som u teba v noci nebol, dostaneš dvetisíc Kčs.“
Krajský súd vymeral nám dvojročný žalár, čo je pri takomto trestnom čine
neobvyklé. Dňa 30. septembra 1928 vznikol v Pobedime oheň, pri ktorom zhoreli
dva kozly slamy a krmiva. Tento oheň povstal v deň obecného sviatku – na hody –, pričom upodozrievaní z podpaľačstva boli naši pobedimskí Cigáni. Trestné
vyšetrovanie bolo následkom nedostatku dôkazov zastavené. Za predchádzajúce
a terajšie požiare sú obviňovaní Cigáni pobedimskí, ale títo neboli pri podpaľačstve nikdy pristihnutí.
slovenské pohľady 3
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Ja, Alojz Bransteter, som stolárskym majstrom, mám štyri drobné deti,
živím sa výlučne mojou každodennou prácou.
Ja, Cyril Melicher, som roľníkom, mám jedno dieťa a ženu, vlastného majetku nemám, pracoval som až do môjho uväznenia v hospodárstve môjho otca.
Ja, Jozef Miklovič, mám vo svojom vlastníctve jednu šestinu čiastky vodného mlyna a pri ňom 8 jutár zeme. Mám ženu a drobné deti.
Keď po toľkých útrapách si žiadny občan nemohol zjednať potrebnú ochranu zo strany úradov, lebo Cigáni neboli riadne matrikovaní, kalich trpkosti sa
naplnil 30. septembra 1928 zapríčineným požiarom. Pobedimskí občania v nočnej hodine dňa 1. októbra 1928 napadli cigánsky tábor, pričom útok sa skončil
tým, že usmrtených bolo šesť osôb. Ale vražda (či úmrtie človeka) sa nám nedokázala a boli sme spod obžaloby vyšeuvedených trestných činov oslobodení. A to
preto, že nijakým spoľahlivým spôsobom sa nedá dokázať, kto spáchal inkriminované trestné činy. Namiesto nezistených páchateľov sme boli väznení viac
ako desať mesiacov, a preto žiadame o milosť. Keďže tento trestný čin spáchali
mnohé osoby, ktoré hádam nikdy nebudú vypátrané, úctive prosíme o udelenie
milosti, ktorou sa ďalší náš trest milostivo odpúšťa.
Úctive prosíme, aby táto naša žiadosť predostretá bola pánovi prezidentovi
s tým, aby náš vymeraný trest, ktorý ešte nami nebol odpykaný, bol nám milostive odpustený.
KORENE
Pobedim vstúpil do histórie ako významná archeologická lokalita s intenzívnym osídlením od praveku po stredovek. Neolitické sídlisko sa nachádza uprostred považského výbežku Podunajskej nížiny na nive Váh. V 17.
a 18. storočí sa tu usadili habánski remeselníci a mlynári, tamojšie ženy boli
známe ako ľudové vyšívačky a čipkárky.
Kedy sem prišli prví Cigáni, nevedno. Vieme však, že vyslúžilí vojaci,
vracajúci sa z manévrov už roku 1913, spolu s richtárom Miklovičom vtrhli do
cigánskej kolónie hľadať ukradnuté veci. Pri prekutávaní cigánskych príbytkov
Anton Toráč údajne rozbil richtárovi hlavu kováčskym kladivom. Rozvadené
stránky sa medzi sebou dobrovoľne pokonali, lebo vojaci so starostom pováľali cigánske búdy.
Keď ktosi práve na hody podpálil stoh Jozefa Petráša a oheň olízal aj
ďalších päť, ale podpaľača opäť neprichytili, Pobedim spontánne zvolal: Takto
vyzerá cigánska pomsta!
Echo tohto zvolania sa premenilo na pomstu Necigánov, čo sa náležite
odzrkadlilo aj v susedných obciach, kde gazdovia vyhutovali, ako Cigánov
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z dedín odpratať. Ale kam ich odohnať? Najlepšie kamsi na maďarskú pustu
alebo k dunajským ramenám.
Roku 1924 sa obecná rada uzniesla presídliť Cigánov na Žitný ostrov
a na zakúpenie pozemku zložila dvadsaťtisíc korún. Toto hlásenie však dementoval kolonizačný referát, ktorý vznikol až roku 1925.
Spory sa vyhrotili, dedina sa premenila na očistec pre majoritné osadenstvo, ale peklo pre Cigánov. Sedliaci vlastnili polia, záhrady, domy i humná...
chránili si súkromný majetok.
Akýže súkromný majetok, keď Božie dary patria všetkým?! znie krédo
Cigánov. Hoci jeden druhého občas potrebovali, nenávideli sa. Podaktorí Cigáni sa statočne živili kováčstvom, kamenárstvom, kopáčstvom, nádenníctvom... Boli vždy poruke gazdom. Do inventára obce patril aj dobromyseľný
a všadeprítomný obecný sluha Andrej Dýcha. Občanov nezbližovala ani kresťanská morálka, lebo majetní sedliaci videli v Cigánoch príživníkov. Čo sme
komu urobili, že práve nás Boh trestá týmito zlodejmi?
Lež stalo sa, že v čase dozrievania kukurice šli tri Cigánky, dve Toráčky
a Heráčka, na prechádzku do kukuričných polí. Akiste nie náhodou mali na
sebe široké sukne a širokánske zástery.
Bum... bum... bum... zahrmeli výstrely a vedno s nimi pišťanie a kvílenie
postrelených Cigánok. Dali sa vnohy, no zdupľované výstrely pocítili na svojom zadku ešte raz.
Vo vysokej kukurici sa uchechtával Jozef Mišík a jeho traja kumpáni: Ani
hony na zajace sa tomuto nevyrovnajú! Čím väčší zadok, tým lepší terč!
Ibaže v osade Cigáni videli krv. Počuli plač, horekovanie, krv násobila
bolesť prizerajúcich... Vyťahovať zo zadkov nasolené broky je síce strelcom na
smiech, ale pre ponížených Cigánov dôvod na odvetu.
Bohzná, kto vtedy zatrúbil na pomstu, no isté je, že vyše tucta Cigánov ozbrojených motykami a sekerami sa náhlilo do polí pomstiť ženy. Akáže
pomsta, keď tam nikoho nebolo? Strelci už dávno sedeli v krčme pri pive, a to
znamenalo stopercentné alibi. Ponížení a zahanbení Cigáni sa vrátili do osady: Nepomstiť krivdu spáchanú na ženách je donebavolajúca hanba!
Opísaná udalosť sa odohrala 1. septembra 1928.
O tridsať dní neskoršie horel stoh slamy pri dome patriacom Jozefovi
Miklovičovi. A horel aj vedľajší stoh Kataríny Kotlebovej.
O dva dni četníci zatkli dvoch Toráčovcov a Zuzanu Toráčovú pre podozrenie z podpaľačstva. Dôkazy boli viac ako jasné: Dosiaľ, ak niekde horelo,
Cigáni hasili vždy medzi prvými. Toho večera ani jeden, naopak, doma hlučne
hodovali.
Po druhé, Anton Toráč sa niekoľko dní pred požiarom vyhrážal, že Cigáni
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sa za streľbu do svojich žien pomstia. Toto vyšetril a spísal do protokolu strážmajster Alois Doležálek z četníckej stanice Piešťany, expozitúra Brunovce.
Strážmajster Doležálek bol perfekcionista. Keď v obci vzbĺkol požiar, vyrozumel o tom aj Dr. Štefana Tovaryho, veliteľa hasičov v Piešťanoch. Dr. Tovary prišiel do Pobedima s piatimi hasičmi, ale bez striekačky. Zarazil sa, keď
pri horiacich stohoch uvidel postávať Pobedimčanov, ktorí sa vôbec nestarali o vodu a hasenie. Veliteľ domácich hasičov Bransteter mu povedal, že v obci sú hody, ľudia sú na tanečnej zábave a nechcú hasiť. Ale pri ohni bola nálada občanov vyhrotená, lebo nepokryte padali výkriky: Cigánov treba zahlušiť!
Neskôr obvinený Mitošinka vyhlásil: „Mne stačí sedem chlapov s flintami, ktorí vedia držať jazyk za zubami – a je po vojne!“
Rutinovanému Tovarymu sa nezdalo, že by sa Cigáni mohli nenápadne
dostať k stohom slamy, lebo cez deň a v čase hodov je veľa ľudí aj na ulici.
Ba mal dôkazy, že hasiči z Bačoviec, ktorí prišli hasiť požiar so striekačkou,
boli „zadržaní dvoma gazdami s odôvodnením, načo sa tam ženú, keď aj my
máme dosť striekačiek?“... Pre tieto okolnosti Dr. Tovary právom podozrieval
dedinčanov, že požiar založili oni pre seba, aby mali zámienku a dôvod zasiahnuť proti Cigánom.
Dr. Tovary zozbieral aj ďalšie dôkazy vo výpovediach sedliakov: „Ak môžem prehrať tisíc korún v kartách, rád obetujem tisíc korún na likvidáciu Cigánov.“
Železničiari mu potvrdili, že zúriví dedinčania sa vyhrážali aj na stanici:
Cigánov stačí postrieľať, a bude pokoj.
POGROM
Celá dedina vedela, že sa niečo chystá. Tušili to aj Cigáni, lebo nepríjemný chýr šuchol ktosi aj obecnému sluhovi Dýchovi.
Z pondelka na utorok, po dvanástej hodine v noci, poschádzalo sa pred
krčmou približne päťdesiat chlapov. Posmelení alkoholom dívali sa jeden na
druhého, akoby šacovali vlastnú odvahu a arzenál zbraní: kyje, sekery, poriská, dvaja mali pušky, iný mal vo vreci železný studňový hák, ktorým sa vyťahujú vedrá.
Vodcu pravdepodobne nebolo. Organizovala a poháňala ich pomsta
a odveká nenávisť k Cigánom. Alkohol v nich udusil akékoľvek zábrany a ľudské pudy premenil na zvieracie. Keď sa kruhom blížili k osade a Cigáni živočíšne tušili masakru, uchýlili sa do dvoch krajných domov k Andrejovi Toráčovi a Františkovi Biharymu. V domoch boli zhrčené ženy, niekoľkomesačné
40

SP 3_15.indd 40

slovenské pohľady 3

17. 2. 2015 13:10:23

fikajúce deti i zopár chlapov. Čakali bitku, hroznú bitku, čo starší drmolili
v náhlivom strachu privolané modlitby.
Sedliaci sa blížili, boli čoraz bližšie, kráčali dvoma polkruhmi ako pri
honoch na zajace. Skalami, latami a drúkmi udreli na domce, rozbíjali okná,
čižmami kopali do dvier a múrov z nepálenej tehly, ktoré sa pred nimi borili.
„Tu sú!“ zareval ktorýsi a zúrivci sa vrhli na dom.
„Tu je ich plný dom!“ ozval sa hlas a chlap vrazil železným hákom do
okna. Prelomil okenný rám, zarinčalo sklo, zurvalec vrazil hák Cigánovi do
huby a mykol. Ústa mu rozdrapil, zuby vyrazil.
U Biharyho strieľali.
Cigáni razom pochopili, že domce ich neuchránia. Vybiehali z búd a pobehovali po okolí ani splašené zajace. Chlapi ich tĺkli, udierali spredu i zozadu, bodali, kopali, nezastavil ich ani nárek, ani prosiace ruky, čo sa kolenačky
plazili po zemi. Chlapi bili a bili, Cigáni ich poznali, ponížene oslovovali po
menách, ale zúrivci v tých chvíľach nepočuli na nijaké meno. Nepočuli, lebo
ohluchli, nevideli, lebo oslepli. Jednému Cigánovi narazili na hlavu vrece, aby
nevidel, kto ho tlčie... zabíja.
Tam leží ubitá žena a blízo nej chlap.
Tam dieťa a niže nej dievčina.
Tamto pri dome v posledných kŕčoch sa zvíja a metá šedivá mater, ktorá
si driape vlasy.
A tamto je človek, ktorý zabíja človeka. Udri, šľahni ho ešte raz, čo prevraciaš oči? Udri! Nezabíjaš človeka, zabíjaš Cigána!
Áno, je to pogrom.
Jediným nemým svedkom tohto šialenstva bol vyleštený mesiac. Aj vďaka nemu Cigáni svojich vrahov poznali.
Keď všetko navôkol znehybnelo a chlapi opäť bez vodcu a rozkazu opúšťali bojisko a mŕtvych, zasa iba vďaka mesiacu mohli živí Cigáni zrátať aspoň
mŕtvych.
Šesťročná Aranka Toráčová leží na hlinenej dlážke, je celá v krvi. Prestrelili jej pľúca, je mŕtva.
Verona Biharyová má rozdrúzganú hlavu, niet v nej života.
Apolénu Toráčovú a Máriu Biharyovú dobili ďaleko za domami. Andrej
Dýcha leží tiež v poli, ale na opačnej strane. Nikdy v živote nikomu neublížil,
iba slúžil, poslíkoval, behal od pána k pánovi, od sedliaka k sedliakovi, zdravil
sa, klaňal, statočne slúžil, až kým mu neprebili hlavu a nedostrieľali pľúca.
Doslúžil.
Pavlína Heráková, rodená Toráčová, ešte žila. Umrela o tri dni v trenčianskej nemocnici.
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Šesť mŕtvych, osem ťažko ranených.
Sedemnásťmesačného Ľudovíta Toráča zachránili v nemocnici.
(Keby autor uverejnil autentické opisy príčiny smrti, zaprotokolované
súdnymi lekármi, mnohým čitateľom by prišlo nevoľno.)
Sedliaci, krytí rúškom noci, z miesta činu náhlivo odchádzali. Tratili sa
v domoch, kde sa rýchlo vyzliekali, vyzúvali, tíško po prstoch sa prikrádali do
izieb, potichu líhali k ženám a k deťom.
A deti netušili, že pri nich spí vrah.
A hoci ženy to tušili a mnohé aj vedeli, báli sa čo len pomyslieť na to.
Z krvavej noci sa zrodilo jasné ráno, vyumývané aj sviežou rosou.
Čo sa stalo? Nik nevedel, nik neodpovedal... hoci všetci dobre vedeli, čo
sa v noci stalo. Dedina sa zaťala a neprehovorila. O čom mala hovoriť, keď nič
nepočula a nič nevidela?
Cigánov v noci vraždili? Naozaj??? A kto, prosím vás??? Neveríme!
Notár, ktorý býval najbližšie ku kolónii, nepočul streľbu ani náreky,
a „... verte mi, nemám tuhý spánok“. O ničom nevedeli ani ženy, ktorým chlapi poprichodili domov o štvrtej nadránom.
Stržm. Alois Doležálek: O predmetnej veci sme sa dozvedeli 2. októbra
ráno od Ondreja Biharyho. Ihneď som privolal starostu Feranca, aby sme mohli Cigánov vypočúvať. Zároveň som poslal správu na pátraciu stanicu do Trenčína a na okresný súd. Fotografie robil stržm. Kartousek a pri mŕtvych spisovali zápisnice dvaja súdni lekári. Lež každý, koho sa vypytovali na nočné mordy, spieval iba o tom, ako Cigáni kradnú, ako sa ich statočný človek obával,
ako kmásali kukuricu a vykopávali zemiaky... „Z vlastnej úrody sme sotvaže
okoštovali. Starosta Feranec mal poruke údaj, podľa ktorého Cigáni v Pobedime spáchali vyše stodvadsaťjeden trestných činov: Prichytili sme ich iba pri
niekoľkých, ba radšej sme ich ani neudávali, aby sa nám potom nepomstili.“
Cigáni neboli neviniatka, nežili podľa Desatora. Keď boli hladní, kradli,
žili ako príživníci. Aj keď je to sto ráz pravda, nezabúdajme, že aj cigánske
ženy mali deti, a deti prichádzajú na svet, aby ich matky milovali. Cigáni boli
nemajetní a v tom čase nebolo práce. Častejšie im „kováči“ kuli klince v žalúdkoch, ako oni kuli skutočné klince a podkovy v cieňach. Svoje zohrávala aj
hospodárska kríza. Do cigánskej kolónie sa ani náhodou nezatúlala dvadsaťkorunová prvorepubliková žobračenka.
Cigáni kradli zemiaky, kukuricu, oberali jablká a slivky. Sedliaci ich obrali o životy. Čo mohla komu vziať šesťročná Aranka Toráčová? A čo od kosti
poctivý Dýcha, ktorý si ani na hody netrúfol vypiť čo len kalištek pálenky?
Za mŕtvych a krvavé hody sa Cigáni pomstili dedine už iba raz. Pomstili
sa tichom a hrôzostrašným mlčaním. Stalo sa to o tri dni neskôr, keď vyše tri42
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sto poschodených Cigánov odprevádzalo zavraždených. V tých chvíľach v Pobedime nebolo na ulici chlapa, ženy ani dieťaťa. Jediný kriedovobiely farár
kráčal pred zachmúrenými tmavými tvárami za čiernymi truhlami. Tichý, mlčanlivý sprievod pripomínal opätovnú hrozbu pozostalých vydedencov. Azda
aj preto farár na cintoríne vykropil hroby, no nerozlúčil sa s nimi ani krátkou
modlitbou.

Miroslav Cipár: Ovocie, kombinovaná technika, 1998

Ale súdni občania sa našli aj v okolitých dedinách. Prečo nik z Pobedima
nechcel požičať kone a voz na odvoz ranených Cigánov do nemocnice? Prečo
tie prepotrebné vozy museli rekvirovať četníci? Prečo na pohreb obetí neprišiel ani notár, ani starosta, ani jeden Necigán?
Prečo sa s nimi nerozlúčil farár čo len Otčenášom?
Aj nábožní ľudia sa spytovali sami seba: Čo sme to za ľudia? Ako sa môžeme vyspovedať z toľkých hriechov? Koľko Otčenášov a Zdravasov vykúpi
previnilcov? Nemali by vinníci kolenačky putovať až do Mariatálu... a po ceste
radšej od hanby umrieť ako dostať falošné rozhrešenie?
Stržm. Doležálek konštatuje: O polnoci sa hostinec Jozefa Vakoša vyslovenské pohľady 3
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prázdnil a taktiež hostinec Štefana Mitošinku. Chlapi sa vytrácali okolo polnoci. Organizoval a nahováral ich aj richtár Feranec. Pri obecnej váhe pred notárskym úradom sa zhromaždilo približne štyridsať chlapov, ktorí boli ozbrojení kolmi, reťazami a revolvermi. Potom zostavili dve rojnice, tzv. Schwarmlinien, takže útočníci kráčali k cigánskym búdam v rozvinutých radoch. Streľbu z revolverov a pušiek bolo počuť a takisto hádzanie kameňov do okien.
Nápor útočníkov sa sústredil na dva domy, v ktorých bolo najviac Cigánov.
Chlapi si počínali bezpríkladne surovo, ako zmyslov zbavení, nešetrili staré
osoby ani tehotné ženy a deti. Po druhej hodine v noci odišli a zanechali po
sebe dielo skazy.
Ani jeden z vypočúvaných občanov Pobedima nevedel nič o útokoch na
Cigánov, nepočul streľbu a výkriky sedemdesiatich štyroch Cigánov. Nič nepočul a nevidel ani starosta Jozef Feranec, ani nočný vartáš Pavol Benko, ktorý
mal tej noci službu.
Pán Benko, ako je možné, že v noci ste nič nepočuli a nevideli? Obchádzali ste vôbec dedinu?
Kvôliva požiarom som ju obchodil aj so svedkom Miklovičom. Aj on vám
dosvedčí, že som odtruboval päť ráz a na piatich miestach. Odtruboval som
od desiatej hodiny v noci do tretej nadránom. Každú Božiu hodinu som trúbil.
Verím vám. Ale teraz mi povedzte, koho ste stretli? Čo to boli za ľudia?
Nuž, zväčša takých pozabúdaných hodovníkov. Ale za tmy...
Boli ste aj u Cigánov?
Nie, tam nechodievam. Cigáni si moje trúbenie a oznamy nikdy necenili.
Ba raz mi Ilona, ktorú som prebudil, ukázala riť. Holú!
Riť, s prepáčením, vidíte zďaleka, ale ľudí nerozoznáte ani zblízka! Koho
ste stretli, chcem počuť mená!
Veď vravím, že hodových oneskorencov. Tma je tma, za tmy sa ani našinci nedajú rozoznať. Spoznal som iba svojho syna, ktorého tiež podozrievate
a ktorého som ja osobne bol kontrolovať. Synovi svedčiť môžem. Celú noc bol
doma. Aj moja žena vám to dosvedčí.
Vypovedá Helena Melicherová, sedemnásťročná slobodná obyvateľka
Šarrétpusty, obec Veľký Lék, okres Šamorín: Ja som prišla iba na zábavu,
a preto som si nemohla všimnúť, a tak... všelijako. Najviac so mnou tancoval Silvester Bielik, ktorý ma kvôliva bezpečnosti odprevadil domov. U mňa
v komore bol od jedenástej až do šiestej hodiny ráno. Či on čosi počul alebo
videl, som sa ho ani nepýtala, lebo v komore sme ležali pod perinami a v objatí. Však viete, ako to chodí. Za svoju výpoveď na dnešný deň žiadam 25 Kč
svedočného.
44
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Vyšetrujúci sudca Dr. Šebák z Trenčína ostro vystúpil proti svedkom, ktorí tvrdili, že nič nepočuli ani nevideli. Svedkyňu Annu Solárovú zobral na
miesto činu, kde stržm. Doležálek krokmi odmeriaval cestu od jej domu a humna k cigánskemu táboru. Doležálek odmeral vzdialenosť 173 krokmi. Je vylúčené, že by ste nepočuli výkriky, hádzanie kameňov a najmä streľbu!
Vyšetrovaním četníci zistili, že spomínanú streľbu, hádzanie kameňov
a nárek ľudí bolo v noci počuť až do vzdialenosti troch kilometrov. Vyplýva to
aj z výpovedí železničiarov a vlečkárov, ktorí sa o tom zhovárali s okoloidúcimi. Solidaritu dediny požehnanú aj kňazom nepríjemne narušil muzikant
Ľudvík Borák z Veselého, ktorý hral so svojou kapelou na hodovej zábave:
Chlapi sa z krčmy vytrácali okolo polnoci. A viem aj to, že bol odídený aj
Alojz Bransteter, ktorý sa vrátil až po druhej v noci. Vtedy nás muzikantov
vyplatil a objednal aj oldomáš, lebo hody sa vraj vydarili. Jeden z nás počul,
ako pri vedľajšom stole ktosi povedal: Trikrát som vystrelil, ale či som trafil,
neviem.
Bransteter si vzdychol: Chvalabohu, že sme v poriadku.
Stržm. Doležálek konštatuje: Ani jeden útočník nebol zranený.
Strážmajster je kúštik naivný. Ako sa tam kto mohol zraniť, keď v cigánskej kolónii nebol ani jeden?
Dedina po prvý raz zjojkla, keď dvadsaťjeden chlapov zobrali do Trenčína na sedriu do vyšetrovacej väzby.
Napriek mlčanlivosti dediny pobedimský prípad sa nedal ututlať, zahasiť
hasičskými striekačkami ako horiaci stoh slamy. Zvesť o ňom ešte pred procesom preskočila chotár, okres, župu... O Pobedime sa hovorilo na najvyšších
miestach v Bratislave i Prahe, vďaka novinárom aj v zahraničí. Citujeme:
A nájdu sa ešte indivíduá, nájdu sa zodpovední činitelia, ktorí takúto
krutosť, takúto sadistickú beštialitu vedia vziať pod ochranné krídla a vedia ju
omlúvať.
(Pravda, 13. 10. 1928)
Pobedimský prípad možno charakterizovať ako revolúciu občanov proti cigánskemu životu. Áno, aj v tomto sú korienky demokracie.
(Slovák, 19. 10. 1928)
Dnes ľudácky Slovák uverejňuje dlhší článok, v ktorom citátmi z Masaryka
o demokracii dokazujú ľudácki jezuiti, že čin pobedimských občanov nie je taký
strašný, ba ide o oprávnený revolučný čin.
(Pravda, 20. 10. 1928)
Títo Nomádi sú pliagou nielen Pobedima, sú oni pliagou celého Slovenska.
Cigánsky element, taký, aký je dnes, je skutočne vredom na tele nášho sociálneho
života, ktorý treba riešiť radikálnym spôsobom. Faktom je, že aj v pobedimskom
slovenské pohľady 3
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prípade provokatívni boli Cigáni, čo vinu pobedimských gazdov zmierňuje. Obhajobu pobedimských občanov vedie naslovovzatý odborník bratislavský pravotár Dr. Ján Galla, nášmu čitateľovi dobre známy z obhajoby Dr. Tuku.
(Slovák, 21. 1. 1929)
PROCES
Zo štyridsiatich vyšetrovaných a dvadsaťjeden na niekoľko dní zatvorených vo vyšetrovacej väzbe zostali na hlavnom pojednávaní, ktoré sa začalo 9. februára 1929 v Trenčíne a trvalo šesť dní, štyria obžalovaní hlavní vinníci:
Alojz Bransteter, stolár, veliteľ hasičov, Gejza Miklovič-Dvorský, zámožný
roľník, Cyril Melicher, zámožný roľník a Jozef Miklovič-Mišovič, mlynár. Rozsiahlej obžalobe porozumeli všetci, ale na otázku predsedu senátu, či sa cíti
vinný, každý odpovedal: „Nie som vinný.“
Jozef Miklovič: V cigánskej štvrti som sa nebol pozrieť a ani strieľať som
nepočul. Keď som o polnoci šiel na dvor na potrebu, stretol som Branstetera,
ktorý tiež sedel v hostinci.
Gejza Miklovič: V otáznej noci som spal už od siedmej hodiny. Bol som
velice ukonaný, lebo cez deň som pracoval na zhorenisku.
Bransteter, ktorý vystupoval na procese v dedinskom kroji a bol jeho
protagonistom, nepočul ani strieľať. Na procese bolo počuť aj takéto čudesné
konfrontácie:
Cigán: Bol si tam. Štyri razy si ma udrel po hlave. Do štyroch viem počítať.
Bransteter: Lajoš, aj z toho vidieť, že nehovoríš pravdu, lebo keby som ťa
bol toľko ráz udrel, dávno by si mal roztrieskanú hlavu.
Cigán: Znal som vás. Mali ste baterku a svietili ste si popod nohy. Druhou rukou ste strieľali. Ja nebudem prisahať na faloš.
Gejza Miklovič: Ja som tam nebol.
Cigán: Videl som, ako si reťazou udieral Dýchu.
Jozef Miklovič: Nebol som tam, lebo som spal doma.
Alexander Baláž: Mohol si spať do dvanástej hodiny, ale kde si bol do
tretej? Nikdy som ti nič neurobil, nikdy som nič nepodpálil, a prišli ste nás
zabíjať.
Jozef Miklovič: Za čo sa mi mstíš, keď som doma spal?
Bol z toho kolotoč protichodných výpovedí až do omrzenia:
Bol si tam.
Nebol.
46
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Bil si ma.
Nebil.
Na vlastné oči som videl, ako strieľaš.
Vylúčené!
Bola to premyslená, tendenčná, prefíkaná kamufláž obžalovaných. Pravdaže, aj Cigáni vypovedali nepresvedčivo, ich výpovede si často protirečili,
lebo naďalej chceli žiť v dedine. A to protivníkom iba pomáhalo.
Na procese opäť zaujal svojrázny Dr. Tovary z Piešťan:
Keď horeli stohy slamy a nik nehasil, bežal som do hostinca, kde som
zastavil hudbu a ľudí vyhnal k ohňu. Títo sa vyhovárali, že sú narobení a že
aj tak prší. Miestneho veliteľa hasičov som pri ohni nevidel. Pobedimčania
neboli agilní, ich striekačky boli nečinné, tvárili sa, že oheň ich nezaujíma, ba
presvedčil som sa, že nikomu sa nechce ani hasiť. Ten oheň – ako pomstu na
Cigánov – asi veľmi potrebovali oni sami.
Už počas procesu tajuplní organizátori, zrejme inšpirovaní chýrnym pravotárom Dr. Gallom, zháňali rôzne dobrozdania a petície proti Cigánom a na
ochranu obvinených. Rad-radom sa osobnými listami vyslovovali aj starostovia obcí Mošovce, Bačovce, Očkov, Krakovany, Korytné, Piešťany, Ostrova
a ďalších:
Ja, Michal Kališ, jakožto starosta obce Krakovany, hodnoverne svedčím,
že už roku 1923 Cigáni pobedimskí vzali pánu organistovi všetky sliepky. Ďalší
okradnutý gazda vyčinil škodu na štyristo Kč. Každé leto sme nimi velice poškodení a šecko musíme chrániť.
Ja, Michal Červeňanský, starosta obce Častkov, vyhlasujem, že pobedimskí
Cigáni boli a sú známi ako zbojníci a bitkári. Jozef Čechvala ich upozornil, aby
mu nestriasali hrušky a nerobili škodu. Oborili sa naňho, zmlátili ho, a keď som
sa ozval, mne sa vyhrážali, že z mojej kože narežú švihle.
Farár Vojtech Žilinčan, ktorý pôsobil dvanásť rokov priamo v Pobedime
a predtým na iných farách v okolí, píše:
Pobedimská cigánska tlupa je pliagou Pobedima a celého okolia. Od nich
nemal pokoja ani cintorín, lebo na krížoch poodlamovali tyče a na Dušičky kradli sviečky. Keď som prišiel do Pobedima na faru, sám som sa divil, že občania trpia zlodejstvá Cigánov. Keď ich voľaktorí občania potrestali za krádež, podpálili
dve pajty... Že sa predsa tieto odsúdeniahodné vraždy stali, to sa dá vysvetliť len
tak, že ich k tomu dohnala zúfalá sebaobrana.
Áno, najskôr to spravili vo svojej sebaobrane aj v onej dostrieľanej noci.
Proti Cigánom sa bránili naozaj hrdinsky, lebo ani jednému sedliakovi, čo sa zúčastnil na pogrome, sa neskrivil ani vlások na hlave. Iba na košeliach a kabátoch
si preniesli trocha cudzej krvi.
slovenské pohľady 3
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Obžalovaných posúdili vskutku mierne, lebo najvyšší trest nepresiahol
dva roky a sedem mesiacov väzenia. Jeden život ošacovali na šestnásť mesiacov a stošesťdesiattri korún.
V právnických a sudcovských kuloároch sa hovorilo, že Dr. Galla dostal
za obhajobu vyše päťdesiattisíc korún.
Zo spisov a súdobej tlače vieme, že krajský súd neodporúča udeliť posúdeným žiadanú milosť, poneváč obžalovaní činy trestné spáchali v stave nepríčetnom a škodu úplne nenahradili, pričom ich činy vyvolali pozornosť nielen
v tuzemsku, ale aj v zahraničnej tlači, a okrem toho obžalovaní budú mať nárok
na podmienečné prepustenie z trestu, krajský súd nedoporúča posúdených k žiadanej milosti.
Neodporučilo ich ani Ministerstvo spravodlivosti ČSR.
Usilovný komunistický novinár napísal, že chýrny Dr. Galla konečne
prehral svoj prvý spor. Horkýže prehral, keď zarobil toľké peniaze uprostred
krízy. Od svojich klientov ich nezískal pre nič a za nič: Pomohol im vysúdiť
mimoriadne nízke tresty.
V archíve som objavil aj listy adresované prezidentovi Masarykovi so
spoločným menovateľom: Prosba o milosť v mene matiek a detí.
Žiaľ, v Pobedime o tomto prípade nechcú ani počuť. Nemajú jeden jediný
zachovaný dokument. Tá dávna obecná kronika sa vraj kdesi stratila. O pogrome niet zmienky ani v honosnej publikácii o historickom Pobedime. Ospravedlňujem iba mladého farára, ktorý sa až odo mňa dozvedel, čo sa tu vtedy
odohralo.
Nespomôžeme si. Aj s nepríjemnou minulosťou sa vyrovnáme iba vtedy,
ak si ju aspoň občas pripomenieme. A to aj za cenu bolestí, ktoré ťaživé spomienky prinášajú.
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Miroslav Cipár: Telo, akryl, plátno, 2005
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VIEME O SEBE
NAVZÁJOM VIAC
(ROZHOVOR S PREDSEDOM
SVETOVÉHO ZDRUŽENIA
SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ
VLADIMÍROM SKALSKÝM)

Vladimír Skalský sa narodil v roku 1972 v Prešove, v rokoch 1986 – 1990 študoval na gymnáziu v Prešove, ako stredoškolák sa venoval najmä predmetovým
olympiádam v matematike a fyzike až po medzinárodnú úroveň, no súčasne
časopisecky publikoval prvé básne. Absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu
Univerzity Karlovej v Prahe (odbor teoretická fyzika). Od polovice deväťdesiatych rokov sa pohybuje v oblasti medzinárodných vzťahov a kultúry, nielen ako
podnikateľ, ale predovšetkým ako verejný predstaviteľ, novinár, publicista, vydavateľ. Po štúdiách pôsobí v Prahe najprv ako predstaviteľ Obce Slovákov v ČR
a zástupca šéfredaktora časopisu Korene, od roku 1996 ako prvý podpredseda
a ekonomický riaditeľ Slovensko-českého klubu a zástupca šéfredaktora časopisu Slovenské dotyky, v rokoch 2000 – 2007 súčasne šéfredaktor internetového
denníka krajanov Český a slovenský svet, od roku 2002 výkonný podpredseda
Slovenského literárneho klubu v ČR, od roku 2004 výkonný editor literárneho štvrťročníka, česko-slovenskej revue Zrkadlenie/Zrcadlení. Od roku 2006 je
predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, od roku 2009 súčasne
viceprezidentom organizácie Európania vo svete so sídlom v Bruseli. Bol členom
(2004 – 2010) a podpredsedom (2005 – 2008) Rady vlády ČR pre národnostné
menšiny, od roku 2013 pôsobí v štruktúrach Rady vlády SR pre kultúru.
Je autorom zbierky básní K tichu (2000) a zbierky esejí Kľúčové slová: Praha, Slovensko, literatúra (2004), spoluautorom kníh s biografickými profilmi slovenských osobností v Česku 30 Slováků v České republice (1997), Praha a osobnosti národnostných menšín a Slovenská literatúra v Prahe 2000 (obe 2000),
Slovensko-české osudy (2001). Básne i eseje publikoval aj v antológiách, spolueditoval Medzi dvoma domovmi 1. Antológia slovenskej poézie v zahraničí
(2008), Medzi dvoma domovmi 2. Antológia slovenskej krátkej prózy v zahraničí (2009) a Medzi dvoma domovmi 3. Antológia slovenskej eseje v zahraničí
50
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(2010), v prvej a tretej bol zastúpený aj ako autor. Eseje publikoval aj v antológii Dialog vědy a umění (2003) či v kalendári, vydanom k medzinárodnému
kongresu PEN klubu v Belehrade (2011). Bol spoluredaktorom Čítanky moderní slovenské literatury pro støední školy (2003) a redaktorom dvoch desiatok
ďalších kníh. Jeho básne a eseje vyšli aj v angličtine, češtine, čínštine, maďarčine
a srbčine. Spoluorganizuje Dni slovenskej kultúry v 15 mestách Českej republiky,
pripravuje otvorenie Slovenského domu v Prahe, ktorý je rekonštruovaný s podporou oboch štátov.
T. J .

TATIANA JURÍKOVÁ: Napĺňa vás byť literárne a mediálne činným?
n VLADIMÍR SKALSKÝ: Hneď na úvod ťažká a mnohovrstevná otázka, ale ponúka sa jednoduchá odpoveď: Keby nenapĺňalo, nerobil by som to.
Je to však, samozrejme, zložitejšie. Istá mediálna aktivita je súčasťou práce
každého spoločensky činného človeka, nemusí byť vždy príjemná, no je to
nevyhnutný prostriedok na dosiahnutie vytýčených cieľov. Niečo iné je skutočná literárna tvorba, na ktorú mám čím ďalej menej času. Avšak vo chvíľach
sviatočných, o ktorých písal Krasko, že vtedy a len vtedy má básnik hovoriť,
ma určite napĺňa. To asi pozná každý tvorca, sú to také dotyky, možno len
domnelé, s niečím dôležitým, absolútnym...
T. J.: Uvediete nás do svojej literárnej tvorby, máte rozpísanú knihu?
n V. S.: Napísal som zdanlivo pomerne veľa kníh, ako autor či spoluautor, na ďalších som sa podieľal ako redaktor či editor. Asi by som však mal
spomenúť aspoň dve: zbierku básní K tichu a zbierku esejí Kľúčové slová: Praha, Slovensko, literatúra. Veľmi si vážim aj svoj redaktorský a autorský podiel
na troch antológiách slovenskej literatúry v zahraničí Medzi dvoma domovmi
či na Čítanke modernej slovenskej literatúry pre stredné školy. Zbieram materiál
na dve knihy, vari to prezradením nezakríknem: na novú zbierku básní a na
analytickú knihu o vývoji slovenskej menšiny v Česku.
T. J.: Je matematika a fyzika zo štúdií na míle vzdialená od poézie?
n V. S.: Myslím si, že exaktné vzdelanie môže byť, naopak, inšpiračnou
bázou. Kedysi to o mne napokon naznačil v recenzii veľký slovenský prozaik,
ale i politik a diplomat Ladislav Ballek, keď veľmi láskavo označil za moju
prednosť videnie z dvoch brehov a popri slovenskom a českom, veľkomestskom a malomestskom a ďalších ako dôležité spomenul aj prírodovedný a literárny. Samozrejme, núka sa dodať – bez toho, že by som sa chcel čo len v najslovenské pohľady 3
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menšom nemiestne prirovnávať k takým veličinám –, že Ivan Krasko bol chemik, ktorý prvé verše slovenskej moderny napísal v Kloboukoch pri Prahe.
Vojtech Kondrót, u ktorého som kedysi začínal v Dielni mladých, bol matematik a mimoriadny zjav českej poézie Miroslav Holub tiež čerpal zo svojho
biologického vzdelania...
T. J.: Ktoré témy rezonujú v česko-slovenských vzťahoch?
n V. S.: Vo všeobecnosti sa asi dá povedať, že s tým, ako sa vytratili politické dizonancie a ako sa ekonomika globalizuje a stráca svoj národný charakter i väzby na štátne štruktúry, do popredia sa asi predsa len dostávajú témy
kultúry a bežného medziľudského spolužitia. Každé hosťovanie slovenského
divadla v Prahe je udalosťou a dôvodom na až manifestačný potlesk postojačky. Na druhej strane, pozornosť si určite zaslúži aj fenomén pomalého vytrácania vzájomnej zrozumiteľnosti češtiny a slovenčiny, najmä pre najmladšiu
českú generáciu. Na ten sme ako prví upozornili na konferencii v Prahe (i ja
článkom Do you speak Slovak v legendárnom periodiku Literární noviny). Je
zaujímavé, že naše bitie na poplašné zvony si všimli najprv americké médiá
ako Associated Press či New York Times a až na základe tohto ohlasu to vzali
vážne aj médiá české a slovenské.
T. J.: Redigujete česko-slovenský časopis Slovenské dotyky...
n V. S.: Je to jedna z mojich srdcových záležitostí. Spolu so šéfredaktorkou Naďou Vokušovou pripravujeme časopis vlastne už od roku 1993,
s týmto názvom a Slovensko-českým klubom ako vydavateľom od prelomu
rokov 1996 a 1997. Má podtitul Magazín Slovákov v ČR a ide o kultúrnospoločenské periodikum. S tým, čo sa dnes označuje ako spoločenské magazíny, to však nemá nič spoločné. Nepíšeme rozšírené texty pod bulvárne fotografie, ale mapujeme kultúrne a spoločenské kontexty česko-slovenských
vzťahov a život vyše tristotisícovej a nesmierne aktívnej slovenskej minority
v Česku.
T. J.: Zhrniete výstupy Slovenského literárneho klubu v ČR?
n V. S.: Na prvom mieste musím spomenúť literárny štvrťročník, česko-slovenskú revue Zrkadlenie/Zrcadlení. Toto skutočne dôležité periodikum za
neľahkých finančných podmienok, čo napokon platí aj pre Slovenské dotyky,
vydávame už od roku 2004. Zachytáva nielen tvorbu Slovákov v ČR, ale aj
fenomén česko-slovenského literárneho kontextu. Zásluhou Slovenského literárneho klubu v ČR či Slovensko-českého klubu vyšlo aj veľké množstvo
kníh, spomeniem aspoň neuveriteľných sedem kníh z pera českej slovakistky
52
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Zdenky Sojkovej, venovaných najmä osobnosti Ľudovíta Štúra, za ktoré získala i Cenu ministra kultúry SR, dva diely pamätí Ľubomíra Feldeka, české
prebásnenie Proglasu, Čítanku modernej slovenskej literatúry pre stredné školy
či napríklad výpravné kompendiá slovenského výtvarného umenia.
T. J.: Podieľali ste sa na legislatíve pre Slovákov v Čechách?
n
V. S.: Osobne si najviac vážim náš podiel na umožnení dvojakého občianstva pre Slovákov v Česku a Čechov na Slovensku. Ale takisto na
prijatí menšinového zákona v ČR či na ratifikácii Európskej charty regionálnych či menšinových jazykov pre slovenčinu na celom území Českej republiky. I v tomto som tak trochu v dvojjedinej úlohe a popri tom, čomu som sa
venoval z pozície Slovákov v Česku, sú tu legislatívne aktivity z pozície predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) – zákon o Slovákoch
žijúcich v zahraničí, na základe ktorého vznikol aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Máme však, samozrejme, aj „dlhy“, napríklad už roky presadzujeme na Slovensku voľby prostredníctvom internetu, čo by prinieslo
krajanom so slovenským občianstvom možnosť naozaj efektívne a komfortne uplatniť si volebné právo. No a ak by som sa mal vyjadriť úplne široko
z pozície Slovákov v zahraničí, nebyť najmä tých v USA, nebyť Pittsburskej
a Clevelandskej dohody, nebola by možno slovenská legislatíva vôbec nijaká...
T. J.: Kde nájdeme najväčšie slovenské komunity?
n V. S.: Najpočetnejšou slovenskou komunitou v zahraničí je tá v USA.
Za ňou nasledujú Slováci v Česku. Celkom osobitou kapitolou sú dolnozemskí Slováci, ktorí odišli už kedysi pred tristo rokmi na územia uvoľnené po
vyhnaní Turkov, ktoré dnes ležia na území srbskej Vojvodiny, Chorvátska, Rumunska a Maďarska. Zaslúžia si vari aj zápis do Guinnessovej knihy rekordov
v schopnosti udržať si identitu. Medzi veľké komunity patria aj Slováci v Kanade či Austrálii, vďaka masívnej súčasnej migrácii napríklad aj Slováci vo
Veľkej Británii či Írsku.
T. J.: Sledujú krajania v zahraničí, čo sa deje na Slovensku?
n V. S.: V prvom priblížení je odpoveď: Áno, samozrejme. V druhom:
V rôznej intenzite. Samozrejme viac to sledujú Slováci, ktorí sú v zahraničí
kratšie, ktorí prípadne majú aj slovenské občianstvo, ktorí sú geograficky bližšie a na Slovensko častejšie cestujú, a, pochopiteľne, aktivisti...
T. J.: Zachovávajú si slovenské tradície krajania generačne?
slovenské pohľady 3
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n V. S.: Niekde je medzigeneračné odovzdávanie tradícií lepšie a medzigeneračná súdržnosť vyššia, inde je to v tomto smere zložitejšie. Ako pozitívny príklad by som spomenul Dolnú zem. Na druhej strane v Severnej Amerike
či západnej Európe „starí emigranti“, často politickí, s občianstvom v novej
vlasti, často ťažko hľadajú spoločnú reč s tými, čo prišli nedávno. Svoje miesto
si ešte len hľadajú, žijú v krajine ako cudzinci, často chudobní, v USA dokonca
nezriedka ilegálne.

T. J.: Čítajú krajania pôvodnú literatúru, literárne časopisy?
n V. S.: Vyslovím možno kacírsku myšlienku: Určite vo väčšej miere než
na Slovensku! Pochopiteľne, neznamená to, že by to bolo väčšinové. Literárne
časopisy číta všade na svete len istá elita. Ale ak zájdete hoci do Báčskeho
Petrovca v Srbsku či do Nadlaku v Rumunsku, zistíte, že sú v tých mestečkách
skoro dedinského charakteru desiatky autorov a stovky aktívnych čitateľov.
Kde na Slovensku niečo také nájdete?
T. J.: Usporadúvajú Slováci v zahraničí literárne súťaže?
n V. S.: Dolnozemskí Slováci dokonca aj spoločné. A napríklad v Česku
sa uskutoční už desiaty ročník Literárnej súťaže Jána Kollára, do ktorej sa zapájajú v troch kategóriách žiaci základných, študenti stredných škôl a mladí
ľudia do 26 rokov s prozaickými dielami buď v slovenčine, alebo so slovenskou tematikou.
T. J.: Ste v kontakte so slovenskými spisovateľmi vo svete?
n V. S.: V každom zmysle, pretože spisovatelia – ako to už býva – patria
medzi najaktívnejších nielen na pôde kultúry, ale i na spoločenskom poli. Teda
nielen im a o nich vydávame knihy, organizujeme prezentácie ich tvorby či
programy na knižných veľtrhoch, ale stretávam sa s nimi i medzi predstaviteľmi členských spolkov a inými aktivistami. Slováci v Maďarsku, Srbsku či Česku majú aj vlastné spisovateľské organizácie, členom SZSZ je i Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, ktorá je pokračovateľkou Spolku slovenských spisovateľov a umelcov
založeného v roku 1955 v Clevelande v USA. Chcem podotknúť, že sa stretávame často i so spisovateľmi zo Slovenska, prezentujeme ich diela, napríklad
v roku 2013 v spolupráci s Literárnym informačným centrom na knižnom veľtrhu Svět knihy v Prahe, kde bolo Slovensko hlavným hosťom. A vydávame,
s podporou komisie SLOLIA, preklady ich diel – v roku 2013 sme vydali český
preklad knihy Jozefa Leikerta Taký bol Ladislav Mňačko, v roku 2014 napríklad aj český preklad Rozkoší dávnych čias od Antona Hykischa. V decembri
54
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2013 sme podpísali na oslavách deväťdesiateho výročia Spolku slovenských
spisovateľov i širokú dohodu s touto najstaršou a najväčšou slovenskou spisovateľskou organizáciou.
T. J.: Predstavíte nám tlačené tituly Slovákov v zahraničí?
n V. S.: To je úloha na knihu. A vlastne taká i vyšla, no zachytáva iba
určitý časový výsek, ako prezrádza už názov Slovenské médiá vo svete: krajan-

Miroslav Cipár: Rovnítko, olej, akryl, sololit, 2001

ské periodiká v zahraničí po obnovení samostatnosti Slovenska. Jej autorom je
Pavol Holeštiak, ktorý sa téme dlhodobo venuje. Skutočne si neviem vybrať,
o akých printových tituloch, ku ktorým mimochodom dnes výrazne pribúdajú
internetové portály a rádiá, hovoriť: o časopise Slovák v Amerike či Jednota z USA, o časopise Kanadský Slovák, o periodikách ako Slovenské dotyky,
Korene, Zrkadlenie/Zrcadlení a ďalšie z Česka, o Hlase ľudu zo Srbska, Ľudových novinách z Maďarska, Našich snahách z Rumunska, ich spoločnom
periodiku Dolnozemský Slovák či časopise Život z Poľska, kde agilní krajania
slovenské pohľady 3
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vybudovali aj vlastnú úspešnú tlačiareň? Dá sa povedať, že každá väčšia slovenská komunita má aspoň jedno tlačené periodikum.
T. J.: Sú Slováci vo svete prijímaní, vedia navzájom o sebe?
n V. S.: Vieme už o sebe navzájom viac. Predtým nás rozdeľovala železná opona, ale aj rôzne komunikačné hrádze. Určite je lepšia vzájomná komunikácia i zásluhou Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ich predchodcov ako Svetový kongres Slovákov,
Ústav pre zahraničných Slovákov a Krajanské múzeum Matice slovenskej či
Dom zahraničných Slovákov. Pomáhajú i aktivity Slovenského rozhlasu, viac
by sme v tomto smere chceli od druhej zložky RTVS, teda Slovenskej televízie.
Slováci sú vo svete prijímaní rôzne. Určite najzložitejšie to majú Slováci v Maďarsku či Poľsku, kde hoci úroveň ich podpory dnes patrí medzi tie vyššie,
väčšinová spoločnosť sa k ich aktivitám často nespráva priveľmi prajne. Práve
preto sa dolnozemskí Slováci v Maďarsku asimilovali omnoho rýchlejšie než
v susedných enklávach v Srbsku či Rumunsku, kde mali Slováci vždy pocit privilégia patriť k slovenskému etniku. Podobné je to dnes na Ukrajine, kde došlo
k nebývalému oživeniu slovenskej komunity – dúfajme, že politické otrasy tomuto pozitívnemu vývoju neuškodia. Na západe asi platí, že sa Slováci ľahšie
integrujú v otvorenejších spoločnostiach, napríklad skôr v USA či Kanade než
hoci vo Francúzsku. Je to však individuálne a na dosť zložitú debatu.
T. J.: Stáva sa, že za krajanmi sa vydávate po cestách-necestách?
n V. S.: Precestoval som toho veľa, a na mnohé miesta sa nedá veru doletieť. Dostať sa v rumunskom pohorí Bihor do dedín ako Gemeľčička je v zime
skutočne ťažká úloha. Ale práve na takých miestach vás potom odmení nielen
nádherný výhľad, ale predovšetkým nádherní ľudia.
T. J.: Majú dnes krajania povedomie o svojom rodostrome?
n V. S.: Myslím si, že lepší než Slováci doma. Veď v USA bolo hľadanie
koreňov veľkou módou. A dolnozemskí Slováci vás ohúria tým, ako ovládajú
všetky príbuzenské vzťahy do desiateho kolena nielen svojej rodiny, ale aj
všetkých susedov. Samozrejme, teraz som sa dopustil malej hyperboly...
T. J.: Ako sa prejavujú mladí potomkovia Slovákov vo svete?
n V. S.: Nepatrím medzi pesimistov, ktorí by si mysleli, že mladá generácia nemá o prácu v prospech slovenských komunít záujem. Volí si často iba
inú formu: internetové portály a rádiá, koncerty modernej hudby... A to je celkom prirodzené. Niekde, napríklad na Dolnej zemi, je medzigeneračná spolu56
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práca až neuveriteľne bezproblémová. Inde, napríklad v USA, Veľkej Británii
a Írsku, sa nová generácia, reprezentovaná najmä novými prisťahovalcami,
organizuje sčasti vo vlastných spolkoch. V poslednom prípade však pred nimi
vlastne organizácie neexistovali.
T. J.: Na koho sa môžu obrátiť našinci, ak chcú vydať knihu?
n V. S.: Na slovenské spolky, ale niekedy i na vydavateľstvá väčšinovej
spoločnosti. Aj my v Svetovom združení Slovákov v zahraničí radi podáme
pomocnú ruku.
T. J.: V čom ich viete podporiť a čo zvládajú sami?
n V. S.: Vždy hovorím, že Svetové združenie Slovákov v zahraničí má
predovšetkým pomáhať vytvárať podmienky pre prácu jednotlivých krajanských organizácií – legislatívne, finančné, informačné. Ako tieto podmienky využiť, to už vedia najlepšie Slováci v tej-ktorej krajine. Našou úlohou je
organizovať to, čo prekračuje hranice jednej komunity, jednej krajiny. A tak
organizujeme napríklad Dni slovenského zahraničia vždy v inej krajine, na
ktoré pozývame predstaviteľov ostatných komunít, aby sa na mieste inšpirovali. Také sa uskutočnili v Maďarsku, Izraeli, Poľsku, v roku 2013 na Ukrajine
a v roku 2014 v Srbsku. Vydávame antológie slovenského umenia v zahraničí,
vytvárame spoločný internetový portál, udeľujeme vyznamenania, organizujeme konferencie i spoločné folklórne festivaly... Jednoducho podujatia, kde
sa stretávame všetci.
T. J.: Priblížite nám silné odkazy z pera krajanov v zahraničí?
n V. S.: Ak spomeniem troch, urazia sa, a právom, ďalší tridsiati... Slováci v zahraničí, to je obrovský fenomén, veď v zahraničí žije tretina slovenského národa. Zacitujem teda radšej Andreja Sládkoviča: „Hojže, Bože, jak to
bolí, / keď sa junač roztratí / po tom šírom sveta poli / na chlebovej postati; /
každý svojou pošiel stranou / hnaný žitia nevoľou...“ A budem veriť, že neplatí pokračovanie: „v osamelých sa havranov / zmenil kŕdeľ sokolov!“ Teda že
sme roztratení, ale nestratení. Lebo, ako sa spieva v slovenskej ľudovej piesni:
„Skadiaľ som, stadiaľ som, / slovenského rodu som, / duša moja!“
Na internetovej stránke SZSZ máme motto: „Nebo slovenské? / Kdeže
si? / Od Tatier k Dunaju a všade, kde ľudia sa Slovákmi volajú. / Kam život,
tvoj osud, ťa zaveje. / Pamodaj šťastia, svet slovenský!“
Z H O V Á R A L A S A TAT I A N A J U R Í K O V Á
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VINCENT ŠABÍK

ČÍTANIE A CHÁPANIE DEJÍN
(HERMENEUTICKÝ PRINCÍP „ZDOLA“)

Históriu treba hľadať a čítať
v krajine a treba i pozorne počúvať,
lebo človek nikdy nevie, čo môže
v krajine začuť.
VINCENT ŠIKULA

Téma nastoľuje signifikantnú otázku vzťahu literatúry a dejín alebo, naopak,
dejín a literatúry, teda histórie a kultúry, najmä ak by sme ľudskú kultúru
usúvzťažňovali s manifestáciami ducha, ako na túto vnútornú súvislosť nedávno v kontextoch s jubileom Slovenského národného povstania poukázala
literárna vedkyňa Eva Fordinálová (v eseji Slováci, o svoje dejiny dbajme...,
Literárny týždenník č. 35 – 36/2014). Fordinálová usúvzťažňuje tri historické
povstania Slovákov na báze literárnej imaginácie klasika Jána Hollého, aktualizuje ich ako výzvu na „povstanie ducha“, v časoch vyprázdňovania, ba priam
vyháňanie ducha zo spoločnosti, kultúry, o literatúre ani nehovoriac, je to
výzva priam provokujúca. V súvislosti s filozofiou ducha dejín, ktorú rozvíjal
Hegel – fenomenológ „svetového ducha“, tvorí myšlienkové pozadie (alebo až
popredie?) aj nášho pokusu o renovatívny pohľad na miesto SNP v literatúre,
jej čítanie dejín a v dejinách, jej znakov a významov, sémantiky a semiózy,
explikácií a interpretácií. Nepochybne tu ide o kontexty našich dejín vôbec
a literárnych osobitne.
Ak autor trilógie o SNP signifikantne nazvanej Majstri, teda Vincent Šikula, hovorí o „hľadaní a čítaní“, ale aj „načúvaní“ histórie v krajine, poukazuje na akt vnímania, chápania a výkladu ľudských skúseností, na chápanie
udalostí, procesov, činov, ľudského správania, postojov, zmýšľania, ale aj na
čítajúci subjekt, vec, objekt čítania, médium, zároveň pripomína jeho pred58
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poklady, podmienky, kritériá úsilí – zvýšenú „pozornosť“, veď nie všetko sa
poddáva vnímaniu na prvý pohľad, nie všetko chápeme nezávisle od predsudkov, ideológií; skutočné poznanie a chápanie súvisí s diferenciáciou a vyzdvihnutím jedinečnosti, osobitne blízkeho prostredia, príbehy ľudí, o ktorých
si namýšľame, že ich poznáme... Už E. M. Forstera, bádateľa narácie, fascinuje
otázka, prečo nás literárne formy rozprávania zavedú do spoločnosti postáv,
ktorých príbeh, naratívy, správanie, verbálne či neverbálne prejavy nás oslovujú hlbšie než komunikácia z bezprostredného banálneho prostredia. Čítanie, pravdaže, súvisí s písaním, chápaním, nemožno ich oddeľovať, odtŕhať,
izolovať, pôsobí tu veľa podmieňujúcich faktorov od dešifrovania písma, znakov, kódu, sociálnych a kultúrnych kontextov, predpokladá aktívnu účasť čitateľa, recipienta, výsledkom je sémantický efekt, ktorý ďaleko presahuje dobovo preferované ideológie jednostranne chápanej literárnej komunikácie,
ktorej nevyhnutne podliehali spisovatelia prvej generácie mapujúcej historickú udalosť SNP (Mináč, Jašík, Bednár na jednej strane a J. C. Hronský na druhej). Motto od Šikulu naznačuje vymaňovanie generácie šesťdesiatych rokov
z područia jednostranných (hermeneuticky hovoriac) „predsudkov, ideológie“,
teda „nové čítanie dejín“ a vôbec „človeka“ prozaikov Generácie 56 (Hykisch,
Šikula, Jaroš, Ballek atď.). Historická dokumentácia potvrdzuje, že to nebol
proces jednoduchý, ale konfliktný. Pripomína nám i dnes, že ide o historický
proces nielen literárneho písania, čítania, chápania a interpretácie literárnych
textov, ale najmä dejín človeka a jeho spoločenstiev, jeho miesta v spoločnosti, kozme, dejinách jeho kultivácie, zduchovňovania či barbarizácie. Aj preto dávam za pravdu výzve pani Fordinálovej reklamujúcej prítomnosť ducha
a jeho manifestácií. Už samo čítanie po hebrejsky znamená asi toľko ako evokovať, sprítomňovať, prezentovať (ako hovorí estetik George Steiner v knihe
Real Presences). Jestvuje aj vnútorná história čítania (v krajine, v človeku, dejinách). O také sprítomňovanie, evokovanie dobrého ducha slovenských dejín
sa pokúšala Generácia 56 najmä po katastrofe 1968. Jej pokusy o nové čítanie
a chápanie dejín sme chápali a podporovali ako terapiu, kompenzáciu „nešťastného vedomia“ (o ktorom hovorí Veľký Hegel): Spisovateľ býva aj terapeut
kultúry, nielen observátor (ako sa u nás dodatočne explikuje). Takéto vedomie
definuje iba pasívny nesúlad s vlastným Ja a svetom, v ktorom žije.
Kompenzácia chýbajúceho vzduchu únikom do emigrácie minulosti
vlastnej kultúry (namiesto do cudziny). Dejiny sú vždy aj dejinami súčasnosti – prítomnosti, minulosť sa napokon nedá prežiť ako súčasnosť, lebo to je
minulosť, ktorá žije v nej. Prítomnosť bez dejín je absurdná, navyše dejiny nemožno zovšeobecňovať (ako sa to deje u nás), ale vždy ich treba konkretizovať, individualizovať, ako sa to pokúsil Šikula v Majstroch, Jaroš v Tisícročnej
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včele, v tom je hlavná diferenciácia s predchodcami. Postavy ich príbehov sa
nevyznačujú hrdinskými gestami ani sa nezatracujú do pekiel, žijú v konfrontácii s večnými konfliktmi ľudského údelu. Autori nepíšu historické romány,
ich diela sú súčasťou odvekých zápasov o slovenské dejiny, ktoré nie sú dejinami mocenských expanzií, ale kultúry, kultivácií života, jeho podmienok,
vzťahov medzi ľuďmi, k svetu a prírode. V centre ich narácií je konajúci človek, neanonymný člen spoločenstva, sociálne integrovaný, bez ideologického
zahmlievania, takpovediac z prvej ruky. Pravdaže, dejiny ako celok sú vždy
politické. Prekonávajú teror historických ideológií (ktoré barbarizujú veľké
národy – porovn. storočnicu prvej svetovej vojny), ktoré produkujú hory neľudského odpadu, dlhodobo zaplavujú dejiny Európy a sveta, chápanie historicity. Takto naši spisovatelia očisťujú slovník a významy historickej semiotiky, historickej ekológie a topológie a historicitu Slovákov prekonávajú, prispievajú k vedomiu, že máme dejiny aj bez imperiálnych figúr, spájajú sa s literatúrou, ktorá rozpráva Slovákom ich vlastné dejiny, nové čítanie v dejinách, keď spisovateľ uplatňuje schopnosť písaním a rozprávaním oživovať
veci, udalosti, príbehy, skúsenosti, kompletizovať ich celky a súvislosti, každý
krok dopredu tu znamená rozširovanie terra incognita – progresívnu zmenu
paradigmy.
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Miroslav Cipár: Jadierko IV, 2007
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V I E R A Š V E N K O VÁ

HRA O PERLY

Vedel to oveľa skôr, ako držal v rukách papier s presne stanovenou diagnózou.
Príznaky choroby ho ničili deň čo deň, a hoci s nimi zápasil, ako len vedel
a vládal, nebolo tajomstvom, že táto cesta vedie, nech by sa človek akokoľvek
zmietal, v ústrety koncu.
Nemohol to vymazať z pamäti, myslel na to ustavične, aj keď sedel pri
pive, jazero pod ním sa trblietalo v slnku, hladinu brázdili vodné bicykle a zdatní plavci, brázda za nimi sa pomaly rozplývala, až sa stratila a voda bola znova hladká ako zrkadlo.
Evička plávala pozdĺž brehu, s potešením sledoval pohyb ženského tela,
tempá dobrej plavkyne, niekedy je telo múdrejšie ako hlava, svaly automaticky vykonávajú pohyb natrénovaný v minulosti, uchovaný kdesi na dne pamäti.
Toto si musím zapamätať, túto chvíľu si musím udržať v spomienkach,
vravel si. Predvídal, čo ho čaká, raz sa bude utešovať pomyslením na oválne
bratislavské jazero pod strmým brehom, na ktorom sa vyvaľujú naháči, vystavujú telá hrejivým lúčom, po hladine sa vznešene plavia labute, pri brehu sa
čvachtajú kačky, čakajúce na kúsky chleba, čo im hádžu naradostené detičky.
S príchodom jesene sa všetko zhoršilo, Evičkina roztržitosť sa stupňovala. S obavami ju sledoval, hľadal spôsoby, ako by si hravou formou, ako malé
dieťa, zapamätala jednotlivé úkony potrebné na zvládnutie každodenného
života.
– Užila si lieky? – s obavou sa vypytoval, keď ju pre povinnosti nechal
dlhší čas samu.
– Lieky? – tvárila sa, akoby o liekoch počula prvý raz. Pred odchodom
ich nachystal do liekovky, tá bola teraz prázdna.
– Neviem... si spomenúť... Nepamätám sa... ale môžem si ich dať teraz...
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– V nijakom prípade! – rozčúlil sa. – Dvojitá dávka je škodlivejšia ako
jedno vynechanie.
Ak je liekovka prázdna, asi ich užila, hoci pri tom nebol, no azda ich len
nehodila do koša!
Blížil sa termín nástupu do zamestnania, neplatené voľno, ktoré si vzal
vzhľadom na manželkin zdravotný stav, sa pominulo, prišla jeseň, neostáva
iné, iba vziať ženu so sebou, ak ju nechce zničiť tým, že ju zverí nejakej spoľahlivej inštitúcii, odloží ako vec do nejakého ústavu.
Nie, spomenul si na slnkom zaliatu Kuchajdu, na ženine akoby automatické tempá, ešte pláva, ešte môžeme byť spolu, ešte sú chvíle, keď vníma svet,
to sú tie vzácne perly, o ktoré budem hrať!
Nevzdával sa, hoci tušil, aké komplikácie ho čakajú. Berlín, hlučné veľkomesto, kde si už získal slušné postavenie. Na klinike je šikovných chirurgov
málo, žien, ktoré bojujú s príznakmi starnutia, pribúda, každá sa chce zbaviť
ovisnutej kože pod očami, každá potrebuje vyplniť vrásky botulotoxínom...
Roboty je viac, ako klinika zvláda, služba trvá dvanásť hodín.
Evička nemôže byť sama. Jedného dňa vyšla z ubytovne, stratila sa v neznámych uliciach. Trhal si vlasy, keby bol ostal v Bratislave, v centre mesta,
žena by trafila domov, v malom meste by určite stretla známeho, čo by sa jej
prihovoril, po niekoľkých vetách by pochopil, o čo ide, a privolal by pomoc.
No čo si počne stratená žena v cudzom svete, keď ani nerozumie, čo sa jej
pýtajú, ak si ju vôbec niekto všimne?
V tú noc takmer ošedivel. Ako sa to k nej správam? Kedysi to bola pôvabná mladá zdravotná sestra v belasej uniforme a vo zvodnej bielej zásterke,
šikovná mladomanželka, starostlivá matka... Čo by na to povedala naša dcéra? V tej chvíli sa bál čo i len pomyslieť, že by jej mal referovať o tom, čo sa
s matkou stalo. Zburcoval políciu, zúfalo lietal po meste, kým mu nadránom
neoznámili, že ženu našli, opis oblečenia sedí, je to ona, ktovie, akým činom
sa ocitla na železničnej stanici, celú noc presedela na lavičke a šemotila čosi
o vlaku do Bratislavy.
Zo šoku sa dlho nevedel spamätať, ruky sa mu triasli, chirurgické zásahy
by ohrozoval neistý, krivý rez, musel si vziať pár dní voľna. Prvá vec – nájsť
schopnú opatrovateľku, ktorá Evičku nespustí z očí, dozrie na to, či jedla, či
užila lieky, vytiahne ju na prechádzku... Nečakal, že sa situácia tak rýchlo
zhorší, ničilo ho to, je to súboj s časom, a hoci vieme, že je vopred prehratý,
netreba ho vzdávať. Ruky chirurga treba cvičiť, využiť každú vhodnú chvíľu,
ešte aj vo výťahu, ak sa v ňom ocitol sám, zapieral sa prstami do steny, za
každú cenu treba uchovať silu svalov, rýchlosť reakcie, presný odhad pohybu.
No ani najsilnejšie ruky nemôžu zadržať čas.
slovenské pohľady 3
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Opatrovateľku našiel na odporúčanie priateľov, poslali mu ju bratislavskí známi. Žiadalo si to menšiu reorganizáciu, bolo treba zohnať nový byt,
no zdalo sa, že problém zvládol. Je po zime, prichádza jar, Evička sa bude
so spoločníčkou denne dlhé hodiny prechádzať po parku, jej stav sa určite
zlepší.
Opatrovateľka bola spoločenský typ, po večeroch vytiahla karty, čo poviete, dáme si partičku? Prečo nie, uvítal jej iniciatívu, ak sa do hry zapojí aj
manželka... Evičkina tvár ožila, karty v ruke jej čosi hovorili, možno pripomínali detské hry. Dojímalo ho to. Moja malá! Pravda, hra za nič nestála, obaja
predstierali, že nevidia, ako si pletie karty, nezvláda hru, no nejako zabili
večer, ktorý sa končil pohárikom vína v spoločnosti celkom príťažlivej, životaschopnej ženy. Rýchlo však pochopil, o čo spoločníčke ide, asi by nedbala
pustiť sa do dobrodružstva. To ho naštvalo. Dočerta, čo si tá hlupaňa dovoľuje? Ak je schopná očakávať, že muž v jeho psychickom rozpoložení by mohol
nadväzovať sexuálne vzťahy s prvou ženou, ktorá je na dosah, vypovedá to
o jej psychickom založení, je to potvora, ktorá si chce od života utrhnúť, čo
sa dá. Môže sa taká osoba svedomito starať o pacientku? A vôbec, vie niečo
o tom, čo sa v šťastnejších časoch ľudstva nazývalo láskou? Alebo je láska pre
tento typ žien nič nehovoriace slovo, ktoré sa vyskytuje už len v starých románoch a na náhrobných kameňoch?
Sledoval, ako Evička na opatrovateľku reaguje, ale na nič neprišiel. Nevedel vniknúť do ich vzťahu, nemohol odhadnúť, či nepriateľská osoba jeho
žene neubližuje. Keby si s ňou začal, mala by dôvod hoci odpraviť konkurentku na druhý svet. Pri tej myšlienke ho striaslo.
S podporou opatrovateľky, veľkej a silnej ženy, sa odvážil vytiahnuť Evičku na prechádzku. Pacientke môže pohyb jedine pomôcť. Vyčkal v dvojhodinovom rade pred vchodom do múzea, aby sa spoločne pozreli na dokonalú
hlavu Nefertiti, v staroveku najkrajšej ženy sveta, kým sa jeho ešte vždy pekná
manželka v sprievode opatrovateľky prechádzala po Múzejnom ostrove. Na
svetové umelecké veľdielo však hľadela bez záujmu.
Inokedy zašli k budove parlamentu, obdivovali klasickú historickú budovu, nad ktorou sa týči sklená pologuľa, dielo moderného architekta.
– Pozri, Evička, – ukazoval na priezračnú kupolu, v ktorej sa pohybovali
skupinky ľudí, filigránske postavičky stúpali do výšky alebo schádzali v opačnom smere, kráčali oblúkovitým chodníkom nadol, pri pohľade z diaľky pripomínali pohyb mravcov v mravenisku. – Pozri, sú tam ľudia, – pokúšal sa
upozorniť ju vystrčeným prstom.
Pozrela naňho ako bezmocné dieťa, možno aj chcela sledovať, čo jej hovorí, sledovala smer ukazováka, no kupola bola beznádejne ďaleko, ženin
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pohľad sa zastavil na konároch blízkeho stromu, ktoré sa jemne pohojdávali
vo vetre. Bolo to čosi také, ako keď matka prstom ukazuje batoľaťu na oblohu,
aha, letí lietadlo, a ono, keďže mu slovo lietadlo nič nehovorí, iba so záujmom
sleduje matkin vystrčený prst.
Pohladkal ju po líci a zachytil jej úsmev, záblesk bielych zubov odrážala
ligotavá belosť perlového náhrdelníka, ktorý jej kedysi daroval k jubileu. Pripomenul si, ako sa darčeku tešila, ako ho žmolila v rukách, dotyk ozajstných
perál v dlani je celkom iný ako dotyk sklených korálikov, umelých náhrad,
priam cítiš, že sa dotýkaš čohosi, čo patrí do živej prírody, čo kedysi v mori
skutočne žilo a rástlo.
O pár dní sa znova chystali na prechádzku, Evička už čakala v predsieni
v šatách, ku ktorým zvyčajne nosila náhrdelník. Perleťou vykladaná dóza však
bola prázdna.
– Asi ho stratila, – uzavrela opatrovateľka. – Kde by sa inak podel? Musel
sa odopnúť, dakde spadnúť na zem, nebol priviazaný...
Veď hej, mohol, naozaj nebol priviazaný. No s rovnakou pravdepodobnosťou mohol zmiznúť vo vrecku opatrovateľky, zrejme aj ona hrá osudovú
hru o perly.
Odľahlo mu, keď sa jej mohol poďakovať za služby, vraciame sa domov,
dal som výpoveď v zamestnaní, budem sa venovať pacientke, zvládnem to aj
bez cudzej pomoci.
Prišlo leto, znova sa ocitol so ženou na bratislavskej Kuchajde. Už nevošla do vody, spomienky na minulé letá, ktoré trávili pri vode, pri blízkych
moriach, sa vytratili. Aké to bývali dovolenky v tých dávnych časoch, keď
boli mladí a zdraví, s akou hrdosťou sledovali na hladkej tyrkysovej hladine
nádherné tempá mladučkej plavkyne – ich dcéry Evky. Je celá po mame, pevne stavaná, svaly tvarujú líniu tela, dobre formovaných nôh, na tvári večne
prekvapený, radostný úsmevček.
Teraz plával sám, po očku sledoval ženu na brehu, ako meravo sedí,
pohrúžená sama do seba, nevníma okolie. Striasol zo seba vodu, ani sa nešiel
sprchovať a prezliecť, aby ju nemusel nechať samu, urobil pár cvikov, aby preschol, až potom si k nej prisadol.
– Malá moja, – objal ju okolo pliec.
Oprela sa oňho ako kedysi, tvárou jej prebleskol úsmevček. Nepotrebuje
kozmetické operácie, aj bez nich je krásna, udržala si čosi z mladíckeho pôvabu. Je to jediná žena, na ktorej mu záleží. Okrem dcéry, pravda. Aj keď si
nemožno zastierať, že spejeme ku koncu. Sám seba neoklameš.
Rozvalil sa na ležadle, gniavený ťažobou tela i duše, nad ním sa klenula
obloha plná priezračných oblakov, zľahka pastelovo sfarbených zapadajúcim
slovenské pohľady 3
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slnkom. Z neďalekého denného baru doliehala hlučná hudba, na parkete sa
zvŕtali osamelí tanečníci.
Zrazu akoby mu preskočilo.
– Nezatancujeme si? – uklonil sa pred Evičkou a chytil ju za ruku. Dala
sa ťahať, ešte vždy sa usmievala.
Pevne ju zovrel v náručí a vykročil ako kedysi, na túto hudbu sa dá tancovať tango. Partnerka nezareagovala. Dala sa viesť, robila predpísané kroky
ako zautomatizovaná bábka. Až v tej chvíli ho ako blesk omráčilo poznanie,
rozsudok je konečný, niet odvolania. Až ho striaslo. Už je to tu. Telo bez duše.
Časť duše, časť vedomia, sa z vláčneho tela vytratila, vznáša sa neznámo
kde, možno kdesi v inej dimenzii. Tam poletujú spomienky na ich prvú spoločnú službu v klinike, na noc, keď sa lekár a sestrička zblížili, na skromnú
svadbu, na starosti s ubytovaním, na narodenie dcérky, ktorú vozili v kočíku
a neskôr sa im už motala pri nohách, možno tam ktosi púšťa video nakrútené
na dcérkinom maturitnom večierku. Dnes je z dievčiny vzorná lekárka, ako
inak, kráča v otcových stopách, ide za úspechom, žije v zámorí, práca ju načisto pohlcuje. Nejde pritom o maličkosť, tu sa hrá o veľa, skúmajú sa bunkové štruktúry mozgu, ukazuje sa, že človek má kultúrne návyky natoľko vžité,
až mu prenikli do kostí, do DNA, rojčí sa o možnostiach programovania, hľadajú sa spôsoby génovej terapie, taký výskum je hodný obete! No o tom, ako
z človeka uniká časť duše, ako sa postupne stáva súčasťou biologického poľa,
ktoré nás obklopuje, hoci ho veda nevie doložiť, má iné starosti, rieši záhady
s temnou energiou a temnou hmotou, neurológovia veľa nevedia, zaregistrovali iba skromný poznatok, že v momente smrti je telo ľahšie o dvadsaťjeden
miligramov, to je celá hmotnosť duše, ktorá opúšťa telesnú schránku, hoci
lekár sa na takých pokusoch môže len pobaviť. No nájdu sa aj pacienti, ktorým čiastka duše akoby unikala z organizmu oveľa skôr, dlho pred termínom
konečného odchodu. Fyzické telo ešte funguje, ale zub času už uhrýza z vedomia, ostáva z neho čoraz menej, čoraz menej spomienok, pamäti, záznamov.
Ako nezúčastnene sa Evička tvári, keď ich na prechádzke v meste pristaví
bývalá kolegyňa, nasilu sa pripomína, vnucuje, pamätáš sa, Evi, roky sme pracovali spoločne, dni a noci vedľa seba, boli to veselé služby, koľko sme sa pri
robote nasmiali!
Ide jeseň. Na svetoznámej klinike dal výpoveď, uchytil sa v rodnom meste ako obvodný lekár, stačí odpracovať pár hodín denne. Ako opatrovateľku
najal starú známu zo susedstva, tá pred ním nebude krútiť zadkom a pri poháriku veľavravne naznačovať, čo žene plnej života chýba, tú možno len poľutovať, život je ťažký, nikomu sa neujde toľko, koľko by potreboval. Našťastie mu
bola svojím spôsobom protivná, v duchu sa hral na mravokárcu, človeku už
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Miroslav Cipár: Písmeno, akryl, 2011
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nestačí, že má zdravé údy, zdravé zmysly, zdravý rozum, vykašle sa na akési
prikázania, aj keď ich Mojžiš kedysi dostal od najvyššej inštancie. Sme len
ľudia – to má byť ospravedlnenie?
Každý chytráči, ako vie. Voľakedy chytráčil aj pri kartách. Teraz nemôže
hrať so ženou kanastu ani sedmu, prešli na detské hry, na čierneho Petra,
ktorého Evička v jasnejších chvíľach ešte rozozná, hoci je to už len hra na hru,
musí ťahať karty aj za ňu, dať jej vyhrávať. Teší sa jej úsmevčeku, ktorý ho
očaril v mladosti, nech je len úsmevov čím viac, to sú tie chvíle, tie perly, ktoré
zhromažďuje ako vášnivý zberateľ, to je jeho hra s osudom!
Každý deň najmenej trojhodinová prechádzka. Pod nohami šuští napadané lístie, pripomína časy detských objavov. Ako zvedavý chlapec rozpáral
sestre bábiku, zaujímalo ho, čo bude v plátennom vnútrajšku, všetci hovoria
čosi o srdci, o črevách... Namiesto toho sa z brucha sypali piliny, bábikina
keramická hlava sa naňho vyčítavo usmievala.
Zdvihol gaštan, podal ho žene. Neprítomne po ňom siahla, chvíľu ho
ohmatávala, akoby listovala v pamäti, o čo vlastne ide. Po chvíli zbadala na
zemi ďalší, prudko sa zohla, sama ho zdvihla, na tvári mala celkom iný, radostný úsmev, tak sa vedela tešiť kedysi dávno, za mladých čias, no radosť
vzápätí vystriedal úľak, kde to som a čo sa so mnou stalo?
Zachytil ten vystrašený pohľad, kde to som a čo sa so mnou stalo, krátky
záblesk prítomnosti ducha, v tej chvíli si naplno uvedomil milosrdenstvo ľudského sebazabudnutia, poslednú láskavosť, náladovú injekciu odchádzajúcej
duši. Možno majú pravdu tí, čo nás utešujú, že duša je pole, nezničiteľné, pozemským zákonom nepodliehajúce pole, kde sme sa voľne vznášali pred narodením a kde sa rozplynieme po smrti. Čo o tom vie „všeliký rozum lidský“,
aký veky spomínali v kostole?
No ešte žijeme. Ešte mám povinnosti. Hrám s osudom celkom nevinnú
hru, vravel si, o gaštany, o perly, o chvíle, keď sa na okamih zdá, že je všetko
ako kedysi, že žena všetko, čo sa okolo nej deje, vníma, ibaže už ju to unavuje, už jej to nestojí za pozornosť.
– Volala naša Evka, – chcel ženu potešiť, – chystá sa, že na Vianoce príde,
čoskoro nás navštívi...
– Čoskoro, – opakovala mechanicky s úsmevom bezbranného dieťaťa. –
Čoskoro.
Nie čoskoro, nie, vzbúril sa. Času dosť, nech sa vlečie, nech ešte potrvá,
kým prídu sviatky, nech je aj pochmúrny jesenný deň čo najdlhší a každá minúta nech sa zdá nekonečná. Vedel, že tak aj bude, ibaže čoskoro sa začne iná
hra, všežravý čas prinesie čierne chvíle utrpenia. No ešte žijeme, pomyslel si
v množnom čísle. Ešte žijeme.
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JÚLIUS LOMENČÍK

K JAZYKOVEJ
KULTÚRE V ŠKOLE

Súčasní používatelia jazyka reagujú na problematiku jazykovej kultúry neraz
protichodne. Na jednej strane sú tí, ktorí ignorujú odporúčania jazykovedcov,
resp. stavajú sa polemicky ku všetkým hlasom upozorňujúcim na nekultúrnosť vo verejných prejavoch, na druhej strane sú používatelia jazyka, ktorí pri
sledovaní príspevkov venovaných tejto téme poukazujú na čoraz väčšmi klesajúcu úroveň jazykovej kultúry. Často zaznievajú aj kritické hlasy o neuspokojivom stave v jazykovej výchove v školskom vzdelávaní – na základných,
stredných i vysokých školách. Pritom v školskom prostredí sa žiaci stretávajú
s najprepracovanejšou formou národného jazyka, a to so spisovnou slovenčinou. Často sa konštatuje, že absolventi škôl primerane neovládajú spisovnú
slovenčinu slovom ani písmom. Toto konštatovanie je potrebné vnímať širšie,
lebo súvisí so všetkými účastníkmi komunikácie, a to tak v školskom, ako aj
v inom verejnom prostredí.
Jazykovú kultúru v školských podmienkach ovplyvňuje aj celková kultúrna úroveň spoločnosti, ktorá by mala podnecovať používateľa spisovného jazyka k zvyšovaniu kultúry rečového dorozumievania, predovšetkým vo
verejnom prostredí. Súčasný stav verejných jazykových prejavov z hľadiska
dodržiavania požiadaviek na jazykovú kultúru však viacerí jazykovedci, ale
i spisovatelia, publicisti, predstavitelia inteligencie, no aj širšia verejnosť charakterizuje ako neuspokojivý. Požiadavka učebnej osnovy „naučiť žiakov používať prostriedky spisovného jazyka“ sa však dostáva do konfrontácie s mnohými verejnými prejavmi, ktoré nezodpovedajú kritériám kladeným na jazykovú kultúru, na verejnú komunikáciu v spisovnom jazyku. Jazykové nedostatky sa vyskytujú aj v prejavoch verejných činiteľov, jazykové chyby možno
nájsť aj v písaných textoch periodickej či neperiodickej tlače, v odbornej, popularizačnej a umeleckej literatúre, ale aj v rozličných tlačivách, formulároch,
slovenské pohľady 3

SP 3_15.indd 69

69

17. 2. 2015 13:10:27

oznamoch a pod. Tieto skutočnosti výrazne ovplyvňujú najmä školopovinnú
mládež. Tým sa marí úsilie svedomitých učiteľov slovenského jazyka v poznávaní a osvojovaní normy spisovného jazyka. Tento aktuálny problém jazykovej kultúry je predmetom rôznych, neraz aj protichodných názorov.
V pluralite týchto názorov je podľa učiteľov slovenského jazyka ťažké sa
orientovať. Preto už v príprave budúcich učiteľov sa žiada jazykovej kultúre
venovať náležitú pozornosť. Veď práve od pedagóga sa očakáva, že ako kultivovaný používateľ spisovného jazyka je nielen náležite odborne pripravený, ale ako vzor kultivovaného jazykového správania bude tiež schopný kvalifikovane javy spojené s jazykovou kultúrou vysvetliť a usmerniť žiakov a študentov od osvojovania zvukovej a pravopisnej normy až k lexikálnym, morfologickým a syntaktickým normám. Žiakov treba viesť aj k tomu, aby si overovali platnosť jazykových pravidiel pri praktickom používaní jazyka rozborom
textov z beletrie. Dôležitou zložkou jazykovej kultúry je i pravidelné čítanie
literárnych diel klasikov literatúry, ako aj odporúčaných súčasných autorov.
Upevňuje sa tým jazykové povedomie žiakov, ako aj znalosť spisovnej normy.
Takto učiteľ pestuje aj prirodzenú lásku a úctu k materinskému jazyku, ktorá
vychádza z hlbokého poznania jazyka, jeho vlastností, zásad jazykovej kultúry a je neoddeliteľnou súčasťou vlastenectva.
Podľa základných pedagogických dokumentov má učebný predmet slovenský jazyk a literatúra centrálne (profilové) postavenie v základnom a stredoškolskom vzdelávaní. Školská výučba slovenského jazyka kladie základy jazykových a komunikačných schopností žiaka ako súčasti jeho osobnosti, kultúry a správania v spoločenskom živote.
Vo vzťahu k jazykovej kultúre má pôsobenie učiteľa slovenského jazyka nezastupiteľné miesto, lebo už svojím kultivovaným jazykovým prejavom
výrazným spôsobom rozvíja jazykovú kultúru žiakov. Jeho základnou pracovnou náplňou na vyučovacích hodinách slovenského jazyka je naučiť žiakov
vyjadrovať sa výstižne a jazykovo správne v spisovnom jazyku a vypestovať
v nich návyk aj na jeho používanie vo verejnom živote. Aj z pohľadu žiakov
základných škôl a študentov stredných škôl je prejav učiteľa slovenského jazyka a literatúry považovaný za kultivovaný v porovnaní s vyučujúcimi iných
predmetov. Systematické a cieľavedomé pôsobenie na jazykové správanie žiakov je však potrebné i zo strany učiteľov ostatných učebných predmetov na
základných a stredných školách. Malo by ísť o spoločné úsilie jazykovým vzdelávaním rozvíjať jazykové správanie školopovinnej mládeže. Vo všetkých vyučovacích predmetoch jestvuje priestor na zmysluplnú činnosť v záujme rozvíjania slovenského jazyka. V záujme kultivovania slovenčiny v školskom vzdelávaní je potrebná symbióza pôsobenia všetkých učiteľov v jazykovom vzde70
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lávaní žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Každý pedagóg
svojím jazykovým vyjadrovaním priamo alebo nepriamo vplýva na jazykové
prejavy žiakov.
Základným predpokladom kultivovaného používania spisovného jazyka
je dodržiavanie kodifikovanej normy. V tomto smere je potrebné stále sa usilovať o zapojenie jazykového vzdelávania do celkového školského prostredia,
kde sa stretávajú všetky druhy komunikácie – oficiálna, polooficiálna aj neoficiálna. V záujme toho by mali všetci učitelia v edukačnom procese zvyšovať
u žiakov záujem o jazykovú kultúru. Ako ukázali viaceré prieskumy, už žiaci na základných školách a takisto študenti stredných škôl vnímajú jazykovú
kultúru ako niečo dôležité pre individuálny a spoločenský úspech jednotlivca
v spoločnosti. Z prieskumov rovnako vyplynulo, že učitelia – neslovenčinári
– sú schopní vo svojom odbore prijímať nové poznatky, no v oblasti jazykovej
kultúry a kultúry prejavu neraz zotrvávajú pri vlastných zaužívaných jazykových stereotypoch a nie sú ochotní meniť svoje návyky v oblasti kultúry
jazyka. Pritom za účinnej spolupráce s učiteľmi slovenského jazyka by sa ich
jazykové správanie mohlo v jednotlivostiach kultivovať. Z doterajších výskumov vyplýva, že najviac jazykových nedostatkov v prejave učiteľov je v lexike.
Dochádza často aj k tomu, že učitelia prispôsobujú svoj jazykový prejav vyjadrovaniu študentov, napr. používaním výrazov ako kúl, super, v pohode
a pod. Z analýz hovorených prejavov u učiteľov iných vyučovacích predmetov
sa zistili chyby tohto druhu: vysoká frekvencia nadbytočných slov, napr. proste, samozrejme, viac-menej, chcem povedať a pod. Spisovnosť sa najčastejšie
narúša nesprávnym slovosledom vo vetnej výstavbe. V učiteľovej reči sa občas
nerešpektuje gramatická zhoda (napr. keď sa v ďalšej vete zabudne, ktorý výraz je podmetom). Z morfologického hľadiska sa občas vyskytujú nesprávne
tvary podstatných mien a čísloviek.
Na základe viacerých výskumov, ako aj z bežnej skúsenosti možno konkrétne uviesť najmä tieto prehrešky v jazykových prejavoch stredoškolskej,
ale aj vysokoškolskej mládeže voči základným normám spisovnej slovenčiny:
Najčastejšie chyby sú v celkovej modulácii rečového prejavu – intenzita,
tempo, melódia reči, dôraz, pauza a rytmus reči. Prirýchle tempo reči spôsobuje takmer u všetkých používateľov jazyka nedôslednú artikuláciu (nedopovedané hlásky, zhluk slov a viet do veľmi dlhých celkov). Nedbalá artikulácia spôsobuje nezrozumiteľnosť obsahu jazykového prejavu. Bežným nedostatkom v prejavoch žiakov je aj nesprávna melódia reči, najmä využívanie
stúpavej melódie v oznamovacích vetách (problémy s aktuálnym vetným členením). Často v žiackych prejavoch dochádza aj k chybnej realizácii zložených priraďovacích a podraďovacích súvetí, keď sa pred spojkou alebo nutnou
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pauzou uplatní klesavá melódia. Pritom vetná melódia a správny dôraz sú
citlivými prvkami štylizácie. Medzi ďalšie nedostatky možno zaradiť nesprávne využívanie intonácie, chybný slovosled, monotónny, nevýrazný prejav, zlá
modulácia hlasu a pod. Pri nesprávnej výslovnosti sú to predovšetkým nerešpektovanie mäkkého ľ, chyby v spodobovaní, vo výslovnosti zdvojených
spoluhlások, cudzích slov a širokého e (ä). Veľmi častým prehreškom v ústnom prejave je nerešpektovanie pravidiel znelostnej asimilácie pri slovách
sme, so mnou, výslovnosť prípony -ov v slovách bratov, chlapov a pod.
K prehreškom voči spisovnej slovenčine v školskom vzdelávaní patrí aj
nesprávne používanie koncoviek, nesprávne ohýbanie slovných druhov (dve
medaile, dva kapre, dva kotle, v Juri a pod.), nesprávne tvary slovies pri vykaní: bola by ste taká láskavá, bol by ste taký dobrý a pod. V konverzácii sa
uprednostňuje viac expresívnych výrazov ako neutrálnych, zvyšuje sa frekvencia používania zámen. Ide o javy, ktoré znižujú úroveň prejavu z hľadiska
jazykovej kultúry.
Aj pri pretrvávaní nedostatkov v ústnom a písomnom prejave žiakov
a študentov niektoré výskumy preukazujú, že mladí používatelia jazyka si uvedomujú národno-reprezentatívnu funkciu jazyka a jeho cieľavedomého pestovania v oblasti vedeckého výskumu, opisu, normovania a kodifikácie. Spisovné vyjadrovanie žiaci chápu ako charakterizačný znak jednotlivca, prejav jeho
inteligencie a vzdelanosti. Vo vyjadrovaní detí a mládeže podliehajúcej povinnej školskej dochádzke sa aj s prehreškami voči spisovnej slovenčine exponuje
predovšetkým tzv. školský variant bežnej spontánnej komunikácie. Školopovinní používatelia jazyka vo výchovno-vzdelávacom procese pochopiteľne využívajú aj prvky z teritoriálne, sociálne a funkčne diferencovaných útvarov
národného jazyka. V jazykovom vyjadrovaní mladého človeka sa popri rodinnom prostredí odrážajú aj jeho adaptačné schopnosti, osobnostné vlastnosti
a charakter. Aj tieto faktory sa podieľajú na vyjadrovaní (ústnom i písomnom)
žiakov a študentov a ovplyvňujú celkovú úroveň jazykovej kultúry v školskom
prostredí. Typickým príznakom jazykového prejavu žiakov je záľuba v častých
zmenách, v hre so slovami a túžba po niečom novom, originálnom. Žiaci radi
vymýšľajú nové slová, menia zaužívané, skracujú a pretvárajú si ich tak podľa
svojich nápadov. Neraz preberajú zo všeobecnej roviny slovnej zásoby prvky,
ktoré pokladajú za špecificky svoje a využívajú aj synonymiu slovnej zásoby
súčasnej slovenčiny. Používajú univerbizáciu a svoje prejavy štylizujú do takej
podoby, aby boli čo najrýchlejšie a výslovnostne najúspornejšie. Takéto prvky
však majú jednoznačne hovorový charakter.
Pre študentov je príznačný najmä slang, ktorým sa usilujú o výraznejšie
odlíšenie od iných vekových vrstiev. Študentský slang sa vyznačuje veľkou
72

SP 3_15.indd 72

slovenské pohľady 3

17. 2. 2015 13:10:27

pestrosťou, originálnosťou, kreatívnosťou a nápaditosťou. Umožňuje študentom vyjadrovať sa jednoducho, jasne, výstižne a odlišne od sveta dospelých.
Jazykové prejavy súčasnej školopovinnej mládeže sú v značnej miere
ovplyvnené expanziou anglických slov, ktoré sa stávajú bežnou súčasťou hovorových prejavov mladých ľudí. Používanie cudzích slov, najmä anglických,
ale i nemeckých, prevláda najmä v bežných hovorených prejavoch, ale preniká aj do oficiálnej školskej komunikácie. V niektorých prípadoch ich študenti

Miroslav Cipár: Muzika, 1964

využívajú častejšie ako jestvujúce domáce pomenovania. Pritom sa prikláňajú
k výberu cudzích slov aj v písanej podobe a využívajú možnosť vytvárať vlastné mená podľa anglických gramatických vzorov.
Prax ukazuje, že mladí ľudia si úplne neuvedomujú spoločenskú nevhodnosť vyjadrovania, v ktorom ani tak nejde o presilu slangových výrazov, ale
skôr o jazykové prostriedky z pólu negatívnej expresivity (vulgarizmy), pričom zväčša zabúdajú na ich sémantiku. V školskej jazykovej výchove je preto
potrebné zamerať sa na upevňovanie jazykového povedomia a na jeho kultivovanie funkčným využitím noriem všetkých útvarov národného jazyka pri
tvorbe konkrétneho prejavu. Škola by sa mala väčšmi zamerať na metodiku
výstavby textu. V súvislosti s kultúrou prejavu (ústneho i písomného) sa žiada
viac pozornosti venovať aj syntaktickej výstavbe. Nezabúdať, že slovosledom
slovenské pohľady 3
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možno doladiť aj sémantiku výpovede. Jazyková výchova sa zameriava predovšetkým na normatívne hľadisko, no menej sa v nej prihliada na tvorivú aktivitu študenta ako používateľa jazyka. Pre jazykovú kultúru v školskej praxi
stále pretrváva nesprávny názor o primárnom význame lexiky.
Nový typ komunikácie pre školskú mládež predstavuje internet ako výrazný faktor ovplyvňujúci jej spôsob vyjadrovania nielen v školskom, ale aj
v súkromnom prostredí. Ide najmä o texty vznikajúce v osobnej internetovej
komunikácii. Tu často podliehajú miestami veľmi slobodnej diskusii o rôznych
osobných, ale aj školských a spoločenských problémoch. Väčšina internetových textov, podobne ako komunikácia prostredníctvom esemesiek, pôsobí,
akoby išlo o ústne nepripravené prejavy, o ústny hovorový prejav (rýchla časová následnosť) alebo o spontánne dialogické repliky. Odráža sa to hlavne
v lexike (familiárnosť a s tým súvisiaca neoficiálnosť), v štylistike a v syntaxi
(nesprávny slovosled, rozbitá štylizácia) a v morfológii (nesprávne tvary).
Na základných i stredných školách sa venovala a stále sa venuje väčšia
pozornosť pravopisu, gramatike, už menej pozornosti sa venuje štylistike. Ešte
vždy prevláda tendencia vyššie hodnotiť žiaka, ak vie vymenovať znelé spoluhlásky, prípadne vybrané slová po b, menej sa berie do úvahy, či vie povedať
zmysluplnú vetu. Okrem toho v školskom vyučovaní prevláda písomný prejav.
Pritom základom výučby slovenského jazyka najmä v stredoškolskom vzdelávaní by mala byť rečová komunikácia, ktorá má oporu v jazykovom systéme.
Preto prebiehajúca školská reforma v základných školských dokumentoch
i v odbornej metodickej literatúre má za cieľ naučiť žiakov primerane ich veku
kultúrne sa vyjadrovať ústne i písomne. Podľa stanovených požiadaviek sa
má žiak naučiť vyjadrovať ústnou i písomnou formou tak, aby zvládol rôzne
komunikačné situácie a pritom rešpektoval všetky normy spisovného jazyka.
Školský systém jazykového vzdelávania si tak určil úlohu vypestovať u žiakov
komunikačné kompetencie odvodené z procesov rečovej činnosti a z výsledku
týchto procesov, z hotových textov.
Jednou z príčin, prečo absolventi stredných škôl majú problémy s výstavbou jazykového prejavu v spisovnej slovenčine ako v základnej, štylisticky diferencovanej a kodifikovanej norme národného jazyka, v jej slovnej
zásobe a gramatickej stavbe v súkromnom i verejnom styku, je nedostatočná
pozornosť venovaná jazykovo-slohovej výchove v predmete slovenský jazyk
a literatúra už od šesťdesiatych rokov 20. storočia. Z viacerých prieskumov
vyplýva, že v stredoškolskom vzdelávaní sa vôbec nepreberalo učivo zo slovenského jazyka podľa platných učebných osnov. Pravdepodobne uskutočnenie rozsiahlejšieho výskumu o úrovni stredoškolského jazykového vzdelávania by odhalilo viac závažných nedostatkov a potvrdila by sa len priemerná
74
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úroveň a možno niekde až nedostačujúca úroveň stredoškolského jazykového
vzdelávania v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra, čo potom následne sťažuje rozvoj jazykovej kultúry. Hlavnou príčinou je, že tu bol a naďalej
pretrváva rozpor medzi cieľmi a výsledkami inštitucionalizovaného systému
vzdelávania. To má za následok, že aj v prvých ročníkoch vysokoškolského
štúdia sa objavujú závažné nedostatky vo vedomostiach zo slovenského jazyka. Spôsobené to bolo, resp. aj napriek už realizovanej školskej reforme stále
je preferovaním vyučovania literatúry a minimálnou pozornosťou venovanou
hlbšiemu poznávaniu jazyka a jeho jednotlivých rovín. Pritom škola ako inštitúcia práve pri vyučovaní slovenského jazyka nesie výraznú zodpovednosť za
úroveň jazykovej kultúry. Nové pedagogické dokumenty v intenciách školskej
reformy od roku 2008 sa usilujú zabrániť takémuto stavu zanedbávania jazykového vyučovania posilnením zmysluplnej jazykovo-komunikačnej výchovy,
ktorá má pomôcť zvýšiť úroveň jazykových prejavov vštepovaním základných
noriem a pravidiel spisovného jazyka vo výslovnosti, v gramatike, pravopise
a štylisticky primeranom výbere jazykových prostriedkov.
V súčasnosti čoraz častejšie dochádza k miešaniu uzuálnych a kodifikovaných prvkov, k čomu je nevyhnutné zaujať vyvážené stanovisko zo strany
učiteľa. Učiteľ má síce viesť žiakov k používaniu spisovných výrazov, ale zároveň je potrebné uvedomiť si aj existenciu ostatných foriem národného jazyka,
ktoré sa realizujú hlavne mimo vyučovania v neoficiálnej komunikácii. Žiaci
by mali vedieť prepínať jazykový kód – uplatňovať plynulý, bezproblémový
prechod z jazyka logiky do jazyka poézie, z jazyka rodiny, ako aj ulice do
jazyka školy s ohľadom na zmenu komunikačnej situácie. Práve toto sa stáva súčasťou komunikačnej a jazykovej kompetencie žiaka aj v zmysle nových
pedagogických dokumentov prijatých po schválení školského zákona v roku
2008. Funkčné prepínanie jazykového kódu znamená, že žiak vo verejnom
prejave rešpektuje spisovnú normu, pričom v iných sociálnych prostrediach
môže uplatňovať aj nespisovné, hovorové prvky národného jazyka. V školskej
praxi je dôležité zásadne používať kodifikovanú normu a pritom akceptovať
funkčné využívanie prvkov z jazykového úzu.
Tento spôsob pripúšťajú nielen lingvisti, ktorí zdôrazňujú pri skúmaní jazyka predovšetkým jeho funkčnosť, normatívnosť a pragmatickosť, ale odporúčajú aj psychológovia a pedagógovia, lebo súčasná komunikačná prax oslabuje tradičný pohľad na posudzovanie kvality výrazu a jazykovej kultúry (hodnotenie prejavov len v rovine spisovnosť – nespisovnosť). V súvislosti s preferovaním komunikačného vyučovania, ktoré má rozvíjať u žiakov schopnosť pohotovo používať jazykové, parajazykové a extrajazykové vyjadrovacie
prostriedky v rôznych komunikačných situáciách, nové pedagogické dokuslovenské pohľady 3
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menty zdôrazňujú popri poznaní spisovného jazyka, jeho štýlového rozvrstvenia uvedomenie si aj iných foriem národného jazyka, napr. nárečí. Cieľom
je naučiť žiakov, aby vedeli štýl vyjadrovania, ktorý je integračným princípom
výstavby prejavu, prispôsobiť charakteru komunikačnej situácie, aby získali schopnosť prepínať jednotlivé jazykové kódy. Z uvedeného vyplýva, že pri
vyučovaní slovenského jazyka treba neustále sledovať, diagnostikovať a hodnotiť nielen vedomosti (poznanie) a zručnosti, ale najmä celkovú úroveň jazykového prejavu žiaka. Je to nevyhnutné z hľadiska rozvíjania jeho osobnosti
prostredníctvom zvyšovania jazykovej kultúry.
Osobitnú pozornosť treba venovať ústnemu prejavu poslucháčov vysokej
školy, ktorí sa pripravujú na učiteľské povolanie. Všetci pedagógovia pôsobiaci na vysokej škole by mali poznať zmeny obsiahnuté v základných kodifikačných príručkách v ostatnom období a tieto poznatky by mali využívať pri
tvorbe jazykového prejavu.
Absolventi vysokých škôl neraz kriticky poukazujú, že ich vysoká škola
nedostatočne pripravila na život, že na vysokej škole získali veľa encyklopedických vedomostí, ktoré v praxi nevyužijú. Pri osvojovaní poznatkov z jazykovedných disciplín pritom nejde iba o encyklopedické vedomosti (ako to mnohí tvrdia), ale o poznanie ich funkčnej hodnoty. A práve pri tvorbe prejavu sa
najviac zviditeľňuje systémová štruktúra jazyka a jeho prvkov, ako aj možnosť
ich uplatnenia pri tvorbe aktuálnych textov v komunikačnej situácii. Zanedbávanie či podceňovanie systému a normy v jazyku sa uplatňuje aj pri výučbe slovenského jazyka na vysokých školách. Absolventi fakúlt, ktorí majú
ambíciu tvorivo pracovať v oblasti slovenského jazyka, neraz poukazujú na
nedostatky v štúdiu systému a normy slovenského jazyka. Pritom sa v súčasnej teórii spisovného jazyka a jazykovej kultúry nemožno zaobísť bez plného
rešpektovania systémovosti jazyka a jazykovej normy ako nevyhnutného základu jazykového vzdelávania.
Aj úroveň ústneho prejavu na vysokej škole je rozdielna. Zavedený kreditný systém na vysokej škole obmedzil rozvíjanie ústneho prejavu, čo sa preukazuje aj v štúdiu slovenského jazyka a literatúry. Hodnotenie vedomostí sa
realizuje – okrem výstupov na seminároch – predovšetkým v podobe predbežných a záverečných testov a kontrolných diktátov. Uvedenú skutočnosť je
potrebné zmeniť rozšírením ústnych jazykových prejavov s uplatnením normy
spisovného jazyka, aby všetci absolventi učiteľských fakúlt boli jazykovo vzdelanými nositeľmi spisovného jazyka.
Jedným z predpokladov úspešného rozvíjania jazykovej kultúry vo vzdelávaní mládeže je zavedenie základnej jazykovej prípravy v slovenskom jazyku na učiteľských fakultách pre všetkých poslucháčov, budúcich učiteľov zá76
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kladných a stredných škôl. Absolvovaním základov jazykovej kultúry vrátane
základov štylistiky a rétoriky počas vysokoškolského štúdia by študenti určite
nadobudli teoretické poznatky aj praktické komunikačné zručnosti, ktoré by
potom využívali v pedagogickej komunikácii, a tak prispievali k formovaniu
mladých ľudí, čo by sa potom zákonite odzrkadlilo aj na kultúre ich verejných
prejavov. Keďže každý pedagóg je z pozície svojej roly v škole bezprostredne
zapojený do kultivovania jazykového správania žiakov, je nevyhnutné, aby
sa na túto úlohu aj kvalifikovane pripravoval. Pritom mimoriadnu pozornosť
treba venovať príprave budúcich učiteľov slovenského jazyka a literatúry,
v ktorej komplexná odborná pedagogická príprava spočíva v ucelenom obraze
o systéme slovenského jazyka a o jeho následnej aplikácii v školskej praxi.
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R U Ž E N A Š Í P K O VÁ

AUTÁ
sa mihajú ako
číslice
písmená
farebné
koráliky
každé skrýva
mozog
pod železnou
lebkou
raz budú myslieť
ako ľudia
a chodiť
k psychiatrom

HUDBA SA
VRAJ PODOBÁ
matematike
majú podobné
zákonitosti
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ale čísla sú
mlčanlivé
pramálo mi
znejú
keď si spievam
je mi jedno
či je to rovnica
alebo integrál
a že mi nevyšiel
na chlp presný
výsledok

KEĎ SA
NAŠI ROZIŠLI
v prítmí
som si vyložila
nohy
na mäkkú
elastickú
stenu
červený kokteil
ktorý som nasávala
už tri mesiace
na svoje zdravie
zhorkol
každej mojej
bunke
vravela som si
pyšne
toto pijú dospelí
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moje srdce
začalo biť
inak než
matkino

PODENKA
PONOCUJE
aby si predĺžila
život
zažije
hudbu
city
vlastnú prirodzenosť
všetko
na pohľad jasné
čo obsahuje
hlbokú tmu
podenka
tá má smolu
zomrie až potom
čo spozná bolesť
no určite skôr
než sa naučí
žiť
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JOZEF BANÁŠ

TOLSTOJ

Rimania hovorili: Nebude korunovaný nikto, kto nebojoval. Bojovník Tolstoj
bol korunovaný ešte počas svojho života za kráľa intelektuálov moderného
veku. Bol však predovšetkým kráľom nenávidiacim kráľov. Nenávidel svoj
šľachtický stav, utekal pred ním, hanbil sa zaň, a predsa v ňom a v jeho sociálnych a spoločenských výhodách zotrval až do niekoľkých ostatných dní
svojho života, ktoré strávil umieraním v stanici Astapovo.
Azda nijaký iný Rus nepersonifikuje večnú dilemu Ruska tak ako Tolstoj. Európa verzus Ázia, materializmus západu verzus duchovno východu.
A nijaký iný Rus sa nepriblížil k dešifrovaniu tejto dilemy tak ako on. Šľachtic
odchovaný na obdive k západným materiálnym hodnotám, a predsa zostal po
celý svoj život obrátený duchovnou tvárou k východu.
Narodil sa 28. septembra 1828 v Jasnej Poľane ako štvrté z piatich detí.
Vidiecke prostredie, v ktorom strávil detstvo, jeho životné smerovanie zásadne poznačilo. Matka – kňažná Mária Volkonská – mu zomrela pri pôrode
sestry Márie, keď mal dva roky, v deviatich mu zomrel otec, keď mal trinásť,
zomrela jeho teta Alexandra Ostenová Sakenová, ktorá ho vychovávala, a keď
o niekoľko rokov umrela aj posledná osoba, ku ktorej pociťoval hlbokú lásku
– stará mama grófka Tolstá, rodená Gorčakovová –, mladý Tolstoj zanevrel
na svet.
V roku 1844 začal študovať právo a orientálne jazyky v Kazani, ale školu
neskončil. Lákali ho ľahké ženy, alkohol, hazardné hry. Pozoruhodné je, že
morálne poklesky si uvedomoval, dokonca si ich zaznamenával a hľadal východiská. V protirečeniach sa zmietal od stretnutia so zraneným budhistickým
mníchom, s ktorým strávil v roku 1847 ako devätnásťročný niekoľko týždňov
v kazanskej nemocnici. V tom čase bolo Rusko otvorené východným náukám,
na univerzitách boli katedry hinduistickej a budhistickej filozofie, učili sa ajur82
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védske liečiteľské metódy, orientálne jazyky, takže prítomnosť budhistických
mníchov bola v Rusku v časoch cára Alexandra II. samozrejmosťou. Akiste
od tohto stretnutia sa Tolstoj intenzívnejšie zamýšľal nad láskou k blížnemu.
Kristus hovorí: Miluj blížneho svojho ako seba samého, Budha však pridáva:
Miluj blížneho svojho viac ako seba samého.
Po vyliečení sa rozhodol vrátiť do Jasnej Poľany a vzdelával sa sám. Čítal Descarta, Rousseaua, ktorý sa – podobne ako on – vzdelával takisto sám.
Narukoval do armády a v rokoch 1853 – 1856 sa zúčastnil krymskej vojny. Po
nej odišiel do výslužby a čoraz viac hlásal pacifizmus. V roku 1857 cestoval
po západnej Európe, navštívil Francúzsko, Švajčiarsko i Nemecko a dravosť
a nemilosrdnosť nastupujúceho kapitalizmu v ňom nadšenie nevyvolali. Na
druhej strane mu cesta po Európe otvorila oči, uvedomil si biedu, v ktorej žije
Rusko, a začal sa vážne zamýšľať nad zlepšením postavenia nevoľníkov, ktorí
existovali už len v Rusku.
Ako 34-ročný sa v roku 1862 oženil so Sofiou Bersovovou zo zámožnej
lekárskej rodiny a mal s ňou 13 detí. Týždeň po požiadaní o ruku bola svadba.
Jeho rýchle rozhodnutie oženiť sa súviselo s výčitkami svedomia a vstup do
stavu manželského mal byť akýmsi pomyselným medzníkom, čo by navždy
oddelil jeho bohémsky a nemravný život v mladosti od života, ktorý chcel
začať. O tom, že jeho rozhodnutie bolo pevné, svedčí i nezvyčajný skutok –
v týždni, keď sa chystala svadba, dal osemnásťročnej Sofii čítať svoje denníky,
v ktorých zaznamenával všetky svoje mladícke eskapády s podrobnými opismi
sexuálnych radovánok s cigánkami, nevoľníčkami, prostitútkami. Sexuálna
túžba ho fyzicky ničila, sexuálny pud nevedel ovládať, vyčítal si túto slabosť,
ale zodpovednosť za svoje opakované zlyhania presúval na ženy. Vyčítal im, že
svojou zvodnosťou sú na príčine jeho pokleskov. Ženám nerozumel, a ani sa
o to nesnažil. Pozoruhodné je, že prostitúciu pokladal za počestné povolanie,
prostitútky boli na udržanie rodiny podľa neho potrebné. Užívanie s prostitútkami nepovažoval za neveru. Nevinnej a neskúsenej Sofii však jeho denník
spôsobil traumatický šok. Tolstoj, muž skúsený v sexe, ale bez skúsenosti s láskou, nemohol a nevedel pochopiť svoju nepoškvrnenú manželku. Sofia, sama
talentovaná spisovateľka, ktorá sa však pri dominantnom Tolstom nemala šancu presadiť, vo svojej práci Otázka viny, ktorú napísala ako šestnásťročná, píše, že pre muža je prvoradou fyzická láska, no pre ženu je láska
ideál. Tolstoj podvedome žiarlil na manželkino vzdelanie, ktorá na Moskovskej univerzite absolvovala učiteľské skúšky z literatúry, francúzštiny a ruštiny s vynikajúcim prospechom. Sofia bola ambiciózna a treba povedať, že aj
talentovaná. Mala však smolu. Lev bol talentovanejší ako ona. Dokonca i na
klavíri hral lepšie ako ona. Nedostatok lásky k Sofii ospravedlňoval svojou lásslovenské pohľady 3
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kou k ľudstvu. Akiste sexuálne zážitky v mladosti bez lásky k žene ho doviedli
k tomu, že Sofiu vnímal viac ako objekt uspokojovania svojich sexuálnych chúťok ako bytosť túžiacu po láske a uznaní. Nedostatok lásky k Sofii kompenzoval tak, ako to u velikánov býva – láskou k ľudstvu. Láska k manželke sa prejavuje v tichosti a v súkromí, láska k ľudstvu sa dala prejavovať okázalo, za
účasti divákov. I to bol azda dôvod, prečo sa on – šľachtic – začal obliekať ako
obyčajný mužík. Pútalo to pozornosť.
Po sobáši sa načas upokojil a naplno sa venoval písaniu. Pero ho doslova
živočíšne priťahovalo. Kladenie myšlienok na papier sa mu stalo vášňou. Čas,
ktorý trávil písaním, bol preňho tým najšťastnejším. Už z raných diel – Detstvo, Kozáci, Sevastopoľské poviedky – bolo zrejmé, že sa rodí veľký spisovateľ.
Mal úžasnú schopnosť pozorovať. Všímal si detaily na ľuďoch i v prírode, ktoré iným unikali. Rád rozprával, keďže však dychtil po vedomostiach, ešte radšej počúval. A čítal. Naučil sa po francúzsky, anglicky i nemecky. Rousseaua
čítal po francúzsky, ako dvadsaťročný mal prečítaných dvadsať zväzkov jeho
diela. K Rousseauovi prejavoval až zbožnú úctu, dokonca nosil v mladosti
medailón s jeho podobizňou.
Písal v eufórii, naopak, v čase depresie nebol schopný sa prinútiť písať
dlhšie veci, vedel len odovzdávať svoje vnútorné pocitu denníku. Väčšinu života však nepísal, pretože vykonával aktivity, ktoré boli – podľa neho – z morálneho hradiska dôležitejšie. V relatívne harmonickom období prvých rokov
manželstva napísal Tolstoj svoje najlepšie a najslávnejšie dielo – románovú
epopeju Vojna a mier. Manželka mu bola aj sekretárkou a prepisovačkou rukopisov. Táto práca ju veľmi bavila prinajmenej z toho dôvodu, že v čase písania býval Lev Nikolajevič znášanlivý a láskavý. Hoci jeho žena bola vynikajúca učiteľka, v školách, ktoré založil pre jasnopolianske roľnícke deti, učil on.
Po čase však rezignoval, pretože si priznal, že nevie, čo by vlastne deti mal učiť.
Na jednej strane bola Tolstého sociálna angažovanosť a snaha pochopiť obyčajného človeka obdivuhodná, na strane druhej nemal najmenší záujem o pochopenie vlastnej manželky. Priviedla mu na svet 13 detí. Posledný raz bola
tehotná ako štyridsaťšesťročná. Tehotenstvo sa skončilo potratom a Tolstoj
nevládal skryť uľahčenie. Mal šesťdesiatdva rokov a bol v tom čase takmer
fanatickým kazateľom sexuálnej zdržanlivosti. Prirodzene, okrem tej svojej. Rezignovane konštatoval, že je posadnutý diablom. Jeho bezohľadnosť
pokračovala napriek tomu, že po piatom, veľmi rizikovom, pôrode varovali
lekári Tolstého pred ďalšími manželkinými tehotenstvami. Keď mu Sofia pripomenula varovanie lekárov, vyhrážal sa rozchodom. Trpko konštatovala, že
je preňho prostriedkom na ukájanie sexuálnych chúťok, strojom na rodenie
detí, kusom nábytku. Sofia postupne rezignovala a s pribúdajúcimi rokmi sa
84
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stávala poslušným nástrojom svojho manžela. Tolstoj považoval manželstvo
za nevyhnutnosť, z ktorej sa rodia dediči majetku. V Kreuzerovej sonáte sa
vyznáva, že manželstvo nebolo preňho šťastím, ale záťažou. Ženu a muža
v manželstve porovnával k dvom trestancom pripútaným k tej istej reťazi. Zo
skúseností svojho okolia usudzoval, že väčšina manželstiev je rovnaký žalár
ako to jeho. V manželstve sa cítil neslobodný, utláčaný, dospel až k odmietaniu manželstva ako inštitúcie a dokonca ju označil za nekresťanskú. Odrádzal
od manželstva i svoje dcéry. Tolstoj sa sám pred sebou pasoval takmer za svätca a svoju ženu prirovnal k Sokratovej Xantipe, ktorá svojho muža vôbec nechápe. Sofia trvala na tom, aby peniaze, ktoré Tolstoj zarábal na knihách, šli
rodine. On sa tomu bránil, vidiac, že synovia míňali peniaze v kartách a roztopašných nákupoch koní. Deti sa mu odcudzovali. „Pozrite sa na môjho Andreja – žije na úkor ľudu, z mojich peňazí, o ktoré som ja ten ľud olúpil!“ Sofia
chcela žiť pokojný život grófky a statkárky, Tolstoj jej ho permanentne narúšal. Napriek tomu mu bola oddanou pomocníčkou, 1600 strán rukopisu Vojny a mieru prepisovala sedemkrát. Pripravovala rukopisy pre tlačiarov, čítala
korektúry, komunikovala s vydavateľmi, redaktormi, cenzormi, tlačiarňami.
V prípade Tolstého sa dá jednoznačne povedať – za úspechom muža hľadajte
ženu. Napriek tomu manželku nikdy nepochválil, nikdy sa jej nepoďakoval,
nikdy ju nepovzbudil. Strácala radosť zo života. Paradoxom však je, že Tolstoj
mal hlboký pocit, že Sofia v skutočnosti jeho lásku nepotrebovala. Ako sám
vravel, potrebovala len vedomie, že okolie vie, že ju miluje. Odcudzenosť
manželov sa napriek jej obetavosti zväčšovala, najmä od chvíle, keď sa Tolstoj
začal venovať náboženským otázkam a radikálne zmenil koncepciu svojho
života. Za ideál kresťanstva vyhlasoval nemanželský stav a dokonalú čistotu.
Názory začal výraznejšie meniť po dokončení Anny Kareninovej. Do veľkej existenčnej krízy sa dostal po aktívnej účasti na sčítaní ľudu v roku 1882,
keď pôsobil v Moskve ako sčítací komisár. Navštívil mnoho príbytkov mestskej
chudoby. Toto poznanie ho deprimovalo natoľko, že začal pochybovať o zmysle života, o absurdnosti ľudskej existencie a pomýšľal dokonca na samovraždu. Paradoxne mu optimizmus dodávali práve tí najbiednejší – mužíci. Skúmal, prečo vo svojom tragickom postavení samovraždy nepáchajú. Uvedomil
si, že je to vďaka ich hlbokej viere. Venoval sa štúdiu rozličných náboženských
systémov. Bol ovplyvnený východným myslením, ale vo vyššom veku – málo
sa to vie – aj stredovekým českým náboženským mysliteľom Petrom Chelčickým, ktorý bol vo svojich teologických a sociálnych názoroch značne radikálny a v mnohých smeroch predbehol svoju dobu. Kritizoval napríklad feudálny
systém alebo cirkevné dogmy, bol proti náboženskému zdôvodňovaniu vojny,
vystupoval proti trestu smrti a podobne. Zastával podobne ako Tolstoj názor,
86
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že správny kresťanský život môže človek viesť iba prácou v poľnohospodárstve. Samotného Chelčického najviac ovplyvnilo učenie Jána Husa.
Tolstoj sa čoraz väčšmi zahlboval do štúdia Budhu, Konfucia, Krišnu,
Lao-c’a. Podobne ako Budha aj hľadal Tolstoj odpovede na otázky o zmysle
života v lone prírody. Na rozdiel od Budhu, ktorý videl zmysel života v odpútaní od žiadostivosti a sám rázne skoncoval so životom kráľovského princa
a vykročil na cestu skromnosti a askézy, Tolstoj sa nevedel rozlúčiť s pôžitkami šľachtického života. Preto sú aj jeho nádherné myšlienky a do istej miery
aj skutky nepresvedčivé, lebo sa vždy vracia do bezpečia a komfortu svojho
šľachtického stavu a sídla. Treba však povedať, že mal zodpovednosť za mnohopočetnú rodinu. Neustále sa točí v kruhu pri hľadaní odpovedí na existenčné otázky. A keďže zo začarovaného kruhu nevie vyskočiť, upadá do čoraz
väčších depresií. Zmieta sa medzi jasným videním a definovaním utrpenia
biednych, ktoré ho rozhorčuje a zraňuje („Sedíme a jeme desaťchodové jedlá,
a okolo chodia žobráci!“), za ktoré kritizuje svojich aristokratických „spolupáchateľov“, no na druhej strane, rovnako ako oni, reaguje na utrpenie okolo
jeho ignorovaním. Cynicky priznáva, že majetok je zlo, ale zlo veľmi príjemné.
Budovanie škôl, snaha o odstránenie nevoľníctva, ťažká práca na poli či
v lese spolu s jeho poddanými sú len epizódami upokojujúcimi čiastočne jeho
svedomie, ale nijaké zásadné zmeny do života biednych neprináša. Obrovským vnútorným protirečením bol jeho šľachtický pôvod, bohatstvo a zvyky,
v ktorých žil, ktoré ho obklopovali, a jeho duchovný svet, svet morálky, súcitu
a skromnosti. Tolstoj denne žil v protirečení ducha a hmoty. Snažil sa rezignovať na svoj pôvod, vzdal sa pohodlia, šľachtického titulu, snažil sa žiť jednoduchý život blízky k Bohu, prírode, chudobnému človeku. Kvárila ho večná
dilema veľkých – zmietanie medzi pôžitkami materializmu a pôžitkami duchovna. Zamieňanie túžby so žiadostivosťou, prekračovanie krehkej hranice
medzi týmito dvoma cnosťami, návrat na pevnú zem materiálna a vybiehanie
na zradný ľad duchovna sa mu stali osudom. Vyčítal si, že o ťažkom živote
roľníkov len hovorí, a nežije ho. Neustále videl varovný prst Ovídia – Video
meliora proboque deteriora sequor (Vidím a schvaľujem lepšie, za horším kráčam). Odmietal západný materializmus a v roku 1906, štyri roky pred smrťou,
dokonca píše: „Všetko, čo robia západné národy, by malo byť pre ľudí východu
varovaním, aby to za nijakých okolností nerobili. Nasledovať západné národy
znamená dať sa cestou skazy.“ Bol plný protirečení a sám si to uvedomoval.
Gorkij, ktorý s ním strávil mnoho času v debatách, vraví, že sa raz vyjadril, že
„takzvaní veľkí ľudia sú nesmierne protirečiví“. Neprispôsobivý, vzdorovitý,
nikdy nebol s ničím spokojný. Bol dedinčan a počas pobytu v Moskve sa necítil dobre, hľadal v nej dedinu. Namiesto ranného spevu vtáctva počúval ranslovenské pohľady 3
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ný hukot továrenských sirén. Tri razy opustil Moskvu a šiel do Jasnej Poľany
pešo.
Tolstoj bol síce abstinent a vegetarián, ale bol takisto tuhý fajčiar. Keď ho
za to kritizovali, vyhováral sa nepresvedčivo tým, že fajčením neblíži svojim
blízkym.
Poprava gilotínou, ktorej bol v mladosti svedkom v Paríži, v ňom zlomila
ilúzie v akúkoľvek racionalitu kresťanstva. Obraz muža, ktorý pobozkal kríž
a potom mu odsekli hlavu, ho mátal po celý život. Tam sa začal jeho kritický
vzťah k pokrytectvu cirkvi. Chápal Ježiša ako motivátora, ako dokonalý príklad sebazdokonaľovania človeka. Vedel, že šťastie môže človek dosiahnuť len
na ceste k sebe samému, v láske k blížnemu, a pokiaľ bude nasledovať prírodné, teda Božie zákony, nestratí sa. Nepotrebuje na to dogmy cirkvi.
V odlišných rituáloch náboženstiev videl len zdroj napätí medzi nimi.
Ľudia s tými istými túžbami, láskami, radosťami a smútkami sa zabíjali v mene toho istého milostivého Boha svojimi krížmi, polmesiacmi, jarmulkami či
inými symbolmi.
Keďže je intelektuálom, pre ktorého je pochybovanie metódou skúmania
sveta, prichádza na to, že cirkevné dogmy ho nielenže neuspokojujú, nevysvetľujú a neodpovedajú na základné otázky zmyslu života, ale naopak, ľudí
zotročujú a klamú. Liturgický rituál, uctievanie ikony a iných relikvií podľa neho protirečí Kristovi. Začal byť na cirkevnú pretvárku doslova alergický. Snažil sa ľuďom prinášať jednoduché a zrozumiteľné učenie Krista. V roku 1880
napísal esej Kritika dogmatickej teológie, ktorá mu vyniesla vlnu kritiky nielen
cirkevných, ale aj politických a spoločenských kruhov. Prirodzene, pretože
každá ľudská činnosť vo vtedajšom Rusku bola determinovaná učením pravoslávnej cirkvi. Odmietal božskú podstatu Ježiša, ktorý bol podľa neho prorokom podobným Konfuciovi, Sokratovi, Budhovi či Mohamedovi a jeho úlohou
bolo viesť ľudí, odhaľovať im životné pravdy.
K spáse nepotreboval nijakú sprostredkujúcu cirkev. Tento svoj postoj
dával najavo aj verejne, a to otvorenou kritikou cirkvi ako inštitúcie, ktorá
podľa Tolstého manipulovala a ovládala ľudí. Vyčítal jej spoluprácu so štátom,
pričom poukazoval hlavne na zištné dôvody tejto spolupráce. Kresťanstvo pokladal za imperatív morálky, a preto ho nevedel zladiť s amorálnym správaním kňazstva, ktoré utláčalo a vykorisťovalo mužíkov, podporovalo politické
elity. Odsudzoval cirkev za vytvorenie pravidiel, ktoré sú v priamom protirečení s tým, čo hovoril Kristus, a tieto pravidlá platia nielen v cirkvi samotnej,
ale aj v štátnej správe, súdnictve, armáde. V roku 1899 píše: „Už sme si na cirkevné lži, ktoré nás obklopujú, natoľko zvykli, že si už ani neuvedomujeme
všetku tú hrôzu, hlúposť a krutosť, ktorými je učenie cirkvi plné. A túto lož
88
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nazývame Božím zákonom. A v týchto lžiach vychovávame svoje deti. Popierame rozum.“
Keďže jeho filozofické a náboženské úvahy boli v Rusku zakázané, doma
bol známy ako spisovateľ, v Európe skôr ako mysliteľ a filozof. Veľa komunikoval s kňazmi, mníchmi, a čím väčšmi spoznával rozpor medzi skutkami Ježiša
a skutkami cirkvi, tým väčšmi sa od cirkvi odvracal. Domnieval sa, že cesta
jednotlivca k dokonalosti bude ľahšia, keď bude vedená akýmsi praktickým
náboženstvom, ktoré sa pokúšal vytvoriť. Ústrednou myšlienkou jeho náboženstva bolo, že cesta každého k Bohu je individuálna a nepotrebuje k nej
autority cirkvi. Chápal kresťanstvo nie ako mystickú cestu do raja, ale ako návod na dobrý život, podobne, ako je takýmto návodom budhizmus. Nabádal
Slovanov, aby sa spájali a postavili sa na čelo oslobodzovacieho sociálno-náboženského hnutia. Chcel, aby sa Slovania stali motorom zbratania všetkých
ľudí dobrej vôle. Bol takmer posadnutý myšlienkou vytvoriť nové náboženstvo
zodpovedajúce súčasnej vývojovej úrovni ľudstva. Náboženstvo postavené na
Kristovom učení očistené od cirkevných dogiem, náboženstvo, ktoré nesľubuje blaženosť na druhom svete, ale tu na zemi. Zdôrazňoval pokoru a súcit.
Odvolával sa na Pavla, ktorý varuje Galaťanov: „Cirkev? Robí zmätky medzi
ľuďmi a prekrúca Kristovo učenie.“ Hľadal pravdu, čo, prirodzene, majiteľom
pravdy, ktorou bola cirkev, nevyhovovalo. Báli sa ho, nenávideli ho. Utešoval
sa Kristovou myšlienkou: Kvôli mne vás budú nenávidieť. A 25. 2. 1901 ho
z cirkvi vylúčili. Cirkev naňho začala doslova honbu, nazvala ho antikristom
a želala mu smrť v pekle, jeho autorita, najmä medzi mladými ľuďmi po exkomunikácii, vzrástla. Keď mu v roku 1906 zomrela milovaná dcéra Máša, kráčal
za truhlou až k chrámu a pred jeho vchodom sa obrátil a odišiel domov. Keď
mu po čase cirkev signalizovala, že je ochotná v prípade jeho kajania vziať
ho do svojho lona späť, odmietol ponuku so slovami: „Čo je vlastne cirkev?“
Nevôľu však vzbudzoval nielen u mocných cirkevných, ale aj svetských.
Cárovi Alexandrovi III. píše: „Ak chceme bojovať proti revolucionárom, musíme proti nim bojovať na poli ducha. Ich ideálom je všeobecný blahobyt, rovnosť, sloboda. Musíme vytýčiť taký ideál, ktorý by ich ideál zahŕňal a ešte ho aj
prevyšoval.“ Tolstoj neverí na násilné prevraty, vie, že násilie plodí len násilie.
Odmietal revolúciu. „Jediné, čo sa revolúciou zmení, bude povaha despotizmu. Teraz vládnu kapitalisti, potom nám budú vládnuť robotnícki riaditelia.“
Obáva sa násilia, jeho celoživotným krédom je neodporovanie násiliu a zlu.
Nechcel spoločenskú revolúciu, ako ideálnu formu organizácie spoločenstva
videl neštátne formy bez hierarchie, bez tried, bez súkromného vlastníctva –
na vtedajšie časy nielen utopické, ale škandalózne, odvážne a provokatívne
tvrdenie. Hoci nebol revolucionárom, podobne ako bol Rousseau roznecovaslovenské pohľady 3
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teľom francúzskej revolúcie, bol aj pacifista Tolstoj roznecovateľom revolúcie
ruskej. Podporoval občiansku neposlušnosť nielen v Rusku, ale napríklad aj
v Indii. „Neodporujte zlu, ale nezúčastňujte sa na násilnostiach, ktoré páchajú
úrady.“ Ak by nebol váženým členom jednej z najbohatších a najstarších rodín v Rusku, celkom iste by skončil pred popravnou čatou, v lepšom prípade
na Sibíri. Vláda sa Tolstého vplyvu obávala, prenasledovala jeho prívržencov,
naňho si však netrúfla. Svetová známosť a obľúbenosť boli najväčšou prekážkou, aby proti nemu zasiahli. Vyzýval mladých mužov, aby odopierali vojenskú službu, vyzdvihoval tých, ktorí si na to trúfli.
„Nič na svete nezmení jednotlivca, ak sa nezmení svet okolo neho. Ale
svet môže zmeniť len zmenený jednotlivec. Čím začať?“ Vajcom či sliepkou?
Nevidiac zmysel života, niekoľkokrát sa pokúsil o samovraždu. V stave depresií definuje život ako nezmyselný a diabolský. Kladie si otázky: „Prečo mám
žiť?“ „Aká je úloha umelca, najmä spisovateľa v nespravodlivom svete?“ Utieka sa k svojim mužíkom, dokonca sa oblieka ako oni, ale naďalej žije v prepychu, keď doslova pod oknami jeho luxusného paláca živorili roľníci v biede,
chorobách a špine. Bol vášnivý poľovník, čo bolo v príkrom protirečení s jeho
filozofiou vegetariánstva a pacifizmu, čím popieral svoju úžasnú myšlienku:
Dokiaľ budú jatky, budú aj vojny.
Zdá sa mu, že život nežije, len ho pozoruje. Uchyľuje sa k Epikurovi,
ktorý tvrdí, že najvyššou rozkošou je život bez bolesti a utrpenia. Keďže život
preňho nemá zmysel, kladie si otázku, načo nezmyselný život žiť... Pozorne
číta stať o Sokratovej smrti. Upadal do čoraz častejších depresií, označoval sa
za zbabelca, ktorý nemá síl na uskutočnenie samovraždy. Jeho mužíci – na
rozdiel od neho – trpia dôstojne. Prichádza k poznaniu, že ľudský rozum,
intelekt je limitovaný. Hovorí: „Nemôžem hľadať vysvetlenie všetkého. Viem,
že vysvetlenie všetkých vecí – ich pôvodu – musí ostať tajomstvom večnosti.“
Tým dosiahol akési zmierenie medzi jeho túžbou po poznaní a pochybnosťami, ktoré mu poznanie prinášalo. Zmieroval svoju dušu plnú viery a pochybností. Od ambície meniť spoločnosť sa prepracoval k jedinej možnej ambícii
– meniť seba. Veľkí ľudia chceli v mladosti meniť svet, vo vyššom veku chcú
meniť seba. Pokiaľ majú na to silu. Cítia, že sa blíži záver ich pozemského
pôsobenia a obracanie do svojho vnútra je pre nich približovanie k večnosti.
Zdôrazňoval povinnosť každého človeka – o to väčšmi vzdelaného – podieľať sa na morálnom zdokonaľovaní celku, človečenstva, stvorenstva. Sú
zákony, ktoré riadia vývoj človeka tak, aby bol prospešný celku. Kto nie je prospešný celku, nie je prospešný ani sebe. V tomto zmysle je povinnosťou človeka dávať. Presne podľa Budhu a Krista. „Keď toto pochopíme, pochopíme
aj svoje miesto vo svete, zmysel svojho života. Ten spočíva v živote pre dru90
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hých.“ Prechádzal skúsenosťou, ktorou prešli všetci veľkí duchovia – zápas
o osobnú dokonalosť nahradil zápasom o dokonalosť celospoločenskú, aby
napokon pochopil, že zdokonalenie spoločnosti je možné len zdokonaľovaním seba samého. „Ak chceme žiť čestne, musíme sa ruvať, mýliť, zmietať,
robiť chyby, začať niečo a nechať tak, znovu začať a znovu nechať tak a večne
zápasiť a prehrávať. Pretože pokoj je podlosť duše!“
Tolstého život nás motivuje, koriguje, privádza k zamysleniu. Nebol dokonalý, hoci sa o to veľmi usiloval, padal do prachu a zúfalo sa z neho opäť
štveral, ale nikdy nestrácal nádej a vieru v možnosti svojho zdokonalenia.
Cesta hľadania zmyslu života je s Tolstým inšpiratívna, vzrušujúca a zmysluplná. Bol to on, kto prvý povedal, že vo svete umrela pravda. Thomas Mann
sa vyjadril, že ak by bol Tolstoj ešte žil, možno by prvá svetová vojna nevypukla. Tolstoj označoval vojny za veľkoobchod s vraždami. Predpovedal, že
v dôsledku nových technológií môže vo vojnách zahynúť 90 percent obyvateľov zeme, a ani to neprivedie boháčov k rozumu. Verme, že jeho predpoveď
sa ukáže ako nesprávna.
Lev Nikolajevič Tolstoj celý život hľadal miesto, kde by sa ukotvil. Nedokázal opustiť Jasnú Poľanu, bol rukojemníkom bohatstva a rodiny, nenašiel
silu ako Budha na to, aby bohatstvo opustil. Odvahu na naplnenie svojej celoživotnej túžby – odísť a nájsť pokoj – našiel až pár dní pred smrťou. V noci
z 27. na 28.októbra 1910 pristihol Sofiu, ako sa prehrabáva v jeho papieroch,
hľadajúc tajný závet. To bol okamih zlomu. Rozhodol sa definitívne odísť.
Kam? Nevedel, len chcel proste odísť z domu, v ktorom sa čoraz väčšmi dusil.
Pre zápal pľúc musel vlak na trase Riazaň – Ural opustiť. S vysokými horúčkami ho uložili do postele správcu stanice Astapovo. Dňa 20. novembra 1910
v nej umrel. Život bol preňho cestou a jeho smrť na železničnej stanici je viac
ako symbolická. Zomrel v cieli – na ceste.
(Z pripravovanej knihy Ako bojovali veľkí)
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PETER CABADAJ

V NEMILOSTI STRÁŽCOV
„IDEOLOGICKEJ ČISTOTY“
(UPLYNULO 40 ROKOV OD SMRTI
FILMOVÉHO REŽISÉRA ELA HAVETTU)

Filmový a televízny režisér, scenárista, fotograf, výtvarník, príležitostný herec i prozaik Elo Havetta (13. 6. 1938 Veľké Vozokany – 3. 2. 1975 Bratislava)
patril medzi najväčšie talenty moderného slovenského umenia. Vedno s vrstovníkmi Jurajom Jakubiskom a Dušanom Hanákom bol protagonistom autorského filmového experimentu šesťdesiatych rokov minulého storočia. Mimochodom, práve v „zlatých šesťdesiatych“ ako výtvarník neraz spolupracoval aj
so Slovenskými pohľadmi.
Nahliadnutie do Havettovej biografie prezrádza, že v rokoch 1953 –
1957 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave – najprv rezbárstvo, po polroku prestúpil na fotografický odbor. Od roku 1961 študoval réžiu
na FAMU v Prahe v ročníku Karla Kachyňu. Štúdium však nedokončil, pretože
nenapísal požadovanú teoretickú časť diplomovej práce...
Istý čas pôsobil ako výtvarný redaktor vo vydavateľstve Smena, v rokoch
1969 – 1975 bol režisérom Československého štátneho filmu na Kolibe (1969
– 1975).
SLÁVNOSŤ V BOTANICKEJ ZÁHRADE
Počas štúdia na FAMU zaujal Havetta prácou 34 dní absolútneho pokoja (1965), ktorou zásadne rozšíril hranice dobového slovenského filmového
dokumentu. V spomínanom filme nie je dôležité mechanické plynutie času.
Oveľa podstatnejšie sú metamorfózy nálad, vnútorné pnutie, atmosféra letnej
horúčavy, pocit samoty. Režisér invenčne poukázal na odvrátenú tvár moderného mýtu o návrate človeka do lona prírody. Posledný Havettov študentský
film Predpoveď: nula (1966), charakteristický subjektivizáciou rozprávania, je
pôsobivou autentickou výpoveďou o generácii, ktorá si na pozadí protirečivých spoločenských procesov hľadá autonómne miesto v živote.
Už v školských filmoch sa výrazným spôsobom prejavil Havettov cit pre
výtvarnú zložku obrazu, ako i sklon k spontánnej hravosti a funkčnej improvizácii. Túto autorskú líniu režisér prehĺbil a umocnil v dlhometrážnom hranom
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debute Slávnosť v botanickej záhrade (1969). Mozaikovité rozprávanie o krčmárke Márii a svetobežníkovi Pierrovi, ktorý svojím návratom obráti naruby
pokojný idylický kolorit rodnej vinohradníckej dediny Babindol a naučí jej
obyvateľov vychutnávať si slobodu domova, možno vnímať ako farebnú feériu
o potrebe zázraku v ľudskom živote. Dramatickosť dejovej zložky nie je taká
dôležitá ako prenikavá intenzita zážitku a čistota emócií. Toto pozoruhodné
filmové dielo, plné živelnej energie, imaginácie a nespútaných prejavov umeleckej tvorivosti, ocenila aj kritika. Režisér za svoju „poetiku karnevalizácie“
získal v mimoriadne silnej konkurencii Striebornú Sirénu na prehliadke českých a slovenských filmov v Sorrente (1969).
ĽALIE POĽNÉ
Druhý celovečerný titul Ľalie poľné (1972), nakrútený podľa námetu
a scenára Vincenta Šikulu na základe jeho prózy Nebýva na každom vŕšku hostinec, založil Havetta na princípe polyfónnej hudobnej skladby. Film otvorene
a bez zbytočných ornamentov poukazuje na to, ako dôsledky vojny poznačili
myslenie, správanie a konanie prostých ľudí. Neopakovateľnú atmosféru príbehu dotvárajú všadeprítomní mrzáci, otrhaní tuláci, ľudia bez domova a príbuzných. K celkovému prehĺbeniu autenticity a sugestívnosti zobrazovaného
prostredia výrazne prispelo angažovanie tzv. naturščikov (nehercov). Na kontrolnej projekcii vedenie Koliby nariadilo Havettovi vystrihnutie záverečnej
sekvencie filmu – letecký záber z pohľadu postavy, skáčucej z kostolnej veže.
Režisér rezolútne odmietol akceptovať taký surový zásah do finálnej podoby
diela, čím sa dostal do ešte väčšej nemilosti strážcov „ideologickej čistoty“
nášho vtedajšieho umenia. Dôsledky na seba nedali dlho čakať: ani jeden
z pripravených scenárov už Elo Havetta režijne nikdy nerealizoval (Pod zem,
pod zem, Adam Šangala a iné)! Proti vlastnej vôli sa stal vyhnancom v rodnej krajine. Pre normalizačnú mašinériu bolo totiž neprijateľné, aby vo svojej
umeleckej dráhe pokračoval slobodomyseľný tvorca, nezviazaný sieťami direktívnych smerníc, konvencií a stereotypných modelov správania.
Naša filmová kritika sa zhoduje v názore, že „Ľalie poľné sú jedným z najvýznamnejších diel slovenskej kinematografie. Tento originálny film vznikol už
v čase rozbehnutej normalizácie. Na premiéru svojho druhého celovečerného filmu musel Elo Havetta čakať tri roky. Realizáciu odkladali byrokratické prekážky nových schvaľovacích komisií, ktoré posudzovali Havettove námety skôr na
základe poučení z krízového vývoja a osobných sympatií ako umeleckej kvality...
Pohrávanie s filmovou rečou, filmové citácie, príbeh rozbitý na menšie epizódy,
hrdinovia z okraja spoločnosti – to všetko sa spája v Havettovom rukopise a po94
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Miroslav Cipár: Divertimento XXVII, 2007
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etike filmu, ktorá patrí ešte do obdobia konca šesťdesiatych rokov a vzhľadom na
význam v kontexte slovenskej kinematografie nepozná časové ohraničenie. Film
reprezentoval Československo na festivale v Benátkach, kde ho kritika prijala
veľmi pozitívne. To však doma nezavážilo. Film putoval do trezoru a stal sa tak
spolu s Hanákovými Obrazmi starého sveta labuťou piesňou česko-slovenskej
novej vlny.“
Záverečnú fázu Havettovho života vyplnilo režijné pôsobenie v bratislavskej redakcii televízneho vysielania pre deti a mládež (1973 – 1975).
V jeho rámci nakrútil päť častí populárnej relácie Lastovička a pätnásť pokračovaní originálneho magazínu Ráčte vstúpiť – filmový magazín o mladom filme
pre mladých. Aj napriek skutočnosti, že na realizáciu každej časti potreboval
písomný súhlas, bol magazín zbavený akýchkoľvek ideologických kontextov.
Precízny výber tém a atraktívna forma ich spracovania spôsobili, že Ráčte
vstúpiť i Lastovička majú charakter pozoruhodnej sugestívnej reflexie niektorých problémov a osobitosti tých zložitých čias.
ODIŠIEL PRISKORO
Menej sa vie, že Havetta bol aj príležitostným filmovým hercom a fotografom. Podnetne zasiahol aj do vývinu nášho grafického dizajnu. Od prvej
polovice šesťdesiatych rokov spolupracoval ako grafik a ilustrátor s časopismi
ABC pionierov, Kamarát, Mladá tvorba, Prúd, Slovenské pohľady (výtvarne
napríklad spracoval prvé číslo ich jubilejného 80. ročníka v roku 1964). Medzi
posledné diela tejto proveniencie patrí návrh plagátu a bulletinu k svojmu
filmu Ľalie poľné. Zo sporadickej literárnej tvorby stojí za zmienku poviedka
Pochod svätých, uverejnená v zborníku Signál ’63. V roku 1969 bol Havetta
jedným z 26 šéfredaktorov legendárnej prílohy Mladej tvorby Infarkt. Až 26
šéfredaktorov naraz zabezpečovalo, že jeden cenzúrou odvolaný mohol byť
okamžite nahradený ďalším...
Žiaľ, zatrpknutý a psychicky labilný Elo Havetta odišiel z tohto sveta priskoro – vo veku nedožitých 37 rokov. Dva dlhometrážne filmy, ktoré po sebe
zanechal, však patria bez akýchkoľvek pochybností k vrcholom slovenskej kinematografie.
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S U E M O N K - K I D D O VÁ

VYNÁLEZ KRÍDEL

O otroctve a metódach, aké sa uplatňovali v Spojených štátoch, je známe dnes
už málo. Otroctvo berieme ako historický fakt a všeobecne sa vie, že sa skončilo občianskou vojnou v polovici 19. storočia, známou skôr ako vojna Severu
proti Juhu. Iniciátorom jeho zrušenia bol americký Sever, keď dozrel čas nielen
po stránke ľudských práv, ako by sme povedali dnes, ale aj ekonomicky, lebo
priemyselne sa rozmáhajúce severné časti USA mali záujem na voľnom pohybe
pracovnej sily, na rozdiel od Juhu, ktorý bol prevažne poľnohospodársky a práca
otrokov bola hlavným zdrojom príjmom tamojšej bielej „aristokratickej vrstvy“.
Americká autorka Sue Monk-Kiddová – známa na Slovensku už dvoma
románmi: Tajný život včiel (Ikar, 2005) a Trón morskej panny (Ikar, 2006)
– v tomto románe dáva nazrieť do života juhokarolínskeho Charlestonu, jednej
z bášt otroctva, v prvej polovici 19. storočia, keď aj na Juhu silnejú hlasy za
zrušenie otroctva, ale sú nemilosrdne potláčané. Príbeh sa sčasti zakladá na
autentických osobnostiach a udalostiach a sčasti ho dopĺňa autorskou licenciou.
Rozpráva ho biele dievča Sarah z bohatej otrokárskej rodiny a malá čierna otrokyňa Hŕstka, ktorú Sarah darujú na jedenáste narodeniny ako osobnú slúžku.
Sarah, inteligentné dievča, sa odmalička nevie zmieriť s otroctvom a má ambície
stať sa podľa vzoru otca právničkou, čo bolo pre ženu tých čias nemysliteľné.
Napokon si nachádza iný životný cieľ – boj proti neľudskému otroctvu a v tom
kontexte za zrovnoprávnenie žien.
Ak sme černochov dosiaľ brali iba ako zotročenú čiernu masu, autorka
v románe podáva prienik do vnútra zotročeného jedinca, dáva nazrieť do duší
otrokov, do ich túžob, drobných úskokov, ktorými si ako-tak uľahčujú život, popretkávaný krutými trestami aj za zanedbateľné priestupky. Postavy podliehajú
vnútornému vývoju pod tlakom vonkajších okolností, čo je z hľadiska spisovateľského remesla nesporné plus. Sue Monk-Kiddová sa predstavuje ako vynikajúca
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autorka, ktorú hodno čítať jednak pre veľmi dobre vystavaný príbeh, jednak pre
informatívnu hodnotu, ktorú ním prináša.
O. K .

HETTY HŔSTKA GRIMKÉOVÁ
V Afrike boli časy, keď ľudia vedeli lietať. Povedala mi to mauma raz
večer, keď som mala desať rokov. Vraví: „Hŕstka, tvoja stará mauma to videla
na vlastné oči. Lietali vraj nad stromami a mračnami. Vraj lietali ako drozdy.
Keď sme došli sem, to čarodejníctvo sme tam zanechali.“
Moja mauma bola umná. Čítaniu a písaniu sa ako ja nenaučila. Čo vedela, dal jej život na pokraji šťastnej náhody. Dívala sa mi do tváre, ktorá sa
vlnila smútkom a pochabosťou: „Ty mi neveríš? A čo si myslíš, dievčinka, kde
sa vzali tvoje lopatky?“
Trčali mi z chrbta ako kostnaté hrudky. Pohladkala ich a povedala: „Len
toľko ostalo z krídel. Len tieto kôstky nateraz, ale jedného dňa dostaneš krídla
späť.“
Ja som bola umná ako mauma. Už v desiatich rokoch som vedela, že reči
o lietajúcich ľuďoch sú len taká povedačka. Veď čo, neboli sme nijakí neobyčajní ľudia, čo prišli o čarodejníctvo. Boli sme otroci a basta. Až neskoršie mi
svitlo, ako to myslela. Mohli sme vzlietnuť, verabože, a neboli v tom nijaké
čary.
Každodenný život bol, aký bol, nič, čo by tento svet mohol napraviť, ja
som robila na pracovnom dvore, vyvárala posteľové plachty otrokov, prikladala na oheň pod vyváraciu kaďu a oči ma štípali od fliačikov mydla unášaných
vetrom. Ráno bolo chladné – slnko vyzeralo ako biely gombík pevne prišitý na
nebi. V lete sme nosili na trikotoch podomácky ušité bavlnené šatstvo, a keď
pritiahla v novembri či januári charlestonská zima ako dajaká lenivá deva,
dali sme sa do vriec – do hrubých kabátcov z drsného súkna. Len také staré
vrece s rukávmi. Moje bolo po mnohých a padalo mi až k členkom. Ktovie,
koľko neumývaných tiel ho nosilo predo mnou, no všetky na ňom dobrosrdečne zanechali svoje pachy.
Už toho rána vzala pani na mňa trstenicu a raz ma šľahla po chrbte,
keď som zaspala pri modlitbe. Každý deň sme sa všetci, všetci otroci okrem
Rosetty, ktorá bola stará a už bez ducha v hlave, napratali pred raňajkami do
jedálne zahnať spánok, kým nás pani učila krátke riadky z Biblie ako „Ježiš
98
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zaplakal“ a modliť sa nahlas o obľúbenej téme Boha, poslušnosti. Ak niekomu
padala hlava, dostal rovno uprostred toho, čo Boh povedal o tom či onom.
K Tete-sestre som bývala počas tých zlých chvíľ drzá. Zatiaľ čo som chrlila niektorý z riadkov, čo nám kázala vysloviť pani, povedala som, čo ja viem:
„Dajte ten hrnček kolovať odo mňa.“ Alebo som povedala: „Ježiš zaplakal,
lebo tu musí trčať ako my s paňou.“
Teta-sestra bola kuchárka – bola u panej, odkedy bola pani malá – a spolu s lokajom Tomfrym tam mala všetko pod palcom. Bola jediná, kto mohol
panej povedať, čo a ako, a nedostala trstenicou. Mauma mi jednostaj opakovala, dávaj si pozor na jazyk, ale ja som si nedávala. Teta-sestra ma aj tri razy
za deň vykmásala za vlasy.
Bola som len taká hŕstka. Tak som dostala aj také meno. Hŕstka bolo
moje košíkové meno. Pán a pani, tí vždy dávali riadne mená, ale mauma, tá
sa zadívala na svoje dieťa v košíku, a prišlo jej na um meno, podľa toho, ako
dieťa vyzeralo alebo aký bol deň v týždni, čo robilo počasie alebo aký sa zdal
svet v ten deň. Košíkové meno mojej maumy bolo Leto, no jej riadne meno
bolo Charlotte. Mala brata, ktorého košíkové meno bolo Krušný čas. Ľudia si
myslia, že si to vymýšľam, ale je to svätá pravda.
Ak dostanete košíkové meno, máte aspoň niečo od maumy. Pán Grimké
ma pomenoval Hetty, ale mauma sa na mňa pozrela v deň, čo som prišla na
svet, a to skoro, a pomenovala ma Hŕstka.
V deň, keď som pomáhala Tete-sestre na dvore, mama bola v dome a šila
pre paniu zlaté saténové šaty s turnierou vzadu, pomenované watteauská
róba. Bola najlepšia krajčírka v Charlestone a od ihly jej meraveli prsty. Takú
nádheru, ako vedela vyčarovať moja mauma, ste nevideli, a nešila podľa vzorov. Nemala rada také z časopisov. Hodváb a zamat si vyberala na trhovisku
sama a ušila všetko, čo bolo u Grimkéovcov – závesy na okná, prešívané spodničky, nadýchané krinolíny, jelenicové nohavice, aj tie šik háby pre džokejov
na dostihový týždeň.
Jedno vám poviem – bieli žili pre dostihový týždeň. Vtedy bol piknik,
promenáda a všelijaké slávnosti, jedno za druhým. Večierok pani Kingovej bol
vždy v utorok. Večera v džokejskom klube v stredu. Veľký rozruch nastal v sobotu s bálom svätej Cecílie, keď sa všetci promenádovali v najparádnejšom
oblečení. Teta-sestra vravela, že Charleston trpí na grandiozitu. Až do ôsmich
rokov som si myslela, že grandiozita je, keď dostanete hnačku.
Pani bola malá žena, hrubá v páse a pod očami mala vačky ako hrudky
cesta. Maumu druhým paniam nepožičiavala. Prosili ju, aj mauma ju prosila, lebo z toho, čo by za to dostala, by si niečo nechala pre seba – ale pani
trvala na svojom, nie, nechcem, aby mali niečo krajšie, ako robíš pre nás. Po
slovenské pohľady 3

SP 3_15.indd 99

99

17. 2. 2015 13:10:30

večeroch mauma trhala pásiky na svoje prikrývky a ja som držala lojovú sviečku v jednej ruke a druhou som ukladala pásiky na hŕbky podľa farieb pekne
úhľadne do rovných čiarok. Mauma mala rada pestré farby, dávala dovedna
odtiene tak, ako by to nikto nezmyslel – purpurové a oranžové, ružové a červené. A trojuholníky, tie mala rada. Vždy čierne. Do každej prikrývky, čo šila,
vždy dala trojuholník.
Na naše zvyšky látok sme mali drevenú debnu, na ihly a nite vrecko a aj
naozajstný mosadzný náprstok. Mauma povedala, že náprstok bude raz môj.
Keď ho nepotrebovala, nosila som ho na prste ako drahokam. Svoje prikrývky
sme vypchávali surovou bavlnou a vlnenou chlpatinou. Najlepšie bolo, a ešte
aj je, perie, a mauma i ja sme zberali zo zeme každé jedno pierko. Niekedy
prišla mauma s plným vreckom husieho peria, ktoré povyťahovala z dier v matracoch v dome. Keď sme už nemali čím vypchať prikrývku, strhli sme z duba na dvore mach a ten sme zašili medzi vrch a podšívku aj s blchami a so
všetkým.
To sa mne aj maume rátalo najväčšmi, ten čas, čo sme trávili pri prikrývkach.
Nech ma Teta-sestra zapriahla na dvore do neviemčoho, vždy som po
očku pozorovala okno hore, za ktorým mauma šila. Mali sme svoje znamenie.
Keď som pri kuchynskom domci obrátila hore dnom vedro, znamenalo to, že
vzduch je čistý. Mauma otvorila okno a hodila mi karamelku, ktorú uchmatla
z izby panej. Niekedy pribudol balíček zvyškov – peknučké kaliko, gingham,
mušelín, dovezené plátno. A raz ten mosadzný náprstok. Najradšej brala šarlátovočervenú niť. Zvinula si ju vo vrecku a pekne-krásne s ňou vyšla z domu.
Na dvore bolo v ten deň rušno, takže som sa nemohla nádejať, že mi
z neba spadne karamelka. Mariah, otrokyňa, čo prala, si popálila ruku na uhlí
do žehličky a nemohla prať. Teta-sestra bola celá bez seba, kto zaskočí pri
praní. Tomfry cez chlapov nakázal pripraviť mäsiarovi sviňu, ktorá pobiehala
a kvičala, až ju išlo roztrhnúť. Boli tam všetci, od starého Snowa, kočiša, až po
hnojára Princea. Tomfry chcel mať zakáľačku čo najrýchlejšie odbavenú, lebo
pani neznášala hluk z dvora.
Teta-sestra mala hluk na zozname hriechov, a ten sme vedeli všetci naspamäť. Prvý: kradnutie. Druhý: neposlušnosť. Tretí: lenivosť. Štvrtý: hluk.
Otrok mal byť ako Duch svätý – nevidieť ho, nepočuť ho, ale vždy prichystaný
priskočiť.
Pani zakričala na Tomfryho, aby bolo ticho, dáma vraj nepotrebuje vedieť, z čoho je slanina na stole. Keď sme to počuli, povedala som Tete-sestre,
že pani ani nevie, ktorým koncom ide slanina do nej a ktorým koncom z nej.
Teta-sestra ma vyfliaskala, až mi pred očami lietali hviezdičky.
100
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Miroslav Cipár: (The) Gate, 1982
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Vzala som dlhú žrď, ktorej sme hovorili tlkanica, vylovila som ňou z kade
na pranie posteľné plachty a také kvapkajúce som ich prehodila na ohradu,
kde si Teta-sestra sušievala byliny na varenie. Ohrada v stajni bola zakázaná,
lebo konské oči boli vzácne, mohol im uškodiť lúh. Oči otrokov, to bola iná vec.
Tlkanicou som odušu tĺkla do plachiet a pokrývok. Volali sme to vynášať špinu.
Keď som doprala, nechali ma bez roboty a ja som si vychutnávala hriech
číslo tri. Vybrala som sa po cestičke vychodenej v hline, čo som sa po nej brázdila aj desať-dvanásť ráz za deň. Začala som za domom, minula som kuchynský domec a práčovňu smerom k rozložitému stromu. Niektoré konáre mal
hrubšie ako ja telo a každý jeden sa krútil ako stužky v debni. Zlí duchovia
putujú po rovnom, a náš strom nemal jediné rovné miestečko. My otroci sme
sa pod ním zhromažďovali, keď udrela páľava. Mauma mi vždy pripomínala,
nestrhávaj z neho sivý mach, ten bráni slnku a zvedavým očiam.
Prešla som pomimo stajne a prístreška pre koče. Cestička ma viedla po
celej mape sveta, ktorý som poznala. Otáčavý glóbus v dome, na ktorom bol
ostatný svet, som ešte nevidela. Tárala som sa ďalej a túžila som takto zabiť
celý deň, aby sme už s maumou mohli ísť do našej izby. Bola nad prístreškom
pre koče a nemala okno. Pach hnoja zo stajne a z kravína sa tam dvíhal tak
výdatne, až sa zdalo, že postele máme vypchané namiesto slamou hnojom.
Ostatní otroci mali izby nad kuchynským domcom.
Zafúkalo a ja som počúvala pleskot lodných plachiet v prístave za cestou. Prístav som ešte nikdy nevidela, len som ho cítila vo vetre. Plachty pleskotali ako bič a my sme naťahovali uši, či to bičujú otroka niekde na dvore
v susedstve, alebo sa chystá vyplávať loď. Zisťovali sme to podľa toho, či zaznel alebo nezaznel vresk.
Slnko zašlo a zanechalo v mračnách zvraštené miesto, ako keď odpadne
gombík. Vzala som od kade na pranie tlkanicu a len tak som ju zarazila medzi
dyne v zeleninovej záhrade. Schmatla som orešiak a prehodila ho cez múr,
kde sa rozpleštil, až to mľasklo.
Všetko stíchlo. Zo zadného vchodu priletel hlas panej: „Teta-sestra, už
aj mi priveď Hetty!“
Vykročila som k domu a vedela som, že bude napaprčená pre tie dyne.
Rozkázala som chrbtu, aby sa obrnil.
SARAH GRIMKÉOVÁ
Na jedenáste narodeniny ma mama povýšila, vzala ma z detskej izby. Už
rok som túžila uniknúť porcelánovým bábikám, vĺčikom a drobučkým čajovým
súpravám pohádzaným kdekade po dlážke, malým posteliam usporiadaným
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do radu, celému tomu nadbytku a blázincu, a keď ten deň prišiel, na prahu
svojej novej izby som zaváhala. Bola obložená tmavo a razilo tam bratovou
vôňou – všetko ako zadymené a kožené. Dubový baldachýn postele a červené
zamatové volány na ňom sa tak týčili, že sa zdali bližšie k stropu ako k dlážke.
Od strachu, že mám žiť sama v takom obrovitánskom, bezmedznom priestore,
som sa nevládala pohnúť.
Nadýchla som sa a skočila cez prah. Takto neotesane som zdolávala
prekážky dievčenstva. Každý ma pokladal za gurážne dievča, ale popravde,
nebola som taká nebojácna, ako si všetci mysleli. Mala som temperament
korytnačky. Keď predo mnou na ceste vyskočila dajaká hrôza, strach alebo
hrboľ, najradšej by som bola zastala a kamsi zaliezla. Ak už musíš chybiť, rob
to trúfalo. Také bolo malé heslo, ktoré som si vymyslela. Istý čas mi pomáhalo
vrhať sa cez prahy.
V to ráno fúkal od Atlantiku studený, svižný vietor a mračná sa nadúvali ako nafúknuté veterné pančuchy. Na okamih som postála tesne za prahom izby a načúvala hrkotaniu šabľovito olistených trpasličích paliem okolo
domu. V odkvapoch na ochodze domu syčalo. Škrípali reťaze hojdačky. Dolu
v prihrievacej kuchyni mama rozkázala otrokom rozkladať porcelánové misy
a wedgwoodske šáločky na oslavu mojich narodenín. Jej slúžka Cindie predtým hodiny vlhčila a upravovala maminu parochňu papierom a natáčkami,
a keď sa teraz vysušovala, kyslastý pach sa ťahal až hore.
Dívala som sa, ako Binah, mauma detskej izby, pchá moje šatstvo do
masívnej starej skrine, a spomenula som si, ako kutáčom kolísala Charlesa,
ako jej hrkotali na rukách náramky z morských ulitníkov a ako nás strašila
rozprávkami o čarodejnici Huhulici – starene, ktorá lietala na metle a vysávala
zlým deťom dych. Za Binah mi bude smutno. A za milou Annou, ktorá spávala
s palcom v ústach. A za Benom a Henrym, ktorí vyskakovali ako smrtky víly, až
z matracov vyletovali gejzíry husieho peria, a za malou Elizou, ktorá sa vždy
ku mne šuchla do postele pred hrôzou z nočného Huhulicinho panovania.
Mala som sa, pravdaže, sťahovať z detskej izby už dávno, ale musela som
čakať, kým John odíde na akadémiu. Náš dvojposchodový dom patril medzi
najveľkolepejšie v Charlestone, ale nemal dosť izieb, ak uvážime, ako... no,
aká plodná bola mama. Boli sme desiati: John, Thomas, Mary, Frederick a ja
a za mnou ďalší obyvatelia detskej izby – Anna, Eliza, Ben, Henry a maličký
Charles. Ja som bola prostredná, tá, čo ju mama volala iná a otec pozoruhodná, tá s mrkvovými vlasmi a pehami, celými súhvezdiami pieh. Bratia mi raz
uhľom vykreslili na lícach a čele Orion, Malý voz a Veľkú medvedicu tak, že
pospájali ostročervené fliačky, a ja som nenamietala – bola som pre nich hodiny celým nebom.
slovenské pohľady 3
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Všetci hovorili, že som otcova obľúbenkyňa. Neviem, či ma mal radšej
ako ostatných alebo ma ľutoval, ale on bol istotne môj obľúbenec. Bol sudcom
na najvyššom súde Južnej Karolíny a stál na čele triedy plantážnikov, skupiny,
ktorou sa Charleston pýšil ako svojou elitou. Bojoval s generálom Washingtonom a zajali ho Briti. Bol veľmi skromný, o týchto veciach nehovoril – na to
mal mamu.
Mama sa volala Mary a tam sa končí akákoľvek podobnosť s matkou
nášho Pána. Pochádza z prvých charlestonských rodín, z tej neveľkej skupiny lordov, ktorú kráľ Karol poslal založiť mesto. Vpletala to do rozhovorov
tak neúnavne, že sme už ani oči neprevracali. Okrem vedenia domácnosti,
kopy detí a štrnástich otrokov stíhala celý rad spoločenských a náboženských
povinností, ktoré by uštvali aj kráľovné a svätcov Európy. Keď som bola zhovievavá, vravievala som, že mama je jednoducho vyčerpaná. Mala som však
podozrenie, že je jednoducho zlá.
Keď Binah poukladala moje hrebene a stužky na môj nový parádny toaletný hepplewhitský stolík, obrátila sa ku mne, a musela som vyzerať zúbožene, ako som tam tak stála, lebo účastne cmukla: „Chúďatko slečinka Sarah.“
To chúďatko pri svojom mene som neznášala. Binah pomrmlávala chúďatko slečinka Sarah ako zaklínadlo, odkedy som mala štyri roky.
Moja najranejšia spomienka – skladám bratove guľôčky do slov. Je leto
a som pod dubom, ktorý stojí v zadnom kúte pracovného dvora. Thomas, desaťročný, toho mám zo všetkých najradšej, ma učí deväť slovíčok: SARAH,
DIEVČA, CHLAPEC, IDE, ZASTANE, SKÁČE, BEŽÍ, HORE, DOLU. Písal ich na
pergamen a mne dal vrecúško so štyridsiatimi ôsmimi sklenenými guľôčkami,
z ktorých mám slová skladať. Je ich dosť, aby som vytvorila naraz dve slová. Ukladám guľôčky do prachu, odkukávam Thomasove napísané slovíčka.
Sarah ide. Chlapec beží. Dievča skáče. Robím to čo najrýchlejšie. Čoskoro ma
príde hľadať Binah.
No je to mama, čo zostupuje po zadných schodoch na dvor. Binah
a ostatní domáci otroci sú zhŕknutí za ňou, pohybujú sa opatrným zladeným
krokom, akoby boli jediný tvor, stonožka prechádzajúca nechráneným priestorom. Vnímam tieňavu, ktorá sa vznáša vo vzduchu nad nimi, akýsi pohlcujúci
strach, a zaleziem späť do zeleno-čierneho šera duba.
Otroci zízajú mame na chrbát, ktorý je vzpriamený a nepružný. Obráti sa
a vyhreší ich. „Nevlečte sa. Rýchlejšie, nech to máme za sebou.“
Zatiaľ čo ich poháňa, vyvlečú z kravína staršiu otrokyňu Rosettu, ťahá
ju muž, otrok z dvora. Ona sa bráni, škriabe ho do tváre. Mama sa ľahostajne
prizerá.
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Otrok priväzuje Rosette ruky k rohovému stĺpu verandy pri kuchynskom
domci. Rosetta sa pozrie cez plece a úpenlivo prosíka. Pani, prosím. Pani.
Pani. Prosím. Prosíka ešte aj vtedy, keď ju otrok šľahá bičom.
Má bavlnené šaty svetložltej farby. Zhypnotizovane sa dívam, ako jej
chrbát zakvitá krvou, červenými kvetmi, ktoré sa roztvárajú ako okvetné lístky. Neviem si dať dokopy krutosť úderov s jej medovo lahodným kvílením

Miroslav Cipár: Značenie, 1994

a krásou ruží vinúcich sa pozdĺž jej chrbtice. Niekto počíta šľahy – mama?
Šesť, sedem.
Bičovanie pokračuje a Rosetta prestáva nariekať, klesá na zábradlie verandy. Deväť, desať. Moje oči sa odvracajú. Sledujú čierneho mravca putujúceho do vzdialených končín pod stromom – medzi horstvá koreňov a do
lesov machu, kde striehnu nekonečné nebezpečenstvá – a v hlave si opakujem slová, ktoré som pred chvíľou zostavila. Chlapec beží. Dievča skáče. Sarah
ide.
Trinásť, štrnásť... Vyrazím z tieňa popri otrokovi, ktorý už skrúca bič, robota je vykonaná, ako treba, popri Rosette, ktorá visí na rukách a je z nej len
kôpka. Vybehnem po zadných schodoch do domu, mama na mňa volá, Binah
ma chce schytiť do náručia, no ujdem im, preletím po hlavnej chodbe, von
z predných dverí a naslepo sa rútim k prístavu.
slovenské pohľady 3
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Ostatné si jasne nepamätám, iba to, že prechádzam vzlykajúc po mostíku na plachetnicu a potkýnam sa o kotúč lana. Láskavý muž s bradou a tmavou čiapkou sa pýta, čo chcem. Prosíkam ho, Sarah ide.
Ženie sa za mnou Binah, ale vnímam ju, až keď ma strhne do náručia
a chlácholí. „Chúďatko slečinka Sarah, chúďatko slečinka Sarah.“ Ako rozsudok, vyhlásenie, proroctvo.
Keď prídem domov, som chuchvalec sopľa, sĺz, prachu z dvora a špiny
z prístavu. Mama si ma pritúli, vystrie sa, nahnevane mnou zatrasie a znova
ma objíme. „Musíš sľúbiť, že už nikdy neujdeš. Sľúb mi to.“
Chcem to sľúbiť. Skúšam to. Mám tie slová na jazyku – ich oblé hrudky,
svietia ako guľôčky pod dubom.
„Nože, Sarah!“ núti ma mama.
Nič neprichádza. Ani hlások.
Zostala som nemá celý týždeň. Slová akoby mi vťahovalo do jamky medzi kľúčnymi kosťami. Zachraňovala som ich jedno za druhým, modlením, zastrašovaním a vábením. Reč som opäť našla, no akúsi čudnú, mihotavo jachtavú. Celkom plynule som nehovorila ani predtým, moje prvé slová boli čímsi
útočné, no teraz boli škaredé, medzi vetami som sa na nekonečné sekundy zadrhávala, keď sa mi slová prikrčili na perách, a ľudia odvracali oči. Tie
hrozné prestávky časom prichádzali a odchádzali podľa záhadných vrtochov.
Sužovali ma celé týždne, potom sa mesiace neobjavili, a zasa boli tu, prišli
rovnako náhle, ako odišli.
V deň, keď som sa presťahovala z detskej izby, aby som začala dospelý
život v Johnovej izbe, nemyslela som už na krutosť, ktorá sa odohrala na
pracovnom dvore, keď som mala štyri roky, ani na tenučké vlákna, ktoré mi
odvtedy pútali hlas. Tie obavy mi z mysle už odleteli. Moja rečová chyba sa
už istý čas neprihlásila – štyri mesiace a šesť dní. Takmer som sa pokladala
za vyliečenú.
Takže keď mama z ničoho nič majestátne vplávala do izby – práve som sa
kŕčovito vyrovnávala s prostredím a Binah ukladala moje veci – a spýtala sa,
či sa mi nové bývanie páči, opäť ma ochromila neschopnosť prehovoriť. Dvere
v hrdle sa mi zabuchli a zavislo tam ticho. Mama na mňa pozrela a vzdychla.
Keď odišla, potlačila som slzy a odvrátila sa od Binah. Počuť znova chúďatko slečinka Sarah by bolo nad moje sily.
(Ukážka z pripravovaného románu)
P R E L O Ž I L O TA K A R K O Ø Í N E K
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Miroslav Cipár: Portrét, olej, sololit, 1979
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ROZHĽADŇA
PRE SLOVENSKÉ POHĽADY
PÍŠE JURAJ BINDZÁR

„Človek vybavený vnútornou slobodou, pamäťou a strachom je práve to stebielko, tá trieska,
ktorá zmení smer tečúceho prúdu. Do tých katastrof, ktoré sme prežili, nás uvrhla zbabelosť. Budúcnosť už nezažijem, ale trápi ma strach, že sa minulosť môže opakovať v trochu pozmenenej podobe.
Potom ľudia zaspia a už sa neprebudia. Bojím sa a mám všetky dôvody báť sa. Vyrovnať sa s dedičstvom, ktoré nám zanechali, je takmer nemožné...“
N A D E Ž D A M A N D E Ľ Š TA M O V Á

EX LIBRIS
BÁSNICKÝ KÔŇ
(jeho galop i klus)
Jan Skácel
TŘINÁCTÝ ČERNÝ KŮŇ
Blok, Brno 2010
Pod týmto názvom vyšlo v brnianskom vydavateľstve Blok už tretie vydanie krátkych próz, v tomto čase už dávno beznádejne rozobrané, povedzme impresívnych esejí, causerií a jedinečných recenzií na to či ono a všeličo
básnika Jana Skácela. Je to vlastne pokračovanie predchádzajúceho výberu
krátkych próz (Jedenáctý bílý kůň, 1964) a v názve i dokončenie porekadla
a ľudovej veštby o tom, že keď ťa predbehne stádo koní a jedenásty bude biely, budeš mať šťastie, no veľmi zlé to bude, ak trinásty bude vraník.
Aj v tomto stručnom podobenstve je v esenciálnej podobe, stručne, vecne a hutne, podobne ako v Skácelových veršoch, zaznamenané a povedané
všetko. Všetko o osude tohto bojovníka básnika ozbrojeného len obnaženým
krásnym slovom, ktorým vedel narábať ako málokto. Márne sa pokúsili tohto
básnika mocensky oficiálne umlčať na dlhých jedenásť rokov, márne, smiešne a naivne. Skácelove básnické knihy sú dnes vypredané takmer vždy ešte
v deň, keď vyjdú, ráčte sa pozrieť na internete.
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Texty v tomto výbere nie sú básne v próze ako také, také tie kedysi populárne a z času na čas sa dnes objavujúce často bezbrehé, nezáväzné a závideniahodne prosté texty a slová celkom o ničom, prípadne o autorovom svetobôle. Nie, sú to celkom iné texty.
Predovšetkým ide o publicistické texty, ktoré písal básnik, a len toto rigorózne žánrové vymedzenie tu bez zvyšku platí. Práve tak ako časopis, brniansky kultúrny mesačník, neskôr štrnásťdenník(!) Host do domu, v ktorom bol
Skácel šesť rokov šéfredaktorom, rovnako jeho recenzie, glosy či poznámky,
ktoré tu publikoval, vždy boli a zostanú osobité, atmosférou, hutnou obraznosťou, precíznym a razantným pointovaním jedinečné, humorné i paradoxne prekvapujúco pokorné. Voči čitateľovi.
(„Mám upøímně rád koně, ale nesnáším, když mají køídla, a Pegas není
zrovna zvíøe, na které bych si potrpěl. Je to kůň stylizovaný a docela bez kobylinců...“)
n

Veľkú väčšinu textov tvoria „recenzie“, vy, čitatelia, čo ste poznali brniansky časopis Host do domu, si možno spomeniete na Skácelove texty, ktoré
nesmeli chýbať ani v jednom čísle, a boli to za tie roky naozaj recenzie na
všeličo – na generála a minisukňu, na psy, na stromy, na Ikarov pád, na metaforu či na istotu... A ako sa na slušnú recenziu patrí, boli všetky tie veci a javy
posúdené zgruntu a najmä básnicky jasne a presne.
Lebo Skácelova básnická i publicistická úmera je spoľahlivá: čím menej
slov – tým viac skromnej a nenápadnej básnivosti a o to viac vzácneho láskavého humoru. Niekoľko citátov.
(„Podle staré definice je generál osoba, která neví, co chce, ale chce to rezolutně. Mladé dívky rovněž všelicos rezolutně chtějí, ale na rozdíl od generálů
vědí co...“
„Bez rodokmenu je jednomu líp. A taky nemám věrnou duši... a četl jsem
sentenci, že pes je jediný tvor na světě, který miluje své pány více nežli sebe. Tak
to já ne...“
„Lidé volají v životě po jistotě, a to je pochybná věc. Jako taková mne
vždycky naplňovala hrůzou, zato v nejistotě bývá ukryta naděje, jako jiskøička
v troudu, jako malinké ticho v oušku jehly...“)
Na záver ešte aspoň niekoľko viet z pozoruhodnej básnickej reportáže
z povodní na Žitnom ostrove na Slovensku spred päťdesiatich rokov.
(„Ticho bylo hluboké a pohlcovalo každý zvuk... tolik potopeného ticha má
v sobě rozlitá voda... Katastrofy mají svůj patos, lidé se stávají většími, jestliže
je navštíví veliké neštěstí... Byl jsem na høbitově. Zdálo se mi, že hroby se hýbají.
slovenské pohľady 3
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Když jsem pøistoupil blíž a podíval se poøádně, zjistil jsem, že tráva je plná poskakujících žabiček, sotva větších než palec...“)
Čo poviete, čistá radosť, nie? Chcel by som tak vedieť písať.
n

AKO CHUDOBNÉ DIEVČA K ŠŤASTIU PRIŠLO,
teda – o móde, elegancii, emancipácii
i kultúrnosti, čiže COCO
(Malá recenzia k 8. marcu)
CHANEL. AN INTIMATE LIFE
by Lisa Chaney
Preložili: Martin Pokorný, Pavel Pokorný
Eroika, Praha 2014
Na prvý pohľad a pod dojmom bežných kultúrnych klišé môže mnohým napadnúť, že písať o kráľovnej módy a parfumov v najváženejšom slovenskom kultúrnom časopise je prinajmenšom nevhodné a opovážlivé. Prosím.
Ibaže je hneď niekoľko dôvodov, pre ktoré je iste užitočné sa nad pozoruhodným osudom tejto dámy zamyslieť či na mape jej milostných avantúr
zažiť prekvapujúce stretnutia, a v mojom prípade je práve táto časť jej života dôvodom, pre ktorý som si jej biografiu aspoň rýchlym spôsobom, poznáte to, prečítal.
(Apropo, móda a slovenská história kultúry a kultúrnosti: Čo keby Matica
v Martine usporiadala v tomto štúrovskom roku módnu prehliadku z čias vzniku
Živeny? Lebo móda je, najmä v ženskom ponímaní kultúrnosti a pokroku, fenoménom vôbec nie zanedbateľným. Či nie? Pripomeňme si len boje, ktoré zvádzali
dámy Pivková či Maróthyová pod jasnozrivým vedením Ambra Pivku a Paulínyho-Tótha o nové vnímanie oslobodenej ženskej krásy i zavádzanie iného spôsobu
obliekania, ako to videli v módeblatoch z Pešti či Viedne. Som si istý, že takáto
scénicky precízne pripravená módna prehliadka za pričinenia martinského divadla v prírodnej scenérii by iste zásadne prispela k veľmi žiaducemu obrazu
poľudštenia, teda „poženštenia“ našich dám najprvších. Lebo neboli ony predsa
nijaké škrupulózne modré štrimfle, súčasní maturanti by sa iste potešili takémuto pohľadu, a maturantky ešte väčšmi, keby sa mohli pošpacírovať v korzetoch
a krinolínach po predvádzacom móle...)
Zlý nápad?
A ten dar elegancie, dar ľahkosti, s akou vieme či nevieme chodiť, tan110
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covať, konverzovať, argumentovať, korešpondovať, piť či milovať, to je naozaj
len taká akási taľafatka? Hej, Slováci, ktože to šíri také bludy?!
Ale aj to je pravda, že toto všetko dnes sú už veci takmer zbytočné. Byť
hulvát znamená byť dynamický, obliekať a líčiť sa ako luxusná pobehlica, znamená to byť trendy. A čo sa toho každý deň natára o kultúrnosti každodenného života či spoločnosti!
n

Ale späť ku Coco. Dnes vďačná téma genderovej rovnosti a emancipácie
je téma i energia celoživotného zápasu tejto klobučníčky, krajčírky, obdivovanej a obletovanej krásavice, ktorej tvár napokon však ani nebola až taká
krásna – „fotografujte ma, prosím, z profilu, z pohľadu en face mám nos ako
šimpanz“ –, tejto najslobodnejšej Parížanky 20. storočia, ktorá víťazila nad
mužmi nie emancipačnými manifestmi, ale neprekonateľnou tvorivou silou
a rojčivo ničivým optimizmom.
(A teraz napíšem pravdu: Dôvodom, pre ktorý som sa o túto osobnosť,
o ktorej napísali desiatky kníh, nakrútili niekoľko filmov a ktorá zostáva už navždy kráľovnou svetovej módy, začal zaujímať, bolo pre mňa jedno veľké prekvapenie: milostné dobrodružstvo tejto dámy s básnikom Pierrom Reverdym. Básnik
je to podivuhodný, surrealistami uctievaný i blahorečený, aj keď jeho poetika,
obraznosť, tematika i samotná autorská filozofia majú od tejto bojachtivej armády dosť ďaleko, najmä od tých ortodoxných, a nič na tom nemení ani fakt,
že „pápež“ Breton svojho času vyhlásil, že Pierre Reverdy je najväčším žijúcim
básnikom súčasnosti.)
Na niekoľkých miestach som sa do knihy začítal, niežeby ma autorka
zaujala štýlom alebo niečím iným výnimočným, možno ovzduším tých pre
niekoho bájne bezstarostných čias, upúta však a príjemne prekvapí faktmi
a fajnovými detailmi, ktoré sú pri takomto literárnom žánri práve drobnými maškrtami, ktoré potešia, tak ako kandizované hrušky v biskupskom chlebíčku.
A hneď už aj dodávam, že pre slovenského smrteľníka rozpoznať intímne
podrobnosti od tradovaných legiend či dobových pikantných salónnych klebiet je ťažké, teda vonkoncom nemožné...
(... ako sa chodil Jean Cocteau vyplakať na prsia zručnej klobučníčky, keď
pred ním mladučký Raymond Radiguet utekal, alebo po jeho tragickej smrti,
ako to bolo s jej na výsosť umeleckou prácou pre Ďagilevov ruský balet, čo-to
o pikantnej láfstory s majstrom Stravinským a o následnej tristnej rekonštrukcii
jeho manželstva, ktoré tento vtáčik, nie „vrabčiak“, skôr kolibrík, od základov
rozvrátil, atď.)
slovenské pohľady 3

SP 3_15.indd 111

111

17. 2. 2015 13:10:33

Okrem toho, že na čitateľa dýchne nostalgická atmosféra, dozvie sa, ak
to už predtým nevedel, že Gabrielle Coco Chanelová chvályhodne skrátila
dámske sukne, vymyslela ony slávne „little cocktail noire“ – malé čierne kokteilové šaty, a najmä spoľahlivo vždy elegantný famózny chanelovský kostým,
a všetko toto a ešte tisíce drobností pre krásu žien, takže uznáte, mladí páni,
i vy, slovutní kmeťovia, že k 8. marcu by aspoň táto stručná recenzia mohla
byť darčekom tak akurát.
V knihe, ktorá má 450 strán veľkého formátu, je to knižisko naozaj nezvyčajne veľké, ozrutné ako Biblia či herbár, nájdete veľa zaujímavých dobových fotografií a rozsiahlu a sympaticky poctivú bibliografiu. Milé naše,
k 8. marcu všetko, všetko, všetko najlepšie a skúste zlomiť manžela, nech vám
knihu kúpi k sviatku, je to k MDŽ darček akurátny.
n

TELEVÍZNE KINO
ČESKÉ STOLETÍ
Česko, 2013, 9 x 66 – 84 min.
Televízny seriál ČT
Scenár: Pavel Kosatík, Robert Sedláček
Dramaturgia: Jan Lekeš, Jan Otčenášek
Réžia: Robert Sedláček
U českých susedov rozdával pred časom ich pán prezident medaily
a ušlo sa hneď aj dvom režisérom – Renčovi a Sedláčkovi. Človeka poteší, keď
sa v bájnej demokratickej spoločnosti takého voľačoho dožije. Aj keď niektorí
z vás, vážení čitatelia, si spomeniete, že žičlivá ústretovosť k majstrom úžitkového umenia tohto druhu s výrazne štátotvornými ambíciami tu vždy bola
a pristupovali k nej tí práve vládnuci vždy prajne žičlivo a gavaliersky a svoje
vrúcne sympatie i náležito odmeňovali.
Štyridsiatnik Robert Sedláček si vyznamenanie Za zásluhy zaslúžil hneď
viackrát, jednak ako tvorca filmu o prezidentskom kandidátovi, ktorý napokon zvíťazil, a najmä asi ako jeden z hlavných realizátorov deväťdielnej televíznej „hranej série“ České století, z televíznej štátnej českej fabriky, čo je
v každom smere artefakt výnimočný a hodný našej kritickej pozornosti.
Z hľadiska takmer školsky výukového je tu niekoľko určujúcich momentov, ktoré avizovali, možno vopred i predurčovali isté umelecké i realizačné
úskalia, plytčiny, skryté či zjavné nástrahy.
Autori, a tvorcovia, predovšetkým scenáristi a dramaturgia, odmietali
112

SP 3_15.indd 112

slovenské pohľady 3

17. 2. 2015 13:10:33

Miroslav Cipár: Zelená, akryl, vrecovina, 2013
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prijať a zavrhli bežné označenie „hraný dokumentárny seriál“, čo je síce žánrové vymedzenie vo svojej hybridnosti pofidérne, ale aspoň približne vymedzuje „hrací“ priestor i pravidlá hry a svojím spôsobom zásadne vymedzuje
i divácky uhol pohľadu i upresňuje konečného adresáta.
Šlo teda tvorcom programovo o čosi viac a dávali to výrazne najavo.
Žánrové označenie „hraná“ či „dramatická“ „séria“, ako je tento deväťhodinový televízny programový výtvor napokon prezentovaný, by malo v úsmevne naivnom televíznom producentskom ponímaní byť hierarchicky programovo o čosi viac ako seriál, možno, povedzme, že by to mal byť istý vysielací televízny „formát“ vyššej kategórie. Prosím, ale v ponímaní tejto autorskorealizačnej brigády je to všeličo.
A následné umelecké i profesné dôsledky a problémy sú zásadné a z hľadiska študijného i pozoruhodné, ich analýza môže byť prínosná. Ako je však
tento výtvor prínosný ako televízny program štátnej televízie určený najširšej verejnosti a vysielaný v tom najluxusnejšom čase, to je otázka iná. A prekérna.
n

Postavy,
predovšetkým tie hlavné a osnovné, sú v tých deviatich (vraj!) hraných
filmoch historické, v drvivej väčšine sú to mŕtvi jedinci s podrobne známym
životom či v dejepise zaneseným životopisom, dôležitými dátumami, ktoré sa
na niektorých školách nešťastné české i slovenské deti ešte vždy učia naspamäť. Elementárny umenovedný či dramaturgický problém, akým je rozdiel
medzi postavou historickou a postavou dramatickou, je v týchto filmoch i v celej „hranej dramatickej sérii“ problémom kardinálnym.
Scenáristom všetkých deviatich dielov je publicista Pavel Kosatík, autor
niekoľkých vedecko-popularizačných kníh o postavách z novších českých kultúrnych a politických dejín (J. Masaryk, F. Peroutka, Olga Havlová, Osm žen
z Hradu...). Podľa verejne postulovaných ambícií autorov scenára (spoluscenáristom je v niektorých prípadoch režisér Sedláček) a dramaturgov by mali
v hranom televíznom diele vytvárať vzťahy a dej dramatické postavy, ktoré
vytvorí a stvorí autor či autori, čo je v prípade známych historických postáv
tvorivý problém par excellence.
Stvoriť z historickej postavy nosnú a presvedčivú postavu dramatickú
znamená totiž priradiť k daným historickým skutočnostiam svoju autorskú
predstavu a modifikáciu a následne túto už štylizovanú podobu postavy zveriť
ešte ďalej hercovi, aby ju oživil, a ak na to umelecky či osobnostne má, vdýchol jej dušu.
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Nezmienil som sa zatiaľ o fyziognomických či telesných predpokladoch,
a je pravda, že práve ony bývajú pri hereckom obsadení historických postáv
pre kastingové agentúry i niektorých tvorcov tým rozhodujúcim kritériom.
(Z tohto hľadiska pôsobí potom dojemne fotogaléria historických postáv,
zverejnená na internete, v ktorej sa porovnávajú tváre politikov a vojakov, ktorí
sa podľa autentických faktov v jednotlivých epizódach musia objaviť, s portrétmi hercov, ktorí by ich mali podľa tvorcov vytvoriť. Má to svoje rozpačité čaro,
v Čechách sa povie – „kouzlo nechtěného“...)
Pozoruhodne urputne rutinná a úsmevná je predstava tvorcov o tom, že
keď prilepíme hercovi fúzy, oholíme hlavu alebo strčíme do ruky fajku, vytvoríme tým postavu, dokonca postavu historickú, všeobecne známu alebo nebodaj navyše ešte aj postavu dramatickú. Táto predstava pretrváva a produktom
tohto realizačného spôsobu ne/myslenia nemôže byť nič iné než mŕtvolné
figuríny, figuranti či nemohúci manekýni ovešaní ideami, tézami a frázami.
Do úst sa im povkladajú slová a vety odpísané z historických dokumentov.
Eventuálne ich možno aj trochu poľudštiť, napríklad tým, že televíznym divákom predvedieme, že vzácny holý zadok pána prezidenta je na nerozoznanie
od toho ich.
Ako priznanie tvorivej prehry potom často vyznieva spásny titulok, ktorý
tú-ktorú persónu identifikuje, aby sme si náhodou nepomýlili Mussoliniho
s Churchillom, Zápotockého s Kopeckým či Gottwalda so Slánskym.
Apropo: Keď vidíte herca nepresvedčivo, falošne či komicky hrať prezidenta alebo ministra, môže vám napadnúť, ako mne, že politici zasa hrajú,
a často, akí sú jasnozriví, spravodliví a múdri, a býva to rovnako trápne. Ale
my potom už nie sme iba diváci, ale sme tí sklamaní a podvedení a urazení
a zradení. Majú teda tieto dve prastaré remeslá veľa spoločného. A máte pravdu, aj to tretie, najstaršie k nim patrí...
Moje subjektívne, jednoduché a drsné konštatovanie teda znie: scenáristi českého televízneho seriálu České století nedisponovali/nedisponujú takou
autorskou silou a dramatickou invenciou, aby z materiálu osudov historických postáv stvorili životaschopné a presvedčivo konajúce postavy dramatické.
O tomto som presvedčený. Zabite ma.
Výsledkom potom sú tristné tézovité karikatúry, a všetci tí bájni schematickí geroji sú ešte báječnejší, odpudiví zradcovia a zloduchovia ešte horší
a nič nové či dramaticky prekvapujúce sa už neudeje a udiať ani nemôže.
Všetko je a priori dané.
Zodpovední dramaturgovia naozaj nedokázali vyčítať už z textu scenára plytkosť, neživotnosť a schematickú mŕtvolnosť postáv? Nepocítili možný
výsledok ako lacnú propagandistickú šarádu a katastrofu, ktorá v konečnom
slovenské pohľady 3
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výsledku profanuje ešte aj tie posledné zvyšky ideálov všetkých generácií Čechov i Slovákov?
(Na mnohých miestach som si musel pripomenúť trinásťdielnu Povstaleckú
históriu slovenskej štátnej televízie z čias kultúrnospoločenskej socialistickej normalizácie či veľkolepých Štúrovcov, a iste som nebol sám medzi českými a slovenskými divákmi, ktorí odhodlane sledovali České století od začiatku do konca
a uvedomili si to isté. Tí z iniciátorov či tvorcov, čo vtedy boli zodpovední za ideologickú čistotu a vernosť princípom marxizmu-leninizmu, prípadne slovenskému národovectvu či tej najdemokratickejšej demokracie, teda vtedajší či dnešní
riaditelia štátnych televíznych fabrík, šéfproducenti a predsedovia rôznych komisií, vybrali a zvolili naslovovzatých expertov, vtedy to bol Viliam Plevza či Jozef
Bob, v tomto aktuálnom prípade Pavel Kosatík, expert na dejiny českej demokracie a jej lídrov. A stalo sa, čo sa stať muselo – podobným či takmer identickým
spôsobom vykonal i tento popularizačno-náučno-propagandisticko-štátotvorný
vyše deväťhodinový vraj dramatický televízny program vládnej garnitúre, demokratickým ideológom, politikom, kulturtrégrom i štátotvorným umelcom tú
istú brutálnu medvediu službu...)
Oživenie neživých a bolestne neživotných postáv daných literárnym
scenárom osobnostne adekvátnym hereckým obsadením si teoreticky možno predstaviť. Prakticky je to nemožné. Navyše, vytvoriť medzi neživými postavami presvedčivé dejotvorné vzťahy, ktoré sú už aj tak dané, všeobecne
známe a limitované ich všeobecne známymi historickými postojmi, a stvoriť
z toho všetkého následne logicky plynúci dej a dramatický príbeh s nosným
a obsažným posolstvom, to bol pre režiséra Roberta Sedláčka hneď celý rad
základných problémov, ktoré zmysluplne vyriešiť a pri ktorých vyjsť z tvorivého zápasu víťazne nebolo možné. Myslím si.
(Je mi to úprimne ľúto, lebo som videl pred časom film tohto režiséra Rodina je základ štátu, čo je film vydarený, i keď svojím spôsobom naivný, ale dielo
má vkus, štýl a divákom sa páči.)
Pýtam sa teda za seba, možno i za vás: Aký má vôbec zmysel znovu voľne prerozprávať protokolárne zaznamenané a zdokumentované politické rozhovory a politické či spoločenské udalosti a naivne, lež márne sa ich pokúsiť
vrátiť do polohy pivných debát či bytových konšpiračných stretnutí? Aký má
zmysel pokúšať sa oživovať historické postavy s parametrami legendy, ak sa
ich nebudeme schopní autorsky a umelecky zmocniť a vytvoriť z materiálov
ich životov a životopisov celkom novú umeleckú podobu tých osobností a ich
osudy povýšiť na celospoločenské, nadčasové, všeľudské podobenstvo?
(Tu musím pripomenúť fascinujúcu hereckú kreáciu Rudolfa Hrušínskeho
v postave Emila Háchu v televíznej hre J. S. Kupku Noc rozhodnutí, 1993. Či už
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sme vedeli o tragickej historickej postave protektorátneho prezidenta málo alebo
vôbec nič, stal sa tento drobný muž v priebehu hodiny tragicky rozporuplným
hrdinom antických rozmerov, vďaka talentu a umeleckému potenciálu tvorcov,
ktorí postavu vytvorili.)
Veľké autorské i herecké osobnosti vo všetkých sférach umenia tento
zázrak viac ráz dokázali a zanechali nám strhujúce portréty historických či
umeleckých osobností i jedinečné výjavy z ich životov ako dramatické príbehy a sú to tu v európskom kultúrnom kontexte jedinečné všeplatné a mravne
nadčasové podobenstvá veľkej umeleckej sily... Tyňanov: Puškin, Bulgakov:
Moliere, Döblin: Valdštejn, Michalkov: Kotov, Rodin: Balzac, socha, Shaffer –
Forman: Amadeus, Zweig: Mária Antoinetta, Mária Stuartová, Joseph Fouché
atď.
Mimochodom, podľa profesora Hilského je prvým zo seriálov, ktorý je
hojne zabývaný historickými postavami, komplet Shakespearových historických hier, začneme od Richarda II., po ktorom nasledujú Henrichovia – V., VI.,
VIII. – a nakoniec Richard III. Historicky o tých kráľoch veľa nevieme, ale ako
dramatické postavy strhujúcej umeleckej presvedčivosti, stvorené majstrom
dramatikom, prežili stáročia.
A Richard, ten zostane v pamäti nášho sveta už asi navždy. Viem, že
porovnanie Shakespearových hrdinov s postavami tohto seriálu je nefér, ale
napadlo mi to nevdojak, prosím, prepáčte, páni.
n

Je len logické, že vytvoriť presvedčivé vzťahy medzi karikatúrami historických postáv, za ktorými stojí uvzaté autorské úsilie publicistu a autora
literatúry faktu, nie dramatika, nie zavedeného scenáristu Pavla Kosatíka –
vytvoriť galériu nosných postáv dramatických –, je nemožné a je len logické, že
toto úsilie je márne a odsúdené na nezdar.
Opakujem, že vzťahy medzi postavami a z toho plynúce historické dejové epizódy sú dané a akýkoľvek vývoj historicky určeným smerom je obmedzený. Je teda, samozrejme, jasné, že ten generálny príbeh nie českých, ale
česko-slovenských dejín 1914 – 2014 bol sebazničujúco ambiciózny, lebo zostáva definitívne uzatvorený, vrátane mnohých vzrušujúcich a tragicky pointovaných či efektne nosných udalostí.
Vytvorenie, ozvláštnenie a nové prerozprávanie známych epizód, z ktorých sa ten storočný česko-slovenský (nie český!) príbeh skladá – česko-slovenské légie, atentát na Heydricha, Február 1948, august 1968 atď. –,
predpokladá mocný a odvážny vstup autorský, talent a dramatické majstrovstvo.
slovenské pohľady 3

SP 3_15.indd 117

117

17. 2. 2015 13:10:33

V prvom rade by tu potom museli byť veľké a nosné dramatické postavy vytvorené podľa historických postáv česko-slovenských (českých a slovenských!) dejín, či už nám sú sympatické alebo nie (Masaryk, Štefánik, Hodža,
Šrobár, Beneš, Tiso, Gottwald, Slánsky, Husák, Dubček. Havel...), opakujem,
dramatické postavy s parametrami hrdinov, nie úsmevné i trápne repliky
kvázihistorických postáv, také akési karikatúry nakreslené jedným ťahom.
Sumárne teda takto vidím kardinálny problém tohto deväťdielneho seriálu
českej štátnej televízie České století ja.
Mrzí ma, že ma toto ambiciózne a veľkolepé televízne dielo neoslovilo...
Prečo mi mnohé vážené historické postavy politikov i vojakov pripadali ako
komické postavičky z komiksu? Trápim sa tým, že mi viaceré závažné, vážne i tragické udalosti – tak ako boli nemohúcne pred kamerou zinscenované
a naaranžované – pripadali vo svojej povrchnej schematickosti takmer smiešne, a napokon – rovnako som nepochopil, komu bol tento seriál určený.
Apropo, pán scenárista Kosatík i páni dramaturgovia Lekeš a Otčenášek,
neudiali sa všetky tie udalosti počas ostatných sto rokov republiky Československej, teda českej a slovenskej, alebo žeby sa v Čechách tá naša vtedajšia republika volala inak, žeby sa tých sto česko-slovenských rokov Slovákov
vlastne netýkalo? Žeby mi čosi uniklo?
(január 2015)

Oprava
V čísle SP 12/2014 je nesprávne uvedené meno, text má znieť: „... ktoré
sa odohráva v hrách Aischylových, Sofoklových, Shakespearových...“ Za chybu sa ospravedlňujeme.
-red-
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GALÉRIA NADAR

Týmito štyrmi svojím spôsobom kurióznymi fotografiami by som ukončil prezentáciu
z diela fotografa Gasparda-Félixa Tournachona Nadara (to je ten mesjé s fľaškou pri nohe
opierajúci sa o kopu lebiek) a od budúceho čísla SP by som chcel uvádzať diela ďalšieho
z tvorcov fotografického umenia z pomedzia 19. a 20. storočia – Eugena Atgeta.
jb
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SEDEM VIET
O SIEDMICH
KNIHÁCH

VILIAM APFEL

H. G. Wells / Ostrov doktora Moreaua
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2013
Zdá sa, že žijeme nebezpečný čas: vedci nespokojní s odvekým usporiadaním sveta čoraz častejšie siahajú k jeho prapodstate v snahe zmeniť ju na
nepoznanie n Šípy „objaviteľstva“ pritom mieria na človeka, ktorého by chceli
zmeniť napríklad klonovaním n Nejedno hlasné varovanie pred takýmito pokusmi sporadicky prináša aj vedecko-fantastická literatúra, kde priekopnícky
čin istotne predstavuje kniha anglického klasika tohto žánru Herberta Georgea Wellsa Ostrov doktora Moreaua n Príbeh sa začína nenápadne: Stroskotanca Prendincka zachráni čln šialeného lekára, ktorý na opustenom ostrove
koná obludné pokusy na zvieratách v snahe premeniť ich na akýchsi poloľudí
a tak zmeniť svet n Ospravedlnením má byť akýsi vyšší záujem vedeckého
poznania, ktorý je tu povýšený nad všetko, čo civilizované ľudstvo uznáva
n Veľkosť autorovho počinu predstavuje fakt, že tento román prvý raz vyšiel
v roku 1896 ako vážne varovanie pred rizikom, ktoré ohrozuje vedecké bádanie, ak by zdravý rozum a morálka nad ním stratili kontrolu n Obava pred
podobnými pokusmi existuje aj dnes, i keď v pozmenenej podobe, ako to napokon potvrdzujú aj občasné správy z médií o pokusoch v oblasti genetického
inžinierstva n
Karel Richter / Stalin, nebo Trockij? Vražedná rivalita moci
Nakladatelství MarieTum, Praha 2012
Hoci od prevratu v roku 1989 uplynulo už štvrťstoročie, stále nás prekvapuje, čo všetko predošlý režim pred nami skryl do svojich trezorov n Lúč
svetla do odkrytia rozhodujúcich okamihov európskych dejín prináša až pád
komunistického režimu a s ním spojené aspoň čiastočné odhalenie doteraz
tajných (a v mnohých prípadoch aj naďalej utajovaných) archívov a svedeckých výpovedí n Práve tu sa ponúka možnosť nazrieť za často skrvavenú opo120

SP 3_15.indd 120

slovenské pohľady 3

17. 2. 2015 13:10:33

nu, skrývajúcu údesnú realitu sovietskej histórie, ktorá po celé desaťročia
pomocou kamufláží a falošnej propagandy pred zrakom sveta stavala potemkinovské dediny n Známy český vojenský historik a populárny autor literatúry
faktu K. Richter tu na základe archívneho výskumu podrobne analyzuje doslova apokalyptickú podobu, ktorú v tomto kontexte predstavuje príbeh vražednej rivality revolučných vodcov Stalina a Trockého n Pred čitateľom sa takto otvára strhujúca lavína zrady, podlosti, zločinu, násilností, mučenia a nenávisti doslova až za hrob n Aj v takýchto hrozných dobách boli ľudia, ktorí vedeli, kto je Stalin, i to, že je nepriateľ, ktorý nemá nič spoločné s októbrovou
revolúciou n Práve takéto knihy majú svoju cenu najmä preto, že s odstupom
desaťročí pomáhajú rozkryť utajené operácie, ktoré ani nie tak dávno hýbali
svetom n
Kálmán Mikszáth / Dáždnik svätého Petra
Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, Bratislava 2011
Ťažko nájsť v maďarskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia takého populárneho spisovateľa, akým bol autor románu Dáždnik svätého Petra
Kálmán Mikszáth n Autor, rodák zo Sklabinej v Novohrade, v roku 1895 vydal román z prostredia slovenského mestečka Hlohová, ktorý sa ihneď stal
bestsellerom na vtedajšom knižnom trhu, ba čoskoro sa v podobe prekladu
do štrnástich jazykov dostal do celého sveta n Príčina tohto malého zázraku môže byť v samotnom príbehu i v jeho romantickej fabulácii, ktorá v plnej miere zaujala čitateľa n K úspechu knihy prispel aj jej pôdorys s prvkami
detektívky, kde jeho hlavná postava bystrický advokát Juraj Wibra pátra po
tajomnom dedičstve, ktoré mu bez vysvetlenia zanechal jeho otec v podobe
starého dáždnika n Spisovateľ čitateľa priam až do konca knihy drží v napätí, na čo sa dedič zameriava: ide o honbu za majetkom, či hlavný interes je
pekná nevesta n Pozitívum textu je aj Wibrovo putovanie po stopách pokladu,
ktoré nám predstavuje nielen vtedajšie maďarské kraje, ale i poriadny kus
Slovenska n Mikszáth v podobe svojho románu zanecháva zároveň humorné
rozprávanie o malomeštiackej chamtivosti, ale aj o úprimnej láske a šťastí,
a to vôbec nie je málo n
Miloslav Jedlička / Nejslávnější mordy první republiky
Daranus, Praha 2011
Musíme súhlasiť so smutným poznatkom, že zločin je starý ako samo
ľudstvo a dokonca podľa Biblie stál pri jeho zrode – Eva s Adamom porušili
slovenské pohľady 3
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Boží zákon, keď odtrhli a zjedli ovocie zo zakázaného stromu n Vraždami
významných, prípadne nepohodlných ľudí sú naplnené diela svetovej dramatickej literatúry, ale aj dávne kroniky, čo zaznamenali závažné kriminálne delikty, ktorých sa často dopúšťali aj členovia najvyšších spoločenských vrstiev
n V konečnom dôsledku zámienkou na rozpútanie oboch svetových vojen bol
zločin: sarajevská vražda rakúsko-uhorského následníka trónu arcivojvodu
Františka Ferdinanda d’Este a takisto úmyselne založený požiar Ríšskeho snemu v roku 1933 v Berlíne, spojený s nástupom fašizmu n Skúsený český kriminalista Miloslav Jedlička vo svojej knihe predstavuje svet česko-slovenskej
republiky v období medzi dvoma vojnami s jeho najťažšími zločinmi-vraždami, z ktorých viaceré podnes pútajú pozornosť nielen odborníkov, ale i laickej
verejnosti n V dvanástich reálnych príbehoch tu defiluje napríklad známa postava z vtedajšieho podsvetia vrah a kasár Lecián, ale aj obeť zločinca-sadistu,
ktorý svoju obeť – slovenskú prostitútku – zavraždil a jej telo rozrezal na kusy
n Exkurz do tejto rieky hrôzy predstavujú také príbehy ako Smrt krásné Hildy,
Bankovní masakr ve Velké Bytči či Dvojnásobní vražda na četnické stanici n
Kniha zaujme najmä tých, ktorí chcú spoznať prácu vtedajších detektívov, čo
sa od tej dnešnej odlišuje len málo n
Ľubomír Feldek, Matúš Kučera, Eugen Paulíny, Pavol Žigo /
Na písme zostalo
Perfekt, Bratislava 2012
Kniha Na písme zostalo a jej vydanie, orientované na 1 150. výročie
príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy, je dôstojnou pripomienkou prvého zjednotenia štátu, cirkvi a práva u nás pričinením nábožensko-civilizačnej misie oboch vierozvestov n Tieto texty predstavujú cenné
svedectvo o našej najstaršej minulosti i o jazyku, ktorý sa v tom čase používal
v duchovnej i svetskej oblasti n Právne normy, napomenutia k vladárom a k pokániu, ale aj modlitby a spevy v tejto podobe sa po dnešné časy zachovali
pričinením duchovnej a kultúrnej pamäti Slovienov spolu s uvedomovacím
procesom a potrebou integrácie v každej oblasti ich vtedajšieho života n Vďaka za zachovanie tohto cenného dedičstva patrí mníchovi Chrabrovi-Naumovi, jednému zo sedmopočetníkov, ktorý po Metodovej smrti odišiel z nášho
územia do kláštora pri Ochridskom jazere v dnešnom Macedónsku n Zo zachovaných písomných svedectiev je zrejmé, že Konštantín a Metod neprišli
k nám ako k pohanom, veď územie Veľkej Moravy už dávnejšie predtým zasiahli kresťanské vplyvy prostredníctvom bavorských a franských duchovných,
čo predstavuje údaj o vysvätení nitrianskeho kostola v roku 828 arcibiskupom
122
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Adalrámom n Úspech byzantskej misie spočíval nielen v upevnení duchovnej jednoty pri rozširovaní gramotnosti, k čomu predpoklad vytvoril preklad
evanjelií do staroslovienčiny n K mimoriadne cenným súčastiam tejto knihy
patria dokumenty z čias Veľkej Moravy vrátane textu slávneho Proglasu, ale
i zápis Svätopluka v Cividalskom evanjeliári n
Miloš Dvorský / Mýtus zvaný Stínadla
Nakladatelství Zdeněk Bauer, Praha 2011
Nikto podnes nezmapoval, či také pojmy ako Rychlé šípy, Vontovia a hlavolam oslovujú aj dnešných chlapcov a dievčatá, tak ako oslovovali ich dedov a otcov vďaka nezabudnuteľným románom majstra literatúry pre mládež Jaroslava Foglara n Hoši od Bobøí øeky, Záhada hlavolamu a ďalšie knihy
tohto autora stali sa v období medzi dvoma vojnami najčítanejšou duchovnou
potravou tisícov detí v Česko-Slovensku, keď prostredníctvom pútavých dobrodružných príbehov dokázali čitateľom priblížiť tajomný svet starých uličiek
ich miest, priechodov, dvorčekov a nezastavaných parciel, kde sa odohrávali
často tajomné a nevysvetliteľné udalosti n Poklad Černého delfína, Modrá rokle či Dobrodružství v temných uličkách boli svojho času názvy kníh, ktoré pričinením mladých čitateľov najmä z Čiech krátko po zaradení do predaja zmizli z pultov kníhkupectiev n Hladinu pozornosti chlapčenskej časti prvorepublikovej populácie však na dlhý čas rozbúrila kniha Záhada hlavolamu a takisto
jej voľné pokračovanie Stínadla se bouøí, ktoré pred zrak dychtivej mládeže, ovplyvnenej ideálmi skautingu, predostreli tragický osud Jana Tleskača
a zvláštneho predmetu, ktorý tu po ňom zostal n Hlavolam „ježek v kleci“ sa
krátko po smrti nešťastného zvonára stal symbolom Vontov, mladých obyvateľov mestskej štvrte, nazvanej Stínadla, ktorá sa vyznačovala skrytými rituálmi,
podozrievavosťou voči návštevníkom z iných častí mesta a často aj neprimeranou bojovnosťou n Kde boli Stínadla, odkiaľ sa vzal hlavolam, kto bol Širokko,
kto vyrobil lietajúci bicykel a kto boli Vontovia, pokúša sa objasniť Miloš Dvorský n Sú tu však aj ďalšie nástojčivé otázky, týkajúce sa samotného J. Foglara:
kde sa pri písaní nevšedných príbehov inšpiroval, ale aj to, koľko informácií je
v jeho knihách pravdivých a koľko vyfabulovaných n
František Čapka, Jitka Lunerová / Tragédie mníchovské dohody
Computer Press, Brno 2011
Máloktorá udalosť tak tvrdo poznamenala české a slovenské dejiny ako
práve mníchovská konferencia, ktorá vytvorila hlbokú jazvu, čo ešte aj dnes
slovenské pohľady 3
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vyvoláva rozjatrené emócie a nekonečné diskusie, a aj napriek tomu, že sa stala námetom mnohých odborných prác, nie je ľahké sa s ňou vyrovnať n Publikácia, ktorú napísali skúsení autori, sa snaží odkryť závoj rozličných historických mýtov, ktoré túto udalosť opriadajú, a zároveň chce poskytnúť vierohodné odpovede na otázky: kto stál na pozadí tejto dohody a aké boli jej príčiny
a dôsledky n Prehľadne rozčlenený text čitateľa postupne prevedie jednotlivými udalosťami, ktoré sa odvíjali od konca prvej svetovej vojny až k samotnej
tragédii, pričom text dohody je tu doplnený o dobové dokumenty, mapky i fotografie, ba nechýba tu ani prehľadná chronológia n Pred autormi stála neľahká úloha podať kompaktný pohľad na túto tému v podobe rekapitulácie historických faktov a tak poskytnúť odpovede na otázky, ktoré sa v súvislosti s touto témou objavujú n A nie je ich málo: ako reagovala Benešova zahranično-politická stratégia na situáciu po roku 1933 v Nemecku, či sa vyčerpali všetky možnosti na zlepšenie vzťahov ČSR k susedom, aké bolo prepojenie nášho zbrojného priemyslu v súvislosti s potrebami vlastnej armády n Na správne dokreslenie udalostí poslúžia aj pripojené medailóny účinkujúcich osôb, počnúc
E. Benešom, M. M. Litvinovom, A. Hitlerom, N. Chamberlainom, M. Hodžom,
Š. Osuským či J. Masarykom n Cenné sú aj ukážky dobových dokumentov v podobe Karlovarských požiadaviek SdP z 24. 4. 1938, no nájdeme tu aj manifest
Věrni zůstaneme, britsko-francúzsku nótu, predloženú československej vláde
a prezidentovi Benešovi z 19. septembra 1938, list Jana Masaryka N. Chamberlainovi a napokon i samotný text mníchovskej dohody n
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Miroslav Cipár: Vajíčko, olej, sololit, 1989
slovenské pohľady 3
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MARIÁN TKÁČ
ZEMPLÍNSKE NEBO (TRILÓGIA)
MATICA SLOVENSKÁ,
MARTIN 2014
PA V O L PA R E N I Č K A

Kruh sa uzatvoril? Marián Tkáč po novelovej prvej a druhej epoche Zemplínskeho
neba spoločne s nimi ucelene vydal aj poslednú – tretiu – časť tejto autobiograficky štylizovanej prózy s názvom Zemplínske nebo na dražbe. Aj v nej sa tematicky
venuje viacerým problémom súčasného
Slovenska, no s častými historickými exkurzmi do jeho staršej, novšej aj najnovšej
histórie. Hlavný motív predsa len i v tomto prípade napokon predstavujú zložité
životné osudy dnešného slovenského človeka vo víre rodinných a medziľudských
vzťahov, ako aj obklopujúceho spletitého
bludiska politických, spoločenských, národnostných, (ne)právnych, morálnych
a najmä ekonomických reálií. Autor rieši
dosahy technologicky a industriálne vyspelého globalizujúceho sa kapitalistického sveta západnej „demokracie, civilizácie a kultúry“ na jednoduchého slovenského človeka, spôsobujúce, žiaľ, zatiaľ
všadeprítomnú pauperizáciu drvivej väčšiny nášho mestského, a predovšetkým
vidieckeho obyvateľstva. Novelový hrdina Štefan Gora a jeho rodina, ako aj ďalší
ich súčasníci sú naďalej vystavení vonkajšiemu importovanému tlaku politického,
126
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duchovného i hospodárskeho liberalizmu
a iných izmov, ktorým padá za obeť vnútorná mravná i životná úroveň širokých
vrstiev ľudu, a to takmer s priamou úmerou, teda čím východnejšie, tým výraznejší marazmus, zastavujúci sa až niekde
na prahu biedy a obyčajného paberkovania na okraji ľudskej dôstojnosti či vôbec existenčného prežitia. Východniari
i ostatní Slováci, s výnimkou chytráckych
politikov, zbohatlíckych privatizérov a prispôsobivých podnikateľov rôzneho typu,
sú po socialistickom systéme ako totálne
nepripravení predhodení ekonomickej
hydre kapitalizmu, ktorý zruinoval ich hospodárstvo, na minimum obmedzil pracovné príležitosti a najmocnejšie sa zahryzol i do tradičných duchovných hodnôt.
Osudu s liberálne neregulovanou trhovou
ekonomikou a so slabou právnou ochranou i vedomím vystavený jedinec sa potom
stáva ľahkou obeťou reklamných a marketingových podvodov naoko rozličných
finančno-úžerníckych skupín, ako sa to odrazilo i vo fabule Tkáčovej prózy na prípade Gorovej sesternice Mirky. Aj táto nešťastnica naletela úžerníkom, čím sa vystavila exekúciám a jej majetok sa dostal
na dražbu, čo tvorí vyvrcholenie príbehu
spoločne s úspešným bojom jej bratranca
o záchranu rodinného imania, konkrétne
domu.
Na tomto symbolicky a metaforicky
ladenom sujetovom základe autor vystaval konflikt s kontrastom medzi jeho vyslovenské pohľady 3
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snívaným zemplínskym nebom s dvoma
i viacerými generáciami múdrych predkov odolávajúcich vďaka prirodzenému
sedliackemu rozumu rozličným nástrahám vekov a na druhej strane akoby peklom pre ich potomkov na terajšej slovenskej a zvlášť východoslovenskej zemi, vystavených neprávostiam súčasnej slovenskej reality, ktorým nevládzu a nevedia
čeliť. Horizontálne text novely rozložil
M. Tkáč do devätnástich kapitol, v ktorých je kompozične vyvážený pomer i medzi naratívnou a reflexívnou zložkou. Pokiaľ ide o tú prvú, zaujímavé a dosť zriedkavé v našej próze sa javí používanie druhej osoby jednotného čísla hlavnou postavou. V takto oslovenom čitateľovi to evokuje dojem, akoby si spisovateľ so svojím
protagonistom i s ním samým tykal, a tak
navodzuje s percipientom dôvernejší až
bezprostredný pomer. Okrem tejto silnej
komunikatívnej a emocionálnej väzby,
naoko vyznievajúcej ako rozdiel medzi
autorom a rozprávačom, hoci v autobiografii ide o oboch zároveň, v druhom pláne čitateľa zaujmú úvahy protagonistu,
v ktorých nastoľuje, analyzuje, objasňuje a vysvetľuje zo svojho stanoviska rozličné aktuálne i historické problémy späté s prítomnosťou i dejinami slovenského národa, jeho osobnosťami i jednoduchými ľudkami zo svojho rodiska vo Valale i pôsobiska v hlavnom meste. V tejto súvislosti nemusíme súhlasiť so všetkými Tkáčovými súdmi a pohľadmi na náš
dnešok a dejiny, ale riešenia založené na
tradičných hodnotách, ktoré zdôrazňuje, aby sa všetko „dostalo do slovenských
rúk“, sú v podstate akceptovateľné. Ide
o prozaické propagovanie návratu k národným a kresťanským koreňom, holdovanie rodinnému, medzigeneračnému
i spoločenskému súzvuku, vzťahu k rodslovenské pohľady 3
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nej hrude a pôde ako odvekej živiteľke
a apelu na politické elity, aby sa spamätali a svoju činnosť začali vykonávať na
prospech tých, ktorí im vlastne prepožičali politické mandáty a nehájili cudzie
záujmy.
Popri tematickom i kompozičnom
pláne z formálnej stránky M. Tkáč zaujal i v jazykovej rovine. Text oživuje používanie zemplínskeho nárečia, prirodzene pôsobivá ľudová reč postáv i postavičiek v ňom i v spisovnom jazyku, zvuková aj významová výstavba novely. Z tohto
aspektu sémantického verbálneho bohatstva autor do textových blokov zakomponoval popri lexikálnych i gramatických nárečových prvkoch ďalšie archaizmy, historizmy i neologizmy, dialektizmy
a homonymá. Folklorizujúce časti tohto
beletristického dielka pomáhajú nezemplínskemu čitateľovi absorbovať pridané
Základy zemplínskeho nárečia s Diferenčným slovníkom zemplínskeho nárečia. Zo
šťavnatého gro ľudovej slovesnosti vychádzajú aj sýte metafory a originálne prívlastky i svojské prirovnania, neraz s humorným zafarbením, racionálnym a didaktickým jadrom, čím sa stáva atraktívnejším samotný text.
A na záver nemožno inak iba Tkáčovo Zemplínske nebo na dražbe začleniť
do kontextu jeho prvých dvoch epoch.
Na prvý pohľad je jasné, že z celkového
hľadiska v tomto prípade nejde o klasickú románová trilógiu, no o zbierku troch
rozsiahlejších spoločenských noviel. Postavy sú v nich totiž ľudsky i charakterovo sformované a neprechádzajú prerodom, dokonca ani vnútorným. Týka sa
to predovšetkým Štefana Goru, jeho druhej ženy Noriky alebo syna Števka, pričom sa neraz zbytočne navodzuje až prílišná idealizácia, kým napr. prvá man127
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želka Magda z prvej epochy bola a ostala večnou mrchou, Pacerkovci zasa generačnými podvodníkmi. Určitú nerománovú úsečnosť a explikatívnu deštrukciu
dokumentuje i nedotiahnutie niektorých
dejových línií a osudov, napr.: Čo sa stalo
s Magdou? Ako dopadol otec Gora? Prečo
sa najväčší priestor venuje Gorovej matke
a aký pomer mali rodičia? Z akého dôvodu sa vlastne matka Gorová z milovaného východniarskeho rodiska presťahovala do cudzej a vzdialenej Bratislavy? (Neodporuje to ideovej línii samého diela?)
Aké osudy má Norikina dcéra? Tieto a iné
dejom nezodpovedané otázky narušujú
epickosť a sujetovú plynulosť trilógie, čo
hlavne s idealizovaním protagonistu próze nepridáva na patine autobiografickej
autentickosti. Niekedy slabším miestom
sa zdajú aj autorove historické exkurzy,
ktoré možno akceptovať do roku 907 po
Kristovi. Tie staršie slovenské i slovanské deje spred tohto letopočtu, ktoré sprostredkúvajú autorské výklady, sa totiž nie
vždy zakladajú na vedeckých poznatkoch,
ba sú vzdialené i mytologickým predstavám, až veľmi do nich vstupujú fantazijné
a hyperbolizujúce prvky.
Napriek týmto drobným výhradám
možno konštatovať, že Zemplínske nebo
na dražbe ako súčasť cyklu troch epoch
Zemplínskeho neba je závažnou spoločenskou výpoveďou o našej rozháranej súčasnej i minulej dobe, ktorá odráža svetonázorovú základňu M. Tkáča. I keď
v podstate ide o beletrizovaný životopis,
jednako autor sa na jeho pozadí usiluje
hodnotiť dejinný vývoj a podáva neradostnú správu o nedobrom aktuálnom
stave slovenskej spoločnosti, a to najmä
cez prizmu rodinných súvislostí, pričom
mu nemožno uprieť snahu hľadať a odkryť pravdu a svojsky originálne ju in128
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terpretovať, ale aj nachádzať a núkať východiská z ťažkej situácie. Z Tkáčových
noviel tak určitým spôsobom najvyššie
čnie spoločenská závažnosť ako spisovateľovo memento a slovo na čase, ktoré by
si mali prečítať a zamyslieť sa nad ním
nielen Zemplínčania. Ľahko sa totiž môže
stať, že okrem nich aj my, všetci Slováci, sa ocitneme na dražbe (konzumnej
spoločnosti, globalizácie, amerikanizácie,
postmoderny, kozmopolitizmu, ateizmu,
národnej indiferentnosti, rómskeho problému atď.). A po takej „národnej dražbe“
už slovenský národ nemusí ako taký ani
existovať, najprv v dedinách, potom v regiónoch a nakoniec vôbec nikde. V tom
spočíva pointa ostatnej Tkáčovej novely.
Na obzore tejto rysujúcej sa dražobnej
katastrofy, dúfajme, sa kruh ešte neuzatvoril.

ANDREA GREGUŠOVÁ
MARÍNA A POVAĽAČI
ILUSTROVAL ĽUBOSLAV PAĽO
BRATISLAVA, SLOVART 2014
PETER NAŠČÁK

Po rozprávkovej knihe Červík Ervín
(2009) a vydarenej humornej próze pre
deti Operácia orech a iné dedkoviny
(2010) Andrea Gregušová prichádza opäť
so zvieracou rozprávkou. Po skúsenosti s červičím protagonistom si do nového
príbehu vyberá bytosti, ktoré nie sú oveľa väčšie a ani ony nepatria k obľúbencom človeka. A hoci ťažko povedať, či ide
o zámer, kontinuita je zrejmá.
V centre deja stoja komár, pavúk a netopier, tri tvory s príznačnou vnútornou
podobnosťou. Každý z nich sa totiž nachádza v potravinovom reťazci, resp. jeslovenské pohľady 3
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dálničku toho druhého, navyše aj pri konfrontácii s človekom mu hrozí zväčša iba
smrť. Očakávaná pointa sa však naruší výnimočnosťou jednotlivých postáv, ktoré sa
krátko po stretnutí v podkroví domu číslo štrnásť stanú priateľmi na život a na
smrť. Ako inak, veď pavúk Florián mohol
zožrať komára Konráda, už keď sa mu zamotal do siete. Namiesto toho sa nakazil
smiechom, ktorý ovládol komára (keďže
bol šteklivý), a daroval mu život a priateľstvo. Podobne dopadlo stretnutie s netopierom, ktorého druh bežne zožerie za
noc aj tritisíc komárov. Piér je však iný.
Priletel až z Francúzska a mäso neznáša. Môžu si tak spokojne nažívať, leňošiť a povaľovať sa na povale, koľko sa im
žiada. To by však nemohol byť zaujímavý
príbeh. Plány im jedného dňa skríži „povalový“ votrelec, ktorý k nim začne chodiť čoraz častejšie – vždy s predchádzajúcim buchotom a so slzami v očiach. Netradičná trojica sa rozhodne, že si túto
uplakanú dievčinu s farebnými „vecičkami“ vo vlasoch, pretože ona bola tým
votrelcom, bude chovať a potvrdia to aj
menom – Marína, hoci mama ju oslovuje inak. Chovateľstvo však vždy prináša
mnohé strasti a povinnosti, ktoré sa navyše v tomto disproporčnom (a preto grotesknom) vzťahu znásobujú. Bez ohľadu
na to, ako dopadne tento pokus, musí
byť každému jasné, že ide o prvé zvieracie bytosti, ktoré sa pustili do odvážneho
chovania ľudského mláďaťa.
Andrea Gregušová sa vo všetkých troch
knihách predstavuje ako autorka, ktorá
posúva svoje príbehy do humorno-grotesknej polohy, využívajúc na to hyperbolu, nonsens a atypické postavy. Parodické prevracanie naruby nerealizuje rovnomerne. Zatiaľ čo netopier Piér sa stáva stopercentným vegetariánom, pavúk
slovenské pohľady 3
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Florián nechá nažive iba Konráda, no naďalej loví do siete živú potravu. No a komár sa prakticky nemení, vyciciava okoloidúcich ľudí, dokonca nepohrdne odpiť
si z krvi spiacej Maríny, hoci je to neetické. A práve jeho, ktorý je na konci reťazca, musia priatelia opakovane zachraňovať v nebezpečných situáciách. Komárova
funkcia cudzopasníka/príživníka sa tým
ironicky hyperbolizuje. Nonsensovo-parodickým príznakom sa vyznačuje najmä
motív chovateľstva v obrátenom garde
(najlepšie vystihnutý v „Chovateľskej príručke“, lokalizovanej na vnútorných stranách väzby).
Ilustrácie Ľuboslava Paľa, laureáta Ceny Ľudovíta Fullu, adekvátne podfarbujú
humorný charakter knižky – či už žiarivou plošnou farebnosťou alebo štylizovanou kontúrovou kresbou. Ich homogénnosť narúšajú azda iba počítačom tieňované Marínine vlasy, ktoré – keďže technicky neladia so zvyškom – pôsobia rušivo, navyše gýčovo. Celkový vizuál publikácie – zapracovanie ilustrácií do textovej plochy, ilustrácie, typografia – však
jednoznačne zvyšuje umeleckú hodnotu
knižky.
Nie je jasné, čo má byť hlavným posolstvom príbehu, „poletuje“ v ňom viacero
myšlienok: problém inakosti (Piér musel
odísť od netopierej rodiny, pretože jej robil hanbu svojím vegetariánstvom), motív priateľstva (trojica sa navzájom ochraňuje, ošetruje, poskytuje si útulný domov
a pod.) a náznakovito presiaka aj problém
rodinných roztržiek, násilia(?) či nedorozumenia vo všeobecnosti. Tento je však
natoľko nejasný, že s najväčšou pravdepodobnosťou zostane detským čitateľom
neodhalený. Ide o situácie, v ktorých sa
vynára otázka, prečo vždy Marína prichádza na povalu s plačom a po veľkom bu129
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chote. Ani záverečný pokus o vysvetlenie, keď na povalu prvý raz vystúpi Marínina mama, neponúka jednoznačnú interpretáciu. Škoda. Knihu Marína a povaľači zrejme nemožno zaradiť k elitným
výkonom súčasnej rozprávkovej tvorby
(ktorých je žalostne málo), no rozhodne
patrí k čitateľsky príjemným – hodným
odporučenia. Správne sa javí aj vekové
odporučenie z obálky (5+), vychádzajúc z hypotézy, že najviac priaznivcov si
kniha nájde u čitateľov vo veku 6 – 8 rokov.

LACO HANNIKER
ÚSTA PLNÉ ČEREŠNÍ
IKAR, BRATISLAVA 2014
MIKULÁŠ JARÁBEK

Spisovateľ Laco Hanniker začínal ako autor rozhlasových poviedok a hier, za ktoré získal viaceré ocenenia. Osudom sa
mu ako prokurátorovi stali aj ryby. Knihy poviedok Osudové ryby (1996), Pytliaci (1998), Rybári (1999) začal písať ako
spoluautor zákonov na ochranu životného prostredia, a tak sú v nich hlavnými
témami láska k prírode, súdržnosť a priateľstvo rybárov aj pytliactvo a jeho dôsledky. Sám je pritom vášnivým rybárom
a cestovateľom, ako to dokazuje vo faktografickej knihe Zázračné Nórsko (2000).
Skúsenosti prokurátora nezaprie v knihách Kruté poviedky (2003), Ostnatý raj
(2007) a Mreže (2012). Mnohí autori sa
problematike kriminality a väzenstva venujú skôr pre jej atraktívnosť a aktuálnosť, ale Hanniker k nej pristupuje z pohľadu zasväteného odborníka a majstrovsky analyzuje aj temné stránky ľudskej
duše. Dávnejšie sa v knihe Pod čerešňou
130
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spali (1997) vrátil aj do vlastného detstva a rodiska, a keďže patrí k autorom,
ktorí sa svojich tém držia, dalo sa očakávať, že sa ešte dočítame o rodných Voderadoch. Najnovšia kniha Ústa plné čerešní
túto skutočnosť potvrdzuje, a hneď možno dodať, že otvára aj novú etapu tvorivých ambícií autora.
Úvodné stránky Hannikerovej knihy
sú plné obdivu k rozhlasovej Pálenici Borisa Filana. Jeho vtipné postrehy z ciest
či detstva prežitého v bratislavských uliciach však Hannikera inšpirujú, aby svojmu kolegovi a súperovi zakontroval práve tým, čo mu je najbližšie, vlastným detstvom vo Voderadoch. Stanislav Štepka
dávno pred ním prerazil vo svojej dramatickej tvorbe rodnou Radošinou, a Hannikerov vitálny humor vyplýva z podobného presvedčenia, že dobrý človek má mať
v hlave ustlané, v duši prestreté a mal by
si zachovať aj milé detské srdce. V jeho
knihe sú takým zdrojom a nositeľmi životodarného humoru voderadskí rovesníci a rodáci. Vtipne a invenčne si vybral aj sprievodcu pri putovaní časom.
Je ním uhorský šľachtic – gróf František
Ziči, ktorého rod sa žičlivosťou a multikultúrnou orientáciou zapísal nielen do
histórie Voderád. Ziči je imaginárnym povozníkom a sprievodcom etapami autorovho detstva i dospievania, ale aj skúseným spoločníkom počas cesty do prítomnosti.
Hanniker sa vo svojej tvorbe doteraz prevažne venoval poviedkam. Tentoraz si však trúfol na náročnejší epický záber, ktorý je bohatšie štruktúrovaný dobovými udalosťami, väčším počtom postáv
a rýchlymi časovými prestrihmi naberá
ešte aj vnútornú dynamiku. Úsmevný výstup dvoch prvákov, ktorí dobromyseľnému pánu farárovi vysvetľujú, prečo treslovenské pohľady 3

17. 2. 2015 13:10:34

ba po novom zdraviť česť práci, či potýčka voderadských výrastkov so zväzáckym
frajerom, ktorý sa rád púšťa do slabších,
sú len východiskové situácie z úvodných
kapitol, kde autor aj na neveľkom epickom priestore rozohrá celú škálu tvorivej
nápaditosti a zručnosti. Vidieť, že sa vyzná v duši i správaní detí, v myslení pubescentov aj dorastu. Pri tých skôr narodených využíva aj mnohé charakterotvorné postupy, ktoré výstižne dokresľujú povahopis ešte aj okrajových postavičiek. Hanniker tak zaľudňuje svoj epický
priestor plasticky a živo vykreslenou societou Voderadčanov i prišelcov, pričom
úsmevným príbehom nechýbajú ani humorné situácie a vtipné zápletky. V niektorých kapitolách sa však formou autorského rozprávania viac zameriava na voderadský miestopis a jeho zvláštnosti.
V sprievode dvoch detských protagonistov najskôr zájdeme k voderadskému rybníku, kde sa čo-to dozvieme o jeho histórii a zrode autorovej rybárskej vášne,
v kapitole o platanoch a iných posvätných
stromoch zas vysvetľuje svoj bytostný
vzťah k drevinám a ovocným stromom,
z ktorých najvyhľadávanejšími boli čerešne...
Väčšmi zaujmú jeho dobrodružstvá so
skupinou rovesníkov pri plienení zičiovských medailí, fotografií a rôznych vzácnych pamiatok. Hoci sa k tomu kajúcne priznáva („... keby nebolo premlčacej
doby, dnes by to hľadačov pokladov stálo basu v Leopoldove...“), gróf Ziči by vedel hneď vyčísliť aj stámiliónové hodnoty
historických objektov, ktoré dnes chátrajú a miznú v ruinách. Škoda, že v niektorých Hannikerových postavách to nezaiskrí aj na väčšom epickom priestore, ktorý
by si zaslúžil aj jeho spoločník a sprievodca časom Ziči.
slovenské pohľady 3
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V ďalšom príbehu okresný stranícky
tajomník – keď najskôr vo voderadskom
kostole oženil svojho syna – dal v rámci
boja proti feudálnemu a buržoáznemu
tmárstvu v polovici šesťdesiatych rokov
spraviť z kaplnky pri kaštieli telocvičňu.
Podobne prišli na rad voliéry s vtáctvom
a zverinou, o ktorú sa starali žiaci miestnej školy, a gróf Ziči by určite niečo dodal
aj o barbarskej nekultúrnosti, ktorá sa
prieči európskemu mysleniu. Väčšou nápaditosťou to iskrí v autorovej snovej vízii
o bujarých grófskych oslavách v pivnici
voderadského kaštieľa, ktorá sa vtipne
snúbi s hrdosťou, že aj Voderady sa modrou krvou nejedného rodáka radia k multietnickým miestam na mape, teda nie je
to len výsadou Filanovej Bratislavy.
Ohňostrojom žiarivých a vtipných nápadov, ktoré celkom iste konkurujú aj Borisovi Filanovi, sú spomienky autora na
voderadské zabíjačky. Interpretuje ich
viacerými spôsobmi: filozoficko-poeticky,
keď ľutuje osud brava a jeho naháňačku
rozohrá ako šachovú partiu, vitálne obžersky pri výrobe a ochutnávaní zabíjačkových produktov a odborne gurmánsky,
keď sa celý obrad stáva zážitkom pre chuťové receptory všetkých účastníkov. Celý
rituál zavŕši prejavmi susedskej vzájomnosti a dobroprajnosti pri akte obdarúvania výslužkou.
Voderadská svadba je osobitnou kapitolou, ktorú autor rozohráva priam s divadelnou bravúrou, so zmyslom pre dialógy a výstupy odpozorované priamo zo
života. Tradičný obrad v kostole nenaruší
ani prítomnosť „spojeneckých vojsk dočasne umiestnených“ pri Voderadoch. O zápletku sa postará hlavne rivalita svadobčanov, ktorú stupňujú záletnícke sklony domácich mládencov a malomeštiacka povýšenosť bratislavských hostí. Au131
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tor z toho ťaží skvelé výstupy nadbiehania devám a manželkám prišelcov, pričom
dej ozvláštňuje a graduje pomocou tradičných svadobných zvykov a majstrovstva ľudových zabávačov.
Sugestívnym čítaním je aj kapitola
o zičiovských majeroch, kam si autor zašiel po inšpiráciu v rámci prípravy maturitnej otázky o socialistickom poľnohospodárstve. Šafárenie správcu štátneho
majetku Borovičku pripomína Gogoľovho Čičikova z Mŕtvych duší a groteskne
bezútešný život sezónnych pracovníkov
z horniakov svedčí o tom, ako sa u nás
v čase normalizácie menila ideológia štátom riadeného podnikania na existenčný
nihilizmus.
V niektorých kapitolách sa autor venuje aj svojim pomaturitným brigádnickým zážitkom a naberaniu skúseností
pri stohovaní. Najviac zaujme letné dobrodružstvo s krásavicou z Moravy, ktoré je
plnokrvným príbehom o živelne vitálnej
a nesentimentálnej mladosti. Spomienky
na voderadských učiteľov, usmerňujúcich
„vlak jeho života“, zas náležite poľudštil i okorenil výstižnou drobnokresbou.
Kaleidoskopom hýriacim atraktívnymi
zážitkami i rázovitými postavičkami sú
tradičné voderadské hody. Filanovi autor
konkuruje aj športovým zanietením, keď
v „správe“ o tvrdej spartakiádnej príprave
trinásťročných voderadských žiakov podáva svedectvo o tom, ako sa im otvoril
svet a ako Strahov ocenil Voderadčanov.
Vidieť, že v knihe Ústa plné čerešní Laco
Hanniker objavil mnohé nové témy, a treba mu len zaželať, aby ich naďalej zúročoval svojským a tvorivo originálnym
spôsobom.
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MICHAELA ROSOVÁ
MALÉ VIANOCE
KOLOMAN KERTÉSZ BAGALA,
BRATISLAVA 2014
P E T E R K R AVÁ R I K

Finančné a existenčné problémy dielne
K. K. Bagalu sú zrejme šťastne zažehnané.
Kríza, ktorá bola predmetom mnohých
diskusií a reportáží, postupne prechádza
do minulosti a toto naše malé vydavateľstvo začína opäť produkovať jednu knihu
za druhou. Každá taktika však má svoje
klady aj zápory a bez akýchkoľvek predsudkov z hodnotenia, či je to správne a či
sa to odráža aj na kvalite, nie je možné si
v najnovšej knihe Michaely Rosovej s názvom Malé Vianoce nevšimnúť dve do očí
bijúce skutočnosti. Prvou je hneď ukážka
na zadnej strane prebalu, ktorá odkazuje
na stranu 36, no po jej nalistovaní a usilovnom hľadaní ju nachádzame na strane 29. Tou druhou je copyright roku napísania tejto knihy. Ten sa vzťahuje na rok
2004. Z tohto hľadiska azda ťažko posúdiť, čomu ho pripísať viac, či k zdĺhavému prepisovaniu a dopisovaniu, alebo
celkom iným záležitostiam...
Malé Vianoce sú úplne iné ako predchádzajúce dve knihy autorky. Rosovej
románový debut Hlava nehlava nebol zlý
text, no po prečítaní druhej knihy Dandy
som bol presvedčený, že práve novela autorke sedí oveľa väčšmi a poskytuje jej paradoxne silnejšiu zbraň na zaujatie čitateľa. Možno práve to bol hlavný dôvod, prečo som k najnovšej knihe pristupoval s istými očakávaniami.
Autorka si tu vyberá pomerne ľahko dostupnú a všeobecnú tému Rómov
a ich života, s ktorou má zrejme každý na
Slovensku (buď priamy, alebo nepriamy)
slovenské pohľady 3
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kontakt. Fabulačné pole ponúka tentoraz oproti predchádzajúcim textom veľkú a pestrú plejádu postáv. Veď ako inak,
rómske rodiny bývajú početné, a ak k tomu pripočítame dedinskú smotánku (od
poštára po starostu), dostaneme celkom
slušnú škálu charakterov, pričom autorkina naračná taktika spočíva v prechádzaní
z jednej postavy na druhú a v odhaľovaní malých kúskov každej z nich. Nie vždy
platí „čím viac tým lepšie“, pretože rad takýchto mikropríbehov zaujme len v prípade, že vyvolá dojem pekne do seba zapadajúcej mozaiky. Čitateľ si relatívne rýchlo uvedomí, že toto zbytočné množstvo
postáv sa otočilo proti samotnej autorke
a v konečnom dôsledku pôsobí retardujúco. Čoraz väčšmi sa ho zmocňuje pocit, že
to škrípe nielen medzi postavami navzájom, ale aj vo vzťahu k čitateľovi, pretože
hoci sú to len vymyslené kreatúry, nepôsobia vierohodne. Po každej nasledujúcej
kapitole, ktorá čoraz väčšmi zahaľuje cestu, kam celé rozprávanie smeruje, strácajú na svojej autenticite natoľko, že si musíme uvedomovať prázdnotu ich existencie. Niet sa čomu čudovať, samy osebe totiž vôbec nie sú prepracované a absentuje u nich schopnosť rozvíjať sa, napredovať. A tak tieto nevyprofilované tragikomické postavy pripomínajú skôr autorov
vlastných gólov (ako ním bol v texte Lojzo) než do seba zapadajúce kolesá, ktoré
sú schopné držať príbeh pokope.
Rovnako by sme od postáv mohli očakávať isté apriórne správanie. Niečo, čo
je bližšie ich náture, veď napokon, u koho iného sa to ponúka viac? Veľkým sklamaním však je, že aj táto vo vzduchu visiaca šanca zostáva nevyužitá. V texte nachádzame minimum nadávok, ešte menej rómskych slov, ba čo zaráža, z ich úst
vychádzajú okrem iného aj knižné slová.
slovenské pohľady 3
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Rosovej pokus preniesť svoju štylistiku do
podoby jazyka z konca 19. a začiatku 20.
storočia je nepopierateľný, no otestovať
ho práve na rómskej rodine nevidím ako
najvhodnejší počin, aký si autorka mohla
na tento účel zvoliť.
K celkovému dojmu nepochybne prispieva aj samotné prostredie vidieka, ktorého dominantou je krčma. Najpodstatnejšie je však dedinské námestie, kde sa
všetci stretávajú. Predstavuje centrum diania. Je to miesto, kde sa zídu a rozprávajú, čo je v dedine nové. Skrátka, tu sa socializujú. Môžeme k tomu pripojiť také
esá ako alkoholizmus, klebety, fámy a iné
klasické dedinské neduhy a máme tu niečo, o čom už dobre vieme, čo poznáme,
čo sme už veľakrát čítali inde, u iných autorov. Veci sa ani po rokoch nekomplikujú, hoci majú na to potenciál, aby mohli
byť zložitejšie, prepracovanejšie, hlbšie,
ale prílišná deskriptívnosť a nemiestna
sentimentalita autorky im v tom, ktovieprečo, zabraňuje. Neustále krútenie okolo banalít, možno podstatných pre život,
ale nepodstatných pre literatúru: tajný recept nátierky v krčme (s. 26), prečo dedina potrebuje amfiteáter (s. 36), (ne)potreba záchoda/latríny v zime (s. 73) atď.,
to nie sú práve najlákavejšie dôvody, prečo siahnuť po tejto knihe. V závere to aj
tak pripomína starý zlý remake, na konci
ktorého ani zamak netušíme, o čom vlastne bol.
Azda celá pointa by sa dala priblížiť
ku konaniu jednej z postáv – Miša, ktorý
hoci je zo skromných pomerov, nevie si
predstaviť lepší a praktickejší darček ako
tácku a valček na maľovanie. Tento niekoľkokrát zbytočne prerušovaný akt nakoniec dopadne veľmi príznačne, keď sa
Mišo napokon rozhodne, že „z maliarskeho valčeka zabalí len valček, rúčku nechá
133
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tak“ (s. 70). Už na prvý pohľad síce vieme, čo to je, ale zároveň vieme, že tomu
niečo chýba. Prinajmenšom kúsok fantázie alebo originálnejší nápad.
V skutočnosti vystupuje na povrch len
jedna podstatná otázka. Pretože s dobrou
či zlou knihou sa dá vyrovnať, povzniesť
sa nad ňu a ísť ďalej. Čo však zostáva aj
po nej, je nástojčivý pocit toho, ako je
možné, že autorka, ktorá je schopná už
raz napísať dobrý a zaujímavý text, zrazu publikuje niečo, čo dosahuje úroveň
príspevku zo ženského magazínu. Ako je
možné, že autorka, ktorá má potenciál
a predpoklad, že vie písať, vystihnúť a zachytiť moment, ktorý akoby zázrakom fungoval, zrazu dokazuje presný opak. Akou
zlou zhodou náhod musel prejsť autor,
aby som si túto transformáciu vedel nejako vysvetliť? Jedna z možných odpovedí
je azda ukrytá v knihe: „Ty nie si z našej
krvi (...) Nerozumel by si tomu. Tak sa nestaraj...“ (s. 78).

MÁRIA KOČANOVÁ
S PERÚNOM NA ŠTÍTE
VYDAVATEĽSTVO PECTUS,
KOŠICE 2014
MILOŠ FERKO

Román Márie Kočanovej (1890 – 1976)
sa odohráva v prvej polovici 9. storočia
medzi Jadranom a Karpatmi na území
obývanom Slovanmi. Na pozadí bojov
a historických udalostí v úvode sledujeme
osud dcéry chorvátskeho kniežaťa Ljudevita Sajavy. O márnivú, ľahkomyseľnú
a vášnivú čiernovlásku sa uchádza kňažič
Porin, unesie ju syn fuldského kniežaťa
Baldrik, ktorý sa do nej zaľúbil ako zajatec jej otca, zo zajatia ju zachráni otcom
134
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predurčený ženích Zvonimír, syn moravského kniežaťa Mojmíra. Vznikne vášeň,
svadba, Sajava odchádza so ženíchom do
blízkosti sútoku Devína s Moravou. Tamojší Slovania bojujú s Avarmi. V jednej
zo šarvátok zahynie Zvonimír. Sajava ho
má podľa pravidiel pohanskej morálky
sprevádzať na ceste do návu (na druhý
svet). Lenže dievčina chce žiť...
Myšlienkové priority sú teda jasne
dané. Sajava, dobová femme fatale, sa
vcelku logicky objaví u Pribinu. Autorka
dopraje hrdinom krátky vášnivý vzťah,
odchod urazenej manželky, pokánie milenky, ktorá sa stáva kresťankou a odchádza do kláštora. Pribinova manželka
po návrate hynie počas druhého pôrodu,
vdovec sa žení druhý raz s franskou šľachtičnou, pre ktorú necháva vo svojom sídle
v Nitre postaviť známy kostolík... Romantickú zápletku postupne pohlcuje široko koncipovaný text o počiatkoch Veľkej
Moravy. Presne v deň smrti autorkou vymysleného Zvonimíra sa Mojmírovi narodí druhý, najmladší syn Svätopluk. Intrigu autorka obetovala a podriadila iným
záujmom.
S Perúnom na štíte je román, v ktorom si autorka z odstupu alegoricky ponímanej histórie kladie zásadné otázky
o pomere, vzťahu a dôležitosti tradičného, domáceho a pohanského v porovnaní s novým, cudzím a kresťanským. Predstaviteľmi a obhajcami prvého princípu
sú Mojmír a jeho svokor duchovný vodca pohanov Beložrec, ústredným predstaviteľom opačného tábora Pribina. Hroziacu tézovitosť textu vie autorka našťastie
oživiť. Kočanová sa prejavuje ako zručná epička. Aj priaznivcov historicko-dobrodružných románov od Juraja Červenáka
o černokňažníkovi Roganovi môžu zaujať pôsobivé opisy šarvátok či poľovačiek.
slovenské pohľady 3
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Hoci sa vo vzťahu k postavám vyhýba hlbším prienikom do psychiky protagonistov,
poľudšťuje ich zvonka, prostredníctvom
detailov a gest navodzujúcich presvedčivú intímnosť. Ak Sajava uprostred pokusu o vyznanie lásky nápadníka zosmiešni
poukazom na rozmery jeho nosa, bystrejší čitateľ z náznaku vyvodí charakter, príčiny i dôsledky.
Zaujímavou postavou je šesťročný
chlapec Svätopluk, ktorý v lese chytí líščie mláďa a v komnate ho učí ťahať vozík.
O rok neskôr sa rozhodne, že si zajazdí na
vzácnom žrebcovi franského hosťa. Ďalšie
„kúsky“ nezbedníka si vychutnajte sami.
Atmosféru celku zaujímavým spôsobom podfarbujú lyrické vložky v podobe
autorkou štylizovaných dobových piesní a pomerne podrobný opis dobových
zvykov. Kočanová bez idealizácie ukazuje
i drsnosť doby. Milenky popri manželkách, každodenné zabíjanie. Vierohodným spôsobom bez národnostných či rasových stereotypov zachytáva spolužitie
Avarov so Slovanmi na zmiešaných územiach. V pasážach venovaných pohanským rituálom má text značnú poznávaciu hodnotu. Boj ideí sa pritom Kočanová usiluje zobraziť naozaj objektívne. Napriek tomu, že viacerí jej hrdinovia uznávajú významnú úlohu kresťanstva pri šírení civilizácie, odpor „tradicionalistov“ nevdojak občas vyvolá obdiv.
V kapitole nazvanej Márne úsilie opisuje peripetie pátra Zlatoústeho, ktorý
pôsobí na Mojmírovom dvore ako misionár. V snahe nakloniť si malého Svätopluka a získať ho pre novú vieru, zlyháva.
Chlapec mu strčí do postele vretenicu.
Uštipnutého kňaza od otravy zachránia
odrezaním prsta...
Akokoľvek sú detaily pôvabné, príbeh
by sme, pre komplexnosť hodnotenia,
slovenské pohľady 3
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mali vnímať v kontexte. V pôvodnej podobe vznikol pred druhou svetovou vojnou. Podľa informácií uvedených Ľudovítom Petraškom v doslove Spod prachu
zabudnutia tvoril časť trilógie nazvanej
Rozbresk na slovienskej Morave. V prvom
zväzku autorka zachytáva peripetie rastúcich rozporov medzi Mojmírom a Pribinom, ktoré vyústia do vyhnania panovníka Nitry a zjednotenia kniežatstiev do jedného celku, v druhej sa sústredila na panovanie Rastislava, v tretej na Svätoplukovu vládu. Prácu na próze, ktorá vznikala od roku 1922, však prerušili udalosti
druhej svetovej vojny. Podľa spomienkovo ladeného úvodu plodná autorka, sestra maďarského básnika Lászlóa Mécsa
a dlhoročná učiteľka pôsobiaca najmä
v Solivare pri Prešove, do roku 1948 vydala, prevažne vo vydavateľstve Spolku
svätého Vojtecha, 27 kníh nižšej literárnej
úrovne. S osvetovým účelom, pre pospolitý ľud. Napísala aj niekoľko drám s historickými a biblickými motívmi. Ochotnícke súbory s obľubou hrali jej činohry, komédie a frašky, v dvoch zbierkach poviedok sleduje osudy obyčajných ľudí. Pod
názvom Šarišské povesti vydala súbor
miestnych povestí, jedna z nich sa stala
námetom románu Nemý mních. Časopisecky a knižne sa realizovala aj v tvorbe pre mládež. Po nástupe socializmu nesmela publikovať, až v sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa dočkalo reprízy niekoľko jej rozhlasových hier. Encyklopédia
slovenských spisovateľov z roku 1982 pri
hesle venovanom Márii Kočanovej uvádza: „Ako prozaickú, tak i dramatickú tvorbu podriaďovala konvenciám meštiackeho
spoločenského života a zásadám náboženskej morálky.“
K historickej trilógii z veľkomoravských čias sa už spisovateľka nevrátila.
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Text teda vychádza 28 rokov po autorkinej smrti. Na základe materiálov z pozostalosti editor a už spomenutý autor doslovu Ľudovít Petraško zrekonštruoval
a upravil pomerne ucelenú verziu, zahŕňajúcu zhruba obsah prvej časti plánovaného celku, ktorej pôvodný názov znel
Svätoplukova mladosť. Naivnosť psychologickej charakterokresby i viaceré historické anachronizmy, napr. fujara, ktorá sa
k Slovanom dostala až na sklonku stredoveku počas valaskej kolonizácie (podrobnejší a prehľadnejší opis autorkiných „omylov“, vrátane vyššie spomenutého, obsahuje krátky druhý doslov doc. Jána Adama, PhD., pod názvom Kočanovej Veľká
Morava), vyvoláva dnes úsmev aj práve
na vážnych miestach, vo vypätých situáciách. Časť „chýb“ však pravdepodobne
tvorí súčasť autorkinej stratégie. Kočanová totiž trilógiu neplánovala len ako historický román, teda dielo umiestnené do
konkrétneho času a priestoru, ale ako alegorické posolstvo s presahom. Preto zničí inak sľubnú dejovú zápletku, ktorá sa
mohla rozvíjať do ľúbostnej intrigy v štýle
mnohých dobovo známych príbehov Scotta či Jókaia. Autorka tentoraz vo svojom
„opus magnum“ nechce len pobaviť, ale
i presvedčiť.
V rozpore s historickou pravdou a zákonitosťami románovej epiky – na zvýšenie dramatického účinku – autorka sústredí do jedného časového pásma paralelne Mojmíra, Svätopluka, Pribinu a Rastislava. Podľa verzie Kočanovej sa Svätopluk narodí príznačne a symbolicky, nielen v deň smrti staršieho brata, ale presne vtedy, keď sa na hradisku dopočujú
o skone cisára Karola Veľkého, čiže v roku
814. Keďže dátum narodenia nášho héroa
nie je známy, údaj poprieť nemožno. Podľa neho by však na trón roku 871 nastú136

SP 3_15.indd 136

pil 57-ročný, z dobového hľadiska starý
kmeť. Podobne Pribina podľa autorky bojoval s Avarmi už okolo 800, podľa pramenných údajov sa zhruba vtedy narodil.
Vernosť však ustupuje štylizovanej alegórii, v rámci ktorej tvoria fujary vcelku logický prvok. Avari a Slovania sú pre autorku s maďarskými koreňmi (pozri vyššie) aj súčasnými Maďarmi a Slovákmi,
ktorých nabáda k tolerancii. Popri priamom čitateľskom zážitku má publikácia
iste aj literárnohistorickú hodnotu. Sprístupňuje časť tvorby v súčasnosti takmer
zabudnutej a desaťročia režimom umlčiavanej spisovateľky.

SIMON MAWER
PÁD
PRELOŽIL FILIP HANZLÍK
KNIHA ZLÍN, ZLÍN 2013
BOHUŠ BODACZ

Simon Mawer (1948) je uznávaný britský
spisovateľ, hoci trochu nezvyčajne debutoval až na prahu štyridsiatky, získal si
čitateľov nielen v Európe, ale aj v Severnej Amerike, slovenskí čitatelia sa s jeho
dielami môžu zoznámiť buď v origináli, alebo vo veľmi dobrých českých prekladoch. Do svojho debutu sa Mawer po
štúdiách zoológie na univerzite v Oxforde živil ako učiteľ biológie v Anglicku, na
Cypre, Malte a v Taliansku, kde v súčasnosti žije.
Simon Mawer na seba upozornil už
svojím prvým románom Chiméra (1989),
za ktorý získal McKitterickovu cenu udeľovanú najlepším románovým debutom
vydaným vo Veľkej Británii. Takmer každý z nasledujúcich románov dostal nejakú cenu, časť kritiky pokladá za jeho najslovenské pohľady 3

17. 2. 2015 13:10:35

úspešnejšiu prózu román Mendelov trpaslík, ktorý bol zaradený medzi najpozoruhodnejšie diela roku 1997 (v češtine
vyšiel v roku 2010), nie je bez zaujímavosti, že práva na jeho sfilmovanie vlastní Barbra Streisandová. Pozoruhodný je
určite aj román Sklenená izba (v češtine
vyšiel v tom istom roku ako v origináli –
2009), ktorý osobitne zarezonoval najmä
v Čechách, pretože je inšpirovaný skutočným osudom známej brnianskej vily Tugendhat. Čitateľov však zaujali aj romány Evanjelium podľa Judáša (2000, v českom preklade v roku 2014) či zatiaľ posledná vydaná kniha Dievča, ktoré spadlo z neba (2012, v origináli aj českom
preklade) a v neposlednom rade strhujúci román Pád (2003), za ktorý Mawer dostal Boardman-Taskerovu cenu.
Na strmej hlavnej stene East Buttress
vo Walese zahynie osamotený horolezec
Jim Matthewson, takto dramaticky začína
svoje rozprávanie Mawer. Keď to v rádiu
začuje jeho dávny priateľ a bývalý spolulezec Robert Dewar, obráti auto a zamieri do Walesu za Jamieho vdovou Ruth
s úmyslom vyjadriť jej sústrasť a zúčastniť
sa na pohrebe. Dewarovo zvrtnutie auta
je nielen aktom solidarity a piety, pokusom zistiť, ako došlo k pádu, ale aj odvážnym a, ako sa neskôr ukáže, aj trochu neuváženým rozhodnutím zastaviť sa a pozrieť sa času rovno do očí; je návratom
do minulosti ukrývajúcej pasce lží, krívd
a zrád (ako je známe, „zradcovia vedia
oveľa viac než zradení“), neodhalených
právd spôsobujúcich bolesť aj po rokoch.
„Minulosti sa treba postaviť čelom. Skôr či
neskôr je to nevyhnutné. Nemusí sa práve
natriasať pred našimi očami, ale je všadeprítomná. My sami sme svojou vlastnou minulosťou. Nemáme nič než minulosť a nič
z toho, čo sa stalo, sa už neodstane,“ uveslovenské pohľady 3
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domuje si rozprávač príbehu na ceste do
spomienok a udalostí, ktoré ovplyvnili
životy mnohých blízkych ľudí. Dewarovo
rozprávanie má tak viaceré časové línie,
odohráva sa v súčasnosti aj v jeho minulosti, ale aj v minulosti iných postáv, predovšetkým jeho matky Diany v predvojnových a vojnových rokoch v rozbombardovanom Londýne pri náletoch Luftwaffe.
Súčasne je vyznaním lásky k horolezectvu
aj jeho triezveho, netendenčného hodnotenia. Mawer, ktorý bol sám aktívny
horolezec, vkladá do úst svojich postáv
slová, ktoré majú ozrejmiť „skryté šialenstvo horolezcov“ a zároveň sú „pokusom
ukázať, ako sa človek dokáže zamilovať do
niečoho, čo sú koniec koncov len hromady
ľadu a kamenia“ (recenzent v Sunday Times). Hlavným horolezeckým prorokom
je v románe Jim Matthewson, ktorý sa
usiluje napodobniť otca Guya, významného britského horolezca, ktorý pred rokmi
zahynul na Kančendžonge v Himalájach.
Ale aj jeho vzdialená smrť zamotá osudy
ľudí a ovplyvní ich konanie...
„Horolezectvo možno vnímať ako smrteľnú chorobu svojho druhu,“ hovorí jedna
z postáv. Ďalšia ženská postava dodáva:
„Horolezectvo je najvyššia forma úteku
z reality života.“ Mawer, ktorý skutočne
strhujúco opísal Jimov a Robertov nebezpečný výstup na Severnej stene Eigeru
a fascinujúcim spôsobom a presvedčivo
zachytil jeho atmosféru, však Dewarovými ústami prízvukuje: „Horolezectvo má
v sebe niečo staromódne. Prebúdza pocity, ktoré si človek inak príliš nepripúšťa:
kamarátstvo, záväzok, dokonca lásku.“
Nezabudne zdôrazniť, čo možno zažiť na
hore, tak ako Robert s Jimom v Alpách,
aj preto treba k horolezectvu aspoň privoňať, skôr ako ho začnete odmietať ako
nezmysel: „... plynový varič žiaril do tmy,
137
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hviezdy rozosiate po tmavnúcej oblohe boli
ako ľadové kryštály. A pokiaľ človek potrebuje lásku na to, aby pochopil svet okolo
seba, urobil si ho prehľadnejším a pochopiteľnejším, potom si myslím, že práve to
sme prežívali.“
Robertova cesta proti toku času, do spomienok a minulosti je dobrodružná, napínavá, plná poznávania neznámych území v človeku, je dramatická, tristná, očarujúca, psychologicky presvedčivá, smutná a tragická. Napokon čas, pripomína
Mawer, sa zrýchľuje, je to ako s deťmi,
ktoré sa sánkujú, spočiatku idú sánky pomaly, navôkol sa v lúčoch slnka trbliece
sneh a svet rozvoniava sviežosťou, potom sánky postupne naberajú rýchlosť,
až v neovládateľnej rýchlosti, keď sa všetko len mihá okolo, definitívne narazia do
skaly.
Mawerovo rozprávanie sa končí prekvapujúcou pointou (hoci pozornému
čitateľovi sa núka už skôr), ktorá akoby
provokovala opäť otvoriť knihu na začiatku a začať ju odznova čítať inými očami,
nanovo. Román Pád je príbehom o vášni
zvanej horolezectvo, o sebazničujúcom
úsilí napodobniť slávneho otca a o láske
v zlých časoch zabíjania, ktorá sa nikdy
nenaplnila. Je to dráma ľudí dvoch generácií, rodičov a detí, osamelých a nešťastných vo svojich tajomstvách. Pretvárkach
i bolestiach. Až napokon Robert Dewar
dochádza k neveselému poznaniu, v ktorom azda hľadá útechu: „Nie je to tak, že
človek z pocitu šťastia nakoniec vyrastie?
Nie je šťastie niečo, o čom snívajú len deti?
Neznamená dospelosť uvedomenie, že v živote nie je žiadne skutočné šťastie, teda prinajmenšom nie dlhodobé, trvajúce a jednoznačné šťastie?“
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JOZEF BRUNCLÍK
INTROVERTNOSŤOU KU
KATARZII (LYRICKÝ SVET
V TVORBE JÁNA MOTULKA)
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA
FILOZOFA, NITRA 2014
JÁN GALLIK

Vysokoškolský pedagóg Jozef Brunclík sa
v rámci svojho literárnovedného výskumu dlhodobo venuje tvorbe slovenskej
katolíckej moderny (okrem iného skoncipoval i monografickú prácu Prameň živej vody v diele Svetloslava Veigla, ktorá
vyšla roku 2006 v súbornom diele Svetloslava Veigla Keď anjel v tebe spieva), pričom väčšina jeho publikovaných štúdií je
zameraná najmä na reflexiu a interpretáciu poézie Jána Motulka, ktorý je zaraďovaný k tzv. laickým predstaviteľom menovanej literárnej skupiny, keďže nebol kňazom. Sumárnym výsledkom Brunclíkovho doterajšieho úsilia je tak prvá vedecká
monografia o literárnej tvorbe Jána Motulka Introvertnosťou ku katarzii (Lyrický svet v tvorbe Jána Motulka), ktorá ju
chronologicky mapuje, interpretačne analyzuje a zároveň dôsledne literárnokriticky zaraďuje do kontextu slovenskej literatúry 20. storočia, keďže sa dosiaľ – okrem
recenzných postrehov a parciálnych štúdií publikovaných zväčša J. Melicherom,
P. Libom, M. Kučerom či J. Paštekom –
monograficky Motulkovmu dielu nikto
nevenoval.
Vstupom do monografie je kapitola
o Motulkovej spojitosti s katolíckou modernou, keďže do literárneho kontextu
„autor vstúpil až v období vrcholenia jej
oficiálneho trvania, radikálne ovplyvneného spoločensko-politickými determináciami“ (s. 11). Jozef Brunclík v nej pouslovenské pohľady 3
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kazuje na obsahové a formálne približovanie Motulkovej lyriky k poézii katolíckej moderny a postupné zaradenie k skupine básnikov dobovou aj súčasnou literárnou kritikou, hoci sám sa skôr cítil len
duchovne spriaznený s autormi katolíckej
moderny, za ktorých pokladal šiestich katolíckych duchovných: Pavla Gašparoviča Hlbinu, Rudolfa Dilonga, Jána Harantu, Mikuláša Šprinca, Pavla Ušáka Olivu
a Svetloslava Veigla. Ako tvrdí Brunclík
v závere kapitoly, bol to jeho celoživotný
postoj, „zakladajúci sa na introvertnej povahe hĺbavého intelektuála – nikdy nechcel
nikam patriť, aby príliš nevyčnieval; vždy
si totiž vystačil sám so svojou rodinou a poéziou“ (s. 28).
V nasledujúcej kapitole Brunclík
predstavuje Motulkovu biografiu v úzkej
súvislosti s jeho postupnou umeleckou
profiláciou v zložitom období tesne pred,
počas a po skončení druhej svetovej vojny. V danom kontexte sa bližšie zameriava na isté okolnosti publikačných aktivít
Motulkovej juvenilnej tvorby uverejňovanej napr. v Slovenských pohľadoch, a tým
aj na jeho korešpondenciu i osobné kontakty so šéfredaktorom menovaného periodika Stanislavom Mečiarom, ale aj s Jánom Smrekom, vtedajším šéfredaktorom
Elánu, v ktorom sa snažil presadiť, a takisto už s etablovanými básnikmi Jánom
Harantom a Rudolfom Dilongom, pričom
najmä Ján Haranta bol pre mladého talentovaného básnika doslova „katalyzátorom“, ktorý mu umožnil vstup do „veľkej“
literatúry. Brunclík sa zaujíma aj o pôsobenie Jána Motulka na ruskom i talianskom fronte, o jeho povojnové zamestnanie v Spolku sv. Vojtecha (redakcie Plameňa i Novej práce), ženbu s Valériou Jindovou a vydanie (ne)povšimnutej debutovej básnickej zbierky Blížence, ktorá „vyslovenské pohľady 3
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šla s vročením 1944 – v čase nástupu Slovenského národného povstania – a to zrejme značne ovplyvnilo jej okamžitú recepciu“ (s. 49). Rovnako interpretačne hodnotí Motulkovu druhú básnickú zbierku s názvom V mimózach vietor (1947),
v ktorej výrazne prevažovali básnikove
reminiscenčné motívy na udalosti druhej
svetovej vojny, či kritikou málo povšimnutú tvorbu pre deti a mládež, ktorou
dokázal, že „akceptovaná dvojdomosť autorského subjektu nebola Motulkovou literárnou schizofréniou, únikom, skrýšou, ale
bola cielenou, zámernou snahou“ (s. 84).
Obmedzenie publikačných aktivít Jána Motulka v realite tzv. pofebruárových
dní dostáva priestor na reflexiu v tretej
kapitole monografie. Do popredia vyzdvihuje najmä fakt, že v období „komunistického prevratu roku 1948 sa literatúra na
Slovensku zmietala v zápase o demokratický výraz, kresťansky spirituálnu podstatu“
(s. 86). Na túto skutočnosť Brunclík napája analýzu doslova vizionárskej Motulkovej básnickej skladby Čas Herodes, ktorej
alegoricko-apokalyptický obraz jasne prezentoval pofebruárové spoločensko-politické následky. Dielo, ktoré sa oficiálneho
vydania dočkalo až v roku 2003 (dokonca i v českom preklade zásluhou obdivovateľa slovenskej poézie Martina Kučeru),
pertraktuje Brunclík cez prizmu zaujímavej názorovej škály viacerých recenzentov
a posudzovateľov. Následne mapuje i ďalšie pofebruárové aktivity Jána Motulka,
teda jeho snahu a túžbu prezentovať poéziu vo verejne prístupných literárnych periodikách, čo sa mu pre cenzúrne praktiky režimu podarilo len zriedkavo, či jeho
úmornú a často nedocenenú prácu v redakcii Katolíckych novín, v ktorej počas
komunistickej totality (najmä v časoch
tvrdého budovania socializmu a norma139
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lizácie) zažil nemálo absurdných životných situácií, vyvolávajúcich už v slobodnej ére Motulkovi „úsmev na tvári, vtedy však u neho išlo o zachovanie dôstojnosti bytia“ (s. 105 – 106). V závere danej kapitoly možno vnímať Motulkovu introvertnosť i v kontexte jeho ďalšej umeleckej výpovede – fotografovaní, pretože
i ona „má svoje náležité miesto v komplexe celostného rozpoznávania jeho tvorivých
impulzov a aktivít“ (s. 113).
Predposledná kapitola Brunclíkovej
monografie upriamuje pozornosť na (po)
normalizačné obdobie, ktoré prichádza po
chvíľkovom spoločensko-politickom uvoľnení (Pražská jar), keď sa i Ján Motulko pokúsil zareagovať na vzniknuté zmeny publikovaním svojej básnickej tvorby, najskôr časopisecky a následne knižne. Po dvadsaťročnom knižnom nepublikovaní mu tak vyšla básnická zbierka Zobúdzanie popola (1970), kladúca dôraz
na „vnútorné hodnoty človeka a ľudstva,
pričom neustále upozorňuje na svetlá apokalyptických dejín“ (s. 119).
Napokon posledná kapitola monografie, s príznačným názvom V ére ponovembrovej slobody, predstavuje a hodnotí
básnické zbierky Jána Motulka, v ktorých
mohol konečne proklamovať svoje náboženské zmýšľanie bez obáv a pocitu strachu. Jozef Brunclík postupne analyzuje
Motulkove zbierky Fialové žalmy (1992),
Havrania zima (1996), Strmé schody
(2000), Na Božej brúske (2005) a Jesenné paberky (2010), ktoré sa „niesli v znamení sebareflexívnych indícií, smerujúc tak
lyrický subjekt ku katarzii“ (s. 181).
Vedecká monografia Jozefa Brunclíka
je ďalšou dôležitou súčasťou budovanej
mozaiky o umeleckej tvorbe autorov slovenskej katolíckej moderny, ktorá postupne odstraňuje biele miesta v slovenskej
140
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literatúre, podieľajúc sa zároveň na narúšaní skreslených a jednostranne formulovaných tvrdení, pochádzajúcich zväčša
z totalitného obdobia, keď daná skupina
literátov nebola pre komunistický režim
prijateľnou ideovou platformou. A hoci
Jozef Brunclík v úvode do svojej monografie veľmi skromne konštatuje, že jeho
práca iste nie je vyčerpávajúca a že si neuzurpuje bezvýhradnosť svojich záverov,
treba následne zdôrazniť cenný fakt, že
sa odvoláva „na nemalé množstvo autentických pramenných i archívnych materiálov, mnohé svoje zistenia dokazuje interpretačne (analýzou a komparáciou), literárnohistoricky sa s nimi vyrovnáva, vyvracia doposiaľ funkčné mýty, odkrýva
tenzívne oblúky zámerne prehliadaných
i bagatelizovaných skutočností i korelácií“
(s. 9).

MARIÁN KAMENČÍK
PAVEL VAJAJ (1761 – 1838).
ŽIVÝ ODKAZ UČITEĽA
Z HORNÝCH ZELENÍC
2. DOPLNENÉ VYDANIE
EX LIBRIS AD PERSONAM,
HLOHOVEC 2014
PETER MRÁZ

Marián Kamenčík sa autorom z hlohovského regiónu venuje sústredene už dlhší
čas, čoho dokladom sú popri starších štúdiách „Putovanie“ a „vstupovanie“ (pokus
o „literárnu mapu“ rodného kraja v poézii Ivana Kupca), Dilong v Hlohovci: tri
literárne priateľstvá Rudolfa Dilonga, Duchovný rozmer literárnych aktivít pátra
Dionýza Tomašoviča alebo Čo neodplavil Váh: spomienka na Jana Vladislava aj
jeho nedávno vydané monografie Vďačná
slovenské pohľady 3
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pamiatka fraštackému richtárovi (2012),
resp. Periculum Galgocziense/Hlohovské
nebezpečenstvo (2014).
Z uvedeného je zrejmé, že Kamenčík
v druhom, o nové teoretické poznatky
a pramenné materiály rozšírenom vydaní
svojej práce Pavel Vajaj (1761 – 1838).
Živý odkaz učiteľa z Horných Zeleníc mohol zúročiť svoje predchádzajúce tvorivé
aktivity nielen z pohľadu výskumu žánrov príležitostnej poézie, ale aj z pohľadu erudovaného historika regionálnych
dejín. Nami reflektovaný text to v plnej
miere potvrdzuje. Pre autora typická prísnosť k práci s pramenným materiálom
mu nedovolila vynášať unáhlené súdy. Pri
nazeraní na Vajajove texty príležitostných
básní rukopisného charakteru, ktoré sa
dotýkajú obce Horné Zelenice na pozadí
protinapoleonských vojen z roku 1809,
ničivej povodne zapríčinenej vyliatím rieky Váh v roku 1813 či výstavby ňou zničenej veže evanjelického a. v. kostola v rokoch 1819 – 1820, je Marián Kamenčík,
zostavovateľ publikácie a autor jej literár-

slovenské pohľady 3

SP 3_15.indd 141

nohistorických častí (kniha obsahuje aj
článok, ktorého autorom je Martin Jurčo,
podávajúci správu o odhalení pamätnej
tabule Pavlovi Vajajovi v obci Horné Zelenice), neraz kritický k estetickej úrovni
Vajajových veršov, nezamlčiava ich slabé
miesta, no napriek tomu vníma ich poznanie za opodstatnené na upevňovanie
našej kolektívnej kultúrnej pamäti.
Verše z prvej tretiny 18. storočia podľa Kamenčíkových slov „autentizujú obec
z doby Vajajovho pôsobenia, oživujú osudy
viacerých našich predkov a rekonštruujú
podoby regiónu v premenách času. Nie je
to iba doklad s informačnou hodnotou, ale
aj obstojné literárne dielo so špecifickým
poetickým spracovaním skutočnosti.“ Týmto poznaním je kniha Pavel Vajaj (1761
– 1838). Živý odkaz učiteľa z Horných
Zeleníc cenným zdrojom nových poznatkov pre záujemcov o regionálne dejiny,
zdrojom metodologických inšpirácií na
výskum príležitostných básní rukopisného charakteru a vzorom pre záujemcov
o výskum regionálnej histórie.
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ZA KATARÍNOU KACEROVOU
Veľké a zvučné mená
rozhlasovej rodiny, ktoré
boli kedysi spojené s vysielaním, sa postupne vytratili z éteru a dostali sa
do rozhlasovej histórie.
Dnes občas hlasy silnej
generácie rozhlasových tvorcov počujeme
z archívnych relácií. Július Farkaš, Ernest
Weidler, Ján Vdovják, Emil Fillo, Ľubomír
Moncoľ, Elena Príbusová, Zora Dagmar
Kločková, Asta Kufelová a mnohí ďalší
patrili medzi tvorcov často oceňovaných
dramatických i publicistických relácií.
V rodine jedného z významných rozhlasákov – Júliusa Farkaša – vyrastala aj
Katarína Kacerová (* 24. 11. 1959 Bratislava † 2. 1. 2015 Bratislava), autorka
mnohých rozhlasových vzdelávacích relácií a projektov súvisiacich s rozširovaním
poznatkov z vedy. Pripravovala aj jazykové kurzy a približovala mnohé odborné
témy prístupným jazykom.
Katarína Kacerová po absolvovaní
gymnázia študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor teória kultúry.
Prvým jej pracoviskom bol Ústredný dom
pionierov a mládeže v Bratislave, ktorý
v tom čase sídlil v budove dnešného prezidentského paláca a mal množstvo aktivít,
záujmových krúžkov i projektov osvetovej,
vzdelávacej a kultúrnej činnosti pre deti.
142
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Tam pôsobila do roku 1985 v oblasti spoločenských vied. Potom na dva roky odišla
pracovať do bratislavskej filiálky Matice
slovenskej a venovala sa oblasti propagácie podujatí. Už v tom čase spolupracovala
s bratislavským rozhlasom. Natrvalo prišla
do Československého rozhlasu v Bratislave 1. januára 1987 a interne tu pôsobila
do 28. februára 2009 (externe s ním spolupracovala až do smrti, viacero premiér
jej relácií sa vysielalo počas vianočných
a novoročných sviatkov 2014/2015).
V rozhlase najdlhšie pracovala v odbornej redakcii vzdelávania a publicistiky
pre deti. Pripravovala vzdelávacie relácie
pre mládež, viedla jazykové kurzy, pripravovala programové tituly zamerané aj
na aktuálne spoločenské témy, ekológiu,
ochranu prírody. V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch vysielal rozhlas veľa
vzdelávacích titulov, mnohé programy sa
využívali aj ako vysielanie pre školy. Neskôr sa orientovala na popularizáciu vedy
a jej pretransformovanie do jednoduchšieho jazyka. Jej relácia Solárium s podtitulom Sondy do súkromia vedy mala niekoľko stoviek pokračovaní a Katarína Kacerová sa v nej cítila ako ryba vo vode. Treba
pri tejto príležitosti pripomenúť, že vďaka
realizovaným rozhovorom sa zároveň vytvorila databáza archívnych nahrávok hlasov s významnými slovenskými vedcami.
Katarína Kacerová od detstva aj spievala. Otec, ktorý sa skoro stal vdovcom
slovenské pohľady 3
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a veľmi skoro zomrelo jeho prvé dieťa,
sa zameral na záujmy svojej dcéry Katky,
a tak ju podporoval. Onedlho sa stala malou speváčkou v Detskom zbore Čs. rozhlasu v Bratislave. Dokonca sa ako jedenásťročná v roku 1970 objavila na Bratislavskej lýre v piesni Pavla Hammela Biely anjel ako jedna zo speváčok sprevádzajúceho detského zboru. Dva roky nato na
Bratislavskej lýre 1972 už spievala ako
malá sólistka (ešte ako Katka Farkašová)
priamo v súťažnej piesni domácej súťaže v duete s českým spevákom Rudolfom
Cortésom. Pieseň Maliarka napísali Ján
Melkovič a Jana Melichárková. Obe piesne vyšli aj na gramofónových platniach.
Z veľkého množstva cien pre Katarínu Kacerovú spomeňme Cenu UNICEF-u
z roku 2000 za reláciu Bocian to má ťažké.
V roku 2008 získala Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy. Okrem
toho dostala mnoho cien v Rozhlasovej
žatve a v iných súťažiach a rozhlasových
prehliadkach. Patrila medzi skutočných
rozhlasákov. A takých je už čoraz menej.
MARTIN JURČO

L

LABORATÓRIUM
GLOBÁLNE OTEPLENIE
JE PODVOD

Musíme to spresniť: Globálne oteplenie je cyklický jav, ktorý je samozrejmou
súčasťou celosvetovej klímy. Veď prečo
chodili starovekí Gréci v ľahkých tunikách a Rimania v sukienkach? Pretože
vtedy bolo aktuálne globálne oteplenie!
slovenské pohľady 3
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Narodenie Krista sa nám spája s tuhou
zimou a sme rozčarovaní z toho, keď na
Vianoce nesneží. Ale vtedy široko-ďaleko
nijaký sneh nebol, na čom by asi tak pásli
ovce pastieri, ktorí podľa tradície zvestovali jeho narodenie ostatným?
V tejto rubrike sme si povedali už dosť
o tom, že vedcov je dnes po celom svete
viac, než koľko ich bolo dokopy od počiatku bádania až po koniec minulého storočia. Veľa slimáčikov, málo šalátu. Preto ten
boj o granty, veď každý chce prežiť. A teraz si spomeňte – počuli ste predtým, než
médiá začali po svete vytrubovať strašidelnosti o globálnom oteplení, o nejakých
klimatológoch? Iste nie, pretože nemali
čím očariť grantové komisie. Alebo by vás
presvedčilo, že máte financovať vedátora,
ktorý vám oznámi, že pozoruje zmenu klímy, teda jav, ktorý je nami neovplyvniteľný? Načo by mu tie peniaze dali? A tak
prišiel niekto múdry na hypotézu, že za
všetko zlé môže ľudská činnosť, a teda iste
aj za zmenu klímy. Ten nápad prišiel v pravej chvíli, veď s blížiacim sa rokom 2000
boli ľudia náchylní na katastrofické predpovede a táto sa zdala „najvedeckejšou“.
A stal sa zázrak – autori tohto nezmyslu
boli štedro obdarovaní. Len v USA sa rozpočet na klimatológiu vďaka tejto „hrozbe“ zvýšil zo 170 miliónov na dve miliardy dolárov ročne! A to sa už oplatí vďačné
ľudstvo trošku postrašiť.
Katastrofické správy sú dnes skvelý
kšeft. Žijú z toho médiá, celé politické skupiny (pozri Al Gore – jemu za tento humbug udelili Nobelovu cenu), ale aj odborníci. V OSN majú svoj klub zvaný IPCC.
Štedro sa platia ich výjazdy a zasadnutia
s jediným cieľom – podať nejaký dôkaz
toho nezmyslu. Majú však smolu. Príroda
nespolupracuje. Podľa im podobných slovenských akademických lapajov sme mali
143
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pod Tatrami už roky pestovať mandarínky. A do toho im opakovane zavalí krajinu
sneh. My sme si ho vrchovato užili v januári až marci 2014 a ani december minulého roku nebol skúpy na bielu romantiku.
A to sme podľa hlásenia meteorológov
mali najteplejší rok v histórii meraní!
Ale u nás je to aj tak len čajíček. Severoamerický kontinent už začiatkom tohto
roku navštívila monštruózna snehová búrka, o ktorej Bill de Blasio, primátor New
Yorku, povedal: „Čaká nás niečo, čo sme tu
ešte nezažili.“ Viac ako metrová nádielka
snehu odstavila celú dopravu v meste vrátane metra(!) a zákaz vychádzania z domov po 23:00, podobne ako pri stannom
práve! Zrušených bolo 7 700 letov, zatvorené všetky školy a v rámci úradov aj OSN.
V piatich štátoch východného pobrežia
ohrozila snehová nádielka dokopy 60 miliónov ľudí. A to už na Nový rok 2011
zažili „snowgeddon“, teda snežnú apokalypsu! Prezident Barack Obama sa vtedy
pre hroziaci živel zišiel v Bielom dome
s ministerkou pre vnútornú bezpečnosť Janet Napolitanovou a šéfom Federálnej
agentúry pre riadenie záchranných prác
(FEMA) Craigom Fugatemom. Meteorológovia vydali pred búrkou varovanie ohrozenia ľudských životov pre dvadsať štátov.
Postihnutým oblastiam povolali na pomoc
Národnú gardu. Zrušených bolo viac než
4 400 letov. V južnej časti St. Louis očakávali mrazy s následným silným vetrom,
pričom ľad mohol spôsobiť rovnakú situáciu ako v roku 2006, keď boli časti Missouri týždne bez elektriny. A za to všetko
vraj môže tá istá od ozónu deravá Arktída
a z nej unikajúci „arktický polárny vír“!
A čo na to klíma-katastrofisti? Ako sa
vyrovnajú so svojimi teplými proroctvami, keď sa im na hlavy sypú záveje snehu? Žiadny strach, vyžobrali si dosť pe144
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ňazí, aby prišli s ďalším bubákom. Napríklad, že tá istá ľudská činnosť (ak do
toho zarátame tzv. bulharskú konštantu
s albánskym algoritmom) spôsobuje naopak dramatické „globálne ochladenie“.
Ak dobre zaplatíme, vysvetlenie sa nájde!

KURIOZITY DNEŠNEJ VEDY
Aj vedci sú len ľudia. Keď koncom minulého storočia prišli dvaja francúzski fyzici so senzačným ohlásením dosiahnutia
supravodivosti za bežných podmienok,
do roka to potvrdili aj naši vedci! Sláva,
sláva, slá... neslávne sa to skončilo. Zistilo sa, že tí dvaja Francúzi si to vymysleli.
A o našich nadšencoch supravodivosti sme
už viac nepočuli. Keď organizácia Greenpeace začala s nadšením strašiť s globálnym oteplením, pridali sa aj anonymné hlasy za OSN, ktoré vyhlásili, že produkcia mäsa je v celom procese škodlivejšia ako doprava, keďže priame emisie
z produkcie mäsa (vrátane chovu jatočných zvierat) sa na celkových emisiách
podieľajú osemnástimi percentami. Juj,
aká hrôza, naši novinári hneď utekali za
odborníkom, čo im to vysvetlí. A našiel
sa. S profesorským titulom bez hanby tvrdil, že: „... poľnohospodárstvo sa významnou mierou podieľa na produkcii metánu, čím prispieva k zosilneniu skleníkového efektu. Na zvyšovaní podielu metánu vo vzduchu sa podieľajú aj plyny prežúvavcov, ktorým vzniká metán v tráviacom trakte.“
Skúste si to preložiť do ľudského jazyka, a zostane vám rozum stáť. Žeby
za diery v ozónovej vrstve mohli kravské – oné? Pán profesor si myslí, že áno,
a predvída dokonca hrozivé následky! Tušíte, čím nám to pán profesor hrozí? No
slovenské pohľady 3
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kravskými „bžukmi“. Veď ak si také stádo
naraz „bžukne“, kto by neveril v tornáda
naprieč Horehroním?! Má to len jednu
chybičku. Trochu veľa snehu na všetky tie
teplé reči. Už sme si povedali, že ľudskou
činnosťou spôsobené globálne oteplenie
je podvod. Alebo len vtip?

OSOBNOSTI SLOVENSKEJ
VEDY
V rámci projektu Slováci a svet predstavujeme vynikajúce osobnosti slovenského pôvodu, ktoré sa presadili vo svete
vedy. M. Eng. Jozef Šoltis, PhD. (1972),
pochádza z Košíc. Jeho výskumy pomáhajú odstraňovať koróziu hliníkových
materiálov vo fabrikách celého sveta. Zo
Slovenska odchádzal ako začínajúci metalurg, postupne sa vypracoval na uznávaného experta na koróziu konštrukčných
materiálov založených na báze hliníka.
Výsledky jeho výskumu majú široké uplatnenie v mnohých sférach priemyslu. Jozef
Šoltis už roky žije a pracuje na univerzite
v Aucklande na Novom Zélande.
G U S TÁ V M U R Í N

A

L
LITERÁRNY ANTIKVARIÁT
POZNÁMKY O KONTAKTOCH
(Usáma ibn Munkíz, život a dielo)

... muža, ktorý je vychýrený odvahou,
má povesť statočného a skúseného v bitkách, ženie vpred ctižiadosť. Túži vykonať
slovenské pohľady 3
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čin, ktorý by ho preslávil a ktorý by okrem
neho nebol schopný vykonať nik iný. V duši sa najprv bojí smrti a nebezpečenstva,
v ústrety ktorému sa chce vrhnúť. Strach
ho takmer premôže a odvráti od toho, čo
zamýšľa vykonať, no napokon sa prinúti
vrhnúť doprostred toho, čo v ňom vzbudzuje odpor. V tej chvíli sa zachveje, tvár zmení farbu. Keď sa potom dostane do boja,
strach zmizne, rozochvenie utíchne.
... a nastáva čas na lekciu pýche. Obraz vnímaný svetom kultivovanosti ukazuje krutých upotených neohrabancov
v brneniach, neúprosne ničiacich všetko,
čo sa im postaví do cesty.
Barbari! Ešte toť nedávno nepoznali
dyne, uhorky, hodváb, alkohol...
... Každý, kto prišiel nedávno z franskej
zeme, má omnoho neokrôchanejšie mravy
než ten, kto zdomácnel a už sa zžil s moslimami...
Knihu, v ktorej nájdeme túto vetu, napísal na sklonku života deväťdesiatročný
starec.
Volal sa Muajjiduddaula Madžduddín
Usáma ibn Muršid ibn Alí ibn Mukallad
ibn Nasr ibn Munkiz al-Kinaní al-Kalbí aš
Šajzarí, pre Európanov Usáma ibn Munkíz.
Narodil sa roku 1095, zomrel roku
1188 v meste Šajzar. Mal štyri roky, keď
kresťania dobyli Jeruzalem. Roku 1187
získal sultán Saladin mesto späť. Jeho život je svedectvom éry prvých dvoch krížových výprav. Z druhej, nám omnoho menej známej strany.
Pochádzal z rodu vplyvných veľmožov. Munkízovci boli pánmi strategicky
dôležitého hradu Šajzar (latinsky Caesarea) nad riekou Orontes, v súčasnosti zrú145
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caniny nachádzajúcej sa dvadsať kilometrov od sýrskeho mesta Hamá. Stavba bola
značne poškodená práve počas spisovateľovho života. Roku 1157 zahynula počas
zemetrasenia väčšina rodu práve zhromaždeného na hrade pri akejsi oslave.
Usáma prítomný nebol... Mal šťastie, žil
dlho, aktívne sa zaoberal dobovou politikou – od pätnástich rokov ako bojovník
proti kresťanom i moslimským súperom,
neskôr ako dvoran a intrigán. Pri zobrazovaní udalostí v literárnych textoch preto zostáva zainteresovaný nanajvýš subjektívne. Nie div. Veď napríklad v dôsledku vyhnanstva z Egypta, kde bol účastníkom palácového prevratu a vraždy vezíra Ibn as Sallára (menovanému predtým
Usáma pomohol k moci a pôsobil v jeho
diplomatických službách), prišiel o značnú časť majetku – vrátane zbierky obsahujúcej vyše 4 000 kníh...
Áno, Ibn Munkíz bol aj, a predovšetkým, vzdelanec. V neskorom veku, už na
odpočinku, podnietený rozkvetom umenia na dvore sultána Saladina, úspešného bojovníka proti európskym dobyvateľom, napísal asi desať prozaických kníh
a zbierku básní. Veľmi pravdepodobne aj
preto, že sultán mu dal najavo, že o jeho
diplomatické služby záujem nemá. V súčasnosti je k dispozícii päť spisov tohto
autora. Zo zvyšných poznáme buď názvy,
alebo krátke úryvky, na základe ktorých
však často nevieme usúdiť, s akým žánrom či témou máme do činenia.
Zachovaná básnická zbierka svedčí
o zručnom ovládaní dobových veršových
foriem a priemernom talente so sotva badateľnými náznakmi invencie. Preto sa
radšej pozrime na prózu.
Usáma je tvorcom príručky poetiky a rétoriky, známej pod názvom Kitáb
al-bádí. V dvadsiatich piatich kapitolách
146
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opakuje uznávané poznatky. Dielo zaujme dôkladným a podrobným prístupom
a použitím bohatého a dobovo aktuálneho príkladového materiálu, vďaka ktorému získavame možnosť nahliadnuť do
inak nenávratne stratených textov. Druhou zachovanou neveršovanou knižkou
je Kniha o palici (Kitáb al-asá). V krátkom
traktáte autor zhŕňa to, čo uvádzajú o paliciach slávnych osôb dejiny a legendy –
od Mojžišovej až po Usámovu.
Kniha obydlí a príbytkov Kitáb al-manázil va’d-dijár je básnickou antológiou.
Ukážky sú zoradené tematicky podľa konvenčných obrazov vyjadrujúcich v jazyku
arabských básnikov clivotu za šťastím
v minulosti.
Literárnou kvalitou z Usámovej tvorby vysoko vyčnieva Kniha skúseností (Kitáb al-itibar), zvaná aj Kniha skúseností arabského bojovníka s križiakmi. Dielo života, dielo o živote. V krátkych odsekoch svižne rozpráva o udalostiach plných intríg, bojoch s kresťanskými džaurmi a o ich čudesných zlozvykoch, o lovoch na levy s otcom a strýkom. Napriek
množstvu detailov a reálií by sme pri čítaní nemali zabúdať, že ide, aj z dobového
hľadiska, o beletriu. Usáma nepísal kroniku, ale voľne ladený kaleidoskop spomienok, postrehov, úvah a podivuhodných príbehov vyrozprávaných autorovi osobou, ktorá ich počula od inej osoby. Autobiografické sa prelína s príbehovým. Napoly Proust, napoly Tisíc a jedna
noc. Dielo sa nezachovalo celé, no práve
neukončenosť a neukončiteľnosť rozprávačskej vervy tvorí jednu z jeho podstát,
ktorá spôsobuje, že dodnes pôsobí sviežo a moderne.
Jedinému existujúcemu exempláru rukopisu knihy, ktorý roku 1880 objavil
francúzsky arabista Hartwig Derenbourg,
slovenské pohľady 3
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chýba začiatok. Pamiatka je veľmi stará.
Opis rukopisu diela je prácou Usámovho
pravnuka. Objaviteľ vydal text roku 1886
a preložil ho do francúzštiny. Roku 1905
vyšiel nemecký preklad Georga Schumanna, roku 1922 ruský od M. A. Saľjeho. Nové, modernejšie, kritické vydanie rukopisu vydal roku 1930 americký arabista Philip Hitti, ktorý text aj preložil. Český preklad Rudolfa Veselého vychádzal z Hittim
pripraveného arabského originálu.
Zachovaný text sa skladá z troch častí. Prvá je radená chronologicky, druhá sa
zaoberá autorovým životom a spomienkami voľnejšie. Do tretej sústredil príbehy, ktoré si zaslúžia, aby neupadli do zabudnutia.
Popri opisoch šarvátok s neveriacimi
obsahuje kniha množstvo poľovníckych
historiek.
Násilie boja o smrť a v smrti nahrádza radosť z pohybu a zabíjanie v súlade
s prírodou a prirodzenosťou. Autor venuje pozornosť vynikajúcim sokolom a koňom. Ich charaktery pritom načrtáva podrobnejšie než povahy väčšiny ľudí. S výnimkou otca a strýka, ktorých však zasa
obchádza s ostychom. Zato o kresťanoch
sa píše ľahšie, s vervou, priam boccacciovsky. Dvesto rokov pred Giovannim, s využitím predlôh rímskej a gréckej komédie:
Jedného dňa prišiel ten kresťan domov
a našiel svoju ženu v posteli s iným mužom.
Spýtal sa ho: – Priateľu, čo ťa priviedlo do
izby mojej ženy?
Ten mu odpovedal: – Bol som unavený, a tak som vošiel, aby som si odpočinul.“
– A ako to, že si vliezol do mojej postele?
– Našiel som lôžko rozostlané, nuž som
si ľahol.
slovenské pohľady 3
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– A ako to, že s tebou leží moja žena?
– Lôžko predsa patrí aj jej, vari jej môžem brániť, keď chce uľahnúť do vlastnej
postele?
Čo sa týka kresťaniek, Usáma sa vonkoncom neostýcha:
Je to prekliate plemä (Allah kiež stíha
ich prekliatím!), nie sú schopné zvyknúť
si na nikoho iného než na človeka svojho
plemena!
Aha, tolerancia.
Keď som vstúpil do mešity al-Aksá, čo
mali v rukách templári, medzi ktorými som
mal mnoho priateľov, uvoľnili mi malú kaplnku, aby som v nej mohol nerušene zotrvať v modlitbách. Jedného dňa som tam
teda zasa prišiel. Povedal som: „Alláh je
veľký!“ a postavil som sa tak, aby som sa
mohol začať modliť. Tu sa na mňa vrhol
jeden Frank (t. j. kresťan), schmatol ma,
otočil tvárou k východu a povedal: „Takto
sa modli!“ Priskočili k nemu nejakí templári, chytili ho a odviedli odo mňa. Vrátil som sa teda k modlitbe. Ten človek však
využil, že sú zaneprázdnení, znova sa na
mňa vrhol rovnakým spôsobom, obrátil
ma tvárou k východu a povedal: „Takto sa
modli!“ A zasa poňho prišli templári a odviedli ho. Ospravedlnili sa mi: „Je to nejaký cudzinec, ktorý v týchto dňoch prišiel
z franskej zeme. Ešte nevidel nikoho modliť sa inak než tvárou k východu.“ Na ich
ospravedlnenie som odpovedal: „Už sa tu
nebudem modliť.“
Nuž, každý nech si utvorí názor, aký
sa mu páči. Ja končím. Podľa rady starca:
Príliš dlhé rozprávanie vzbudzuje nu147
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du, veď tých nešťastí a pohrôm je nekonečné množstvo.
MILOŠ FERKO

S
V

Z
SPRÁVY Z VÝSTAV

V Galérii Umelka na Dostojevského rade v Bratislave bola v januári tohto
roku otvorená výstava s názvom Michal
Studený. Výtvarný teoretik Tomáš Štraus
sa ešte roku 2006 vyslovil k jeho tvorbe
takto: „Viac než pre celú scénu charakteristický vývoj a zvraty posledných desaťročí dominujú v jeho diele predovšetkým
systematické návraty a sebacitácie, tvrdohlavé utvrdzovanie a parciálne zlepšovanie dosiaľ povedaného. Jednotlivé tu splýva v akýsi do seba samého sa vlievajúci syntetický obraz nadobúdajúci hodnotu úhrnného symbolu... Čarovné rekvizity autentického ľudového umenia a remesiel, kus starého dreva či keramickej hliny, ktorými sa maliar so zanietením znalca a zberateľa stôp minulosti obklopuje,
sa vehementne tlačia na práve vznikajúci
obraz, stávajúc sa napokon jeho skratkovitou a pádnou definíciou. Vec, povýšená
do čírej obrazovej logiky redukovanej farebnej plochy, navodzuje pritom maximálnu výpovednú schopnosť umeleckej reči.“
Výtvarná teoretička Iva Mojžišová si
pritom všimla, že namiesto nájdeného objektu (objet trouvé), známeho od surrealistov, uplatnil ako prvý vyhľadávaný predmet (objet recherché). „Zo sfetišizovaných reálnych živých aj neživých prírodnín alebo predmetov, vyrobených rukou
človeka, sa časom stali symboly elemen148
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tárnych vzťahov ľudskej dvojice, domova,
života. Podobný zmysel ,symbolov o symboloch‘ nadobudli aj metafyzické domy,
kostoly či cintoríny na jeho naivisticky
maľovaných obrazoch.“
Mojžišová pripomína, že u Studeného „pôvodná hravosť sa v priebehu rokov
zmenila na ironický nadhľad a neskrývané moralizovanie“.
Výstava v priestoroch niekdajšej Umeleckej besedy bola koncipovaná širšie. Inštalované obrazy vo veľkej sále boli rôznorodejšie. Zaujal ma však skôr v malej
sále inštalovaný cyklus Kresťanstvo s motívom kostolíkov. Naivisticky maľovaný poetický olej na sololite z roku 1980
s názvom Opustené kostoly alebo Ducové
(9. storočie) z roku 1982 so svietiacou
modrou v pozadí či celkom minimalisticky poňaté plátno s názvom Diaľnica z roku 2001.
Povedané s Tomášom Štrausom, citované rekvizity, podobne ako vlastná tematická škála Studeného obrazov, sú vždy
opätovne charakteristické. „Ozrejmujú
v našej kultúre čoraz zriedkavejšiu priamu evidentnosť bezprostredného zmyslového zážitku.“ Štraus zároveň hovorí,
že „z detstva definitívne odrastený Michal Studený nám pritom už nijaké ilúzie
neponúka. Ak prepadneme napriek tomu
i dnes čaru jeho starších či novších obrazov, sprítomňujeme si i v súčasnom slovenskom umení jedinečnú panorámu potenciálne vždy možných návratov jednej
a určitej tradície. Čo po prebudení z čara estetiky nevyhnutne nasleduje, je výdych – skrývaná či menej skrývaná nostalgia za niečím, čo dennodenne nenávratne
mizne, čoho už dnes dokonca vari ani
niet.“
J A N A P I V O VA R N Í K O VÁ
slovenské pohľady 3
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SPOZA MORAVY
Pavel Krafl: Přehled česko-polských
vztahů do konce 18. století. Středoevropské centrum slovanských studií, Brno 2013
Pekne to napísal Pavel Krafl, moravský
historik a vzdelaný polonista: „Česko-poľská xenofóbia, charakteristická pre obdobie 10. – 12. storočia, presýtené vzájomnými vojnami, sa v českom myslení mení
v priebehu 13. storočia“ (s. 42). Česko-poľské vzťahy sú doteraz v dejinách značnou anomáliou. Snahy o zblíženie, najskôr v spoločnej monarchii, neskôr v československo-poľskej federácii či konfederácii, vždy neúspešné, plné nedôvery, dnešný poľský záujem o všetko české a česká
ignorancia, ktorá sa mení v českom prostredí iba pozvoľna, to všetko má hlboké
korene. Krafl píše o starších časoch, keď
sa sila oboch krajín menila, aby nakoniec
skončili bez vlastného suverénneho štátu.
Česi vládli stredovekom a gotikou. Napríklad v literatúre 14. storočia boli na
európskej úrovni, po husitských vojnách
inak utvárali svoju renesanciu a humanizmus a Poliaci na hrane renesancie a baroka a neskôr i v klasicizme vynikali a v romantizme – už bez vlastného štátu – dosiahli vrchol. I keď sa Krafl úzkostlivo vyhýba akýmkoľvek aktualizáciám a extrapoláciám, je z jeho textu zrejmé, že staré
vzory správania prežívajú v novodobom
rámci, že Európa má pred sebou ešte mnoho práce a že vytvoriť si jednotné európske orgány ešte neznamená trvalejší úspech, že násilím alebo tlakom sa ešte nič
reálne nevyriešilo, že je potrebná citlivosť
a trpezlivosť. To možno európski bossovia
nevedia alebo nechcú vedieť, kiežby ich
niekto osvietil! Pretože na Európu, už vôslovenské pohľady 3
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bec nie na strednú, nemožno mechanicky aplikovať multikulturalizmus platnejší
trebárs pre Ameriku. Starostlivý faktografický rozbor, ale i varovanie.
Ukrajina, davaj, Ukrajina! Antologie
současných ukrajinských povídek.
Větrné mlýny, Brno 2012
Robiť antológie je nebezpečné. Česká
antológia súčasnej ukrajinskej literatúry
by mohla byť inšpiratívna aj pre Slovensko, ktoré má územne bližšie k Ukrajine.
Napriek neveľmi vhodnému názvu a niekedy menšej prekladateľskej skúsenosti
možno jednoznačne oceniť príchod novej
generácie ukrajinistov v situácii, keď tento odbor nemá ustlané na ružiach. Problematický je výber autorov. Určite je však
dobre, že ide o autorov viac-menej súčasných, ale i starších. Pánboh zaplať aspoň
za nejaké texty o Ukrajine, ktoré nás dnes
budú zaujímať ešte väčšmi než v roku
vzniku antológie. Problém tzv. ukrajinského približovania k Európe by som ponechal na samostatné úvahy, nehľadiac
na to, že Ukrajina bola v rozličných podobách vždy Európou. Otázkou skôr zostáva, nakoľko je výber nazvaný „špecifickým“ skutočne pluralitným obrazom súčasnej ukrajinskej literatúry a nakoľko referuje len určité umelecké a hlavne ideologické línie. Nájdeme tu autorov zo západu i východu Ukrajiny, aj z kyjevského centra, mnohí z nich žili alebo žijú
z rôznych dôvodov viac-menej v zahraničí: komplikované dejiny sa premietajú
i sem. Nájdeme tu koryfejov (Ihor Kosteckyj, Jurij Andruchovyč), naozaj veľa mladých autorov, ale nie najmladších, keďže
už ročník 1980 nie je najmladší. Nepovedal by som, že medzi textami sú nejaké
vyslovene hviezdne, ale na základe niekoľ149
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kých strán nemožno posudzovať všetko.
Otázky nemenia nič na prínose antológie:
azda mali jej autori pri voľbe šťastnú ruku.
Ján Čomaj: Jozef Hnitka alebo Múrom proti hlave. Kysucké múzeum,
Čadca 2013
Slovenská literatúra druhej polovice
20. storočia nepozná osobnosť tak osudovo výraznú a odstrčenú, zatlačenú do ničoty, ako je Jozef Hnitka (1913 – 1992).
Keď som sa pred mnohými rokmi zoznámil s výberom z jeho tvorby, ktorý zostavila jeho dcéra – známa poetka, prozaička a literárna vedkyňa prof. Mária Bátorová –, pochopil som, prečo tento ľavicový
spisovateľ a kultúrny činiteľ neuspel ani
pred rokom 1989, ani po ňom: primnoho
ľudí sa podieľalo na jeho odsune do bezvýznamnosti. Vtedy rozhodovali o ľuďoch
v literatúre, a ani potom nechceli túto pozíciu opustiť. Venoval som Jozefovi Hnitkovi niekoľko štúdií a kratších textov,
podstatný vyšiel v belehradskej medzinárodnej revue STIL. V knihe o Jindøichovi Zogatovi som ho porovnal s týmto českým autorom z jablunkovského triangla
Poľska, Slovenska a Českej republiky, teda
z územia, čo by kameňom dohodil z kraja
Jozefa Hnitku. Nakoniec sa o jeho literárne dedičstvo postarala nielen dcéra, ale
aj Kysucké múzeum v Čadci, okrem iného
vydaním reprezentatívnej knihy. Tá vyšla
s predhovorom Petra Kubicu, ktorý Hnitku označil za „bojovníka za slobodu ducha“; Jana Kuzmíková v doslove s názvom
Právo na slovo Jozefa Hnitku svoje úvahy
uzatvára takto: „Treba zdôrazniť, že tvorba
aj život Jozefa Hnitku predovšetkým predstavujú opozíciu proti akémukoľvek ideologickému zlu a vďaka tomu znamenajú i dôležité morálne memento slovenskej histórie
150
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20. storočia“ (s. 247). Vynikajúca obrazová príloha akcentuje význam knihy. Novinár a autor literatúry faktu Ján Čomaj
(1935) založil svoje dielo predovšetkým
na analýze Hnitkovho života. Berie do
úvahy aj minuciózne epizódy, jeho vstup
do komunistickej strany, účasť v Slovenskom národnom povstaní i ťažkosti po
roku 1945 a neskôr, ale predovšetkým vystihol obrovskú dezilúziu, ktorú vtedajší
ľavicovo orientovaní mladí ľudia prežívali
tvárou v tvár stalinistickej mašinérii päťdesiatych rokov, ale i neskôr. Vystihuje to
i názov poslednej kapitoly (Za toto sme
bojovali?). Hnitka bol umlčovaný pomerne skoro. Autor cituje list, v ktorom mu
na aktíve organizácie slovenských spisovateľov vtedajší predstaviteľ vopred vzal
slovo a písomne mu to oznámil. Prečo bol
Hnitka i so svojimi politickými zásluhami
v novom povojnovom režimu ostrakizovaný, to si najlepšie uvedomíme v samotných textoch jeho diel, pokiaľ ich máme
k dispozícii.
Róbert Letz (red.): Slováci pri budovaní Československej republiky.
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Literárne informačné centrum, Bratislava 2013
Kniha je to výborná! Jednak pre Slovákov, ktorí tu nájdu pohromade veľa textov z vlastnej histórie, jednak pre Čechov,
ktorí majú zrazu možnosť pozrieť sa na
Slovensko a česko-slovenský vzťah očami suseda, teda celkom inak, než sú zvyknutí. Čo ma prekvapilo pozitívne, je to,
že texty nie sú vybrané účelovo, ale skôr
reprezentatívne a ako celok budia dojem
objektívneho zostavovateľského zámeru. Pre mnohých Čechov bude objavom
Masarykovo účelové lavírovanie v otázslovenské pohľady 3
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ke vlastnej existencie slovenského národa, hoci išlo len o novinový rozhovor,
Čech takisto zbadá, ako zložito sa slovenské územie emancipovalo z uhorského celku. Ukazuje sa, že mnohí Slováci
ani z Uhorska nechceli odísť, že Československo bolo skôr náhodným produktom
(hoci tu boli v podstate neprerušené kontakty dané pre slovenských evanjelikov
i jazykom), šancou, ktorú poskytli výsledky prvej svetovej vojny. Z toho vyplývajú
i kolízie čechoslovakizmu. Povedal by som,
že texty na mňa pôsobia dojmom, že česko-slovenský štátny zväzok bol skôr omylom, i keď nemohol nezanechať v oboch
národoch svoje stopy. Je to vzťah priateľský, ale i ambivalentný a permanentne
otvorene alebo podprahovo konfliktný.
Texty svedčia o tom, ako zložito vznikalo
Slovensko ako štátny útvar, keď tu predtým žiadny oficiálne nebol. Pre Čechov sú
slovenské postoje často priveľmi nejasné
a nezrozumiteľné, postojovo viacznačné.
Na jednej strane priťahovanie, na druhej
odpudzovanie, negácia. To isté platí aj pre
Čechov; to, že editorom sa v podstate
nikde nepodarilo reprodukovať český text
bez mnohých chýb, potvrdzuje, že i tzv.
blízkosť oboch jazykov je skôr chimérická. Kniha ako obojstranné zrkadlo je rozhodne potrebná.
IVO POSPÍŠIL

(Z češtiny preložil Jaroslav Vlnka)

ISKRU NEVYKREŠEŠ
Z (ĽAHOSTAJNEJ) NIČOTY
(Mária Bátorová: Medzi ideálom
a ničotou)
Profesor Jozef Mistrík nás naučil nielen rozoznávať štýl(istiku), ale aj rýchle
slovenské pohľady 3

SP 3_15.indd 151

čítať. Uhlopriečne. Ak sa oči zachytia, myseľ podchytí, človek je lapený.
Čítala som Máriu Bátorovú najprv takto v rukopise, do svojej knihy sústredila
texty v podstate z celého svojho tvorivého publicistického života. Ale nie je to
kompletná publicistika: tá by tvorila 800
strán. Autorka pripravila do knihy výber (600 strán). Aj to je veľa. Ak by však
chcela iba sústrediť pozornosť na seba,
bola by to veľmi chabá ambícia ísť s kožou na trh. Myslím si, že Mária Bátorová
chce mať čistý stôl, preto sa ponúkla v celej svojej intimite. A nielen to, ona sa ponúka v spore, v polemike. To je základná
myšlienka po mojom uhlopriečnom čítaní. Polemizuje, lebo nie je ľahostajná. Tak
čítam aj jej titulok: Medzi ideálom a ničotou.
Vrátim sa k sporu, lebo sú v ňom vždy
dve strany, a tak nečudo, že takmer každá jej polemika vyvolá ohlas. Zaujímavé
sú však práve tie ozveny. Lebo ona svojím
vzdelaním, nasadením, intelektuálnou
výbavou vie udrieť nečakane, ale priamo
do stredu. Oživujem si chvíle, ktoré verne
zaznamenala britkým perom. Napríklad,
ako si Ivan Laučík „pod eskortou“ neprevzal cenu z rúk Vinca Šikulu. A zovrie mi
pritom srdce... a som rada, že Mária Bátorová bola často práve tam, kde mala
byť, a videla to, čo z pohľadu z diaľky je
ešte smutnejšie, lebo to bolo poučné alebo citovo ušľachtilé.
Zhodou okolností čítam jej postrehy,
úvahy, úvodníky, glosy, eseje, interview,
ba i rozlúčky s kolegami spisovateľmi
(podtitul knihy znie Na pomedzí žánrov
– eseje a publicistika) po rozjímaní Etely
Farkašovej. Obe sú spisovateľky, siahli aj
po poézii, a obe aj po eseji. Rozdiel v ich
nazeraní na svet nie je v rozličnom hodnotovom nasadení, ale v rozdielnom prí151
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stupe k matérii. Etela Farkašová preniká
sústredenými kruhmi po vrstvách sama
k sebe a podáva o tom správu, aby sme
sa aj my ako čitateľky a čitatelia lepšie
spoznali. Každému je bližší iný spôsob
uvažovania, súvisí to s naturelom. Podstata tvorby Farkašovej je v poznaní seba,
v dolovaní tých najhlbších vrstiev a ich
citlivom pretavení do nového poznania.
Nezostavujem hitparádu, čo je lepšie, takej hrubosti by som sa nedopustila. Spomínam to schválne, lebo toto „súťaženie“,
resp. zostavovanie rebríčkov je akosi hlboko zakorenené a veľmi – myslím si –
hlúpe.
Mária Bátorová neúnavne a akoby
zvedavo obzerá to, čo je pred ňou, nasvieti to, ponúkne na zhodnotenie. Veľmi často polemicky, veľmi často prekvapujúco
a veľmi často razantne. Tradicionalista by
asi povedal: píše mužne! Nie so všetkými
jej „zobranými spormi“ bude čitateľ súhlasiť. Všímam si: raz narazí vpravo, raz
vľavo, ale ona ide vždy rovno. Samozrejme, so solídnym vlastným poznaním.
Nevdojak som si spomenula aj na Ladislava Balleka a jeho vety: „Náš otecko
nás učil zásade, že pokrok je krok za krokom a nie prevrat za prevratom. Každý
prevrat, či už osobný alebo spoločenský,
aj keď je nevyhnutný, je úvod do veľkého
zmätku.“ Mária Bátorová bedlivo pozoruje, či kráčame, alebo sa prevraciame.
A zmätok vie nielen vypozorovať, ale aj
ostro pomenovať. Taká je v úvodníkoch,
ktoré písala do Slovenských pohľadov či
Literárneho týždenníka, taká je v úvahách, inšpirovaných Nitrou, kde žila, alebo hoci nemeckým prostredím, v ktorom
dlho prednášala. Okamih, keď stojí na
malom ostrovčeku v cudzom meste a je
presvedčená, že toto je koniec (či začiatok?), má sugestívny účinok aj na mňa
152
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ako čitateľku. Pristaviť sa, vnoriť do hĺbky, vyplávať znova hore a pohnúť dopredu – nie, nič sa nestalo, ale ten okamih,
tá chvíľa...
Pri čítaní Bátorovej textov si uvedomujem, aký veľký kus cesty prešlo Slovensko od Timravy, Šoltésovej, Vansovej cez
Zoru Jesenskú až po, dajme tomu, Milku
Zimkovú. Za storočie, keď malo jedinú vysokoškolsky vzdelanú ženu, sa krok za
krokom dostalo na európsku úroveň.
Zaujala ma aj podoba knižky (grafický
dizajn Nora Nosterská), lebo je vždy dôležitá. Tá Bátorovej je navyše rafinovaná,
lebo skladbou fotografií aj grafikou chytá
do siete aj človeka naladeného možno len
tak naľahko. Avšak kto by naletel, ten si
teda dá! Mne sa to veľmi páči. Nenáhodne sa o tom zmieňujem, súvisí to s dobou,
ktorú žijeme. Ľudia „čítajú“ obrázky, a tu
je s týmto faktom narábané s vtipom. Áno,
nachytajte sa. Ale čítajte písmenká!
„Ja som sa nikdy nedala sfotografovať,“ píše Božena Slančíková Timrava
roku 1918 Elene Maróthy-Šoltésovej. „Sama sa divím tomu, lebo som bola dosť
márnomyseľná a do svojej práce zaľúbená
tiež dosť. Hádam sa mi nepozdávalo sadnúť pred fotografistu a strúhať takú tvár,
akú on žiada.“
Neviem, či sa Mária Bátorová rada fotografuje. O to v knihe jej publicistiky naozaj nejde – ona „klame telom“. Nadhodí
len tak, akoby s úsmevom Catherine Deneuvovej, vetu, čitateľ sa chytí, a odrazu
ho zaujíma, prečo je to tak, prečo doteraz
nevidel, prečo... Dobrá práca!
„Čo robievaš? Či píšeš niečo?... Ja teraz mám hotové i dve práce, len ich treba
dočista spísať. Ale neviem, či mi ich uverejnia. Nič v nich o pohlavných veciach,
ani bieda ,nešteká‘. Už mi je po krk, či
až nad hlavu, večné písačky o biede, kaslovenské pohľady 3
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luži, bahne – ako majú záľubu moderní
spisovatelia písať. Akoby tu peklo bolo.
Naveky sa napajedím, keď o tom čítam.
Celý život strávim na dedine, a to vrchovskej, nie v dákom veľmi úrodnom kraji,
a nevidím tú štekajúcu biedu a to bahno
mravné, ač hriechu je dosť, ale žeby len
to bolo?“ (list Boženy Slančíkovej Timravy Elene Maróthy-Šoltésovej 26. 2. 1936).
Akoby som počula tú našu Máriu...
Tak si ponad veky dobré spisovateľky vedia podať štafetu.
(Odznelo na prezentácii knihy
M. Bátorovej v decembri 2014)
G A B R I E L A R O T H M A Y E R O VÁ

KATOLÍCKA MODERNA
V ROCKU
Palo Cabo Cabadaj, šéf skupiny Arzén,
mimochodom jednej z najdlhšie pôsobiacich na slovenskej rockovej scéne (nepretržite od roku 1983), je nielen dobrým
muzikantom, ale aj vymýšľačom rôznych,
často až prekvapujúcich projektov. Za
všetky spomeňme aspoň spoluprácu Arzénu s legendárnymi Muchovcami z Terchovej či etno kapelou Nebeská muzika.
Prvý pokus Arzénu o zhudobnenie básní
od slovenských autorov (Ušák Oliva, Žarnov, Doránsky, Vesnin, Geraldini, Strmeň,
Smrek a ďalší) sa objavil na cédečku s názvom Odpovede, ktoré skupina vydala
roku 2011. A bolo nad očakávanie dobré.
Úspešné spojenie krásnych veršov
a modernej interpretácie zrejme nedávalo Palovi Cabadajovi spávať, a tak vymyslel ďalší projekt, tentoraz sólový pod
značkou CABO a nazval ho Bijúce hodiny.
K účinkovaniu v ňom si však neprizval
slovenské pohľady 3
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„domáci“ Arzén, ale obklopil sa umelcami
z iných zoskupení, predstavujúcich rozmanitú hudobno-žánrovú, výrazovú, ale
aj hlasovú škálu. Vznikla tak veľmi zaujímavá pestrá nádielka rockovej muziky
obdarená krásnymi veršami zo zbierok
predstaviteľov slovenskej katolíckej moderny Gorazda Zvonického, Paľa Ušáka
Olivu, Svetloslava Veigla, ale aj ďalších
ako Valentína Beniaka, Andreja Žarnova
a Jána Okáľa.
Na tomto výnimočnom cédečku Palo
Cabo Cabadaj sám zhudobnil všetky texty a sám sa najvýraznejším spôsobom
podieľal aj na ich výslednej prezentácii
(gitary, akustická a basová gitara). V precíznej žánrovej skladbe rockového výrazu tak povedľa seba nachádzame piesne
rytmické, ale aj nežne baladické. K tým
prvým, výrazne rockovým, patrí napríklad zhudobnená Beniakova Pieseň v podaní Martina Máčeka, známeho speváka
z niekdajšej skupiny Babylon (na oživenie spomienok: naspieval o. i. hokejovú
hymnu Nech, Bože, dá či hit Vráť trochu
lásky medzi nás). Máčekov hlas zaznie aj
v dvoch duetoch, najskôr s Máriou Papánkovou (Veiglova báseň Na zemi sa nám
čosi zamotalo), potom s Barborou Švidraňovou, kompozične v jednej z najvydarenejších piesní celého albumu vo Vízii
(A. Žarnov). Mimochodom, mladá slovenská herečka Barbora Švidraňová, rodáčka zo Žiliny, účinkuje na rozličných divadelných scénach, o. i. aj v SND, v Štúdiu L+S, Mestskom divadle v Žiline, hrá
v televíznych seriáloch (Búrlivé víno),
spieva so skupinou Basic Frank Band a aj
na tomto cédečku výborne frázuje a farbou hlasu osciluje medzi Katkou Knechtovou a Simou Martausovou (Bijú hodiny
od Gorazda Zvonického). Zaujali aj výkony ďalších interpretov. Predovšetkým
153

17. 2. 2015 13:10:36

vrúcne, v šansónovom pátose zaspievané
Vyznanie od G. Zvonického v podaní Mariána Geišberga, pieseň Neznámej (Paľo
Ušák Oliva) „žbirkovským“ timbrom podaná Danielom Miženkom zo skupiny
Silent Trio, do folklórneho žánru odetá
Okáľova báseň Viem, ktorú spieva Martin Dikoš z terchovskej Nebeskej muziky, či sympatickým aranžmánom s akustickými gitarami podfarbený rockový výkon Michala Kudlu v piesni Ozvena (opäť
P. Ušák Oliva). Podobne rockovo sa v piesni Predjarná (J. Doránsky) „vyšantil“ Marián Grexa. Kompozične sa z prezentácie básnikov katolíckej moderny vymyká azda len známe latinské vyznanie božskej trojice In Nomine v zaujímavom Cabadajovom aranžmáne a krásnom prednese Márie Rogoňovej. Na konci tohto výnimočného hudobného počinu sa ocitol
Marián Geišberg s recitáciou Epilógu Gorazda Zvonického.
Na záver predsa len malú poznámku
k bukletu: Pripadá mi zbytočne smutno-ornamentálny s rovnako zbytočnými
experimentmi grafika. Naopak, chýbajú
mi texty jednotlivých veršov, ktoré by
nesporne zvýraznili poslanie celého projektu. Napriek tomu cédečko Bijú hodiny
dokazuje, ako sa sila veršov v hudobnom
spojení zmení na celkom nový, často až
nečakaný a pritom pôsobivý umelecký
zážitok.
Š T E FA N H A V I A R

OPÄŤ ROZKVITLA JEHO
OBRAZOTVORNÁ LÚKA
Jeden z autorov básnickej skupiny konkretistov básnik Ján Šimonovič
(17. február 1939 Siladice – 21. december
154
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1994 Malinovo) patril od šesťdesiatych
rokov minulého storočia medzi významné
postavy našej poézie. Napísal pätnásť básnických zbierok. Za najvýraznejší pokladali literárni kritici predovšetkým debut
Pyramída (1964), básnické zbierky Obrazotvorná lúka (1968) a poslednú zbierku Skepsa (1995). Tá vyšla až posmrtne
a básnik sa v nej vyrovnáva so stavom
kultúry v kultúrnom marazme prvej polovice deväťdesiatych rokov. Okrem toho sa
venoval najmä prekladom zo španielskej
poézie (medzi inými preložil celé dielo
Federica Garcíu Lorcu aj časť tvorby Juana Ramóna Jimenéza), písal tvorbu pre
deti a o deťoch. Práve jeho sugestívna
básnická skladba Deti patrila medzi najviac vyhľadávané napríklad na recitačných súťažiach.
Dve výročia Jána Šimonoviča (75.
nedožité narodeniny a 20 rokov od skonu) si pripomenula naša kultúrna verejnosť hneď niekoľkými podujatiami. V októbri minulého roku nadviazali v rodnej obci básnika na literárne stretnutia
s Jánom Šimonovičom ešte z osemdesiatych rokov a pripravili podobné podujatie
ako spomienkovú slávnosť. Jeho súčasťou
bolo odhalenie pamätnej tabule na priečelí miestneho kultúrneho domu (básnikov rodný dom je totiž na okraji obce
a je v súkromných rukách) s pripomienkou základných údajov o osobnosti známeho rodáka. V programe (za účasti viacerých literárnych osobností) boli pripomenuté tri lokality, ku ktorým mal Ján Šimonovič blízko – rodné Siladice, Bratislavu, kde strávil svoj aktívny život, a Malinovo, obec pri hlavom meste, kam sa s rodinou utiahol po odchode do invalidity.
V programe sa rozvinulo najmä rozprávanie o živote a tvorbe básnika. Zaspomínala si manželka Alžbeta i dcéra Marta, syn
slovenské pohľady 3
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Daniel predstavil zhudobnenú detskú poéziu, ktorú zaspievala Viktória Nagyová.
Detstvo si pripomenuli siladickí vrstovníci Jána Šimonoviča. Básnické zbierky
charakterizoval a zhodnotil literárny vedec Radoslav Matejov, o jeho esejistickej
tvorbe v spojení s Váhom a rovinatou krajinou hovoril filozof Dalimír Hajko a na
stretnutia v literárnych redakciách spomínala Anna Šikulová. Významnou časťou
programu bolo uvedenie spomienkového
zborníka Z obrazotvornej lúky Jána Šimonoviča, ktorý zostavila manželka Alžbeta
a graficky pripravil a uviedol do knižného
života výtvarník Miroslav Cipár. V zborníku (ktorý vydal obecný úrad) nájdeme
nielen výber z autorovej poézie, ale aj spomienky kolegov a priateľov, ukážky z dobovej tlače, hodnotenia básnika, odborné zhodnotenie jeho diela i množstvo fotografií.
Druhou spomienkou na básnika bolo
rozhlasové umelecko-publicistické pásmo
vo vysielaní RTVS na Rádiu Regina s názvom Podoby domova básnika Jána Šimonoviča. Odvysielané bolo 25. decembra 2014 a predstavili sa v ňom spomínané tri lokality, ktoré vplývali na životný
pohľad básnika. V relácii sme okrem poézie počuli rodákov zo Siladíc, rozprávanie o rodinnom prostredí, literárnych aktivitách i pohľade na dielo od literárneho
vedca.
Do tretice si na autora zaspomínali koncom januára tohto roku v trnavskej
Knižnici Juraja Fándlyho v rámci tradičných literárnych štvrtkov, ktoré prinášajú vždy nové témy a nových autorov. Niekedy nemusia byť mladí a začínajúci, prípadne debutujúci. Dôležité je, že sa tvorba z novšieho i staršieho obdobia uvádza
v nových kontextoch a z rôznych pohľadov. Záujem o pripomenutie diela a osobslovenské pohľady 3
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nosti básnika pri jeho „dvojvýročí“ v čitárni knižnice prekvapil aj samotných organizátorov. Tentoraz na básnika spomínala
manželka Alžbeta a novinárka, literárna
redaktorka Helena Dvoøáková. Básne recitoval člen trnavského súboru DISK Ján
Rampák. Počúvali sa aj platne zo šesťdesiatych rokov minulého storočia s autentickou autorskou recitáciou. Odznelo niekoľko charakteristík tvorby Jána Šimonoviča. Jednu z nich vraj ešte v čase pred
vyjdením debutu autora napísal Jánovi
Šimonovičovi český básnik František Hrubín: „Básníkovi, z kterého budeme jednou
všichni odepisovat.“
-MAJU-

L
S

Z
Z LITERATÚRY
ZAHRANIČNÝCH
SLOVÁKOV

Úvodná strana Nového života č. 11 –
12/2014 už tradične patrí ukážke z Antológie slovenskej poézie 20. storočia, ktorej zostavovateľom je Víťazoslav Hronec.
Tentoraz sa môžeme začítať do básne Coda od Márie Ferenčuhovej, v ktorej autorka pôsobivým spôsobom tematizuje motív starnutia.
Marína Šimáková-Speváková, literárna kritička pôsobiaca v Oddelení slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom
Sade, sa prezentuje úvodnou esejou
v rubrike Rozkoš z textu, ktorá bola v minulom ročníku venovaná fenoménu smrti, smrteľnosti, konečnosti ľudského života, resp. záhadného, nespoznaného času
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pred a po narodení ľudského jedinca. Autorka sa v texte Biela esej o smrti opiera
o viaceré literárne či filozofické pramene
svetovej i domácej proveniencie a stručne
naznačuje možné podoby imaginárnych
svetov smrti a ich komunikácie so svetom
živých...
V čitateľsky obľúbenej rubrike Chat
sa rozpráva vojvodinský básnik, prozaik
a publicista Martin Prebudila s popredným srbským spisovateľom Radomirom
Andriæom, súčasným predsedom Združenia spisovateľov Srbska – najstaršej spisovateľskej organizácie v tejto krajine. Pre
nášho čitateľa bude v rozhovore najzaujímavejšie azda zistenie, že problémy spisovateľských organizácií sú veľmi podobné v Srbsku i u nás, a takisto informácia o nedávnom podpísaní Memoranda
o spolupráci medzi Združením spisovateľov Srbska a Spolkom slovenských spisovateľov...
Rubrika Pulzovanie literatúry je opäť
veľmi bohatá. Môžeme si v nej prečítať
poeticko-reflexívne texty básnika a prozaika Jána Labátha, poviedku Ondreja Peťkovského Mojmirovac a Zlaty Matlákovej
Pomenovať dcéry, zo svetovej literatúry
ukážky z krátkych zamyslení Rabíndranátha Thákura a poviedku Alice Munrovej, nositeľky Nobelovej ceny za literatúru z roku 2013.
Rubrika Studnička pamäť prináša ďalšiu časť z denníka významného básnika,
prozaika, literárneho kritika, zostavovateľa viacerých antológií, dlhoročného redaktora a hlavného redaktora časopisu
Nový život Víťazoslava Hronca, ktorý s obdivuhodnou precíznosťou a systematickosťou zaznamenáva na priereze desaťročí udalosti svojho osobného i literárneho
života, mapujúc tak i širší kontext dobového literárneho diania.
156
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Rozlúčke s osobnosťou básnika Pavla
Mučajiho je venovaná rubrika In memoriam, v ktorej sú ukážky z autorovej básnickej tvorby. Rubrika Literárne snemovanie (3) prináša texty Michala Babiaka,
Marty Součkovej, Mirona Pukana, Zuzany
Čížikovej a Petra Kášu venované tvorbe
jubilujúcich osobností Michala Harpáňa,
Víťazoslava Hronca a Márie Myjavcovej.
Číslo tradične obsahuje rubriku venovanú recenziám nových knižných titulov dolnozemskej i „hornozemskej“ slovenskej literatúry, tentoraz zamyslenie
nad knihami Samuela Boldockého, Jána
Kačalu a Jany Juráňovej prezentuje Etela Farkašová, Mária Matiová a Jakub Souček.
Napokon si v rubrike Miscelaneá môžeme prečítať vyznanie úcty a vďaky jubilujúcemu jazykovedcovi Pavlovi Žigovi
z pera Miroslava Dudoka, ďalej text Samuela Koruniaka hodnotiaci dielo už spomínanej jubilujúcej jazykovedkyne, spisovateľky, kultúrnej dejateľky Márie Myjavcovej a napokon články Vladimíra Valentíka a Pavla Čániho o grafikovi Radovanovi Jandriæovi, ktorého reprodukcie
spolu s reprodukciami sôch takisto jubilujúcej Katice Pavelkovej-Vukajloviæovej
ilustrujú toto číslo.
E FA R

INFORMÁCIA
O LITERÁRNYCH CENÁCH
A PRÉMIÁCH LITERÁRNEHO
FONDU ZA ROK 2014
Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru – udelí literárne ceny:
1. Cenu Literárneho fondu za pôslovenské pohľady 3
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vodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok
2014,
2. Cenu Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov) za rok
2014,
3. Cenu Imre Madácha za pôvodné
dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo
slovenčiny do maďarčiny za rok 2014,
4. Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo
slovenčiny do ukrajinčiny za rok 2014.
Výbor súčasne udeľuje prémie pozoruhodným dielam, ktoré neboli ocenené
cenou.
Ceny a prémie možno udeliť len občanom SR s trvalým pobytom na Slovensku
za diela realizované na Slovensku.
Na udelenie ceny prichádzajú do
úvahy diela z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy, esejistiky, literatúry pre deti
a mládež, literatúry faktu a dramatickej
tvorby realizovanej v divadle, rozhlase,
filme, televízii.
V tejto súvislosti sa obraciame na
všetky vydavateľstvá krásnej literatúry na
Slovensku, ako aj na samotných autorov
diel, aby do 15. 3. 2015 poslali návrhy na
ocenenie a prémiovanie najlepších knižných diel, ktoré vyšli v roku 2014 v 1.
vydaní. Knihy poslané po tomto termíne
nebudú akceptované. Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné dáta a adresu autora.
S návrhmi treba poslať bezpodmienečne tri výtlačky navrhnutého diela na
adresu:
Literárny fond
Sekcia pre pôvodnú literatúru
Grösslingová 55
815 40 Bratislava 1

slovenské pohľady 3
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Prípadné ďalšie informácie poskytne
PhDr. Anna Bédiová – tel. č.: 52 96 35 29,
bediova@litfond.sk.

L

LECHÁREŇ
PREDOHRA

Matka príroda sa zo zimy prebúdza,
akoby sa jej nechcelo vstávať. A čo vy?
Nespite a čítajte!
n

AHÁ! IHAHÁ! IHÍ!
MESIAC KNIHY
E. Farkašová: Načúvam Ramu
J. Juráňová: Nevybalená náležitosť
K. Gillerová: Ak mi uvaríš
V. Šikulová: Zviera do metra
J. Benková: Dievča s kačacím venom
V. Švenková: Horory na dosah
D. Fulmeková: Tragická sila pilín
Ľ. Mišíková: Vyvalená
I. Dobrakovová: Kokso
n

VIDELA / ČÍTALA / POČULA
Rukopis stojí na samom začiatku cesty knihy. S týmto rozmaznaným deckom
prichádza autor do vydavateľstva, aby si
po mesiacoch či rokoch odnášal výrastka,
v ktorom už iba s ťažkosťami spoznáva
svoje dieťa...
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n

STALO SA

S

– Dvadsať rokov som potreboval na
to, aby som zistil, že som zlý spisovateľ.
– Prestaneš písať?
– Vylúčené, už som príliš slávny.
n

BOLI SME PRI TOM
Základom odborného vzdelania kníhkupca je udržiavanie čistoty.
n

NAPÍSANÉ
Zo sprievodného listu redakcii: „Dávam Vám svoje autorské právo urobiť
v texte menšie gramatické i štylistické
chyby.“
n

OPYTNÍK
Aké je tvoje obľúbené nárečové slovo?
Štefan Moravčík: – Í. Je to najkratšie
sloveso, ktoré po záhorácky znamená, že
niekto je, žerie, kŕmi sa, napcháva sa.
P. S.: Tak teda do zjedenia a do čítania!
MILAN LECHAN
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P
PRIPOMÍNAME SI

Jozef Tóth – 90
Gréckokatolícky kňaz,
roku 1990 jeden zo spoluzakladateľov gréckokatolíckej bohosloveckej
fakulty UPJŠ v Prešove,
ktorej bol istý čas aj prodekanom (v súčasnosti je
čestným dekanom fakulty). Okrem pedagogickej práce (na fakulte prednášal systematickú vierouku, dogmatiku a náboženskú porovnávaciu vedu) sa venoval písaniu prózy a poézie, no knižne debutoval až roku 1995 (nábožensko-filozofické
básne v próze Človek Jób hovorí s diablom. Evanjelium apoštola Judáša, básnická zbierka Piesne zo Solúna a historicko-beletristické eseje venované trom mučeníkom Spev košického tria). Desaťročia
predtým bol ako politicky nespoľahlivý
prenasledovaný totalitným režimom (o.
i. internovaný do vojenských táborov
nútených prác, resp. ako robotník v rozmanitých pozíciách v Košiciach). Roku
1997 mu vyšiel výber poézie pod názvom
Dary zo Solúna, dva roky nato sa podieľal na vzniku spevníka Duchovné piesne.
Priebežne publikoval náboženské eseje,
prózu a verše v časopisoch (Slovo, Verbum), zborníkoch a kalendároch. Z ďalších básnických zbierok spomeňme Slnko
pod zemou, Posolstvo, Babylonské piesne,
Žalmy a i.
Narodil sa 20. marca 1925 v Haniske.
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Alexander Halvoník – 70
Popredný literárny
kritik a prekladateľ, prozaik, redaktor a publicista pôsobil po štúdiu
(francúzština a slovenčina na FFUK v Bratislave)
vo viacerých významných funkciách, najskôr v akademických
štruktúrach SAV, potom ako riaditeľ odboru na MK SR, riaditeľ Vydavateľstva
Spolku slovenských spisovateľov, riaditeľ
Literárneho informačného centra, šéfredaktor Knižnej revue a Literiky, resp.
zástupca šéfredaktora vydavateľstva Veda či Slovenských pohľadov. Aj v čase plnenia náročných pracovných povinností
usilovne písal a uverejňoval štúdie, eseje, články, recenzie v literárnych časopisoch, resp. v dennej tlači. Podieľa sa na
tvorbe mnohých rozhlasových relácií o slovenskej, resp. svetovej literatúre. Prekladá z francúzskej literatúry (Benzoniová,
de Buron, Quesnel, Jouve, Butor, Jacq
a ďalší). Roku 1993 mu vyšla kniha prerozprávaných orientálnych Rozprávok z tisíc a jednej noci, o tri roky sa prezentoval
vlastnou prózou, novelou s názvom Svrbenie krvi. Výber z jeho textov vyšiel súborne v dielach Premeny (Slovenská próza na rozhraní storočí) a Premeny II (Literárny proces v slovenskej próze na začiatku
2. tisícročia). Kniha s názvom Mátoha, neboj sa! mu vyšla roku 2014.
Narodil sa 22. marca 1945 v Novej
Bystrici.
n

Ján Tazberík – 65
Debutová zbierka básní Pramene svetla mu vyšla, keď mal dvadsaťsedem rokov
a keď sa začínal naplno venovať odbornej
slovenské pohľady 3
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pedagogicko-vedeckej
a výskumnej práci v oblasti kultúry (Katedra estetiky FFUK v Bratislave,
Výskumný ústav kultúry,
Literárnovedný ústav SAV,
Národné osvetové centrum, Spolok slovenských spisovateľov).
S odstupom rokov mu vychádzali ďalšie
zbierky poézie (Rozpätie jasu, Interpunkcia svetla a takmer po dvadsiatich rokoch
Spod hladiny kameňa). S profesorom Vladimírom Brožíkom napísali monografickú
prácu Dialektika kultúry (1988). Naďalej
publikuje časopisecky (niekoľko desiatok
recenzií). Roku 1996 patril k signatárom
výzvy Otvoreného fóra Zachráňme kultúru. V roku 2014 mu vyšla zbierka Spodný
bod svetla.
Narodil sa 3. marca 1950 v Rimavskej
Sobote.
n

Bohuš Bodacz – 60
Jeden z našich najusilovnejších spolupracovníkov, člen redakčnej rady
Slovenských pohľadov,
prozaik, literárny kritik
a publicista vyštudoval
etnografiu a folkloristiku
na FFUK v Bratislave. Krátko po skončení
štúdia pracoval viac-menej už iba v redaktorských pozíciách vo vydavateľstve
Obzor, v redakciách Osvetovej práce (aj
ako šéfredaktor), Literárneho týždenníka,
Slova, vo vydavateľstve Iura edition. Na
etnografické témy písal v odbornej tlači
už počas štúdia (najmä Slovenský národopis). Roku 1985 vyšla odborná monografia Horná Cirocha, na ktorej participoval a kde sústredil poznatky z dlhodobého výskumu. Paralelne so záujmom
159
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o etnografiu sa už počas štúdia zaujímal
aj o literárne žánre. V celej plejáde časopisov začal publikovať poviedky, ale aj
kritické články a recenzie, a to nielen zo
slovenskej, ale aj svetovej literatúry. V súhrne ich je už niekoľko stovák. V literatúre sa knižne uviedol roku 1997 titulom
Premeny ohňa – Generačné portréty I (spolu s Bystríkom Šikulom). Rok nato vyšli
aj Skrytá galéria – Generačné portréty II
(opäť s B. Šikulom). Z dosiaľ vydaných
prozaických kníh spomeňme Pokoj noci
(2000), Strážca tajomstva (2001), Strážca tajomstva v krajine bláznov (2001),
Polnočná žena (2004), Nuda v krematóriu
(2010). Napísal scenáre k dokumentárnym filmom Skapal tu pes, Hladný ako
spisovateľ, Hľadá sa Janko Hraško. Minulý rok vyšla v matičnom vydavateľstve
antológia príspevkov viacerých autorov
s názvom Dokonalý súmrak – Budmerické
inšpirácie, ktorú zostavil.
Narodil sa 1. marca 1955 v Bratislave.
ŠAH

GEORG CHRISTOPH
LICHTENBERG
n

Najhorlivejší obrancovia vedy, ktorí
neznesú, aby ju niekto spochybnil, sú
spravidla jednotlivci, ktorí to vo vede
ďaleko nedotiahnu, a tento nedostatok si v skrytosti aj uvedomujú.
n

Dokazovať, aby schopní ľudia uverili, že sme, čo nie sme, býva obyčajne
ťažšie než sa stať naozaj tým, čím sa
chceme zdať.
n

Ak by sa právo študovalo preto, aby
sa ľahšie kradlo a nie aby právo chránilo poctivých ľudí, prefíkaní darebáci by boli o to nebezpečnejší, ba vznikol by nový druh nebezpečných zlodejov. Nepochybne sa musí zdokonaľovať zákonodarstvo, keď existujú darebáci, ktorí ho študujú preto, aby so
zdravou kožou unikali zákonom.
n

Sú mená, ktoré by mali visieť na
všetkých šibeniciach sveta.
n

Oprava
V čísle SP 2/2015 sme nesprávne
uviedli vek autora. Stojan Lekoski sa dožíva 60 rokov. Stojan Lekoski sa rovnako nie podieľal na preklade Proglasu, ale je jediným prekladateľom Proglasu do macedónčiny a zostavovateľom bibliografického vydania Proglasu. Autorovi sa
ospravedlňujeme.
– red –
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Nazdávam sa, že zdrojom ľudskej
úbohosti väčšinou býva apatickosť
a ústupčivosť. Národ, ktorý bol rozhodný, vždy bol aj najslobodnejší a najšťastnejší. Apatickosť nič nepomstí, znáša aj tú najväčšiu potupu
a najväčší útlak.
VYBRAL A PRELOŽIL
VINCENT ŠABÍK
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