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Je úplná náhoda, že najväčšia stavba v roku
dvestoročnice Ľudovíta Štúra sa zrejme zavŕši na Štúrovej ulici v Bratislave. Už pridlho to
bola jama, rozvrátené križovatky, chýbajúci most
cez Dunaj kedysi postavený ako Most Františka
Jozefa. Všetko na tej ulici by sa malo obnoviť.
Mesto, z ktorého Štúra kedysi (1843) vyhnali,
mu v roku jeho dvestoročnice, viac náhodou ako
úmyselne, postavilo nechcene pamätník. Do dokončenia nás netlačí výročie muža (jedného
z tých), ktorý nám dal jazyk a prvé slovenské politické noviny písané v spisovnej slovenčine, ale
peniaze z Európskej únie.
Keď sa bude dať po ulici voľne chodiť, stane sa väčšmi viditeľná aj veľká mramorová tabuľa so zlatým písmom oznamujúca, že tu bola
redakcia Kultúrneho života, týždenníka slovenských spisovateľov, ktorý sa nezmazateľne zapísal roku 1963 do bratislavského predjaria, ako aj
československej jari 1968. Tabuľa je tu oprávnene. Československý projekt predsa vznikol ako
národnoemancipačné hnutie Slovákov. Bol to
najväčší, najprepracovanejší, najprogramovejší
a najdôslednejší projekt reforiem vtedajšieho socialistického tábora. A ten siahal od Berlína až
po Vladivostok na brehoch Tichého oceánu. Pokus o zmenu na takomto priestore bol zároveň
významným európskym hnutím. Bola to oná výnimočná chvíľa, keď krajinu dostalo do pohybu
to, že osobná, individuálna a kolektívna skúsenosť sa zbehliv jednom bode a čase.
Keď sa obnoví Štúrova ulica a bude dobre
vidieť fasády budov, nenájdeme už ani stopy po
1

17. 9. 2015 9:23:00

druhej tabuli, dvojičke tej prvej. Na nej boli, tiež zlatým písmom, vyryté mená
ľudí, ktorí tvorili redakciu a autorské zázemie Kultúrneho života. Tabuľu sňali
pri oprave fasády s tým, že ju vrátia na pôvodné miesto, veď ide o pamiatku.
Ale spätnej inštalácie sa nedomáhali ani na nej uvedení autori, ani tí, ktorí to
všetko vymysleli a zohnali nemalé peniaze na večnuju pamiať práve na ulici
Ľudovíta Štúra. A nedomáhali sa, samozrejme, ani kritici tejto tabule, ktorí nemohli stráviť, že sú na ojedinelom, nebývalom zozname vedno s ľuďmi, s ktorými ich už dnes nič okrem nepriateľstva, zášti, neznášanlivosti a zaznávania
už nič nespája. Tí ľudia sa dnes, takmer po polstoročí, nepoznajú, nezhovárajú, nezdravia. Ide to až za hrob. Jednému z onej tabule neumožnili ani pohreb v tomto meste. Krátko nato prach nositeľa iného mena z tabule zasa
spočinul na prestížnom bratislavskom cintoríne. Oba príbehy sú z roku 2015.
Dá sa povedať, že onú mramorovú tabuľu s pozláteným menoslovom z fasády
azda ani tak nesňali ako rovno strhli. Prázdne miesto po nej svedčí o tom, že
aj dnešná nejednota – nejednota vôle, nejednota jazyka – je pre niektorých
priam program. Aj dnes podlamuje vôľové schopnosti spoločnosti, národa.
A živí konfrontáciu, ktorá nie je súčasťou demokratického zápasu za veľké
idey. Ako keby o ne (veľké idey) nebol záujem, ako keby sme si ich ochotne
dali vziať z rúk.
Možno aj v tom je odpoveď na otázku, prečo dnes slovenská inteligencia,
inteligencia v samostatnom slovenskom štáte nie je súčasťou výrazného európskeho pohybu, prinajmenšom pokusu hľadania. Práve tak ako na Západe
a Východe v roku 1968 aj teraz vrcholí veľká európska kríza. Kríza projektu európskej integrácie. Kríza spoločnej európskej meny. A naplno do krízy
nás dostali aj transatlantické vzťahy a vojnové ťaženia. V kríze je nebezpečne
ochromené európske myslenie. Rozchádza sa i jazyk, ktorým hovoríme. Nenachádzame spoločnú reč nielen v Európskej únii, ale ani vnútri malého štátu.
Rok 1968 nie je iba dávna spomienka, je to aj o tom, že sme vtedy vedeli
dať masovo odpoveď na otázku, ako sa to všetko nás Slovákov týka. Podobnú
situáciu sme zažívali aj v roku 1989. Napokon, aj počas jediného úspešného
referenda na Slovensku, v roku 2003 – o vstupe do Európskej únie, neuveriteľne vysoké percento, 92 %, občanov hlasovalo za. Mnohí sa však nedostavili, okrem iného aj preto, že sa s nimi nehovorilo zrozumiteľným jazykom.
Hlasovali za projekt Európa napriek topornosti oficiálneho jazyka vtedajšej
vládnej referendovej kampane. To je jeden z veľkých paradoxov slovenskej
mentality v rozhodujúcich historických chvíľach.
Vidieť to na troch práve takých veľkých ako verejnosťou neočakávaných
krízach. Na chaose, na ktorý nebol nikto pripravený, chaose vojnového konfliktu a vyprovokovanej zrážky mocností na východe od našich hraníc, na cha2
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ose migrantskej, utečeneckej a azylantskej vlny a na grécko-európskej kríze
neuveriteľných rozmerov – na kríze spoločnej meny, v ktorej sme natvrdo spoznali, ako záujmy bánk protirečia národným záujmom štátov. Jasne vidíme,
že tu ide už aj o nové usporiadanie pomerov v Európe, vo svete, v eurozóne,
a nevieme sa orientovať.
Inak povedané, nielenže nehovoríme spoločným jazykom, nemáme ani
rovnaké slová na pomenovanie rovnakých situácií, nevieme uznať právo na
to, aby sme rozlične, pluralitne hovorili o tom, čo sa nás bezprostredne dotýka. Po dlhom čase nám „zahraničná“ politika zasa masovo vtrhla do každodenného života, do každodennej peňaženky. Azda ešte nikdy nebolo tak priamočiaro dianie v zahraničí prepojené s našim domácim životom a myslením
ako dnes. Azda ešte nikdy od vstupu do EÚ a NATO nebolo také dôležité mať
schopný verejný jazyk, publicistiku, novinárčinu, žurnalistiku, ktorá by rozširovala náš každodenný obzor. Pociťujeme pálčivý problém nedostatku každodenných dobre sa orientujúcich pluralitných odborníkov novej generácie
a ich dobre nás orientujúceho jazyka. Chýba nám niečo také, ako je spoľahlivá
predpoveď počasia. Nejde o politické požiadavky, ide jednoducho len o jazyk.
Jazyk akoby nám bránil pomenovať veci skutočným menom. Tzv. zahraničné udalosti nás rozdeľujú, nespájajú. Slovensko sa naplno ocitlo v zmenenom svete. Kríza, ktorou prechádzame, nás mení, mení aj možnosti vlády
a obmedzuje možnosti jazyka, ktorým hovorí. V nekonečných bruselských
schôdzkach o Grécku sa stalo jasné, že Slovensko patrí medzi krajiny s „tvrdou menou“. Podľa profesora Winklera sú nimi Nemecko, Holandsko, Írsko,
Fínsko, baltická trojka – Estónsko, Lotyšsko a Litva – a susedné Rakúsko a Slovinsko. A záujmy týchto štátov sa dostali do zrážky s krajinami historicky mäkkých mien, ako je Francúzsko a Taliansko, ktoré chceli udržať Atény v eurozóne takmer za akúkoľvek cenu. Autor tohto zoznamu, berlínsky univerzitný historik Heinrich A. Winkler, v svojej najnovšej knihe Skúšky súdržnosti, Nemecko,
Európa a intervencie Západu 1990 – 2015 konštatuje: základná zhoda nevládne ani medzi devätnástimi členmi eurozóny, ani medzi dvadsiatimi ôsmimi
členmi Európskej únie. Z pohľadu celej Európy je pre porušovanie základných
princípov EÚ spochybnené Maďarsko a Rumunsko. To preto, lebo Maďarsko
a Rumunsko ohrozujú európsku súdržnosť. Ohrozujú ju práve tak, ako Grécko
ohrozilo a ohrozuje súdržnosť eurozóny. Projekt EURO nesplnil nádeje, že
väčšmi združí, prepojí národy Európy. Európa sa nestala s eurom európskejšia,
ale naopak – nacionalistickejšia. Otázka európskej integrácie je otvorená. Niet
nijakého spoľahnutia na to, že Európa vyjde z kríz posilnená. Pritom medzi
dnes nespochybniteľných členov „tvrdého eura“, vlastne tvrdého jadra, bude
patriť Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Holandsko, Slovensko a Luxembursko.
slovenské pohľady 10
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Historik W. Borodzej z varšavského univerzitného historického inštitútu
a z vedenia Kolégia Imreho Kertésza vidí rozdelenie Európy a Západu inak.
Nové je delenie Európy na Sever a Juh a potrvá dlho. Je to delenie, ktoré tu
ešte nikdy nebolo. Nie je to len deľba, kto má alebo nemá spoločnú menu
euro. K európskemu „Severu“ sa pridružili tri baltské štáty – Estónsko, Lotyšsko a Litva –, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko a Slovinsko,
ostatné nástupnícke štáty Juhoslávie, Bulharsko a Rumunsko zostávajú na
Juhu vedno s Gréckom. Nové delenie Európy si tak v „starom Západe“, ako aj
v „starom Východe“ málokto uvedomuje. V roku 1989 bol jeden Západ a dve
Európy. Rozčesnutie spôsobila v roku 2003 začatá Bushova iracká vojna. A tak
teraz máme dva Západy. Obe časti novej európskej architektúry – Sever a Juh
– tu mlčky stoja proti sebe neschopné slova. Pritom dnešné nové usporiadanie
Európy je najväčšou výzvou pre všetkých, ktorí ešte veria, že projekt Európa
nestratil zmysel.
Nová deľba je však aj v pomeroch, ktoré priniesla ukrajinská kríza. Dnes
je jasná nová hranica, hranica konfrontácie na východ od nás. Zároveň je to
nová deliaca čiara v Európe. Riziká nepretržite narastajú pod vplyvom radikálnych názorov stúpencov prenikania smerom k Moskve a tvrdej línie voči
Putinovi. Predná línia NATO sa počas tejto krízy posunula o niekoľko sto kilometrov na východ, bližšie k Rusku, konštatuje český historik Jan Eichler. Táto
konfrontácia prinesie nárast napätia, rizík a tlak na zvyšovanie vojenského
rozpočtu. Na časy nádejí na uvoľnenie spred štvrťstoročia môžeme len nostalgicky spomínať, hovorí Čech J. Eichler. Ak sa v roku 1989 aj začal písať nový
letopočet, je úplne inakší, ako si to väčšina Európanov predstavovala, konštatuje aj Nemec, autor opusu Dejiny Západu Heinrich A. Winkler.
Sme svedkami nového usporadúvania sveta. Pred očami sa rozpadá
projekt Európa ako nevojenskej, občianskej mierovej mocnosti. Pritom so sebavedomím, že postupujeme z pozície sily príťažlivosti Európskej únie a že
sme preto zároveň silnejší ako Rusko, sme prispeli k vzniku jednej z najväčších kríz – ukrajinskej. A k silnejúcemu procesu plazivej novej studenej vojny.
Ako nás táto kríza mení ako jednotlivcov a národ? Panuje nadvláda oficiálnej ideológie politickej korektnosti. Nadvláda oficiálnosti a oficióznosti jazyka značne formovaného jazykom hovorcov EÚ a už od čias „humanitárneho
bombardovania Juhoslávie“ v roku 1999 najmä hovorcami Severoatlantickej
aliancie NATO. Nejde len o očistu jazyka v ére mútnych slov pod hladinou
reči. Ubránime jazyk faktov pred nadvládou toho, čo bývalý americký viceprezident a niekdajší kandidát na prezidenta USA Al Gore nazval kultúrou lži?
(15. augusta 2015)
4

SP 10_15.indd 4

slovenské pohľady 10

17. 9. 2015 9:23:00

Boris Jirků: Šťastný maliar, 2014
slovenské pohľady 10
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I VA N K R A S K O

JE NUTNÉ...
Je nutné, nutné poznať vás i seba!
Tie výsmechy, tie jedy lží,
tú trpkosť, ktorá v duše z neba
namiesto manny naprší...!
Už zbytočné je klamať starou lesťou!
Váš dnešok biedou žobráka
sa vlečie kamsi fádnou cestou,
a cesta všadiaľ rovnaká.
Je márne hľadať k vašim srdciam dverí:
už nič viac do nich neláka,
v ten Eden nik už neuverí,
kde úbohosť čnie žobráka,
kde svetlých citov na cmiteri
sto vzdorov huláka...
(Verše, 1912)

6
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VINCENT ŠABÍK

SLOVANSTVO
A SVET BUDÚCNOSTI
– K ŠTÚROVÝM
ŠTÁTNOPOLITICKÝM
KONCEPCIÁM

Európa má dve tváre: Mýtus Európy, idea a realita.
Aby sme pochopili fenomén Európy, musíme zostúpiť až na dno jej dejín.

Vychádzam z tézy, ktorá sa mi nanucuje v osobnej konfrontácii s historicko-politickými osudmi slovenského národa a ich personifikovanými činiteľmi,
že Ľudovít Štúr pôsobí ako identifikačná osobnosť slovenského kultúrneho,
literárneho, duchovného a nie na poslednom mieste historicko-politického
života, jeho vývinu a rozvoja v kľúčovej epoche Európy 19. storočia, keď sa
formovali moderné európske národy. Tento aspekt jeho osobnosti som si uvedomoval najmä koncom osemdesiatych rokov minulého storočia, keď sme
koncipovali spisovateľské noviny Literárny týždenník s oficiálne určenou záväznou limitáciou na literatúru (ako to programovo naznačuje už sám názov
tohto periodika). Vtedy som v rámci svojej všeobecne intelektuálnej zvedavosti natrafil na tézu nemeckého historika, podľa ktorého Slováci nemajú
vlastné politické a štátotvorné myslenie. V knihe Politická spravodlivosť (Politische Gerechtigkeit, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1987) autor Otto Höffe túto charakteristiku starého stredoeurópskeho národa (etnika?) zdôvodňuje tisícročným pohlcovaním v Uhorskom kráľovstve a takmer storočnou anonymizáciou v Československu; pravda, špecializovať podiel Germánov na mnohých politických nespravodlivostiach tu nepripadá do úvahy. Prekérna pozícia
Slovákov medzi západnými Germánmi a východnými Slovanmi sa ani v modernej historiografii neeviduje: napríklad kompendium Die Germanen – Das
grosse Sachbuch zur Frühgeschichte Europas, Mníchov, Bertelsmann, 1992,
eviduje iba Lužických Srbov. Ale ani múdry kancelár Helmut Schmidt počas
završovania emancipácie začiatkom deväťdesiatych rokov večným federalisslovenské pohľady 10
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tom nevedel prísť na meno. Vieme, že Štúr dodnes neprestáva byť identifikačnou postavou moderných slovenských dejín, neprestáva byť ani kameňom
úrazu, historických sporov a nových rodiacich sa stratégií v strednej Európe,
paradoxne ako žiak a dedič nemeckého fenomenológa ducha G. W. F. Hegla
a J. G. Herdera – filozofa rehabilitujúceho Slovanov. Nepochybne majú vlastný podiel na kryštalizácii a formovaní štátnopolitického myslenia Štúra, jeho
osobnosti ako politického človeka – homo politicus –, spisovateľa, vedca, ktorý prekračoval úzky rámec svojej profesie o sociálne dimenzie, aktívne dodnes participuje na formovaní novodobého slovenského národa, aktivizuje
jeho emancipačné úsilia, vymaňovanie zo zajatia iba vitálneho bytia, vôľu
stať sa subjektom vlastných dejín. V tom je univerzálny charakter Štúrovho
myslenia, ktoré vychádza z jazyka, literatúry, filozofie a smeruje k účasti na
formovaní sociálno-politického spolunažívania ľudí, obce – Platónovej „polis“,
novodobého štátu. Štúr ako vzdelanec, pedagóg, spisovateľ, jazykovedec, etnograf, autor početných politických vystúpení, poslanec parlamentu, aktívny
organizátor a účastník politických aktivít i ozbrojeného hnutia predstavuje
aktívny typ intelektuála ako „homo politicus“, ktorý sleduje celkom určité politické a štátotvorné ciele a programy (už tým vyvracia predsudok nemeckého
historika, no jeho predpoklady, naopak, skôr potvrdzuje, a to aj vlastnými
životnými osudmi).
Štúrovo politologické myslenie a pragmatické konanie korešponduje
s historickým pohybom rakúsko-uhorskej monarchie pod vplyvom západného
osvietenstva, Francúzskej revolúcie (nadväzujúcej na americkú), s filozofiou
štátu a práva iniciátorov Machiavelliho, Hobbesa, Rousseaua, Kanta, Herdera
a najmä Hegla, ale aj s konkrétnymi politickými udalosťami súvisiacimi najmä s pokusmi našich maďarských spojencov využiť demokratizačné procesy
Európy na svoje hegemonistické ciele. Štúr a jeho spoločníci ich sledovali takpovediac pod lupou a dokonale evidovali všetky ich zjavné i skryté intencie.
Preto treba rozlišovať dve hlavné etapy jeho strategických cieľov: Štúrovo
strategické myslenie pred revolúciou 1848, ktoré sa nesie v duchu oslobodzovania od útlakov feudalizmu, aristokratizmu (ktorý v monarchii pretrvával a upevňoval sa najdlhšie v celej Európe), a obdobie porevolučné, ktoré sa
nesie v znamení hľadania nových východísk z prekérnej situácie, keď Slováci
bojujúci po boku víťazov nedosiahli nič a porazení utláčatelia jeho národa
dostali všetko, dokonca právo na bezbrehý útlak v mene liberálneho údajne
hegemóna (podľa stratégie Tóth nem ember). Zlomovým predelom v zápasoch
o miesto Slovákov v monarchii – o elementárne prežitie po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, historicky bezprecedentnej kamufláži viedenského cisárskeho dvora v postoji k slovenským požiadavkám, k maďarskej národnostnej
8
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politike drasticky presadzujúcej asimiláciu Slovákov a Slovanov (nedodržanie
spojeneckej dohody, ktorá Slovákov navyše dostala do difúzneho svetla protirevolučného regresu, akiste aj Štúrova osobná situácia, keď sa ocitol pod
policajným dozorom a na listine diskriminovaných) – je Štúrova koncepčná
filozoficko-historická kniha Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorú koncipoval
na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov predminulého storočia. Ak do
revolučného roku 1848 riešenie slovanskej otázky – heglovsky hovoriac akceptácie – Štúr hľadal dôsledne na báze rakúsko-uhorskej štátnosti a reformovaného práva v rámci uhorskej vlasti viacerých národov, ktorú však odmietol
identifikovať výlučne s maďarskou, zmenu vyvolala neochota šovinistickej
Budapešti, ktorá sa paradoxne nacionalisticky takisto enormne aktivizovala
pod vplyvom prognózy Štúrovho učiteľa Herdera, ktorý v svojom monumentálnom diele Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit z rokov 1784
– 1791 (Idey k filozofii dejín ľudstva) predstavuje univerzálny projekt rozvoja
národov, na báze antropologických daností Slovanom pripisujúci nečakane
skvelú budúcnosť, ale Maďarom, žiaľ – v germánsko-slovanskom obkľúčení
–, skôr zánik než rozkvet (maďarský historik György Dalos žijúci v emigrácii, ktorý aj nedávno vydal knihu o nemeckej menšine v Rusku, opisuje zrod
panických stratégií vládnucich vrstiev Maďarska voči Slovákom pod vplyvom
prognózy nemeckého filozofa, hoci ho najsamprv odbili nelichotivým „der
deutsche Esel“ – nemecký somár –, dodnes ich máta vízia zániku, ale aj veľkého Uhorska).
Protislovanské mobilizácie Budapešti, nihilizácia Slovákov „liberálneho“
maďaróna Košúta, neschopnosť Viedne – reprezentanta Západu a jeho civilizácie – riešiť otázku rovnoprávnosti všetkých národov ríše a osobitne najohrozenejších Slovákov donútili Štúra hľadať zabezpečenia prežitia a budúcnosti
ohrozeného národa, ktorému išlo o holú existenciu – ako to potvrdzujú dejiny
do roku 1918 – v strategickej integrácii s ostatnými Slovanmi pod egidou najsilnejšieho (ale demokraticky reformovaného) Ruska. Štúrov traktát Slovanstvo a svet budúcnosti ponúka slovanským národom (kmeňom) diskurz o spoločnom riešení vlastnej budúcnosti, ako aj program jej pragmatickej realizácie
v konkrétnych historických podmienkach. Je to plod jeho kontinuitnej reflexie
pozície vlastného národa a ostatných Slovanov v kontextoch s ostatnými. Štúr
tak stelesňuje príklad nového typu vzdelanca, jednotlivca, ktorý nežije iba pre
seba, ale celkom v zmysle antického filozofa Platóna, prvého teoretika polis
– štátnosti – ako formy spolunažívania ľudí zo 4. storočia pred Kristom, teda
z epochy začiatkov formovania európskej civilizácie a kulturalizácie, myslí na
celok, na hľadanie optimálnych foriem spolunažívania ľudí, Slovákov a Slovanov medzi sebou a s inými na princípe rovný s rovným, ktorý sa presadzoval
slovenské pohľady 10
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už aj v Uhorsku v rámci formovania slovenského meštianstva. Ako poslanec
stavovského uhorského snemu v Bratislave (za mesto Zvolen) sa vďaka svojej
publicistike (najmä po nemecky publikovanými obranami slovenského národa, proti krivdám, útlaku, sociálnej diskriminácii poddaných), ale aj koncepčno-teoretickej esejistike, novinárskym článkom, nie na poslednom mieste politickej aktivite stal iniciátorom slovenského kultúrneho, literárneho a najmä
politického poľa (ktoré dodnes zápasí s nemalými tortúrami). Štúra dnes aj
vďaka tejto knihe vidíme ostrejšie než doteraz ako slovenského intelektuála
pôsobiaceho nielen na obmedzenom priestore anonymizovaného etnika, ale
aj ako intelektuála schopného osloviť širšiu nadlokálnu verejnosť homo politicus uprostred zrodu nového veku, ako sa nepriamo sám aj definuje v dielku
Starý a nový vek Slovákov, v ktorom opisuje svoje pôsobenie v prešporskom
sneme. Nájdeme tu vetu, ktorá v slovenskom preklade znie (spis vyšiel pôvodne v češtine, v materinskom jazyku sme mu na svet pomohli až nedávno): „Moje oči nazreli do dávnych čias a stoja pred nimi časy prítomné, myseľ
moja sa vznáša nad časmi minulými a pohrúža sa aj do dnešných“ (uprostred
zápasov medzi starým a novým svetom, ktorých bol nielen aktívnym účastníkom, ale aj iniciátorom). Nejde mu iba o zápas s národnými utláčateľmi, ale
aj a najmä (v spise Slovanstvo a svet budúcnosti) s feudálnymi zotročovateľmi
a oligarchiou – o zápas za práva všetkých občanov. Jeho ciele sú jednoznačne
demokratizačné. V demokracii je budúcnosť Slovanov.
Azda nikde sa tak fatálne nepotvrdzuje platnosť skúsenosti s knihami
a ich osudmi (Habent sua fata libelli) ako pri Štúrovom knižnom spise Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorý sa slovenskému čitateľovi dostal do rúk v jazyku so skrytými a zjavnými stopami jeho autora (kodifikátora) takmer až po
poldruha storočí. Analogicky ako Dejiny Uhorského kráľovstva od Záborského. Aj literárnohistorické kompendiá ho v najlepšom prípade iba evidujú
(zväčša prvé vydanie z roku 1931 v nemčine, renomovaný literárny historik
S. Šmatlák v svojich Dejinách slovenskej literatúry II, 1999, iba bibliograficky na
s. 121). Nevdojak sa nám v tejto súvislosti vybavuje postreh nemecko-židovského literáta a filozofa Waltera Benjamina, obete nacizmu, podľa ktorého
„nejestvuje dokument kultúry, ktorý by zároveň nebol svedectvom barbarstva“.
Už len tragická smrť autora filozoficko-politickej rozpravy vyvoláva rôzne asociácie, ktoré nemusia byť iba fikciami, tobôž zjavné manipulácie s jej publikovaním.
Ak by sme mali čo najobjektívnejšie – s odstupom – pochopiť a explikovať genézu, štruktúru, funkciu a nie na poslednom mieste adresáta protirečivého textu filozoficko-historicko-politického traktátu (rozpravy) Slovanstva
a sveta budúcnosti, mali by sme si azda pripomenúť najmä okolnosti a kon10
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texty jeho vzniku, ale aj filozoficko-duchovné východiská, ktoré sú západoeurópske: Heglova fenomenológia ducha, svetového ducha vývinu dejín a dialektika (častí a celku), Herderova morfologická prognóza vývinu národov,
idey francúzskeho socializmu, Rousseauova demokracia, ak by sme uviedli najdôležitejšie mená. Treba ešte azda pripomenúť ruské konfrontácie so
západnou Európou, jej civilizáciou (orientácia Petra Veľkého, ale aj neskôr
na jeho fascináciu nadväzujúceho Dostojevského). Spájajúcim momentom je
dialektická protirečivosť častí a celku.
Tieto filozofické vplyvy akiste netreba zveličovať, ale ani umenšovať –
ako ukázal svojho času ruský filozof Dimitrij Čiževskij v monografii Štúrova filozofia života (SUS, Bratislava, 1941). Štúr si zachováva vlastný prístup
k otázkam a problémom, ktoré sa pokúša osvetľovať a interpretovať, ale aj
vlastnú víziu suverénneho subjektu myslenia a konania – až nadmerne svojskú, čo vysvetľuje všetky prednosti, ale aj limity jeho filozofie a pragmatiky
dejín, vývinu Európy na rozhraní integrácie a diferenciácie medzi Západom
a Východom, najmä Germánmi a Slovanmi. Tu sa azda skrýva aj kľúč k „osudom“ jeho knihy Slovanstvo a svet budúcnosti, ktorej intencie (myslím, že skôr
intencie než programové aplikácie) dodnes neprestávajú vyvolávať adorácie,
ale aj nihilizácie, prinajmenšom polemické stanoviská k Ľudovítovi Štúrovi.
Je to však azda aj preto, že priam gurážne prekonal typicky slovenský provincionalizmus, pretože jeho intelekt, „duch“ je slovenský, teda európsky – univerzálny, kritický, dialektický v heglovskom zmysle „jednoty v protikladoch“.
Pravda, z dejín myslenia, ale aj realizácií jeho konceptov, ako sa to ukazuje
i dnes, človek ako „homo sapiens“ je zo všetkého azda najmenej schopný myslieť „dialekticky“ komplexne, vždy upadá do lineárnosti účelov, jednostrannosti záujmov, čo má priam osudové konzekvencie, ako sa to opakovane prejavuje v dejinách Európy, alias Západu. Ľudovít Štúr si tieto súvislosti živo
uvedomoval, vychádzal z pozitívnych postulátov európskej kultúry, ktoré
chápal ako rezultáty kresťanstva, a to západoeurópskeho i slovanského (ako
upozorňuje spomínaný Čiževskij, ktorého naši štúrológovia akoby ignorovali,
pripomína na základe Štúrovho listu J. Pospíšilovi jeho stratený spis Zásluhy
Slovanov o európsku civilizáciu, c. d. s. 107), v mene ktorých nastavuje Európe
celej, aj západnej, kritické zrkadlo.
Jeho vnímanie sveta má už dimenzie priam globálne – planetárne (ako
to potvrdzujú napríklad úvahy Azia a Európa čili určení Ruska v ohledu na
Azii, 1842, kde vzťah Európy a Ázie tvorí kľúčový rámec). Štúr nie je kritický iba k maďarizačnej politike voči Slovákom, politike habsburského impéria
voči národom, ktoré malo zveľaďovať, nie ožobračovať politiku ako „múmiu“
bez perspektívy, nie menej kritický je k Slovanom, ich nesvornosti, pasivite,
slovenské pohľady 10
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v Rusku vidí silný štát, a to ako jediný schopný ochrániť Slovanov, ale mu
kladie podmienky – aby zosúladilo monarchiu s demokratickými inštitúciami, iba tak (v súlade s duchom slovanstva a európanstva) môže ochrániť jeho
„holé životy“ a rozvíjať kultúru, ktorou môže obohacovať Európu a svet.
Herderovo vyzdvihnutie slovanstva v kontextoch celoeurópskych –
o jeho vedeckú špecifikáciu sa zaslúžil Pavol Jozef Šafárik, do sféry „slávy“
ju povýšil Ján Kollár, aj keď ju podmieňuje „humanizmom“, „človečinou“ – dostáva už aj negatívne politické dimenzie „panslavizmu“, ten sa postupne stáva
aj ideológiou a akčným či strategickým programom, ktorý dodnes neprestáva
byť mobilizačnou šifrou hungarológie, ale aj germanológie (ako to potvrdzuje
špeciálne takto zameraný opulentný zborník Osteuropa – Panslavismus, december 2009); aj tieto súvislosti nepochybne prispievajú k osvetleniu súčasného konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. „Ost und West“ späť na scéne!
V takomto európskom kontexte sa „konečne“ zjavuje aj slovenské vydanie
Štúrovho „panslavistického“ projektu Slovanstvo a svet budúcnosti (v preklade
Adama Bžocha, Bratislava, Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 1993).
Inštitút vydal preklad v edícii Kontakt ako prvý zväzok, ktorý mal participovať
na zahraničnopolitickej orientácii štátu samostatnej Slovenskej republiky, čo
priamo i nepriamo poukazuje na širšie národné a nadnárodné kontexty historických premien Československa, Slovenska, celého východného a západného bloku od roku 1989 po 1993 a ďalej. Signifikantne to potvrdzuje rozsiala
úvodná stať Svetoslava Bombíka Das Slawentum... ako odmietnutie Západu,
už názvom sa pokúša navigovať chápanie a explikáciu Štúrovho textu, výklad
jeho intencií. Tento edičný počin ako elementárne zavŕšenie jeho publicity
– zverejnenie knihy – potvrdzuje nielen tézu o jej zamotaných osudoch, ale
v mnohom poukazuje aj na jej genézu a podmienky jej vzniku, predpoklady,
motívy, ktoré viedli jej autora. Ako komunikačný fenomén nastoľuje nie na
poslednom mieste otázku jej adresáta (ako ju expresis verbis formuloval už
pred rokmi ruský vedec S. A. Nikitin na medzinárodnej konferencii Ľudovít
Štúr a slovanská vzájomnosť, Bratislava, SAV, 1969, s. 417). Bombíkov účelovo
motivovaný edičný zámer sleduje zjavné politické stratégie, no má aj vrcholne pozitívny efekt jednak už tým, že sprístupnil kľúčové a často omieľané
koncepčné dielo mnohostranného historického iniciátora slovenskej kultúry
a politiky, ale aj tým, že vydanie vyvolalo ohlas, a to aj kritický, ktorý svedčí
o živej recepcii, o nových osloveniach Štúrovho odkazu a posolstve.
Autor úvodu definuje Slovanstvo a svet budúcnosti ako „duchovný testament slovenskému spoločenstvu“, ktorý Štúr napísal počas núteného pobytu
v Modre po revolúcii 1848 (v prvej polovici päťdesiatych rokov 19. storočia)
„po nemecky“. Predstavuje syntézu Štúrovej filozofie dejín, historické pozna12
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nie a spoločensko-politickú skúsenosť. Jeho celistvé uchopovanie dejín a ich
zmyslu hodnotí ako „ojedinelý pokus“. Už prvé Bombíkovo konštatovanie prezentujúce Štúrovo zásadné dielo, ktoré ako testament adresovaný národu,
za ktorého akceptáciu a svojbytnosť bojoval s nasadením života, primárne aj
jazykovú, a to dokonca v diferenciácii s najbližším jazykom českým, napíše po
nemecky, aby vyšiel po rusky, poukazuje na kontradikcie kontradikcií, ktoré
Štúrov spis sám explikátor Bombík demonštruje na osudový „prekariát“ postavenia národa pod Tatrami – používam toto slovo odvodené od Štúrovho
„prekérny“, ako ho dnes používa nemčina a francúzština, pretože vystihuje
pozíciu Štúra a hurbanovcov počas revolúcie 1848 a po nej účinky Marxovho
prekliatia slovanských/slovenských kontrarevolucionárov, ako ho z nich sníma davista Laco Novomeský, pozadie štúrovskej filozofie štátnosti Slovákov
medzi Západom a Slovanmi, ktorá sa až protirečivo doslova zmieta v bipolarite autonómnosti a integrácie častí a celku, nemožno ju však lineárne vyhrocovať, ako to robí autor úvodu, ale interpretovať v duchu heglovskej dialektiky
zjednocovania protirečení – v ktorej Štúr hľadal riešenie po zlyhaní revolúcie
1848, po sklamaní – a treba ho formulovať tak, ako ho pociťoval a prežíval:
ako „zradu“. Keď „márne hľadal pomoc na Západe“, ako hovorí, pokúšal sa ju
hľadať na Východe (slovanskom).
Intencie editorského komentára Štúrovho konceptu riešenia „slovenskej
otázky“ podliehajú na obidvoch póloch celkom konkrétnym podmienkam „hic
et nunc“, ktoré nijako nemožno simplifikovať, ako sa to účelovo pokúša Svetoslav Bombík. Hneď po uverejnení Slovanstva a sveta budúcnosti (1993) si
editorove manipulácie všimol Michal Gáfrik (Štúr ako textologický problém,
Literárny týždenník, 1994, č. 18, s. 4 – 5). Na korekcie literárneho vedca nadväzuje vzápätí štúrológ Vladimír Matula (Predsmrtné posolstvo – O Štúrovom
spise Slovanstvo a svet budúcnosti, Literárny týždenník, 1994, č. 23, s. 12 – 13),
ktorý otázku integrácie Slovanov v Štúrovom projekte na rozdiel od Bombíka
chápe ako otvorenú; sám historik sa k téme vracia v príspevku Ako vzniklo
Štúrovo Slovanstvo a svet budúcnosti (Literárny týždenník, 1996, č. 25, s. 3).
Skúma jeho historické predpoklady a odmieta všetky účelové dezinterpretácie.
O objektívny a komplexný výklad Štúrovho nadliterárneho účinkovania
ako vzdelanca sa pokúša monografia J. Chovanca a F. Červeňanského Názory
Ľudovíta Štúra na štát a právo (Bratislava, Procom, 2005) – je to prvý pokus
o syntetický obraz slovenského intelektuála ako „homo policusa“. Reaguje už
aj na širšie pokusy dezinterpretácie ideológie Štúrovho panslavizmu – napr.
prof. T. Žilku, ktorý ho spája s utópiou komunizmu (Štúrova koncepcia slovanskej vzájomnosti z hľadiska postmoderny, in: Kontinuita romantizmu, Bratislava, 2001; Utópia z hľadiska postmoderny, Nitra, UKF, 2000).
slovenské pohľady 10
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Aktuálny výklad Štúrovho „politického testamentu“ ponúka Mgr. Peter
Úll z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v príspevku Západný a slovanský
svet v politickom myslení Ľudovíta Štúra (in: Nové kontexty života a diela Ľ. Štúra, zborník z vedeckého seminára, Modranská muzeálna spoločnosť, 2012,
s. 51 – 64). Ideu slovanstva sa pokúša zaradiť do kontextu súčasnej politickej
filozofie, ale aj politických reálií, nie okrajovo, ale hĺbkovo aj do kontextu
teologických, náboženských dimenzií, ktoré sú Štúrovi vlastné, ako si to napokon uvedomuje aj Bombík, ale využíva ich iba polemicky proti Štúrovi,
keď mu vyčíta absenciu cyrilo-metodskej tradície a odklon Svätopluka od
„Byzancie“, chváli ho za vyhnanie Metodových žiakov – kňazov slovanského
obradu –, pretože takto vytvoril „predpoklady pre neskoršie napojenie slovenského a stredoeurópskeho priestoru na západnú latinskú kultúru a civilizáciu“;
toto hodnotovo kultúrne zakotvenie v kultúrno-civilizačných archetypoch „latinskej“ európskej kultúry Bombíkovi azda najväčšmi a neodpustiteľne chýba
v Štúrovom Slovanstve a svet budúcnosti. Mgr. Peter Úll, naopak, vyzdvihuje
hĺbkové dimenzie prepájania politiky a morálky u Štúra, jeho „transcendentný
panslavizmus“ a „metafyzickú geopolitiku“, ktorú síce eviduje aj kritik Bombík,
ale mu akosi nepasuje strategicky. Kľúčovú pasáž Štúrovho spisu akosi všetci
prehliadame. Akoby si ju autor Slovanstva nechával až na záver, keď ako epilóg priamo oslovuje „svätú cirkev našich otcov“, prerušuje svoj prevažne intelektuálne argumentatívny analyticko-reflexívny štýl a prechádza do výzvy,
modlitby: „Ó, svätá cirkev našich otcov, ktorá si prvá požehnala naše kmene
z výšky Nitry, Velehradu a Vyšehradu a raz si už aj bola pripravená duchovne
spojiť a zjednotiť celú rodinu našich národov, vráť sa k nám! Pozdvihni naše
srdcia k Večnému a posilni nášho ducha, aby mohol uskutočniť svoje veľkolepé
poslanie“ (s. 172). (Nie náhodou Štúr organizoval návštevy hradiska Devín,
kde boli aj chrámy tejto prvej: „slovanskej – slovenskej“ cirkvi.)
Transcendentný panslavizmus podľa teológa Úlla znamená predovšetkým doslovne „presahovanie“ budovania politiky v zmysle mocenských
záujmov „raison d’état“, ako hovorí, ale sleduje súlad politiky a morálky. V ich
nesúlade, ktorý Štúr analyticky dokumentuje, pramení jeho kritika Západu.
Najmä v jeho zahraničnej politike identifikuje stratégie ako „lesť a klamstvo“,
materializmus, prospechárstvo, chamtivosť, imperiálne ciele, pôžitkárstvo,
úpadok náboženstva, forsírovanie priemyslu, sociálnu nespravodlivosť a pauperizáciu. Štúr však neodmietal Západ apriori, jeho kritika vychádza z kritérií
kresťansko-civilizačných, ktoré tvoria hlavný pilier západnej a celej kresťanskej Európy. „Aby sme pochopili fenomén Európy, musíme zostúpiť až na dno
dejín Európy,“ hovorí súčasný západný filozof dejín. Európa je dvojtvárna,
má vznešené progresívne dejiny, ale aj kriminálne. Štúrov obraz európskej
14
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histórie, jej kmeňov, národov, štátov akiste nemusí byť nesporný a netreba ho
absolutizovať, ale v podstatných aspektoch je priam neuveriteľne jasnozrivý –
až prorocky anticipujúci. Štúrova reč je aj tu jasná: „Od západu sme sa naučili
veľa, veľmi veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa sám privádza k úpadku, ale
tým, čím sa stal veľkým a mocným...“ (s.151). Štúr teda vonkoncom „neodmieta“ Západ, iba nechce napodobňovať jeho zlyhania. Pripomeňme si západných kritikov Západu: Oswald Spengler (Zánik Západu, Der Untergang des
Abendlandes, 1918, 1922) pripomína iracionálny ošiaľ násilia prvej a druhej
svetovej vojny vo vzťahu k Slovanom a Rusku, import komunizmu – západného projektu – do Ruska, po druhej darček Slovanov Stalinovi. Filozof a estetik
George Steiner hovorí o „mýte Európy“, jeho duchovným fenoménom sú „výbuchy barbarizmov, kultúry, technizácie – militantné prejavy, babylonský mýtus
jazykových expanzií (pozri The Death of Tragedy, 1960). Prednosťou západnej
európskej kultúry podľa tohto židovského kritika je schopnosť sebaspytovania
človeka, intelektuálna. Nepochybne ňou disponoval aj Ľudovít Štúr. Jeho integrácia slovanských národov a ducha nie je protizápadná, ale kompenzačná:
mala kompenzovať vyčerpaný Západ (vypálený, sterilný, mŕtvy). Na tento
fenomén upozorňuje najnovšie aj u nás vydaná kniha amerického kulturológa Richarda Tarnasa Vášeň západnej mysle. Premeny myšlienok, ktoré vytvorili
náš svet (Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014).
Podáva syntetizujúci pohľad na epistemologickú cestu západného myslenia,
v zmysle jeho logiky by sme tu mohli nájsť aj miesto myslenia nášho Štúra, aj
keď by sme ho tu márne hľadali – okrem zmienky o Tolstom, Dostojevskom
a Husovi tu slovanské myslenie nemá čo hľadať. Odveká dominancia a expanzia Západu si tu postavila pomník. V mene a pod zástavou západných hodnôt
– ako autor priznáva – však bolo spáchaných až priveľa zločinov, pričasto sa
ničili kultúry na celom svete. Dnes prevláda chaos, zmätok naďalej pokračuje,
západnej civilizácii podľa diagnózy Tarnasa hrozí zrútenie, kataklizma. Je to
potvrdenie Štúrovej diagnózy o „vyprázdňovaní“ kultúry Západu. Riešením by
azda čo len utopicky bola metafora „spoločného domu Európy“, s ktorou koketoval likvidátor „socialistického panslavizmu“ Gorbačov (ako ho identifikuje
spomínaný prof. T. Žilka, koncipient „hungarológie“). Je tu však aj idea pápeža
Jána Pavla II., dnes už svätého Poliaka „o dvoch pľúcach Európy“, no dnes si
na ňu nikto nespomenie.
Podľa nášho štúrológa Vladimíra Matulu Štúrov spis Slovanstvo a svet
budúcnosti nie je testament, ale – ako bádateľ dokazuje – ponuka na živý diskurz slovanským i západným národom (pôvodne ho mali uverejniť chorvátske
noviny Südslawische Zeitung), je to skôr „labutia pieseň veľkého Slováka“ (ako
zaznamenal posolstvo od Rusov Matula).
16
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Bez ohľadu na tieto a podobné vonkajšie okolnosti a súvislosti sa mi aj
dnes vidí aktuálny jeho duchovný výkon intelektuála v službách Ducha, ako
formuloval nielen formálne program Štúrovcov: „My dali sme sa do služieb
Ducha...“ Fenomenológia ducha, ktorú Štúr prevzal od veľkého Hegla, na
ňu nadväzovali filozofi ako Husserl, Heidegger a Sartre (existencionalisti).
Jean-Paul Sartre v svojom kľúčovom obsažnom diele Bytie a ničota (L’Etre et
le Néant, Paríž, 1948) rozvíja fenomenológiu bytia, ontológiu existencie,
ktorá bazíruje na dimenzii vedomia. (Človek ako existencia sa prejavuje ako
bytie, teda substancia, keď sa rozhoduje, koná ako slobodná bytosť.) Sartrovo
chápanie slobody je teda radikálne, má ontologický rozmer substancie, ak
prekonáva determinácie situácií slobodne. Existencia qua ničota vnucuje človeku nevyhnutnosť konať. Preto filozof, ktorý nás povzbudzoval počas návštevy
v Kultúrnom živote šesťdesiatych rokov, hovorí, že človek ako bytosť odsúdený konať, teda byť slobodný, aj keď ho obmedzujú okolnosti, spája slobodu
so zodpovednosťou, s bytím druhých a pre druhých. Zodpovednosť však nesie
vždy duch. Ak sa duch dáva určovať, determinovať, podrobovať svetu – redne,
napokon abdikuje –, je to demisia humanity, prestáva oživovať život, napĺňať
sa ním, duch stráca všeobsahujúce energie.
Štúr takto pôsobil až do konca v službách ducha, ktoré – ako si uvedomoval – nie sú iba radostné. Aktívne pôsobil proti pasivite iba vegetatívneho
života, ktorá nás často ovláda, mobilizoval schopnosť byť subjektom vlastných
dejín. Aj národnosť je podľa neho iba forma, ktorá musí dostávať všeľudský
duchovný obsah, náplň: „Neopúšťajme sa...“ Nabáda nás, aby sme sa zjednocovali, ale aj vymedzovali, aby sme neboli iba „prilepencami“ Západu, ale ani
Východu. Na ceste od feudalizmu ku kapitalizmu Európa podľa kritika Štúra
stráca ducha, my by sme mali dodať, že aj na ceste od komunizmu k neokapitalizmu. Preto Štúr zostáva TÉMOU (davista Šefránek: „Štúr ako téma“,
Clementis hovorí o „neoštúrovizme“). Pri príležitosti trenčianskoteplického
stretnutia slovenských spisovateľov Daniel Okáli povedal: „Štúrovci nielen po
ideologickej stránke, ale aj po stránke sociálnych potrieb boli Európanmi, stáli na svojom mieste, boli modernistami, aktivistami v najlepšom zmysle slova“
(antológia Š. Drug: Štúrov program na našich zástavách, Bratislava, Smena,
1990).
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J Á N TA Z B E R Í K

POTOM
Potom „všetky naše dlhy lásky
budú splatené v nebi“!
A mohlo by to mať logiku – ako na papieri:
telesá bieloby, milované, dôstojné,
a medzi riadkami – nebo. Ale pozadie slov zostane aj potom
nejasné, náhodné: zatarasený priechod nebude priechod,
procesný dôkaz básne skončí ako detail, na ktorý sme zabudli,
a slová prichystané na skok privlastní si
iný pozorovateľ. Ale rovnako zle –
rovnako náhodne.
Niekedy potom.

KAUZALITA
Začína sa to rukou. Potom sa ruka zastaví pri severnom okne medzi
letokruhmi porcelánu. Až potom nastane ten pravý čajový obrad. Máš rada
ten výjav. Zvečerieva sa. Akoby len na tanieriku. Ruka je oproti, okolo plno
porcelánu, ktorý odtláča tmu. A ty? Nie som si istý, všetko prichádza pomaly:
občas sa tanierik zatrasie. Občas všetko okolo zastane, nastúpi alebo vystúpi
akoby na akejsi inej stanici. Potom tam nie je. Kauzalita? Zatiaľ čo ty tam stále
sedíš, áno, si tam a slnko presakuje cez špinu severného okna ako krv v kôpke
soli. Ešte je tam, neviem, hrubo osočuješ aj iné predmety, ktoré necháva zažať
temnota.

18
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ČO JE DOMOV? PÝTAM SA, KRIČÍM
Napokon sa nádejou nazve to, že nevojdeme.
Nevojdeme.
A bude sa hovoriť o ochabnutosti tela,
o molekulách, ktoré prekĺzli z nás cez bránu, žblnkli v tieni,
tmavá silueta z prachu a sadzí, čosi, čo vošlo dovnútra domu
ako samozvanec v čiernom nočnom dechte
a čiernou vodou si vydrhlo tvár.
Nevypranú kožu.
Ale nijaký odkaz
na okraji stránky. Nijaká nádej.
Čosi z tvojho tela.
Čosi z môjho tela
rozpúšťa sa ako hrudka noci.
Štipka soli.
Celí nevojdeme.
Ale zvykáme si.
Brána domu sa doširoka roztvorí
a priestor natiahne pazúry.
Obločné sklá sa rozbrešú
a zvyšok sveta zaspí.

PES
Hovorme presne:
čo je text,
čo je pes (povedzme, je to človek, napísal môj kolega*).
A pes obhrýza kosť. Veľkú ako duša.
Tak píšme,
hovorme presne, cerme zuby a obhrýzajme spoločne tú kosť,
lebo z celej duše nám ostala len jediná ohlodaná kosť.
(Text je dôkazový materiál.)
* Štefan Cifra: Čo s takým človekom?
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***
„Nič nemám. Nič.
Ani tie slová nie, ktoré som prehĺtal.“
V básni, ktorej nerozumiem.
Vypľul som zo seba všetky spomienky, ďobali pred svitaním
do strešných okien sna ako vtáky.
Lepšie si preto chutila vo včerajšej básni.
Usadzovala si sa v hlade na mojich perách
plná chleboviny. A moja chuť bola ešte sladšia,
stekala cez ústa a cukor bielil moje slová
ako predpovede rýchlej smrti.
Cítim to ľahké vzrušenie,
si to ty.
Prehĺtam.

VYSTRELIŤ NA SEBA, PÍSAŤ
Ale mal by som všetko zjednodušiť:
napríklad báseň, slovo na jazyku, britva. Dotýkam sa ťa a hovorím
o malej ženskej lekcii intuície. Slová. Fiction-onana. Pozri, jasne, presne:
ako revolúcia.
Staré dobré časy básní sú preč!
A všetko naokolo sa zjednoduší ako v ohni.
(Neviem, prečo ma práve teraz budia v básni,
aby som sa trmácal nočným vlakom spotený pivom
od jednej k druhej staničnej krčme
a pil niekde inde.)
Hovorím predsa o básni.
Každý detail je mi jasný, čistý aj nečistý.
Hovorím jasne, presne v starej reči. A mohol by som aj zabíjať v básni,
keď kozub domova vyhasína.
Nahota chápe naše telá, ale ruky sú jej cudzie.
Sú moje.
20
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RYBY
Písanie je možno len zabúdanie. Hoci na konci príbehu budem mať na
mysli len jednu konkrétnu predstavu zabúdania, jeden obraz: dievča, ktoré
som kedysi miloval, stojí na brehu rieky, porciuje ryby. Nožom začína pri chrbtovej plutve, potom pokračuje k rebrám, vedie rez smerom k chvostu, okolo
krv a sliz. Tesne pri chrbtici delí rybu pozdĺžne na dve časti. Rebrové kosti sa
uvoľnia, vytiahnu. Ale ak trochu odbočím, nebolo by problémom zobraziť aj
rybiu tlamu, ponornú rieku ryby, nevykazuje to však súvislosť. Priamo pod
klenbou úst sa za zubami valí voda, strieka krv. A pripravené sú aj iné porcie
lásky. Hoci potom to všetko napíšem nanovo – s dievčenskou tvárou ako jedna
rybárska sieť. Ale niektoré oká zostanú potrhané, ryby sa vymrštia zo siete
úsmevu, začnú trepotať plutvičkami na ružovkastých brehoch tela, a rozpíšem
sa aj o vzdušných odľahčených prstoch s rybími kosťami, ktorými ich hľadala.
Hľadanie sa ale postupne menilo, lebo obraz bolo treba nechať pôsobiť ako
dávnu bolesť: Nič neuzatvárať. A s bolesťou rátať ryby, ktoré sa stratili. Bolesť
by mala mať svoju váhu v tom zabúdaní –
nijaká láska,
porciovanie áno.
PANE
Sú chvíle, keď tu už nie som a rozplynú sa energie jazyka a dôjde v sne
aj na kameň, holý logický kalk iného sveta. Ale rozprávam to bez odvahy,
osamelý. A rovnako neisto, hoci nie tak teatrálne, oči mi klesajú z hlavy – pod
hladinu kameňa. Hoci v takej chvíli – ak vôbec je to o Tebe – vstupujú do hry
aj anjeli a milenci v posledných radoch vyzerajú tak neprítomne, tak šťastne
a čisto – ako keby o tom písal Ferlinghetti.
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M I R O S L AV P I U S

ZÁZRAČNÁ PAMÄŤ VECÍ

Milujem veci okolo seba, pretože majú pamäť.
Je to historická pamäť. Čím je človek starší, tým viac z neho ubúda a tým
krehkejšia je jeho telesná schránka. Ale veci, ktoré vytvorili jeho ruky, srdce,
rozum a duša, sa správajú celkom opačne: čím sú staršie, tým sú užitočnejšie
a potrebnejšie a tým väčšmi sa ich pamäť prehlbuje. Ich historická pamäť,
ktorá je skrytá hlboko v nich samých. Priamoúmerne s vekom stúpa ich dôležitosť, význam a hodnota.
Milujem veci vytvorené človekom, pretože majú pamäť.
Zatiaľ čo človek je vášnivo zahľadený do budúcnosti, veci žijú v minulosti. Veci odpočívajú v zemi a pokorne znovu čakajú na ruky človeka, aby ich
vyniesli na svetlo božie. Veci (teda ich pamäť) vedia, že musia vyrozprávať
svoj príbeh, ktorý je nerozlučne spojený s príbehom človeka, s jeho dejinami.
Človek a veci spolu vytvorili civilizáciu, civilizácia vytvorila kultúru a spolu
vytvorili to, čo samotného človeka presahuje, čo dáva zmysel jeho bytiu: ľudskosť, náboženstvo a umenie.
Milujem veci vytvorené človekom, pretože majú pamäť.
Veci vytvárajú dejiny človeka. Dejiny človeka, dejiny ľudstva sú dejinami
určitých konkrétnych kolektívov a vznikajú na základe kolektívnych pocitov
a kolektívneho vedomia. Kolektívne vedomie vytvárajú generácie ľudí toho
istého etnika. Kolektívne vedomie prechádza z otca na syna. Len tie etniká
a národy sú zapísané vo veľkej magickej knihe dejín, ktoré po sebe zanechali
veci ako odkazy pre tých, ktorí ešte len prídu...
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ZÁZRAČNÝ OBJAV
V roku 1974 žiaci ZDŠ z Čiernych Kľačian (pri Zlatých Moravciach) asi
päťsto metrov od obce v polohe Mlynské diely, neďaleko miesta, kde pretekajú
potoky Bočovka a Širočina, v čerstvo vykopanej ryhe pre vodovodné potrubie
našli ľudskú lebku a kosti. V hĺbke asi päťdesiat až sedemdesiat centimetrov
odkryli zvyšky ostatných končatín. Vedľa nich našli úlomky zo slonovinovej
pyxidy. Po odbornej rekonštrukcii pyxida mala výšku osem a pol centimetra
a dodnes patrí medzi najcennejšie klenoty dávnej minulosti Slovenska. Je uložená na Bratislavskom hrade.
ZÁHADNÁ PYXIDA
Pyxidy ako úžitkovo-umelecké artefakty boli na konci antiky a začiatkom stredoveku mimoriadne obľúbené predmety. Väčšinou boli zhotovované
zo slonoviny, ktorá sa v tom čase dovážala z Indie alebo z Afriky. Cisári a vysokí štátni úradníci pri nástupe do svojich funkcií si dávali zhotovovať takéto
pyxidy, ktoré im slúžili ako šperkovnice, schránky na vzácne klenoty. Okrem
tohto profánneho využitia slúžili pyxidy ako schránky na kadidlá. S nástupom
kresťanstva do nich ukladali sväté relikvie alebo ostatky svätých. V kresťanských kostoloch bola pyxida obyčajne umiestnená nad oltárom.
Aká je vlastne čiernokľačianska pyxida? Do jej slonovinového plášťa neznámy umelec vyryl dve ženské postavy v adoračnom geste, starého a mladého pastiera, pričom mladý pastier držal v ruke torzo nejakého predmetu,
pravdepodobne pastiersku palicu. Scénu dopĺňa oráč so záprahom dvoch volov a oddychujúce ovce. Niet pochýb, že práve výjav s oráčom nám odkryje
tajomstvo celého výjavu vrytého do slonovej pyxidy. S veľkou pravdepodobnosťou ide o výtvarné spracovanie známej povesti o založení Ríma, tak ako
ho poznáme zo starorímskeho mýtu o Romulovi a Removi. Jedna zo ženských
postáv pravdepodobne predstavuje rímsku bohyňu Ceres – bohyňu obilia,
úrody, orby a zeme. Druhá ženská postava sa na pyxide zachovala iba v torze. Pravú ruku drží v adoračnom geste, preto je jej identifikácia veľmi ťažká.
Mohla by to byť aj bohyňa Vesta, bohyňa domáceho kozuba a ochrankyňa
Ríma. Z povesti vieme, že matka Romula a Rema bola Rea Silvia, ktorá bola
najvyššou kňažkou v chráme bohyne Vesty. Strom len skromne načrtnutý nad
záprahom môže byť posvätný dub alebo figovník.
Rezbár na malej ploche s udivujúcou koncentrovanosťou zachytil mytologický výjav o založení Ríma, tak ako sa tradoval od vekov v rímskej mytológii a ktorý sme prebrali aj my. Vznik pyxidy môžeme položiť do prvej polovice
slovenské pohľady 10
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4. storočia n. l. a môžeme hypoteticky predpokladať, že tento zvláštny a veľmi
významný artefakt vznikol v Ríme alebo v jeho blízkom okolí, i keď umeleckou technikou a spôsobom spracovania reprezentuje počiatky byzantského
umenia. Kto to už dnes môže vedieť? Azda bol neznámy rytec do slonoviny,
ktorý, žiaľ, ostane pre nás navždy zabudnutý, orientálec alebo Byzantínec,
ktorý žil a tvoril v Ríme.
PYXIDA A MOJE POŽITAVIE
Ako, kedy a prečo sa táto pozoruhodná antická pyxida ocitla na Slovensku? Kto ju ako posledný držal v rukách? A aké osudy ju sprevádzali po ceste
z Ríma alebo z Konštantínopola až na Požitavie? Umelecké dielo jedinečnej
historickej hodnoty, ktoré pravdepodobne vzniklo pri príležitosti založenia
Nového Ríma – Konštantínopola, bolo pred prenesením na Slovensko uložené v Konštantínopole alebo v Ríme. A môžeme hypoteticky tvrdiť, že tento
výskyt jedinečnej neskoroantickej pyxidy na Slovensku, v nitrianskej oblasti,
súvisí s kontaktmi Byzantskej ríše s naším územím vo veľkomoravskom období. Pre nás Slovákov, pre naše vlastné dejiny je bytostne dôležitý rok 863, keď
múdry Rastislav vyslal svoje posolstvo k cisárovi Michalovi III.: „Zaradoval sa
cisár a velebil Boha aj so svojim radcami, i poslal ho aj s mnohými DARMI...“
(Život sv. Konštantína, XIV.). Alebo: „... tu hľa máš DARY, pojmi brata svojho,
opáta Metoda a choď...“ (Život Metoda, V.). Alebo je tu ešte aj druhá možnosť,
keď bol moravský biskup pozvaný na návštevu do Konštantínopola v roku 881
cisárom Basileiom I.: „... obľúbil si ho a veľmi ho OBDAROVAL i vyprevadil...“
(Život Metoda, XIII., s. 80).
Ale... prečo potom pyxidu nenašli v Nitre, ale neďaleko Zlatých Moraviec? Žiaľ, odpoveď na túto otázku nepoznáme a obávam sa, že ju už ani
poznať nebudeme. Takže všetky odpovede na túto úplne logickú otázku sú
a budú len hypotetické. Najpravdepodobnejší je predpoklad, že pyxida bola
z Nitry tajne odnesená v období pohnutých udalostí, niekedy v rozmedzí rokov 885 – 887, keď po Metodovej smrti, zákaze slovanskej liturgie, prenasledovaní a väznení jej kňazov došlo k vyhnaniu asi dvesto kňazov staroslovenského obradu. Možno neodišli úplne všetci, niektorí sa možno skryli mimo
Nitry, a práve jeden z týchto vyhnancov mohol mať pri sebe túto posvätenú
vzácnosť.
A historicko-geografické súvislosti? Asi sotva možno pokladať za vec náhody, že práve v Zlatých Moravciach (alebo v ich blízkosti) sa našiel aj prekrásny veľkomoravský pektorálny zlatý krížik. Niektorí slovenskí lingvisti sa
domnievajú, že geografický názov Marahava vo Fuldských análoch (r. 901)
24
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a názov Morowe v Zoborskej listine (r. 1113) sú totožné a že ide o Zlaté Moravce. Niektorí historici idú ešte ďalej a tvrdia, že práve tu, v okolí Zlatých
Moraviec, mohlo byť dočasné Metodovo sídlo. A nie je vôbec vecou náhody, že
práve pri tomto meste sa nachádza jeden z najstarších kresťanských kostolov

Boris Jirků: Diktátorovo neskoré popoludnie, tempera, 1988

na Slovensku – v Kostoľanoch pod Tribečom –, takisto Čierny hrad, drevená, neskôr murovaná kaplnka vojvodu Gejzu v Kňažiciach, staré hradisko vo
Vrábľoch a hradisko v Nevidzanoch.
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I VA N M RVA

PODIEL SLOVÁKOV
NA VZNIKU, BUDOVANÍ
A OBRANE UHORSKA

Po vzniku Česko-Slovenska pod prísnym dozorom ministra s plnou mocou
Vavra Šrobára sa začalo Slovensko dehungarizovať. Maďarčinu dominujúcu
v administratíve a súdnictve nahradila slovenčina alebo aj čeština, poslovenčilo sa školstvo i verejný život. V donedávna pomaďarčených mestách
i mestečkách do kúta zahnaná a vysmievaná slovenská reč sa hlásila k životu
a v priebehu niekoľkých rokov maďarčina zmizla z ulíc spolu s uhorskými
štatistikami vyrobenými Maďarmi. Úradníci, sudcovia notári, ak vôbec zostali
v štátnej a verejnej službe, si obnovovali znalosť materinského jazyka, jeho
spisovné a gramatické formy a učili sa slovenskú odbornú terminológiu, keďže za predchádzajúcej praxe sa s ňou takmer nestretli. To boli pozitívne javy
dehungarizácie. Mala však aj negatívnu stránku, a to bola dehungarizácia
našej minulosti. Populárny, no málo pravdivý slogan o tisícročnej porobe sa
zakorenil a je podnes živý. Uhorsko bolo vnímané cez prizmu posledného storočia, keď sa maďarizácia zahryzla do tela národa a vysávala z neho talenty
aj tvorivé sily. Štátny útvar, v ktorom sme prežili deväť storočí, bol zrazu obludný, cudzí, Slovákom vždy nepriateľský a najlepšie by bolo nič s ním nemať
spoločné. Táto téza sa umelo šírila aj z dôvodov neodškriepiteľnej nostalgie
za Uhorskom pretrvávajúcej v značnej časti obyvateľstva aj preto, že sa očakávania v novom štáte nenaplnili. A tak sme vlastne prišli o svoje uhorské
dejiny, stali sme sa nehistorickým národom bez minulosti. Odzrkadlilo sa to
aj v geografickom označovaní troch častí ČSR formou „historické země a Slovensko“. Nehistorickej zemi a národu bez dejín bolo treba vybielenú minulosť niečím zaplniť, a tak sa niekoľko generácií Slovákov v škole zoznamovalo
s bájkami o praotcovi Čechovi, Pøemyslovi Oráčovi, Tetke a Krokovi, čo ale
mnohým dejepis sprotivilo tak ako predchádzajúcim generáciám za Uhorska,
keď sa do nich tlačilo, že Svätopluk svoju ríšu daroval Maďarom za biele26
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ho koňa s červeným kantárom. Ďalšími nosnými témami československého
dejepisu bola, pravda, Veľká Morava, prvý spoločný štát Čechov a Slovákov.
Ozaj, vtedy Slováci na Veľkej Morave nikomu neprekážali ako našim večným
kuvikom dnes. Potom ak sa Uhorsko spomínalo, tak ponajviac len v českých
súvislostiach, výboje Pøemysla Otakara II., Václav III. ako uhorský kráľ, husiti, bratríci, Biela hora, trocha národného obrodenia, ale s dôrazom na českú
stopu v ňom. Literárny historik Albert Pražák dokonca vyhútal, že to Jozef
Dobrovský až okolo roku 1805 dal Slovensku meno, keď ho nazval Slovenskom, slovenská katedra na bratislavskom lýceu sa dodnes, nevedno prečo,
volá katedrou československej reči a literatúry, oficiálne dokumenty ju však
nazývajú Cathedra Slavica a Palkovič v Tatranke o nej píše ako o katedre slovenskej prešporskej. Tak sa nám naše uhorské dejiny vyparili a nie je vôbec
jednoduché ich znova kriesiť.
Pritom bezmála dve storočia bolo slovenské etnické územie kľúčovou
časťou, pravda, okypteného Uhorského kráľovstva a Slováci hrali pri jeho obrane najdôležitejšiu úlohu.
Uhorsko od svojho vzniku až po rozpad nebolo maďarským štátom, ako
o tom snívali maďarskí šovinisti, ale spoločným domovom Slovákov, Rumunov, Rusínov, Maďarov, Srbov, Chorvátov a v prvých storočiach jeho existencie
poväčšine prisťahovaných Nemcov. Podiel jednotlivých národností sa časom
menil. V prvých dvoch storočiach prevládali Slováci a Slovania, ktorých počet
sa zvýšil pripojením Chorvátska začiatkom 12. storočia. Vládol tu síce rod
Arpádovcov, ktorého predkovia prišli do Karpatskej kotliny na čele niekoľkých nomádskych kmeňov a klanov, z nich len jeden sa nazýval Meder. O tom,
že Slováci sa s nomádmi (môžeme ich nazývať aj starí Maďari) spojili a spoločne podnikali nájazdy do Európy, svedčí viac dokumentov z 10. storočia.
Historikmi málo všímaná kronika vestfálskeho kláštora v Corvey k roku 955
zaznamenala: „Ungariorum et Sclavorum exercitus a rege Odone deletus est“
(Uhorské a slovenské vojsko bolo kráľom Otom zničené). Teda známa bitka
na Lechu neďaleko Augsburgu, ktorá vlastne znamenala koniec lúpežných
výprav z Karpatskej kotliny, nebola len katastrofou pre starých Maďarov, ako
to tvrdia všetky dejepisy. Pri Augsburgu vykrvácalo aj spojenecké slovenské
vojsko. Všeobecne sa uvádza, že po tejto bitke nomádi postupne opustili kočovný spôsob života, vystavili si pevné sídla a začali sa venovať poľnohospodárstvu. Dobytkárstvo mali dobre zvládnuté, ale obrábať pôdu a sadiť plodiny
sa museli učiť od susedov a druhov v zbrani. Bolo to slovenské obyvateľstvo.
Slovenskí veľmoži Hunt a Poznan pomohli Štefanovi poraziť vojvodu Kupu
(Kopáňa) a založiť Uhorské kráľovstvo, ktoré riadiacu štruktúru a územnú
správu prebralo z predchádzajúceho štátneho útvaru, a tým bola Veľká Moslovenské pohľady 10
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rava. Keď polokočovní Turci začali rozširovať svoju ríšu na troskách Byzancie,
využívali gréckych konvertitov a ich znalosti pri výstavbe a riadení štátneho
aparátu, no pre funkcionárov mali vlastné turecké názvoslovie – sultán, vezír,
paša, beg. Maďari si ho celé vypožičali od slovenského obyvateľstva – király (kráľ), nádorispán (nádvorný župan, palatín), tárnok (taverník, továrnik),
ispán (župan), vajda (vojvoda). Nielen štruktúru a mená funkcionárov, ale
aj znak a hádam aj korunu prebrali od štátu vybudovaného moravskými, nitrianskymi, panónskymi a potiskými Slovenmi, pre ktorý polstoročie po jeho
zániku byzantský cisár Konštantín Porfyrogenetos prvý raz použil názov Veľká Morava. Podľa niektorých verzií Štefan I. dostal od rímskeho pápeža pôvodnú Svätoplukovu korunu, čím Silvester II. potvrdil kontinuitu formujúceho sa štátneho útvaru s ríšou kráľa Svätopluka. Rovnako korene uhorského
i dnešného maďarského znaku sú staršie ako Uhorské kráľovstvo a siahajú až
do veľkomoravského a možno aj staršieho obdobia. Základom je, pravda, byzantský kríž na trojvrší symbolizujúcom tri slovenské pohoria – Tatru, Matru
a Fatru. Môže sa zdať, že je to skôr interpretácia pochádzajúca z najnovších
časov, no známa polemická kniha trnavského vyslanca a pedagóga Michala
Benčika (Bencsika) Novissima diaeta Nobilissima... (vydaná v Trnave v roku
1722) udáva presne taký istý výklad pravej časti znaku. Aj ľavá polovica erbu
má slovenský pôvod, hoci je charakterizovaná ako arpádovské brvná. Kombinácia bielej (striebornej) a červenej bola a čiastočne aj dnes je symbolom
západných Slovanov. Bielo-červenú zástavu mali do roku 1919 Česi, podnes
majú Poliaci a aj stará slovenská zástava bola bielo-červená a až v druhej polovici 19. storočia ju postupne nahradila trikolóra. Rovnakú farebnú kombináciu má v znaku Chorvátsko. Červeno-bielo červený štít bol aj starorakúskym
znakom. V Dolnom Rakúsku až po rieku Enžu (Ens) dominovalo do 11. storočia slovenské obyvateľstvo. Jedna a tá istá kombinácia farieb na kompaktnom území strednej Európy (Poľsko, Čechy, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko
a časti Rakúska), hoci v heraldike dosť rozšírená, sotva bude náhoda, i keď
pôvod ešte nevieme presne interpretovať.
Okolo roku 1000 malo územie, kde sa v nasledujúcich desaťročiach rozšírilo a upevnilo Uhorsko, ráz prevažne slovenský. V tých časoch rímsky cisár
Oto III. plánoval reštaurovať Rímsku ríšu na západe na štyroch pilieroch – Rím
(Roma), Galia, Germania a Sclavinia. Do štvrtej časti plánoval zahrnúť Poľsko,
Čechy a Moravu aj Hungáriu. Predčasná smrť roku 1002 zabránila aspoň čiastočnému uskutočneniu zjednotenia kresťanských krajín západnej a strednej
Európy. V nasledujúcich desaťročiach sa Uhorsko stabilizovalo a začlenilo sa
do sústavy európskych štátov. Slovenský jazyk dominoval aj na kráľovskom
dvore za Ondreja I. (1046 – 1061), ktorý v dôsledku vnútorných rozbrojov
28
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pobudol desať rokov v exile na Kyjevskej Rusi. Odtiaľ si doviedol aj manželku, bola ňou Anastázia, dcéra veľkokniežaťa Jaroslava Múdreho. Kráľovná
s uspokojením konštatovala, že v novej vlasti i na dvore nemá s dorozumením
ťažkosti, všetci hovoria veľmi príbuzným jazykom. Situácia sa však postupne
začala meniť v prospech neslovenského obyvateľstva. Začiatkom 12. storočia zaniklo nitrianske údelné kniežatstvo, ktoré tvorilo samosprávnu územnú
jednotku na čele s následníkom trónu. Bol to drsný zásah do tradičného usporiadania krajiny nadväzujúceho na Veľkú Moravu, keď v Nitre sídlil a priľahlé
územia spravoval nástupca panovníka, neskorší kráľ Svätopluk. Niektoré zaujímavé skutočnosti a súvislosti naznačuje druhá zoborská listina z roku 1113.
Dokument len okrajovo spomína ozbrojený odpor slovenského obyvateľstva
proti novým poriadkom, ktoré boli zavedené po zániku Nitrianskeho údelného kniežatstva. Udalosti priamo súvisiace s vydaním listiny sú zahalené
rúškom tajomstva pre nedostatok dokumentov a mlčanie kronikárov. Od roku
1096 bol uhorským kráľom Koloman, no jeho vladárenie poznačili roztržky s bratom Almošom, ktorý ovládal vojvodstvo Nitrianske na severozápade
a Byhorsko na severovýchode Uhorska. Aj preto súčasníci ako napríklad český
kronikár Kosmas nazýval Kolomana panónskym kráľom, keďže jeho moc sa
končila na južnom brehu Dunaja, teda tam, kde pred siedmimi storočiami
boli hranice rímskej provincie Panónia. Koloman chcel odstrániť tento stav
a zjednotiť krajinu pod svojím žezlom, no Almoš nebol ochotný vzdať sa svojho údelu, a tak v Uhorsku panoval stav občianskej vojny prerušovanej občasným zmierom. Susedné kniežatá Poľska, Čiech i Moravy, ale aj rímski cisári
Henrich IV. i V. niekoľkokrát vojensky zasiahli do sporov. Ale ani jeden z týchto
vladárov nesedel na svojom tróne pevne a doma takisto čelili podobným problémom. K dočasnému urovnaniu sporov v uhorskom vládnucom rode prišlo
v roku 1107 a Almoš na znak zmierenia a pokánia podnikol púť do Jeruzalema. Jeho neprítomnosť Koloman využil a podrobil si Nitriansko aj Byhorsko. Almoš si po návrate privolal na pomoc cisára Henricha V., no nemecká
ofenzíva proti Kolomanovi stroskotala v roku 1108 na odpore bratislavskej
pevnosti. Henrichovu výpravu podporoval aj český knieža Svätopluk, no onedlho bol zavraždený a v Čechách vypukol zápas o nástupníctvo. Vojvodstva
zbavený Almoš stratil hlavnú oporu v zahraničí, a tak sa opäť s bratom aspoň
naoko zmieril. Keď ale začal znova spriadať plány na obnovu svojej moci, dal
ho Koloman oslepiť. Podobný osud stihol i jeho syna Bela a viacero Almošových prívržencov. Medzi rokmi 1110 – 1112 sa na Slovensku, v niekdajšom
vojvodstve Nitrianskom, odohralo povstanie pod vedením akéhosi Atu, Ota či
Vatu proti Kolomanovi, latinskej cirkvi, za obnovu samostatnosti Nitrianska,
ale i za slobodu. O týchto udalostiach je nepatrná zmienka v druhej zoborskej
slovenské pohľady 10
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listine. Opát zoborského kláštora sv. Hypolita menom Godfried, nepochybne
Nemec, tvrdí, že po vzbure zapríčinenej vodcom Moravanov Atom majetky
kláštora s veľkým úsilím znova nadobudol a ľudí k nim patriacich, ktorí sa odvážne vyhlásili za slobodných, na tieto majetky opäť navrátil, a to za pomoci
kráľa Kolomana, ostrihomského arcibiskupa Vavrinca a ďalších veľmožov. Listina nazýva vodcu vzbury „Atha dux Moraviensium“, teda Ata, vojvodca Moravanov. Ak by šlo o vpád zo susednej Moravy, iste by sa nehovorilo o vzbure
ani o tom, že ľudia kláštorných majetkov sa odvážne vyhlásili za slobodných.
Je pravdou, že v Olomouci vládol v tomto čase knieža Oto, Svätoplukov brat,
ale ten bol po jeho zavraždení niekoľko rokov internovaný a na udalostiach
na Slovensku nemohol mať účasť. Šlo teda o domáceho veľmoža, blízkeho Almošovi. Listina takisto naznačuje, že Slováci na Považí a Ponitrí sa ešte v 12.
storočí nazývali Moravanmi. Je to potvrdenie jednoty slovensko-moravského
kmeňa, ktorá iste zohrávala v konflikte o Nitriansko dôležitú úlohu, keďže
Almoša v boji o zachovanie jeho samostatnosti podporovala Morava i Čechy.
Spomienka na moravsko-slovenskú jednotu sa udržala ešte niekoľko storočí.
Lekár Ferdinanda I. (1526 – 1564) a solídny geograf Wolfgang Lazius vo svojom zemepisnom diele širšiu oblasť okolo Nitry nazýval Dolná Morava.
Už spomínaný Godfried po potlačení odboja na západnom Slovensku
dal hranice majetkov zoborského kláštora preskúmať a písomne potvrdiť, aby
sa v budúcnosti spory neopakovali. Z textu listiny vyplýva, že Ponitrie, dolné
Považie a Požitavie boli osídlené prevažne Slovákmi, čo vyvracia účelové teórie o ich neskoršom pôvode. Názvy lokalít, ale aj vôd a chotárnych častí sú
prevažne slovenského pôvodu, a to aj v oblastiach, kde neskôr dominovalo
maďarské obyvateľstvo. Pre ich veľké množstvo by sme mohli dokument vyhlásiť za najstaršiu písomnú jazykovú pamiatku slovenskú. Tu nám za vzor
môžu poslúžiť Poliaci, ktorí za najstaršiu pamiatku svojho jazyka pokladajú
pápežskú bulu z roku 1136, lebo je v nej veľké množstvo poľských miestnych
i osobných mien. V časoch po zániku Nitrianskeho údelného vojvodstva staromaďarský element v Uhorsku posilňovali a rozmnožovali prisťahovalci kočovného pôvodu. Jazykom a mravmi Maďarom najbližší boli Sikuli, usadení vo
východnom Sedmohradsku, u nás aj na Záhorí (Sekule). Ich pôvod je dodnes
nejasný, ako aj čas príchodu. V Sedmohradsku vytvorili kompaktne osídlené
územie nazývané Sikuľská zem a získali kolektívne výsady, ktoré si obhájili aj
so zbraňou v ruke. V 11. a 12. storočí sa rozptýlene usadili skupiny Pečenehov, ktorí rýchlo splynuli s okolitým slovenským i maďarským obyvateľstvom.
Najväčší význam pre hungarizáciu Uhorska mal príchod Kumánov, ktorí spočiatku vytlačili Pečenehov z Valašskej nížiny a zakrátko sa sami vodrali do
Uhorska. Ešte dnes sa rozoznávajú tri skupiny Kumánov, ktorí sa dosťahova30
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li v rozličných obdobiach. V prvej polovici 12. storočia to boli Plavci-Polovci
(maď. Palócok). Usadili sa v južných častiach Hontianskej, Novohradskej, Gemerskej stolice, ale i v Hevešskej a Boršodskej stolici v podhorí Matry. Samotní Maďari aj dnes toto územie nazývajú poloveckou zemou (Palócföld) a jeho
maďarsky hovoriacich obyvateľov Plavcami. Najpočetnejšiu skupinu tvorili
Kumáni (maď. Kunok), ktorí sa v počte asi 40 000 pod vedením náčelníka Kutena (Kötöny) do Uhorska dovalili z obáv pred Tatármi roku 1239 a kráľ Belo
IV. im poskytol územie medzi Dunajom a Tisou i v Zátisí. Treťou skupinou boli
kráľovskí lukostrelci, nazývaní Jási (z maďarského ijász – strelec), regrutovaní najmä spomedzi najatých alebo i zajatých Kumánov ešte v 12. storočí. Po
skončení služby boli ako privilegované obyvateľstvo usádzaní na kráľovských
majetkoch (napríklad náš Jasov) i kompaktne spolu s Kumánmi. V slovenčine
sa na nich prenieslo označenie Jazygovia, ktorí boli pôvodne sarmatsko-slovanským kmeňom sídliacim okolo zmeny letopočtu na rovinách dunajských
a potiských.
V roku 1241 Uhorsko spustošili Tatári, ich útok a následné zmätky využili nedávno došlí Kumáni a vyplienili celé kraje. Keď roku 1242 Tatári náhle
odišli, nastal hlad, keďže ľud utiahnutý v lesoch a na bezpečných miestach
nemohol osiať polia. Odhaduje sa, že asi polovica obyvateľstva tieto dve katastrofy neprežila. Rozsiahle oblasti predtým osídlené slovenským obyvateľstvom zostali ľudoprázdne. Z tejto situácie ťažili Nemci prichádzajúci zo západu a Kumáni, ktorých tlupy naďalej tiahli z Valašskej nížiny do Uhorska aj po
tatárskom vpáde a Belo IV. im poskytol ďalšiu pôdu. Panovník ich chcel využiť
ako mocenskú oporu v zápase s rozpínavými veľmožmi. Zakrátko mu prerástli
cez hlavu, keď sa Belov najstarší syn a následník Štefan oženil s kumánskou
princeznou. Podporovaný svojimi ctižiadostivými príbuznými sa Štefan vzbúril a hnaný túžbou po moci sa s mečom v ruke postavil proti otcovi. V roku
1262 si vydobyl titul mladšieho kráľa. Ako plnohodnotný panovník vládol
len v rokoch 1270 – 1272 a po jeho náhlej smrti nastúpil sotva desaťročný
Ladislav IV. (1272 – 1290). Súčasníci ho menovali Ladislavom Kumánskym,
lebo za jeho panovania vplyv Kumánov dosiahol vrchol. V roku 1279 im udelil kolektívne výsady so širokou samosprávou na ich území, ktorá pretrvala
až do poslednej tretiny 19. storočia. Okrem daňových a súdnych právomocí
Kumánom bolo dovolené nosiť dlhé vlasy, fúzy a tradičný odev, no museli
sa vzdať kočovania, lúpeží a vraždenia, usadiť sa v pevných sídlach a prijať
kresťanstvo. S tým sa však veľmi neponáhľali a ich úplné pokresťančenie trvalo ešte celé storočie. Kumánska jazda sa stala súčasťou kráľovského vojska
a v nasledujúcich dvoch storočiach sa preslávila ani nie tak chrabrosťou ako
plienením a vraždením vidieckeho obyvateľstva. Počas vojnových konfliktov
slovenské pohľady 10
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uhorských panovníkov so susedmi sa Kumáni postarali o spustošenie celých
krajov na Balkáne, v Rakúsku i na Morave.
Práve výbojnému kumánskemu kmeňu pripisoval už náš historik Franko Víťazoslav Sasinek najväčší podiel na hungarizácii Uhorska. Začiatkom
20. storočia rovnako zdôrazňoval význam Kumánov pre Maďarov vynikajúci
český právny historik Karel Kadlec: „Vo vývoji maďarského národa majú Kumáni veľký význam. Boli oni prudkým živlom, ktorý po niekoľko storočí udržoval stálu etnickú individualitu maďarskú, dodávajúc Maďarom novú a novú krv
a nedopúšťajúc, aby sa pri svojom malom počte s ostatnými uhorskými národnosťami nielen asimilovali, ale ani aby stratili svoj ohnivejší temperament, čomu
možno hádam pričítať výbojnú politiku panujúceho národa maďarského...“
Tatársky vpád a Kumáni zabezpečili maďarskému živlu v Uhorsku vedúce postavenie. Výsadami obdarovaná kumánska šľachta sa miesila s domácou,
aj nejeden slovenský šľachtic podľahol zvodnej kráse ohnivých Kumánok. Kumánsko-maďarská rozpínavosť bola na vzostupe a medzi pokusy o jej skrotenie môžeme zarátať azda aj snahu Matúša Čáka Trenčianskeho po vymretí Arpádovcov roku 1301 zabezpečiť trón pre Václava III. z rodu českých Pøemyslovcov ako alternatívu ku kumánskemu potomkovi Karolovi Róbertovi z rodu
Anjou. Keď jeho pokus nevyšiel, rozširoval svoju moc a vybudoval prechodný
nezávislý útvar v priestore niekdajšieho Nitrianskeho údelného kniežatstva
od Dunaja k Tatrám. Aj preto ho súčasníci nazývali pánom Váhu a Tatier.
Následkom kumánsko-maďarského zosilnenia vo všetkých spoločenských vrstvách Slováci strácali svoje pozície aj v privilegovaných stavoch.
Kumánsko-maďarský živel strhol na seba vedúcu úlohu v šľachtickej vrstve,
nemeckým hosťom panovníci privilégiami zaistili dominanciu v mestách. Časom sa Slováci aspoň v nich začali domáhať rovnoprávneho postavenia. Prvým úspechom v emancipačnom úsilí bolo Ľudovítom I. v roku 1381 vydané
privilégium pre Slovákov v Žiline a potom sa pozvoľna presadzovali aj v ďalších mestách. Proces emancipácie meštianskych vrstiev trval ešte viac ako tri
storočia. Ľudovít I. (1342 – 1382) bol synom princeznej Márie, dcéry poľského kráľa Kazimíra Veľkého, a to ho v roku 1370 vynieslo na poľský trón. V tom
období sa dynastické vlákna nádejne vinuli medzi vládnucimi rodmi krajín
s prevahou slovanského obyvateľstva v strede Európy. Druhou Ľudovítovou
manželkou bola Alžbeta Kotrmaničová (1340 – 1387), dcéra bosnianskeho
bána Štefana a kujavskej kňažnej Alžbety Piastovny. Akoby Ľudovít zamýšľal
naplniť projekt cisára Ota III. z roku 1000 na zjednotenie Sclavinie, snažil
sa spojiť Uhorsko, Poľsko i České kráľovstvo. V roku 1379 v Trnave zasnúbil svoju sotva osemročnú dcéru Máriu s jedenásťročným českým kráľovičom
Žigmundom Luxemburským. Poľsko-uhorská personálna únia však dlho nevy32
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držala, keďže Ľudovít I. umrel v septembri 1382 takisto v Trnave, keď sotva
dovŕšil štyridsiaty šiesty rok života.
Za vlády Žigmunda I. Luxemburského (1387 – 1437) sa po dlhých ťahaniciach s husitmi napokon uhorsko-česká únia stala skutočnosťou, a hoci sa
Žigmund na základe dynastických zväzkov uchádzal aj o poľský trón, Poliaci
ho za panovníka nechceli a uprednostnili personálnu úniu s Litvou. Jedným
z najvýznamnejších veľmožov v čase Žigmundovej vlády bol poľský šľachtic
Ctibor zo Ctiboríc (†1414), ktorý prišiel do Uhorska ešte za panovania Ľudovíta. Jeho trvalým sídlom sa stal hrad Beckov a postupne získal mnohé majetky na západnom a strednom Slovensku V listinách užíval aj titul „dedičný
pán Váhu“, čo pripomína prívlastok Matúša Čáka. Po jeho smrti prevzal rozsiahle otcovo vlastníctvo syn Ctibor mladší (†1434). S jeho menom sa spája
najstaršia dnes známa listina v českom jazyku z územia Slovenska, napísaná
v roku 1422. Ako absolvent pražskej univerzity bol dobre oboznámený s češtinou, ktorá v tých časoch prenikla aj do diplomatickej praxe v Poľsku. Ctibor
nemal mužských potomkov, a tak rod poľsko-slovenských veľmožov Ctiborovcov jeho smrťou vymrel po meči. Uhorsko-česká personálna únia pretrvala aj
po Žigmundovej smrti, keď oba tróny spolu s rakúskym dedičstvom zaujal
jeho zať Albrecht Habsburský (1437 – 1439). Zomrel predčasne a so Žigmundovou dcérou Alžbetou mal len jedného syna Ladislava, ktorý sa narodil až
po otcovej smrti, a tak dostal prímenie Pohrobok. Vzápätí vypukli dlhé vnútorné boje, časť uhorskej šľachty chcela mať za kráľa poľského Vladislava I.
Jagelovského. Kráľovná vdova Alžbeta si najala skúseného českého vojvodcu
Jána Jiskru, ktorý s vojskom najatým v Čechách prevažne na Slovensku hájil
záujmy jej neplnoletého syna.
Domáce boje pokračovali ešte dlhšie ako dve desaťročia, aj keď Alžbeta
zomrela a Vladislav I. zahynul v bitke s Turkami pri Varne roku 1444. Príchod
a pôsobenie bojovníkov najmä z Čiech i Poľska mali v mnohých ohľadoch
nepriaznivý účinok na naše obyvateľstvo, na druhej strane pripravili pôdu
na emancipáciu Slovákov v niektorých mestách a prispeli k zvýšeniu sebavedomia slovenských vrstiev. Už husiti po zaujatí Trnavy v roku 1432 vyhnali
z mesta väčšiu časť nemeckých mešťanov, čo pomohlo k upevneniu slovenského obyvateľstva v meste. Táto doba akoby vzkriesila slovenský jazyk, ktorý
sa v česko-slovenskej forme čoraz častejšie objavuje v listinách, listoch i mestských protokoloch. Nepochybne to mohli napomôcť aj českí a moravskí vojenskí velitelia Jiskrovho žoldnierskeho zboru, ktorí ho v korešpondencii s mestami alebo šľachticmi hojne používali. Podobné návyky si osvojili slovenskí
šľachtici. V roku 1448 známy bojovník a dobrodruh Pankrác zo Sv. Mikuláša
v Liptove česky písaným listom vypovedal vojnu rímskemu cisárovi Fridrichoslovenské pohľady 10
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vi III. V písomnostiach tých čias sa častejšie stretávame so slovenskou formou
šľachtických priezvisk ako napríklad Komorovský, Svatojánsky Harhovský,
Podmanický, Trstiansky... Matej Korvín (1457 – 1490) pokračoval v úsilí predchodcov spojiť Čechy a Uhorsko pod svojím žezlom a v roku 1471 bol korunovaný za českého kráľa. Po niekoľkých vojenských výpravách k Uhorsku pripojil
Moravu, Sliezsko a Lužicu. V jeho mene kráľovská kancelária vydala niekoľko
dokumentov adresovaných mestám i šľachtickým osobám v česko-slovenskom
jazyku, no po maďarsky ani jeden. Po Korvínovej smrti v roku 1490 nastúpil
na uhorský trón Vladislav II. z česko-poľskej dynastie Jagelovcov, vládnuci od
roku 1471 v Čechách. Tak sa opäť všetky krajiny Českého kráľovstva spojili do
reálnej personálnej únie s Uhorskom. Vladislav II. neovládal maďarský jazyk
a časť uhorských veľmožov hovoriacich len po maďarsky to mrzelo, lebo s panovníkom mohli komunikovať len po latinsky, čo väčšina z nich nevedela, alebo pomocou tlmočníka. Aj preto kráľ nebol veľmi populárny, i keď šľachte na
rozdiel od Mateja Korvína vychádzal vo všetkom v ústrety, až tak, že to viedlo
k nebezpečnému oslabeniu kráľovskej moci. Obdobie panovania Vladislava II.
(1490 – 1516) a jeho syna Ľudovíta II. (1516 – 1526) maďarská historiografia
nazývala aj obdobím slovanského vplyvu (szláv befolyás kora) a z rozličných
dôvodov ju nepokladala za šťastnú.
Bitka pri Moháči 29. augusta 1526 začala novú etapu v dejinách Uhorska. Smrťou bezdetného panovníka krátko po boji sa uvoľnil trón. Ako prvý
ho zaujal magnát domáceho pôvodu Ján Zápoľský, no takmer súčasne dedičné nároky vzniesol aj mladý rakúsky arcivojvoda Ferdinand. Zápoľský bol už
v novembri 1526 korunovaný za uhorského kráľa. Je paradoxom uhorských
dejín, že posledným národným kráľom bol magnát, v ktorého žilách nebolo
ani trocha maďarskej krvi. Azda aj preto mu dosť rozkošatená maďarská historiografia ako jedinému uhorskému kráľovi dosiaľ nevenovala monografiu.
Zápoľského matkou bola Hedviga Tešínska, sliezska šľachtičná pochádzajúca
z poľského kráľovského rodu Piastovcov. Otec bol Štefan Zápoľský, pôvodne
drobný šľachtic pochybného pôvodu zo Slavónie, ktorý sa spoločne so starším
bratom Imrichom vyšvihol za vlády Mateja Korvína vďaka vynikajúcim vojenským schopnostiam. Obaja patrili medzi najbohatších uhorských magnátov
a Štefan sa stal aj zástupcom kráľa – palatínom. Štefan, Imrich i Ján Zápoľskovci sa na dokumentoch podpisovali vždy tak, že si ku krstnému menu pridali aj predikát de Zapolja. Preto ich Slováci v starších dobách nazývali aj
Zápoľa. Maďarskej historiografii takýto tvar priezviska akosi prekážal, a tak
z posledného národného kráľa vyrobili Szapolyaiho a takto ho bez reálneho
dôvodu menujú dodnes. V roku 1527 vypukla vojna medzi Jánom Zápoľským
a Ferdinandom. Keďže kráľ Ján I. v nej ťahal za kratší koniec, obrátil sa so
34
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žiadosťou o pomoc na sultána Sulejmana I. Ten mu vyhovel, no konečným
výsledkom osmanskej intervencie bolo obsadenie Budína v roku 1541 a rozširovanie sultánovej moci medzi Dunajom a Tisou. Nasledovalo štvrťstoročie
vojen a domácich zmätkov, ktorých výsledkom bol definitívny rozpad Uhorského kráľovstva na tri časti. Turci ovládli zhruba tretinu na juhu a v strede
krajiny, Sedmohradsko a severovýchod zostali, kontrolovali sedmohradské
kniežatá, časti Chorvátska, západné Zadunajsko a veľká časť slovenského
územia zostali pod kontrolou Habsburgovcov. Na jednu tretinu oklieštené
kráľovstvo tvorilo až do konca 17. storočia najviac 30 stolíc, z nich len 10
ležalo mimo územia dnešného Slovenska. Turecká invázia zmenšením územia
pôvodného Uhorska o dve tretiny paradoxne zvýraznila dosť nejasné etnickoteritoriálne kontúry Slovenska. Keď sa aj Turci oboznámili s pomermi v Uhorsku, považovali Slovensko za samostatnú časť a nazývali ju Slovenská krajina
(Tót vilájeti). Slovenský ľud nazýval svoje územie „naša zem Slovenská“ alebo
aj Slovensko už v stredoveku. Pod pojmom Uhorsko či Uhry ľudové vrstvy
rozumeli južné kraje, kde dominovalo maďarské etnikum. Pre severnú časť
Uhorska aj maďarskí magnáti občas použili výraz Slovenská krajina (Tótország), čo potvrdzujú aj písomné pramene. Mnohí magnáti plynule hovorili po
slovensky a nezriedka podporili slovenské literárne a kultúrne snahy.
Hornaté územie Slovenska, ale aj tok Dunaja a močaristé oblasti Žitného
ostrova boli prirodzenými prekážkami, ktoré zadržiavali postup Turkov. Preto
sem z ohrozeného juhu smerovali utečenci, predovšetkým šľachtici i mešťania. Na Slovensko sa sťahovali krajinské úrady, správne orgány a cirkevné
inštitúcie. Zákonným nariadením vydaným v roku 1536 sa dočasným hlavným mestom Uhorska stala Bratislava. Po ovládnutí Budína Zápoľským v roku
1529 sa v Bratislave natrvalo usídlila najvýznamnejšia finančná inštitúcia –
Uhorská komora, zriadená Ferdinandom I., aby spravovala kráľovské majetky,
vyberala clo a dane. Bratislava až do konca 18. storočia zostala najdôležitejším centrom Uhorského kráľovstva a vďaka neveľkej vzdialenosti od Viedne
nahradila aj tradičné korunovačné mesto uhorských kráľov, Stoličný Belehrad.
V Bratislave sa najčastejšie schádzal aj Uhorský snem. Niekedy sa snemy konali v Trnave, Banskej Bystrici, Šoprone i v Krupine, ale v roku 1635 bola za
trvalé sídlo Uhorského snemu určená Bratislava. V Bratislave sídlila aj Miestodržiteľská rada, zriadená ešte v roku 1542. Do Budína bola presťahovaná
začiatkom vlády Jozefa II. v roku 1781. Na Bratislavskom hrade boli uschované aj korunovačné klenoty, až kým ich v roku 1781 nedal Jozef II. odviezť
do Viedne. Najvýznamnejším cirkevným centrom sa krátko po tureckej invázii
stala Trnava. V roku 1543 sem presídlila Ostrihomská kapitula a arcibiskup,
prímas katolíckej cirkvi. Vzhľadom na svoje politické úlohy sa však arcibiskupi
slovenské pohľady 10
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často zdržiavali v Bratislave i Viedni. Do svojho tradičného sídla Ostrihomu
sa kapitula a arcibiskup vrátili až v 19. storočí, takmer stoštyridsať rokov po
vyhnaní Turkov z mesta.
Na Slovensko sa pred Turkami uchýlili aj ďalší cirkevní hodnostári
a inštitúcie. Útočisko tu našli aj predstavení kapitúl, opátstiev, kláštorov a doviezli sem aj vzácne relikvie. Koncentrácia štátnych a cirkevných inštitúcií na
Slovensku mala značný ekonomický a politický význam a vplývala aj na zvyšovanie kultúrnej a vzdelanostnej úrovne Slovákov.
Vo vnímaní kresťanskej Európy bolo habsburské Uhorsko exotickou krajinou ležiacou na hraniciach kresťanskej civilizácie. V záujme Európy bolo
vybudovanie pevnej protitureckej obrannej línie, aby sa osmanská expanzia
zastavila. Na výstavbu opevnení aj na žold pre posádky susedné i iné krajiny
posielali financie nielen z dôvodov kresťanskej solidarity, ale aj vo vlastnom
záujme. Hranica medzi Kráľovským Uhorskom a Turkami okupovaným územím nebola presne vytýčená. Vytvorilo sa pomerne široké nárazníkové pásmo, kde si uplatňovala nárok uhorská aj osmanská administratíva. Uhorský
snem akceptoval reálny stav a prijal zákon, že výška krajinskej dane má byť
v obciach pod osmanskou zvrchovanosťou zredukovaná na polovicu.
Hranica osmanskej moci v strednej Európe zostala nadlho stabilizovaná. Obavy o budúcnosť Európy sa rozplynuli. Zároveň si kresťanská verejnosť
uvedomovala, že na území Uhorska uviazla osmanská ofenzíva a táto ťažko
skúšaná a navyše rozpadnutá krajina bráni jej rozšíreniu. Uhorsko bolo vnímané ako bašta kresťanstva a s odstupom času si zásluhu na obrane kresťanskej civilizácie začali pripisovať Maďari, ktorí sa v 19. storočí pasovali do roly
jediných majiteľov a reprezentantov Uhorského kráľovstva. Zabudlo sa, že aj
Slováci a spolu s nimi Chorváti, Nemci, Rusíni a nepochybne susední Moravania, Slezania i Česi mali na zadržiavaní Turkov veľkú zásluhu. Naši predkovia
bojovali o svoje domovy, pôdu, rodiny, v dlhoročnom zápase s nepriateľom
kresťanstva obetovali životy i krv, pracovali na budovaní obranných zariadení a peniazmi prispievali na armádu. Dokumenty však hovoria o uhorskom,
domácom alebo stoličnom vojsku, hoci väčšina oddielov často pozostávala
výlučne zo Slovákov. Len zriedka máme k dispozícii presnejšie údaje, akým je
napríklad zoznam takmer dvoch stoviek pešiakov, ktorí roku 1559 tvorili posádku zadunajského hradu Palota. Všetci pochádzali z okolia Topoľčian, Bánoviec, Trenčína a Považskej Bystrice. Vojenský poriadok banských miest a stolíc
na strednom Slovensku prijatý v roku 1564 nariadil všetkým zemským pánom
a mestám spísať svojich zbraneschopných poddaných, zadeliť ich do oddielov,
vymenovať im kapitánov, zástavníkov, desiatnikov, aby v prípade nebezpečenstva každý vedel, koho má poslúchať. V ďalšom bode sa zakazovali národ36

SP 10_15.indd 36

slovenské pohľady 10

17. 9. 2015 9:23:03

nostné roztržky medzi Slovákmi a Nemcami. Už v období občianskej vojny
a prvých osmanských vpádov spontánne vznikali oddiely domobrany, ktoré sa
neskôr pevne organizovali do pravidelného vojska. Tieto domáce jednotky dostali pomenovanie sedliacka stolica. Boli zriadené vojenské okruhy s názvom
kontuberniá, ktoré mali spoločne postaviť, vyzbrojiť, vycvičiť a platiť ozbrojencov. Len v Nitrianskej stolici ich bolo pätnásť a každý vojenský okres mal
výcvikový a zhromažďovací tábor. Sedliacke stolice si viedli osobitný register ozbrojencov nazývaný zápis. Radoví príslušníci pochádzali z poddanskej
vrstvy, volení velitelia boli zemania. Zbrane i menší žold im platili obce spolu
so zemianstvom. V prípade nebezpečenstva bol vyhlásený poplach a príslušníci sedliackej stolice museli zanechať prácu a dostaviť sa na zhromaždisko. Ak
povinnosť zanedbali, obec za svojich ozbrojencov zaplatila pokutu až štyridsať
zlatých. Takýto spôsob domobrany vznikol aj v maďarských stoliciach Boršodskej a Hevešskej, no aj tu register jej príslušníkov nazývali „zápisz“, keďže
vzorom pri zriadení obrannej inštitúcie im boli naše slovenské stolice. Nielen
životy a krv obetovalo nespočetné množstvo našich predkov v bojoch s Turkami, ale aj nemálo peňazí. Zákony od začiatku tridsiatych rokov poddaným
nariaďovali pravidelne odvádzať poplatky, z ktorých sa financovala obrana
a výstavba pevností. Snem, ktorý sa zišiel v Banskej Bystrici roku 1542, pod
dojmom straty Budína a bezprostrednej hrozby ďalšieho osmanského postupu
nariadil vybrať od každej brány do sedliackej usadlosti jeden zlatý. Za dve
zlatky sa v tom čase predávala krava, celá sedliacka usadlosť mala hodnotu
štyridsať zlatých. Aj šľachta s duchovenstvom museli prispieť na vojsko a budovanie pevností. Platiť museli aj farári, mali odviesť jeden denár od každého
sobáša. No v Uhorsku nikdy nebola núdza o podvody a nečestné praktiky pri
výbere daní. Preto panovník určil spoľahlivého človeka na každú stolicu, aby
kontroloval, či peniaze nekončia v mešcoch stoličných úradníkov. Slováci sa
veľkou mierou podieľali na výstavbe opevnení. Snemové zákony nariaďovali
prispievať na ne finančne, materiálne aj prácou vlastných rúk. V roku 1556
sa vyberalo na stavbu pevností a opravu hradov po päťdesiat denárov. Zákon
z roku 1559 nariaďoval poddaným z Nitrianskej a Trenčianskej stolice opevňovať Nitru, Šurany, Komjatice a Nové Zámky. Už od roku 1567 musela jedna
dospelá osoba z každého sedliackeho hospodárstva odpracovať dvanásť dní
zdarma na výstavbe opevnení. To isté nariadil snem i o dva roky neskôr. Aj
napriek mieru zostala povinnosť verejných prác v platnosti.
Rozprávanie o slovenskom podiele v boji s nepriateľmi kresťanstva aj
o mieste Slovákov v dejinách Uhorska je široká téma s mnohými zaujímavými
a dosiaľ málo známymi faktmi, ale vzhľadom na rozsah príspevku je potrebné
ho na tomto mieste ukončiť, no iste sa nájde priestor na jeho pokračovanie.
slovenské pohľady 10
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M I R O S L AV B R Ü C K

PETER A PAVOL

Keď Peter zložil telefónne slúchadlo, zostal nepohnuto stáť a vyjavene hľadel
na bielu stenu predsiene. V zadýchanom zrkadle uvidel svoju oholenú tvár
bez viditeľného náznaku ľútosti. Nehybný, nič neprezrádzajúci výraz v očiach
ho vydesil.
„Volal Krištof? Prídu v nedeľu na obed?“ prelomila Ivana Petrovu meravosť.
Odvrátil skúmavý pohľad od neústupného zrkadla smerom k Ivane.
„Volali z nemocnice,“ oznámil Peter s úradníckou strohosťou.
„Z nemocnice?“ začudovala sa Ivana.
Peter si rezignovane sadol na okraj koženkovej sedačky a popraskanými prstami mrvil okraj včerajších novín. Trasľavé zákmity rúk predpovedali
tragický obsah telefonickej správy. Zmätený pohľad zneisteného muža dopadol na titulnú fotografiu vysokohorského štítu s usmiatymi horolezcami,
mávajúcimi francúzskou zástavou. Obom alpinistom sa ligotali v hrdzavých
fúzoch zamrznuté kvapky vody, ale oči prepadnuté od chladu a únavy im žiarili neopísateľným šťastím. Ivana zastavila Petrove rozochvené prsty ráznym
stisnutím drobnej ruky. Snažila sa uhádnuť príčinu náhleho znepokojenia,
ale do sklonenej tváre mu nedovidela. Po tridsiatich troch rokoch spoločného manželstva bolo takmer nemožné utajiť vystúpenú vrásku, zahladenú pohotovou grimasou. Peter s bradou pritisnutou na hrudi opätoval Ivanin dotyk, nahlas vydýchol a zaprel sa dlaňou do masívneho zátylku. Pomaly vstal,
zmeravenou čeľusťou mu šklbol neovládateľný tik. Náhle sa pred Ivanou mihla cudzia tvár so skrivenými ústami, ktoré sa vzpierali prehovoriť. Silnejúci
tlak v žalúdku ju prinútil k dôraznej otázke: „Vrav, čo sa stalo? Niečo s našimi?“
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Odhodlane sa postavila proti Petrovi ako prekážka, ktorú nemohol obísť.
Hypnoticky mu visela na perách, z ktorých odčítavala zamýšľané slová uviaznuté v hrdle.
„Ivka, ja neviem, nemôžem tomu uveriť... Zomrel Pavol,“ s námahou
odrapotal Peter.
Vrátil sa k stolíku, odsunul zhúžvané noviny a znovu sa posadil. Prešiel
dlaňou po dymovom skle, aby zmazal odtlačky svojich nervóznych prstov.
„Paľko? To nie je možné... Predvčerom bol predsa u nás, nespomenul ani
náznakom, že by sa cítil zle. Práve naopak, oplýval výnimočne dobrou náladou, dokonca imitoval televíznu scénku o podvedenom manželovi, čo nebývalo uňho zvykom. Smiala som sa, až ma rozbolela sánka,“ vyjachtala zblednutá
Ivana.
Privinula sa k Petrovi, zo svrbiaceho oka si vytrela oťažievajúcu slzu.
„Ráno po príchode do práce skolaboval, privolaná záchranka ho polhodinu oživovala, ale bezúspešne. Rozsiahly infarkt myokardu s následkom okamžitej smrti. Taký náhly a rýchly koniec neviem racionálne pochopiť a už vôbec
nie prijať. Pavol nikdy nepil, nefajčil, nenervoval sa so ženami, v mladosti
súťažne vesloval, záhradníčil, uplatnil sa v profesii, ktorá preňho znamenala
viac ako zamestnanie,“ podal Peter doplňujúcu informáciu.
Ivane vyschlo v ústach, odbehla do kuchyne, naliala si minerálku a hltavo sa napila. Zabehlo jej, v predklone si chrapľavo odkašľala. Nutkalo ju na
vracanie, nepríjemný dávivý reflex sa u nej prejavoval po každej záťažovej
situácii. Utrela si ústa a unavene sa naklonila nad drezový odtok. Uvažovala
nad vetami, ktoré by zmiernili Petrovo rozpoloženie, aj keď vedela, aké je
v tomto prípade slovo bezmocné. Za normálnych okolností by proti Petrovej
neprehliadnuteľnej narážke „nenervoval sa so ženami“ pohotovo protestovala, ale v tejto tuhnúcej chvíli sa ovládla a mlčala. Napokon stíchol aj Peter,
ktorý si rytmicky šúchal bradu a nazeral cez pootvorený oblok obývačky.
Prichádzalo priezračné leto s dlhými slnečnými dňami, prečo musel zomrieť práve dnes, napadlo intuitívne Petra. Pavol by po západe slnka popolieval priesady rajčín a papriky, s úľavou by vhupol do plátenného hojdacieho
kresla a začítal by sa do Počítačovej revue. Uvaril by si tureckú kávu a v prestávkach medzi čítaním odborných článkov by úchytkom pozoroval večerné
prúdenie cyklistov pod zeleným svahom Starých hôr. Keby Peter neohlásene
vpadol do záhradkárskej kolónie, Pavol by ho privítal s namrzeným úsmevom a ponáhľal by sa do pivnice po vychladené pivo. Kupoval ho najmä pre
suseda, ktorý sa občas zastavil, aby sa pochválil dosiahnutými pestovateľskými úspechmi. Pavol veľa nenarozprával, zato sústredene počúval a súhlasne
prikyvoval. Ani Petrov príchod do záhrady by ho nezmobilizoval k zvýšenej
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komunikačnej aktivite, prehodil by neosobnú poznámku ohľadne horúceho
počasia, prípadne by sa spýtal na Petrovho syna, ako sa má Krištof, ešte vždy
drie v tej hroznej fabrike, v ktorej zahadzuje svoj talent? Peter by podráždene
odvrkol, áno, čo môže vymýšľať, vieš sám, ako je to dnes s prácou. Po tejto
odpovedi by sa im nad hlavami rozprestrelo oslobodzujúce ticho, prerušované
zvukom susedovej cirkulárky, štrngotaním pivovej fľaše o betónový chodník
a trilkovaním osamoteného slávika.
Pavol si pred bratom súkromný priestor hermeticky uzavrel, no nie z vypočítavosti, ale zo strachu pred nepochopením a humorným zľahčovaním. Peter si jeho podozrievavé správanie vysvetľoval ako chorobnú nedôverčivosť,
ktorá hraničila so stihomamom. Občas sa z jeho tichej povahy vysmieval a raz,
keď si viac vypil, s rehotom ho oslovil „pán tajomný“. Pavol mu v rozčúlenosti vprskol jedovatú invektívu na vrub ich komunikácie, ktorá sa podľa neho
odohrávala ako cez sklenenú priehradku poštového úradu. Peter nad jeho prirovnaním búrlivo vybuchol a skonštatoval, to si, braček, vypustil duchaplnú
perlu, čo ti bráni v tom, aby si sa správal ako hocikto iný. Mne môžeš povedať
všetko, ubezpečoval ho Peter, sme predsa chlapi. Pavlova osobnosť sa vyznačovala častou utiahnutosťou, pod ktorou driemala chlapčenská zraniteľnosť. Peter bratovu povahovú črtu glosoval s ironizujúcou pichľavosťou, nazýval ju suchárstvom a bočením od kolektívu. Pavlovi stačilo počuť slovo kolektív, očami
skĺzol po rozkvitnutej jabloni a kŕčovito sa zahryzol do pery. Bratia-nebratia,
prechovávali k sebe chladnúcu zdvorilosť vymedzenú ustálenou konverzáciou,
ktorá obsahovala zredukovaný okruh tém. Spoločné rozhovory nenarúšali politické pnutia, odlišné pohľady na úroveň ľudských vzťahov ani hodnotenie obnažených kriviek okoloidúcich žien. Peter vnímal Pavla ako samotárskeho čudáka so zádrapčivou povahou, ktorú podnecovali jeho neúspechy v milostnom
živote. Medzi bratmi sa pohojdávala pohyblivá priepasť, ktorú ani jeden nevládal preklenúť. Pavol bol jediným Petrovým súrodencom, ktorých spájal, ale
ešte väčšmi odcudzoval vekový rozdiel sedemnástich rokov. Nezainteresované
okolie si počas Pavlovho detstva ich príbuzenský vzťah zamieňalo so vzťahom otec a syn. Keď Peter odviezol jedenásťročného Paľka do detskej liečebne
v Hornom Smokovci, zdravotná sestra ho pohladila po vlasoch a prikázala mu,
aby sa rozlúčil s oteckom. Bratia na seba frajersky žmurkli, sestrin omyl Paľka
rozradostnil a uľahčil mu odlúčenie od domova. Domnienku mladej sestry nevyvrátil, s fantáziou utáraného šiestaka ju rozvinul do absurdnosti. Zvedavú
sestru zaskočil presvedčivým konštatovaním, že Peter je ako otec kamarátsky,
ale v zásade disponuje pevnosťou a prílišnou tvrdosťou.
„Peter, mali by sme ísť do mesta vybaviť všetky potrebné náležitosti,“
prehovorila do obradného ticha Ivana.
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Peter sa strhol a prikývol.
„Samozrejme, nikto iný za nás pohreb nevybaví,“ podotkol.
Pavol žil jednoduchým životom starého mládenca v jednoizbovom byte
na sídlisku Lúky. Po vojenčine chodil tri a pol roka s dlhonohou kaderníčkou
Renátou, plánovali sa vziať, ale zrazu sa rozišli. Pavol dôvod ich rozchodu
nikomu neprezradil. Zatrpkol, upäl sa na prácu, ktorá mu nahrádzala chýbajúcu manželku. Odvtedy nenadviazal s nijakou ženou trvácnejší vzťah, možno
len na úrovni krátkej milostnej epizódy, predpokladal Peter. Pavol pracoval na
okresnom úrade ako počítačový technik a každému záujemcovi nainštaloval
antivírusový program priamo v jeho byte. Svet počítačov ho úplne pohltil, so
svojimi službami bol k dispozícii kedykoľvek a prakticky bez nároku na odmenu. Vypil ponúknutú kávu, zjedol jablkový závin a odišiel. Známi ho pre jeho
skromnosť mali radi, hoci Pavlova zádumčivosť a neprístupnosť niektorých
odrádzala. Okrem záhrady sa nadchol rybolovom, filatelistikou a vysokohorskou turistikou. Pavlov stíšený život ožiarený belasým svetlom monitorov sa
zastavil vo veku štyridsaťštyri rokov.
Peter vytiahol z chladničky plastovú fľašu Corgoň a odkrútil uzáver. Pivo
lákavo zasyčalo, olízal si vysušené pery a natiahol sa za pollitrovým krígľom.
„Teraz, Petrík, nepi, až keď sa vrátime, vieš, že nerada šoférujem a už
vôbec nie v rozrušenom stave,“ napomenula ho s nežnosťou Ivana.
„Prepáč, zabudol som, že pôjdeme autom, vôbec nerozmýšľam, som úplne mimo,“ zahanbil sa za svoj neslabnúci pivný apetít.
Peter úporne bojoval s alkoholickou závislosťou, ktorú napokon vtesnal
do akceptovateľnej formy. Niekedy však prerástla do divých záťahov s kamarátmi z poľovníckeho združenia v krčme U pštrosa. Poľovačky, chov bažantov,
rozprávanie vtipov a narafičené pasce na kolegov boli neodmysliteľnou súčasťou Petrovho veselého života. Aj na riť treba padnúť s úsmevom, neustále
pripomínal svojmu okoliu Peter.
Obliekli si čierno-biely smútočný odev, vyšli na dvor a nastúpili do prehriateho auta. Petra celou cestou zožierala prázdnota, ktorá sa vynorila po
premrhanej bratskej súdržnosti, vnímanej len z povinnosti. Peter, hoci si to
nepripúšťal, pristupoval k bratovi s neustálym otcovským poučovaním, ktoré
ešte väčšmi podporovalo Pavlovu introvertnosť. Údel súrodencov s veľkým vekovým rozdielom je často navlas rovnaký. Starší brat má neodolateľnú potrebu viesť a usmerňovať mladšieho, akoby nepostrehol, že už dávno nie je nesamostatným dieťaťom. Peter celý pracovný život pôsobil ako elektromontér
a všetky životné peripetie hodnotil s humornou zjednodušenosťou. Po smrti
rodičov sa bratia navštevovali čoraz menej. Pravidelné víkendové stretnutia
nad čajom, domácou marhuľovicou a tvarohovými koláčmi sa skončili, odslovenské pohľady 10
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vtedy vedeli o sebe len to najnutnejšie, niekedy ani to nie. Pred polrokom sa
Peter stal dôchodcom a zrazu mu začala chýbať bratova tichá spoločnosť.
Peter s Ivanou zaklopali na odchýlené dvere s nápisom Správca cintorína. Obaja tento postup dôverne poznali, zariaďovali pohreby rodičov z oboch
strán. Fúzatý správca Procházka im podal ruku, vyslovil úprimnú sústrasť
a zalistoval v hrubej knihe s evidenciou hrobových miest. V pohrebnej službe
Pieta vybrali rakvu, smútočnú hudbu, veniec, zašli za evanjelickou farárkou,
nadiktovali Pavlov životopis, rozoslali parte. Na mestskom úrade matrikárka
vystavila Pavlov úmrtný list.
Najobávanejšia úloha čakala Petra po vstupe do Pavlovho bytu. Jeho neodkladná povinnosť pozostávala z vybratia odevu, ktorý pohrebný zriadenec
natiahne na Pavlovo mŕtve telo. Odomkol dvere jednoizbového bytu a previnilo vstúpil do chodby s taburetkou, ktorú tu predtým nevidel. Ešte vždy
nebol schopný uveriť, že Pavol už neotvorí dvere tohto bytu a nezaľahne si do
staromládeneckej postele. Peter sa cítil ako votrelec, ktorý neohrabane vtrhol
do cudzieho domova. Nepamätal si, že by sa niekedy osamotene pohyboval po
Pavlovom byte. Nikdy v minulosti nebol na to dôvod, Pavol nikam necestoval,
letnú dovolenku trávil pri chovnom rybníku alebo v záhradnej chate. Peter
sa bojazlivo rozhliadol, v celom byte panoval úhľadný poriadok. Otvoril skriňu, ale hneď cúvol, obával sa dotknúť nohavíc, košieľ a pulóvrov. Vyklonil sa
z obloka, pod ktorým vyvreskovali pobehujúce decká a navzájom sa opľúvali.
Onedlho sú prázdniny, pomyslel si a vrátil sa k vyzývavo roztvorenej skrini.
Vytiahol tmavý oblek so sotva viditeľnými pásikmi, bielu košeľu a spodnú bielizeň. Šatstvo dôkladne poskladal, vložil do cestovnej tašky, zarachotil zipsom
a sadol si za Pavlov pracovný stôl. Pod akvarelom jesennej krajiny ležala rozobratá počítačová skriňa s vytŕčajúcimi modrými drôtmi. Neviditeľná sila, možno obyčajná zvedavosť, prinútila Petra vysunúť čiernu zásuvku stola. Fuj, som
ako bytový zlodej, pomyslel si, ale obhliadku neprerušil. Spontánne siahol po
hrubom zošite v tvrdej väzbe a otvoril ho. Nasadil si okuliare a užasnuto čítal: Dnes mi Mária so slzami v očiach povedala, že keby nebolo mňa, stratila by
zmysel života. Mala za sebou náročný deň, jej manželovi sa zasa priťažilo. Mária
pôsobila vyčerpaným dojmom, jej statočnosť obdivujem. V záhrade som pozbieral opadané renety a uložil ich do drevených debničiek. V zime budú na stole
rozvoniavať a vrhať zabudnutý odlesk leta. Sused sa medzi plotom posťažoval,
že mu niekto v noci zdevastoval včelí úľ. Ubúda včelstiev, pribúda barbarstva,
povedal s trpkosťou, a mne prišlo ľúto viac včiel ako jeho. Zaspávam, na pleciach
cítim Máriine dlhé prsty, dýchnem jej do vlasov, ovanie ma vôňa harmančeka
a usušenej ostrice. 17. 9. 2008. Peter si neveriacky pretrel oči, z prekvapujúceho nálezu onemel. Napil sa z vodovodu mútnej chlórovanej vody a odgrgol si.
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Boris Jirků: Ilustrácia – Márquez
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Mária, ale ktorá? Listoval ďalej, až teraz sa dovtípil, že Pavol si systematicky
písal denník. Prečítal si záznam z 8. 6. 2009. Nadránom zomrel v nemocnici
môj otec. Človek, ktorý mi vštepil najdôležitejšie poslanie – veriť sám sebe a za
nijakých okolností sa nevzdávať. Otcova ťažká choroba napovedala skorú smrť,
ale aj tak, ako ju prijať? Včera tu ešte bol, dnes tu už nie je, akoby ani nikdy
nebol. Mária sa vrátila s dcérou z Tuniska. Bez slov sme sa objali, vedela všetko.
Priniesla mi africkú masku, mätový čaj a koreniny. Mária, zasa Mária, zašepotal Peter. Rozochvenými prstami zašmátral po drsnom dne šuplíka, aby našiel
preukázateľný dôkaz o Máriinej existencii. Dychtivo vylovil zarámovanú fotografiu opálenej ženy, sediacej na kamienkovom brehu rozžiareného mora.
Bola na nej Mária Šimáková, matrikárka z mestského úradu, s ktorou pred necelou hodinou hovoril, keď prišiel po úmrtný list. Tak preto tá slza v kútiku jej
oka, preto tie habkajúce slová a ospravedlňovanie za svoju roztržitosť. Petrom
prebehla zabudnutá úzkosť blúdiaceho človeka, ktorý hľadá cestu z tmavého
neznámeho lesa. Ešte nebol pripravený stotožniť sa s Pavlovými denníkovými
záznamami, ktoré odrážali prudké emotívne vzopätia. Máriin manžel bol po
havárii odkázaný na celodennú opateru, nemohla ho opustiť ani po divom
vzplanutí k Pavlovi. Kde a kedy sa mohli stretávať, hútal Peter. Natískajúce sa
otázky rýchlo v sebe zadusil, zdali sa mu úbohé a nedôstojné.
Peter sa dotkol ťažkej brúsenej vázy, ktorú si pamätal z obývačky rodičovského domu, a vyšiel z opusteného bytu. Na druhom konci mesta zriadenec pohrebnej služby uložil Pavlovo telo do chladiarenského boxu. Vyzliekol
si vyblednutý pracovný plášť, zhasol svetlo a spomenul si na zajtrajšie dcérine
narodeniny. Peter zvieral v ruke cestovnú tašku a premáhal ho stúpajúci tlak
nahromadenej viny. Nevnímal júnovú kulisu rozhorúčených ulíc, videl len
sám seba, ako stojí nad zatvorenou rakvou a pred vlhnúcimi očami sa mu prekrývajú výjavy z Pavlovho zatiahnutého života, o ktorom nevedel vôbec nič.
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DALIMÍR HAJKO

DILEMY LACA NOVOMESKÉHO

Celý Novomeského život, jeho tvorba, jeho názory sa vyvíjali smerom k harmónii. Harmonizujúcim činiteľom bola Novomeského viera v dobro ukryté
v človeku, viera spojená s citom pre spravodlivosť, osobitne sociálnu. Bola to
aj hlboká viera vo vykonávateľa harmónie, súladu v spoločnosti, ktorý by zaručil spravodlivosť. Tým vykonávateľom, v ktorého Novomeský bezvýhradne
veril, bolo komunistické hnutie a jeho orgány. Tejto viere chcel dať do služby
svoje básnické umenie, no nechcel pritom zabudnúť na princípy tvorby, na
básnikovo poslanie. S touto vierou sa obracal na dejiny. Ale jeho viera nebola
prostá, bola plná rozporov, dilem. Chcem upozorniť na tri z nich.
Dilema prvá: vzťah k moci (vzťah k sociálnej demokracii; sociálna demokracia – priateľ, alebo nepriateľ?)
Moc a jej predstavitelia boli vždy nepriateľmi revolúcie. Keď však revolúcia zvíťazila, rýchlo si jej samozvaní realizátori vytvorili nové pravidlá novej
moci. Presvedčil sa o tom aj Laco Novomeský. Jeho vzťah k moci bol vždy
rozporuplný, podobne ako aj vzťah jeho priateľov davistov. V dvadsiatych rokoch minulého storočia (aj svojho života) to boli najprv rozpustení mládenci
behajúci za vínom a za dievčatami – nuž, ktorý ako, podaktorí horlivo, suverénne aj sebavedome zveršúvajúci tézy Kominterny. Nemohli sa však nezháčiť,
keď už v prvej polovici tridsiatych rokov robotnícka trieda v Nemecku, ktorá
patrila k „najvyspelejším“ v Európe, sa síce zomkla, ale na celkom inej báze,
než akú jej ponúkali myšlienky Marxa a Lenina.
Vtedy mohlo dôjsť, ale nedošlo, k prvému prehodnocovaniu „víťaznej“
ideológie, ktorej Novomeský i davisti verili a ktorú pokladali za jedinú možnú
alternatívu budúceho usporiadania sveta. Dialo sa to v koincidencii umenia
a politiky. Novomeský začínal chápať, že „spoločenský účinok nemôže mať
verš poskladaný z aktuálnych hesiel, myšlienok; skutočne môže pôsobiť iba
slovenské pohľady 10
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silné umenie“. A jemu nikdy o nič iné nešlo. Vždy zdôrazňoval krásu, no nezužoval ju na okruh intímno-citových vzruchov básnika, ako zlomyseľne tvrdil
Poničan. Mimoumelecké súvislosti literatúry rezonovali u Novomeského po
celý život veľmi intenzívne: literatúra sa podľa neho nemá a nemôže vyhýbať
mimoumeleckým súvislostiam, ak nechce zahynúť.
Účasť na zjazde sovietskych spisovateľov ho však uvedie do miernych
rozpakov. Nedarí sa mu o ňom napísať ani poriadnu správu do tlače, niektoré
veci nevie presne pochopiť a vyjadriť. A následne prichádzajú procesy v ZSSR,
priznanie sovietskeho komunistického politika židovského pôvodu Karla Radeka, inak aj preferovaného autora skupiny DAV, k ťažkým zločinom, proces
s maršalom Tuchačevským...
U Novomeského sa pomaly začína objavovať nová hodnotová alternatíva: pripomína napríklad „čestného meštiaka“, ako ho vykreslil Bergsonov
oponent, filozof a spisovateľ Julien Benda, autor slávnej Zrady vzdelancov,
vyznávač kresťanského univerzalizmu. Zbližuje sa s niektorými názormi Karla
Čapka. Novú alternatívu preňho prekvapujúco reprezentoval aj Milan Rastislav Štefánik, človek, ktorým by sa ako presvedčený komunista a „proletársky básnik“ nikdy vážne nezapodieval, ak by si rovno neodpľul pri počutí
jeho mena. Zrazu však zisťuje, že hodnotové preferencie nie sú také jednoznačné, ako sa javili v dovtedy zosmiešňovanej, ba až preklínanej meštiackej
demokracii, a že i taký Štefánik (ktorý dokonca tendoval až k aristokracii)
spolu s ostatnými spomenutými „meštiakmi“ má čo ponúknuť rozvadenej spoločnosti v úzkostnom stave ohrozenia myšlienok humanizmu a základných
ľudských hodnôt. Po Novomeského vyznaniach, že „komunizmus je životným
tvarom budúcnosti“ a že na Slovensku naráža iba na „škrečiace múry plesnivej tradície“, mohlo byť pre niekoho prekvapením uznanie práve tradičných
hodnôt na pozadí bujnejúceho nacizmu. Radosť zo života, taká typická pre
mladého Novomeského, začala vyprchávať. Jednoduchou pravdou sa stalo
tvrdenie, že „čím viacej bola ohrozená súčasnosť“, tým častejšie Novomeský
hľadal „posilu v minulosti“ (Drug, s. 471).
Druhé „súkromné“ prehodnocovanie nastalo začiatkom päťdesiatych rokov. Pričinili sa o to predovšetkým „oni“, ako ich Novomeský decentne označuje v úvode ku Clementisovým Listom z väzenia. „Oni“ – „zhyenizované, ľudsky a politicky prázdne existencie, čo sa o Clementisov koniec výdatne pričiňovali“ (Clementis – Clementisová, 1968, s. 11). Avšak: aj takíto jednotlivci – a nebolo ich ani tak málo – boli členmi komunistickej strany. Podstata
dilemy väzí v napätí medzi dvoma pólmi; Novomeský „veril“, ale podobne
ako Lída Clementisová, ktorá – ako sama píše v poslednom liste už po smrti
manžela – nemohla a nevládala veriť, že by mohol zahynúť takou potupnou
46
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smrťou – „z rúk svojich súdruhov“ (Clementis – Clementisová, 1968, s. 74).
Ako píše v spomínanom úvode Novomeský, Clementisove Listy z väzenia boli
adresované „komunistom, strane, národu, ba celému internacionálnemu súručenstvu, slovom, všetkým ľuďom, ktorí podľa Dostojevského sú schopní
»milovať svojich mučeníkov a oslavovať tých, čo boli zavraždení«“ (Clementis – Clementisová, 1968, s. 12). Kto ich však umučil, kto ich zavraždil? Kto
odsúdil Novomeského na trest ťažkého a dlhotrvajúceho žalára, na aký sa
odsudzujú iba vrahovia a ťažkí zločinci? Neboli to sociálni demokrati, proti
ktorým tak často vystupoval s odporom a iróniou, ani buržujovia, perfídni
kapitalisti, dokonca ani fašisti nie. Boli to ľudia, ktorí – aspoň deklaratívne –
vyznávali myšlienky komunizmu a hlásili sa k nim. Bola to komunistická strana ako inštitucionalizované politické hnutie, ktorá predurčila Novomeského
meno na zabudnutie. Na jednom póle tejto dilemy bola viera v idey, na druhej
trpká skúsenosť s ich domnelým uskutočňovaním. Na pozadí tejto skúsenosti
očarujú prostotou viery hodnej prvých kresťanských mučeníkov Clementisove slová o blízkej budúcnosti socialistickej Európy, slová, ktoré napísal tesne
pred svojou popravou.
Ako potom máme dnes vnímať rozsiahlu a zdrvujúcu sebakritiku, s ktorou vystúpili Gustáv Husák a Ladislav Novomeský na IX. zjazde KSS 24. – 27.
mája 1950? Ako únik, taktický ústup, úprimnú ľútosť? Ťažko to už nazvať
„prostotou viery“. Vieme, že ako odpoveď na podobné otázky sa už vypracovalo a existuje spoľahlivé klišé. Zločiny však nikdy nebude možné nazvať chybami. Vyvražďovanie nevinných možno naozaj len s veľkou dávkou eufemizmu
označiť ako „čistku“. Ale ak si ani dnes nevieme odpovedať na otázku, či bolo
alebo nebolo v tejto súvislosti potrebné nejaké výrazné a dramatické, možno
až „teatrálne“ odmietavé gesto (a či dokonca nebolo mravnou povinnosťou
aktérov tejto situácie), neodpovieme si na otázku našej histórie nikdy.
Od nikoho spomedzi komunistov odsúdených ako „nacionalistov“, a ešte
k tomu „buržoáznych“, sme sa nedočkali závažného gesta, gesta odporu, nesúhlasu, azda s výnimkou Clementisa. Všetci si priznávali vinu, kľučkovali,
vyhovárali sa, prosili svojich mučiteľov. Niekto viac, iný menej, ale svojho Majakovského ani svojho Jesenina, ani svoju Cvetajevovú, schopných urobiť rozhodujúce, fatálne gesto vymedzujúce ich ľudskú existenciu, sme medzi nimi
nenašli. Alebo predsa? Odpoveďou by mohlo byť tvrdenie, že Novomeského
gestom neboli politické činy ani zásadné osobné rozhodnutia, ale poézia. Poézia, ktorá potvrdzovala jeho nezničiteľnú vieru... Bodkou za ňou bol neskôr
vstup sovietskych, maďarských, nemeckých, poľských a bulharských vojsk na
územie nášho údajne zvrchovaného štátu. A jediným gestom bol Novomeského plač...
slovenské pohľady 10
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Dilema druhá: Tvorba, či spotreba?
Už v roku 1924 v liste Urxovi Novomeský na adresátovu požiadavku,
aby poslal básne do ročenky pre recitátorov, odpovedal otázkou: „Chceš to
mať výhradne revolučné? Neodporúčal by som, daj tam i dajakú erotiku, vtip
a humor“ (Listy o DAV-e, 86). Išlo o rozpor medzi kreativitou so všetkými jej
osobitosťami a čitateľským prijímaním diela, medzi poéziou a jej čitateľstvom.
Vyjadril sa k nemu už v medzivojnovom období prinajmenej dvakrát: prvý
raz v prednáške (následne publikovanej v Eláne vo februári 1935) prednesenej v rámci cyklu slovenských autorských večerov v prednáškovej sieni Elánu
v Prahe 11. 2. 1935 a v článku Časová nečasovosť z roku 1936. Novomeský
ako sebavedomý proletársky či komunistický básnik, uvedomelý tvorca „socialistickej poézie“ nemohol ignorovať recipienta svojich veršov, presnejšie
– ich adresáta. Tým boli, ako pre každého básnika podobnej orientácie, masy
čitateľov, nepochybne širšie než len ich salónny výber. Schopnosť osloviť „širšie obecenstvo“ bola podľa Novomeského priamo úmerná kvalite básnenia.
Básnickú autoritu tvoril aj dar preniknúť k vedomiu čo najväčšieho množstva
čitateľov. Novomeský mal na mysli „obojstrannú intenzitu básnického diela: intenzitu tvorenia i intenzitu vnímania poézie, stranu básnikovu i stranu
obecenstva, keď už chceme tieto pojmy preložiť do určitej životnej praxe“.
A k tomuto tvrdeniu pridával axiomatickú pravdu: „... intenzitu tvorenia živí
intenzita vnímania poézie“ (Novomeský, 1967, s. 68).
Neupieral tým právo označiť za básnika i toho, kto v procese objavovania poézie si nevšíma početnosť svojich čitateľov, kto v rámci intenzívnej tvorby bez zlého úmyslu ignoruje „širokú societu národa a národov“. Ale predsa
len zdôrazňoval, že „dnešok zveril básnikom ešte jednu povinnosť v zmysle
harmonizovania intenzívneho tvorenia a vnímania poézie aj v mene najširšieho zovšeobecnenia poézie... a táto povinnosť prikazuje básnikom brať ohľad
na ony strašné sumy okolností, ktoré otupovali a otupujú čím ďalej tým viacej
onú intenzitu vnímania poézie, zmysel pre krásy stále nové a novšie a v ľudskom rode existujúce, ale – na balvanmi biedy nášho života zavalený cit a túžbu po lyrizme, po peknom, krásnom“ (Novomeský, 1967, s. 68).
Zachytiť túto biedu, sociálnu biedu, a vysloviť sa k nej je povinnosťou
básnikovou. Ale zároveň „... miera tejto povinnosti uberá na básnikovi. Blízkosť a zreteľnosť tejto sumy okolností – takých nepoetických a tak neliterárnych – otupujúcich taktiež intenzitu vnímania poézie, zmenšuje poetickosť
kvantitatívne i kvalitatívne. Spôsobuje onú »krátkodychosť básnickej tvorby«, ktorá je širšou diagnózou nášho básnického života“ (Novomeský, 1967,
s. 68). Bolo to vážne upozornenie na nebezpečenstvo nadužívania sociálneho
prvku literatúry.
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Milanovi Rúfusovi sa nezdalo, že by v Novomeskom „existoval toľkokrát
spomínaný rozpor medzi jeho občianstvom a poéziou“, vlastní ho vraj preň
napomínali a cudzí chválili. „Vidí sa mi,“ napísal Rúfus v roku 1964, „že ich
všetkých usvedčuje z omylu práve dnešná epocha, v ktorej prichádzame na to,
že socializmus, to je vlastne ľudskosť vo všetkých jej podobách. Príliš sme si
zvykli na revolucionára ako na figurínu s veľkou päsťou a s ústami, z ktorých
sršia blesky. Ale cesta do umenia vedie vo všetkých spoločenských formáciách
len cez jedinú bránu, a tou je ľudskosť“ (Rúfus, 2002, s. 90). Myslím si, že
Rúfus síce nepoprel dilemu v Novomeského prístupe k sociálnym a poetickým
stránkam sveta človeka a sveta básne, ale vystihol jednu dôležitú vec: Novomeského bytostné úsilie harmonizovať stránky tohto rozporu. Harmonizačný
prvok nazval ľudskosť, Štefánik ho nazval láska. V oboch prípadoch však išlo
o ten istý jav.
V zovretí medzi intenzitou tvorenia a vnímania poézie, v rozpore medzi
vlastným poslaním poézie a jej tzv. „nepotrebnosťou“, nechápaním a nevnímaním však leží omnoho viac než rozpaky básnikov alebo „krátkodychosť básnickej tvorby slovenskej“. Medzi týmito rozbiehajúcimi sa líniami je umiestnený „zmätok i tragika, nový kvas literárny práve tak ako katastrofy; vzájomná
korešpondencia týchto dvoch činiteľov, vzájomné pôsobenie obidvoch týchto
pojmov na seba určuje všetko to, čo nazývame históriou básnictva; dejinami
krásna“ (Novomeský, 1967, s. 69).
Podľa Novomeského (ako napísal roku 1935) sa u nás nikdy nedalo ani
pomýšľať na to, ,,aby spisovateľ, aby básnik nezávisel od toho, že iní ľudia
majú svoje potreby, a bol tým, čím je. U nás básnik nesmel pomýšľať na to ani
kedysi a tým menej dnes, aby vytvoril krásne dielo bez akéhokoľvek zreteľa
na blížneho, bez akéhokoľvek styku s ním... A predsa funkcia poézie nie je
iná ani u nás a predsa je nemysliteľné, aby básnik stvoril súlad medzi svojím
dielom, prikazujúcim mu objavovanie nových krás, a povinnosťou, ktorá mu
bola uložená ako členovi spoločnosti! Tento konflikt sa veľmi zreteľne odráža
v stave našej poézie i na poézii básnikov v našej spoločnosti“ (Novomeský,
1967, s. 74).
Dovolím si ešte jeden dlhší citát: „Iní sa zmierili s faktom veľkého rozostupu medzi tvorbou a jej potrebou alebo nepotrebou. V strašnom otupení,
v plytkosti citového a zmyslového života, zatlačeného takmer úplne temnými
starosťami o bytie ani nie každodenné, ale hodinové, ba až minútové, videli
sám život. Zmierili sa so smutnou podobou takéhoto života, ale boli ním pobúrení až do tej miery, že aj básnictvo vyzývali, aby sa vzbúrilo proti nemu.
V niektorých literatúrach vzniká novinárska, reportážna poézia (...) a revolučná poézia, kladúca dôraz na stránku revolúcie viac než na poéziu, je naposlovenské pohľady 10
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kon známa i u nás. Stojíme ešte pred veľkými komplikáciami, pred mnohými
zauzleniami, kým sa nám objaví jasné východisko z týchto zákrut. Nemyslím
na nijakú rovnú čiaru cesty, po ktorej bude možné stúpať k horizontom týchto
nových krás, ktorým zasvätili svoje úsilie a génia najväčší tvorcovia poézie.
I táto cesta je plná premien a zápasov, avšak nepôjde na nej o boj proti barbarizovaniu a úpadku“ (Novomeský, 1967, s. 75 – 76).
Veľkosť Novomeského spočívala predovšetkým v tom, že bol básnik.
Básnik, ktorý hľadal organické spojivo medzi poetickým a sociálnym, podľa
ktorého však úlohou poézie vždy zostane objaviteľstvo nových krás a ich nových podôb. Ale toto „objaviteľstvo“ mu do istej miery komplikovala práve
dobrovoľná či nedobrovoľná povinnosť, sociálna rola básnenia. Napísal: „Ak
vychádzajú básnici z iných polôh svojho poslania, a to bez ohľadu na to, či
dobrovoľne alebo nedobrovoľne, tak iba preto, aby rozbíjali onú tieseň a onú
ťarchu našej doby, ktorá zavalila a ešte stále zavaľuje vnímanie tých nových
krás a ich nových podôb...“ To bolo Novomeského krédo básnika a človeka.
„Viem určite – a toto vedomie nie je mesianizmom zakorenenej viery –, že
nová podoba z doby, nezaťaženej tiesnivou starosťou o bytie – ani nie už životné, ale živočíšne –, že zbavenie životnej ťarchy, teraz navalenej, že rozptýlenie depresie a navrátenie istoty podnieti v ľudstve nevídané dispozície pre
nepredstaviteľné podoby citového a zmyslového života... Tieto okamihy podpália intenzitu vnímania tak, že bude stáť bezprostredne pri intenzite tvorenia
a hltať jeho objavy“ (Novomeský, 1967, s. 76 – 77). Nie náhodou sa raz Jozef
Felix vyjadril, že Novomeského „ľudské srdce dokázalo myslieť“. Aj v tejto
polohe uvažovania sa usiloval totiž o harmóniu rozumu a citu, o zrušenie dilemy medzi tvorbou a spotrebou prostredníctvom básne, ktorá by „podpálila
intenzitu vnímania“.
Dilema tretia: Revolúcia alebo harmónia (Štefánik – buržoázna legenda,
alebo prezieravý politik?)
Novomeského vzťah k Štefánikovi sa len zriedka stal predmetom záujmu
literárnych historikov.
Ladislav Novomeský prijal úlohu napísať recenziu na monumentálne
dvojzväzkové dielo o Štefánikovi, plné odborných textov, komentárov, rozhovorov, úvah, rozpomienok, korešpondencie a dokumentov, ale dokonca aj
básní, ktoré vyšlo v Slovenskom nakladateľstve Leopolda Mazáča v Prahe. Vyšlo v hektickom predvojnovom období, keď sa komplikovala vnútropolitická
situácia, dramaticky sa vyvíjali medzinárodné vzťahy, na Slovensku sa prudko
rozmáhal ľudácky separatizmus, hrozil rozpad republiky a silneli fašizujúce
tendencie. Politická a spoločenská situácia prinútili Novomeského k pokusu
o objektívny pohľad, pretože ten sa mu zdal v danej historickej situácii ako
50
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využiteľný aj z pohľadu jeho vlastného presvedčenia. Z plánovanej recenzie
sa nakoniec vykľul zaujímavý a pôsobivý článok, ktorý využíval osobnosť
Štefánika na podporu demokracie a humanistických myšlienok. Stanovisko
komunistického novinára a spisovateľa ku konzervatívnemu politikovi môže
azda vyznievať prekvapujúco, no je dôkazom, ako sa môžu meniť pohľady na
historické osobnosti v rozličných dejinných situáciách.
Osobnosť Štefánika poskytla Ladislavovi Novomeskému v súdobom spoločenskom prostredí ťažko napadnuteľné názorové východisko; bolo to východisko výhodné na zaujatie odmietavého a kritického postoja k rozmáhajúcim
sa „ľudáckym zvelebovateľom Hitlera“, ktorým chcel pomocou spoločensky
a kultúrne tabuizovanej osobnosti Milana Rastislava Štefánika, jeho postojov
a názorov, zobrať „vietor z plachát“.
Štefánik bol vo vtedajšom Česko-Slovensku vnímaný ako národný hrdina
a o jeho veľkosti a význame pre Slovensko a Slovákov nikto nepochyboval.
Ladislav Novomeský si pomaly začal „konštruovať obraz Štefánika v prekvapujúcich podobách a zisťuje, že štefánikovská legenda môže byť v tejto nenormálnej situácii vhodnou protiváhou ľudáckej zahľadenosti do berlínskeho
zrkadla. Treba urobiť všetko, aby sa otupilo ostrie ľudáckej fašizujúcej propagandy. Radšej nech si slovenská verejnosť všíma Štefánika ako Hitlera...
Z takýchto podkladov musí vzísť upozornenie na životnosť myšlienky československej štátnosti v čase jej násilného rúcania“ (Drug, 1983, s. 506 – 507).
Novomeský (ako ľavicovo, marxisticky orientovaný literárny tvorca, intelektuál komunistického razenia) sa dovtedy priveľmi nezaujímal o idealizovanú postavu „buržoázneho“ politika, navyše francúzskeho generála a syna
protestantského pastora. Po prečítaní uvedeného zborníka však Novomeského
odrazu fascinovala – ako nečakaná a v podstate neznáma zvláštnosť – schopnosť v praxi syntetizovať protikladné a zdanlivo nezmieriteľné stránky, ktoré
nachádzal v skladbe Štefánikovej osobnosti, v jeho priam dobrodružných životných osudoch a v jeho diele historického významu. Imponovali mu spôsobom, akým ich dokázal Štefánik dovedna zladiť a vnútorne spojiť do harmonicky vyvážených dvojíc. Ako keby sa bol odrazu v Štefánikovi „našiel“.
Novomeský pochopil, že pre Štefánika nebola dôležitá ťažko riešiteľná
ambiguita protirečení v prírode i ľudskom živote, dvojznačnosť a dvojzmyselnosť v neriešiteľných rozporoch. Kľúčový význam preňho nemal radikálny
konflikt postojov, dilemy spojené s bezvýchodiskovou nejednoznačnosťou,
ale vytrvalé úsilie o harmóniu, ktoré výrazným spôsobom charakterizovalo
takmer všetky Štefánikove úsilia na poli vedy, politiky, vojenských aktivít.
Z tohto poznania potom Novomeský vychádzal v článku, ktorý patrí k najobjektívnejším predvojnovým hodnoteniam života a diela M. R. Štefánika.
slovenské pohľady 10
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Ladislav Novomeský svoj prekvapujúco vyvážený a objektívny pohľad na
Štefánikovu osobnosť v celej jej zložitosti, na jeho politický, duchovný, kultúrny a mravný odkaz posilňoval jasne artikulovanou a úprimnou výpoveďou
o celej a nefalšovanej osobnosti politika, generála a vedca, pričom zdôrazňoval vzájomné súvislosti Štefánikových činov, ich zaradenosť do celkového
historického kontextu. Všímal si predovšetkým vnútorný zmysel Štefánikovho
konania, jeho konečný cieľ a zameranie, ako aj celkovú mravnú orientáciu.
V zdanlivých rozporoch a povrchných kontradikciách nevidel nedostatok, pretože – nazdával sa – dôležité je pridŕžať sa ducha presvedčenia, nie
jeho vonkajších znakov. Takýto portrét – najmä ak pochádzal z pera nezakryte
ľavicovo orientovaného novinára a spisovateľa – bol v pohnutých rokoch 1938
– 1939 bezpochyby užitočný a upevňujúci jednotu národa, a to práve na pozadí takých všeobecne uznávaných historických vzorov. Bol určite užitočnejší
ako neskoršie povojnové odmietanie „štefánikovskej legendy“ marxistickými
historikmi pod zámienkou toho, že slúžila záujmom vládnucej triedy kapitalistov. K tomu, pravdaže, prispela aj Štefánikova veliteľská a organizačná aktivita v česko-slovenskom vojsku na Sibíri, ktorá bola z jeho strany ako ministra
obrany (respektíve ministra vojny) nového samostatného štátu absolútne legitímna a potrebná v konflikte medzi rôznymi kontroverznými silami, osobitne
medzi boľševikmi a ich odporcami, v období chaosu a neprehľadnej vojenskej
i politickej situácie.
Ľavicový básnik a teoretik Novomeský sa oprávnene nazdával, že povrchné lipnutie na slove a na určitej formálnosti nie je dôslednosť, ale iba
výsledok jednostranného prístupu, výsledok duševnej obmedzenosti a malého rozhľadu, chápal, že slovo môže byť nositeľom mnohorakých významov.
Požadoval preto celostný, priamo holistický pohľad na Štefánikovu osobnosť
a na jeho pestré dielo. Odmietal vytrhávanie jednotlivých výrokov, názorov
a postojov z celkového komplexného vnímania Štefánikovej osobnosti. Zdanlivo protikladné dvojice vlastností mu pritom neprekážali, naopak, ich prítomnosť sa mu zdala plodnou a zmysluplnou; navzájom sa dopĺňali a významovo
korigovali, upravovali svoje pôsobenie žiaducim smerom; a tak aj v tomto
prípade sme svedkami úsilia o harmonické vzťahy. Nijaký škodlivý extrém
v Štefánikovej povahe, v jeho spoločenských postojoch ani v jeho teoretickom
myslení nemohol dosiahnuť svoj vrchol a byť zneužitý, lebo vždy narazil na
svoj protiklad, s ktorým sa musel polemicky vyrovnávať a ktorý otupoval jeho
agresívne ostrie: to isté by sa dalo povedať aj o Novomeskom.
Štefan Drug dobre vystihol antidualizmus Novomeského obrazu Štefánika, ktorý veľa napovedal aj o povahe samotného básnika: „Slovenského
patriota zavrhuje Štefánik Francúz. Odrodilého svetoobčana jeho národné
52
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Boris Jirků: Serigrafia z cyklu DOLCE FAR NIENTE, 2003
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povedomie. Nacionálny egocentrizmus popiera jeho svetovosť, so svetáckosťou polemizuje jeho horúci vzťah k Slovensku. Obmedzenému čechoslováctvu
odporuje jeho dôraz na svojráz a odlišnosť Slovákov a Čechov. Slovenskému
čechofóbskemu separatizmu zas prízvuk, ktorý kládol na osudovú spolupatričnosť obidvoch národov. Reakčnú regresívnosť pranieruje jeho pokrokárstvo,
zasmušilých pokrokárov zas jeho konzervatívnosť“ (Drug, 1983, s. 508).
Novomeský presne vystihol, že osobitosť Štefánika bola zakotvená v syntéze rozporných zjavov nášho národného spoločenstva. Vystihol to práve preto, lebo podobná syntéza bola blízka aj jemu samému. Štefánik bol v jeho optike rovnako vlastenec ako európsky svetoobčan, rovnako vyznávač pokroku
ako tradičných hodnôt, rovnako zástanca spolunažívania Čechov a Slovákov
ako zdôrazňovateľ slovenského a českého svojrázu, slovenskej a českej svojbytnosti, špecifického národného charakteru. Štefánik sa cez celý rad týchto rozporov vedel preniesť spôsobom, v rámci ktorého syntetizoval pozitívne prvky slovenského národného života, hoci ich objektívne vnímal aj v ich
kontradiktorickej povahe. Podľa Novomeského práve táto schopnosť syntézy
spájajúcej zdanlivo nespojiteľné, zjednocujúca jednotlivé zložky vyčlenené
analýzou „dovolila Štefánikovi vyrásť do legendárnych rozmerov. Bol prvý
Slovák, ktorý slovenské národné usilovanie priviedol k prvému úspechu práve
spoluprácou s Čechmi. A to je dôvod, aby sa jeho koncepcia skúmala, zvažovala a aj nasledovala!“ (Drug, 1983, s. 508).
Štefánikovi syntetizujúci pohľad umožnil – podobne ako neskôr Novomeskému – poznať predmet záujmu v jeho úplnosti a pomocou syntézy objaviť čo najväčšie množstvo vzťahov nejakého javu k ostatným javom, ktoré sa
nachádzajú v nejakej súvislosti s ním. Dosahoval myšlienkové spojenie častí
predmetu alebo do jedného celku, ponímal jav, predmet (napríklad národnooslobodzovací zápas) ako pestrú jednotu skladajúcu sa z rozmanitých aktivít
rozličných ľudí, ktoré sa spájajú do konečného celku. Svojím prístupom ku
skutočnosti naplnil pôvodný význam gréckeho slova „synthesa“ – zjednotenie. Cieľom syntézy bola u Štefánika abstraktne pochopená harmónia; dobro,
nádej, láska, u Novomeského harmónia konkrétnych sociálnych vzťahov zaručujúca sociálnu spravodlivosť.
Novomeského vyzdvihovanie Štefánika v predvečer druhej svetovej vojny bolo zaiste pozoruhodným činom nielen z hľadiska hľadania možností spolupráce v rámci rozvadenej a napätej vnútroštátnej, no najmä medzinárodnej
atmosféry, ale aj z hľadiska prekračovania úzkoprsých straníckych záujmov,
nálepkovania a názorového apriorizmu, ktorý by vopred zaujato a s predsudkami posudzoval celú situáciu priamo alebo nepriamo súvisiacu so Štefánikovou osobnosťou.
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Bol to skutočne pozoruhodný počin zo strany programovo ľavicového
spisovateľa, komunistického žurnalistu, od ktorého nikto neočakával a ani
zďaleka nepredpokladal, dokonca ani nepotreboval prvoplánové „okiadzanie“
a zvelebovanie takej osobnosti, akou bol Štefánik; o to cennejšie bolo také
vrcholne objektívne a zároveň mimoriadne vecné historické zhodnotenie Štefánikovho prínosu k moderným slovenským dejinám, ktoré napísal vo svojej
štúdii Ladislav Novomeský a ktoré vyšlo v pražskom mazáčovsko-smrekovskom (Leopold Mazáč bol vydavateľ a básnik Ján Smrek šéfredaktor) slovenskom časopise Elán.
Publicistický čin Novomeského bol dôkazom autorovej schopnosti objektívne a so zmyslom pre dejinné potreby národa a štátu vnímať osobnostné
a najmä mravné kvality človeka, ktorého názory mohli byť a zaiste aj boli
v početných jednotlivostiach odlišné. Predovšetkým preto si Novomeského
počin zaslúži aj po takmer osemdesiatich rokoch pozornosť slovenského čitateľa; bol totiž zreteľným dôkazom možnosti objektívneho pohľadu na našu
históriu črtajúcu sa v postave Milana Rastislava Štefánika. A bol dôkazom
Novomeského úsilia o harmonizovanie vnútro-kultúrnych vzťahov, ktoré bolo
predtým dlhodobo potláčané potrebou revolučných výziev a jednostranným
dôrazom na tragické položenie biednych, proletariátu. Štefánik bol Novomeskému blízky práve svojím úsilím o spravodlivý a komplexný výklad dejín.
Veď aj revolúciu Novomeský vzýval a vyznával v mene harmónie, ako
nástroj, ktorý ľudstvu pomôže k tejto harmónii sa dopracovať. Revolúcia pre
tohto tichého a skromného človeka nebola cieľom, ale iba prostriedkom napomáhajúcim harmóniu. Nebola znakom prevratu, ale vernosti. Keby bol mal
azda odpovedať na otázku, ktorú si asi nikdy priamo nepoložil, či mu je bližšia revolúcia, alebo harmónia, pravdepodobne by si zvolil harmóniu; väčšmi
zodpovedala jeho dobrote a súcitu s trpiacimi. Keď dnes spomíname na odkaz
Novomeského života a diela, nemali by sme zabúdať, že jedno i druhé sa rozvíjalo v zápase o prekonanie spomínaných rozporov.

Literatúra
Clementis, V. – Clementisová, L.: Listy z väzenia. Bratislava : Tatran, 1968
Drug, Š.: Dobrý deň, človek... Životopisné rozprávanie o mladosti Laca Novomeského. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1983
Drug, Š. (ed.): Listy o DAV-e. Bratislava : Tatran, 1975
Novomeský, L.: Časová nečasovost. Praha : Československý spisovatel, 1967
Rúfus, M.: Život básne a báseň života. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2002

slovenské pohľady 10

SP 10_15.indd 55

55

17. 9. 2015 9:23:04

M Á R I A B ÁT O R O V Á

Hviezdy sa zliali
v jedinú Mliečnu cestu
z tvojich šedín
Spomienka nečakane
hocikedy znenazdajky
zrazu a náhle v očiach páli
leje sa pološialená
desaťročiami späť
Rozporuplne sa pridá
k všetkému krásnemu
a ťažkému
Svet ostal farebný
len ja to nevidím
keď zhasli všetko
vidiace senzory
Cez ne skutočnosť
prechádzala inak
ožila a živá ukázala
svoju podstatu
pre ktorú ju Boh stvoril
Strom nebol obyčajný strom
A Rýn zrazu tiekol naopak
máj 2013

Odchádzaš
zdvojená
tvoj život čajky
rusalky
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mnoho a mnohokrát
nás niesol
do diaľky
Snivo a korektne
živo a perfektne
si rozmýšľala
o všetkom
Ani dnes nie si vzdialená
keď ostávame
a ty odchádzaš –
zdvojená...
2009

Stratil sa čas
a stratili sa dni
len noc sa stretá
s nocou
Tak ešte so mnou sokol
pobudni
kým vydáme sa
chôdzou
čo tančí iba valčík
Smrti
a smeruje len
do ticha
Vedľa mňa krása neleží
a nedýcha
nežasne zamatový pohľad
nenesie ruže mladucha
Len tma sa všade rozhostí
mráz oziaba
a štípe do kostí
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Tak zbohom
Láska
a nikdy na zlé nemysli
2009

Kam pôjdeš
ak vyzdravieš
Pre teba nieto miesta
pokoja
tvoj rozdelený dom
sa ti sype do jedla
a do dní
po uštipačných kúskoch
ti otravuje chvíle
Kam podeješ sa
malá kobylka
na nemocničnej posteli
bez sily otočiť sa a skákať
keď vôkol iba sucho
Neješ a nepiješ
prestalo chutiť
a vlahy – vody
vlastne nikde niet
Kam sa podeješ
ak zas budeš môcť skočiť
zacvrlikať do tôní
Keď tvoj svet stratil esprit
a je bez vôní
Nikto ma nechce?
spýtal si sa tmy
a ona mlčí
Obidve čo ťa milovali
stoja v nej
Kto teda ešte?
Prázdno je nedozerné
Ty čo si potreboval
Málo
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si veľa vlastnil
Svoju slobodu
a svoj životný štýl
Komu tu ešte budeš chýbať
tvoj humor
tvoj rokerský
na seba koncentrovaný
pochop
tvoj rytmický spev
melancholický hlas
v ňom je (bola) idyla
Kam pôjdeš teda?
Kto ťa prijme
v kráľovskej
veľkorysosti
Len Boh
je taký hlboký
Pavlovi 2011
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EMIL CHAROUS

HĽADANIE S OTÁZNIKMI
(NÁVRAT K MONOGRAFII
V. BARBORÍKA O PROZAICKOM DIELE
VINCENTA ŠIKULU)

Celý život niečo hľadám, a tak ma kniha literárneho vedca Vladimíra Barboríka Hľadanie rozprávača upútala tak názvom, ako aj podtitulom Prózy Vincenta Šikulu (Literárne informačné centrum, 2014). Spisovateľa V. Šikulu a jeho
dielo dobre poznám, osobne sa poznám aj s autorom knihy a lákavý je už
samotný pojem rozprávač, ktorý sa dnes nadužíva, a za rozprávača sa označuje takmer každý, kto vie zabávať spoločnosť umením fabulovať, vymýšľať
si a svoje historky okoreniť vtipom a humorom. Adept rozprávačstva s literárnymi či javiskovými ambíciami by sa mal takýmto manieram veľkým oblúkom vyhnúť a byť svoj; neodvodený, pôvodný vo všetkom cakompak, a pretože v podstate všetko už bolo, mal by prísť s niečím, čo tu ešte aspoň do istej
miery nebolo. Vychádzať z vlastnej povahy, skúsenosti, profesie, z vlastného poznania; robili to tak veľkí majstri rozprávania od Cervantesa po Hrabala.
Čo s tým mal a má spoločné Vincent Šikula? Všetko. V skratke by sa dalo
povedať, že mu nechýbalo nič, čo má mať umelec života. Dvere do spoločnosti
mu otváralo to, že bol muzikant. Geneticky aj rodovou tradíciou, vzdelaním,
povolaním, láskou i srdcom. To všetko prenášal i do literatúry, ktorá v jeho
chápaní a vyjadrení zvučí hudbou a muzikálnosťou ako u nijakého iného slovenského spisovateľa; v tom je jedinečný.
Podobne intenzívne súvisí Šikula s dedinskou pospolitosťou, z ktorej pochádza a na ktorej kultúre je odchovaný. Na rozprávkach, rozprávaniach zo
života a pesničkách rozprávačov z rodnej Dubovej a okolia vyrástol a miloval ich až do smrti. Keď z týchto tradícií vyjde mladý spisovateľ, vzdelaný,
sčítaný, navyše naturelom básnik, je to rozprávačský štart a kvalifikácia na
pohľadanie, možný hrdina knižnej monografie v takej podobe, aká nám je
známa z literárnohistorických edícií druhej polovice minulého storočia Portré60
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ty spisovatelů (Československý spisovatel), Pokrokové osobnosti naší minulosti
(Melantrich), Siluety a Horizonty (Slovenský spisovateľ).
Podľa zaužívaných zvyklostí očakávam od osobnostne zameranej monografie celistvý výklad autorovej tvorby, aby som si utvoril svoju vlastnú
úplnú predstavu. Tieto zvyklosti Vladimír Barborík, ako vyplýva z krátkeho
programového úvodu (s. 6), neuznáva a sám si vytvára vlastné, natoľko problematické, že aj keď sa doba mení, sú – aspoň pre mňa – neprijateľné. Zo
svojho výkladu totiž monografia nadobro vynecháva tvorbu Šikulu básnika
(štyri zbierky básní). Podľa mňa práve básnické založenie a jeho dôsledky
ovplyvňujú Šikulovo prozaické dielo natoľko, že ho považujem za básnika
prózy, čo je, ako sa domnievam, v súlade s uznaným termínom báseň v próze (či básnik sujetu, ako ho označil v šesťdesiatych rokoch generačný kritik
Milan Hamada). Tým chcem naznačiť, že pre mňa Šikula v tejto podobe zohráva rovnako dôležitú úlohu ako Barboríkom fedrovaný rozprávač, ktorého
význam nespochybňujem, ale, naopak, prijímam. Navyše, Šikula začínal ako
básnik, svoj svet začal načrtávať práve vo veršoch, a je teda prirodzené, že
oblúk jeho tvorby sa aj uzatvoril poéziou. Odtrhnutosť jeho iných textov od
poézie je, nazdávam sa, proti logike jeho rozprávačského umenia.
Do výkladu monografie neboli zahrnuté ani Šikulove prózy pre deti
a mládež, pričom práve v tomto žánri je Šikula uznávanou autoritou, práve
tam sa svojsky uplatnila jeho optika rozprávača. V tejto oblasti je uznávanou
veličinou, a to vďaka desiatim knižným titulom, väčšinou cyklom rozprávok.
Pritom celá Šikulova tvorba natoľko súvisí s odkazom ľudovej rozprávky a príbehov z detského sveta, že nevšímať si tieto súvislosti znamená ochudobniť
farbitosť celku, a tá pestrofarebnosť predsa musí zostať, musí byť vo výklade
nejakým spôsobom podchytená, aspoň spomenutá, trebárs iba metodologickými poznámkami či inými odkazmi, aj keď je hlavná pozornosť výkladu zameraná iným smerom.
Sám Vincent Šikula vo svojich výrokoch na okraj vlastnej tvorby vyhlasoval, že celý život píše jednu knihu, rozumie sa tým – bez akýchkoľvek predelov,
rozhraničení, žánrovými a druhovými začínajúc. Naposledy to zdôraznil dokonca dvakrát na prednej aj zadnej záložke románu Ornament (1991). Som
presvedčený, že ide o obrazné vyjadrenie spisovateľovho umeleckého princípu a že Barboríkova výberová monografia mala príležitosť (bohužiaľ, autor
ju nevyužil) vystúpiť z úzko vymedzeného a striktne dodržiavaného rámca
a overiť si autorovo všeobecné konštatovanie praxou jeho diela, aby sa ukázalo, do akej miery autorove výroky o sebe samom zodpovedajú realite. Práve
v tomto smere si však monografista zúžil priestor „výberovosťou“.
Prejdime konkrétne k problémom, chápaním a koncepciou počínajúc:
slovenské pohľady 10
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Myslím, že nebolo šťastné rozdeliť látku a výklad do dvoch rozsahom
rovnako dlhých častí, pričom prvá sa zaoberá Šikulovou novelistikou šesťdesiatych rokov (Šesťdesiate) a rozoberá päť kníh. Proti tomu nemožno namietať, je to logický a explikatívne dobre zvládnutý celok s rámcovým včlenením
do vtedajšieho literárneho kontextu aj do vývoja moderných domácich tradícií. Ak rozumiem správne miestami naznačenému i vyslovenému hodnoteniu,
potom V. Barborík vidí práve v týchto knihách autorovho „prvého dejstva“
vrchol celého Šikulovho diela a jeho hlavný prínos vo vývojovom prúde vtedajšej slovenskej prózy.
Všetko ostané, čo Šikula napísal v priebehu ďalších tridsiatich rokov
(1970 – 2000), zahrnul Barborík do druhej časti svojej práce, t. j. na sto strán,
pričom mení spôsob výkladu: detailné analýzy ustupujú, pribúdajú komentáre o dobových súvislostiach a tomu zodpovedá štruktúra a metóda výkladu:
súvislé komentáre sa týkajú románov a spomedzi noviel len tých, ktoré podľa
Barboríka znamenajú nóvum. Novely a poviedky návratov k tomu, čo tu už
raz bolo, a k variáciám už predtým povedaného sú podľa autora monografie jasne o kategóriu nižšie, zaznamenané povrchne, často pripomenuté iba
názvom; asi ako druhá alebo tretia cenová skupina. Pretože Šikula je silný,
vynachádzavý a novátorský v žánroch krátkej prózy, taký prístup mu uberá
z originality a – ak sa to tak dá povedať – neutralizuje ho, niekedy až do bezfarebnosti. Úhrnne povedané, v druhej časti výkladu sa do značnej miery stratil
prehľad, stratila sa vývinová kontinuita, komentovanie sa rozdrobilo do tematicky alebo vecne členených skupín či podskupín, závery strácajú zreteľnosť.
Môj hodnotiaci kľúč je opačný: Šikulove prózy „prvého dejstva“ (zo
šesťdesiatych rokov) pokladám za talentované, podnetné, vynachádzavé, ale
štýlovo a štylisticky, to znamená celkove i v kompozičných a výrazových jednotlivostiach, ešte nie dosť vyzreté, s prevahou náznakov, zámlk, textových
a dialógových improvizácií. Nedá sa nič robiť, aj pri písaní platí, že ruka spevnie až rokmi praxe, a rukopis s ňou. Aj slávna Šikulova novela S Rozarkou nie
je vlastne viac než krehká improvizácia napísaná jedným ťahom za tri dni.
Šetrime superlatívy, ich čas ešte len príde...
Keď v lete 1968 došlo k fatálnemu politickému zlomu a Šikula musel
svoj takmer hotový, novátorský a perfektne napísaný román Ornament strčiť
do šuplíka, pretože bol nepublikovateľný, a to na dosť dlho (skončil vlastne
v igelitovom vreci v úplne cudzom dome), a ako húževnatý a pracovitý mládenec, ktorý sa cítil na vrchole tvorivých síl, premyslel si prijateľnú a pritom
ani najmenej nie podliezavú tému a začal písať román Majstri v rozmarne
ležérnom tóne kritickom ku všetkému a ku každému, začínajúc rozprávačom!
Vladimír Barborík o tomto románe tvrdí, že to bol úspešný kompromis. Ja
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budem veľkorysejší: keď povedal v roku 1977 komunistom priamo do očí
pravdu pravdúcu o tom, ako to bolo s Povstaním, prejavil osobnú statočnosť
podobne smelo, ako keď vyšiel v Prahe v roku 1958 román Zbabelci od Josefa Škvoreckého, ktorý vyvolal v spisovateľských i širších kruhoch literárne aj
iné zemetrasenie – straníci na Škvoreckého hromžili ako najatí a vyhodili ho
z redakcie. Za dvadsať rokov sa časy predsa len zmenili – nenasledoval nijaký
literárnopolitický világoš, odbavilo sa to našťastie len búrkou v pohári vody,
ako dokumentuje kapitola Diskusia o Majstroch v Barboríkovej monografii.
Pravda, literárnohistoricky by bolo oveľa zaujímavejšie zistiť, aké hlasy sa
ozývali pred vydaním Majstrov, aké boli ohlasy a postoje lektorov i redaktorov, čo všetko reálnemu vydaniu Majstrov predchádzalo. Odvolávať sa na
názory uverejnené v normalizačných Slovenských pohľadoch je v tejto súvislosti nelogické a nič z pravdy, ako sa Majstri skutočne prijímali, nám nemôže
odhaliť. Kritici totiž nechceli autorovi ublížiť a písali z hľadiska obhajoby jeho
postojov, alebo ho zatracovali a písali z hľadiska marxistickej literárnej vedy
o literatúre ako odraze reality.
Je logické, že po veľkej románovej epike si aj taký výkonný autor, ako bol
Vincent Šikula, potreboval odpočinúť. Pokiaľ sa pamätám, odpočinok hľadal
vždy s perom alebo ceruzkou v ruke, premýšľajúc o tom, čo napíše a akým
spôsobom, akou formou, aby to bolo iné ako predtým a aby to bavilo aj čitateľa. Vedený myšlienkou napísať niečo pre radosť sebe i čitateľom, napísal,
ako sám priznáva, s veľkou chuťou novelu Vlha o manželoch, ktorí majú jeden
s druhým veľký kríž, ale nevedeli by sa ho zbaviť, takže im vlastne vypĺňa život. Takýmto radostným príbehom vo veršoch sa hovorí romanca a Šikula tú
svoju prerozprával jadrným jazykom sýto poetizovanej prózy.
V tejto útlej knižke vidím začiatok novej línie Šikulovej novelistiky, ktorá
sa usilovala na konci minulého storočia obrodiť a zušľachtiť prózu ohrozenú
predovšetkým rozprávačským stereotypom cez bohatú škálu prostriedkov poézie. Možno povedať, že ako básnik prózy sa Šikula uviedol v novele Liesky
(1980), výrazne podfarbenej prírodnou, citovou a reflexívnou lyrikou. Vrelo
ju privítal Ľubomír Feldek, ktorý vždy vedel oceniť nové tóny, a označil ju za
báseň.
Táto poetizujúca línia v Šikulovej prozaickej tvorbe osemdesiatych a deväťdesiatych rokov pokračuje expresívnou dramatickou novelou Vojak (1982)
a prózami Heroické etudy pre kone (1988). Šikula nimi obohatil slovenskú
poviedku v rámci svojho hudobného vzdelania a muzikantského citu novým
útvarom, etudou, spájajúcou prvky poviedky, črty, fejtónu a básne v próze. Ide
o prepojenie fantázie s realitou emocionálnymi prostriedkami, či už v polohe
baladickej evokácie minulosti alebo epizódne, v zážitku citlivého prváčika,
slovenské pohľady 10
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ktorý stratil na predvianočnej sánkovačke šlabikár a veľmi ho to mrzí (experimentálna próza Dvojhlásky). Táto línia, ktorú Barboríkova práca neregistruje, pokračuje v Šikulových poviedkových knihách Pastierska kapsička (1990),
Pôstny menuet (1994) i v pozostalostnom útlom zväzku Poste restante (2007).
Nejde o nejakú vedľajšiu ozdobu či prikrášlenie, ale o trvalú zložku autorovej
tvorby, v ktorej zohrávali čoraz výraznejšiu rolu Šikulove básnické dispozície,
ktoré V. Barborík celkom obchádza alebo ich nevníma.
Dovolím si pripomenúť jej dobové východisko:
Vo svojej prvej básnickej zbierke Z domu na kopci (1983) sa Šikula predstavil reflexívnou lyrikou vyhrotenou protestmi proti hrubým zásahom orgánov moci do terénu katastra. Necitlivé zásahy tvrdo narúšali ráz krajiny
(meliorácie) a poškodzovali súkromný majetok. Zároveň dáva nahliadnuť do
mentality a životnej filozofie lyrického subjektu, kritizuje nešváry doby, uvažuje o tvorivých princípoch literatúry (z hľadiska otázok rozprávačstva je kľúčová báseň Príbeh). Básnická skladba Novoročný poštár, štylizovaný autoportrét s jadrom o stavbe a vlastnení domu, premieta podstatu životnej múdrosti
tesárskych Majstrov do miniatúrneho rozprávkového orieška, ktorý sa zmestí
do dlane. Hľa, nádherný dôkaz o „magickej moci poézie“, ako kedysi vravieval
František Halas!
V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia mala Šikulova tvorba široké tematické a myšlienkové spektrum. Epickým náprotivkom
reflexívnej lyriky boli evokácie minulosti s návratom až do epochy národného obrodenia. Román Matej (1983), ktorý je v monografii precízne charakterizovaný, chcel na postave Mateja Hrebendu, „pešiaka“ obrodenských čias,
podrobne a zblízka ukázať, ako vyzeral všedný, ustaraný rub romantického
zápalu štúrovských básnikov. Matej mal mať náprotivok v románe o Štúrovi,
„generálovi“ obrodenia. Ľudovít Štúr bola obľúbená Šikulova postava slovenských dejín, štúrovským obdobím a Štúrovým životom sa detailne zaoberal
a mal pripravenú hŕbu výpiskov, no rukopis na vydanie nepripravil.
Keď sa v roku 1989 od základu zmenil politický systém, nastala sloboda
a vzápätí reálny kapitalizmus, prišiel na program dňa Šikulov Ornament odpočívajúci v šuplíku (v igelitovom vreci). Ornament vyšiel v roku 1991 a na
program dňa sa dostalo aj jeho pokračovanie Veterná ružica (1995). Je to
dvojromán bolestne tápavého hľadania etických hodnôt v morálne rozloženej
spoločnosti reálneho socializmu. Východisko nachádza v napoly imaginárnom
príklade ušľachtilého kresťanského altruizmu hrdinovho priateľa, katolíckeho bohoslovca, ktorý unikol z násilnej akcie likvidovania kláštorov a tajne
žil mimo zákona. Ide o Šikulovo myšlienkovo najhlbšie a štýlovo i štylisticky najdokonalejšie dielo – vecné, plynulé, hlboko precítené. Problémovo mi
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Boris Jirků: Maliarovo oko, 2014
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pripomína podobne exponovaný analyticko-psychologický román J. C. Hronského Pisár Gráč (1940), ktorý sa pokladá za priekopnícke dielo slovenského
existencializmu. V monografii V. Barboríka je Šikulov dvojromán charakterizovaný zbežne, hlavne z hľadiska dejových reálií. Na dôkladné zhodnotenie
a interpretácie ešte len čaká.
Vzhľadom na výhrady, ktoré mám k zbežnému komentovaniu, miestami
len vyratúvaniu Šikulových neskorých noviel, dovolím si pripomenúť tri podľa
mňa významné, možno i vrcholné Šikulove práce, ktoré mám osobne veľmi
rád.
Česká škola z Heroických etúd pre kone (1987) je minidráma nesmelosti,
biedy a bezvýchodiskového blúdenia vidieckeho študenta na bratislavskom
konzervatóriu, ktorý si obľúbil starých českých kantorov, muzikantov. V poslednej sekunde ho zachráni pred samovraždou spolubývajúci Moravák a chuť
do života im v tej oslobodzujúcej chvíli vlieva doplnená verzia hesla Jána
Luxemburského: „Toho bohdá nebude, aby český nebo slovenský král z boje
utíkal...“ Taký krásny signál vzájomnosti sa nedá prepočuť.
Šikulove novely Vojak (1982) a Poštár Prokša (z knihy Pastierska kapsička, 1990) si zachovali ako originálne protivojnové protesty čitateľskú príťažlivosť dodnes. V jednej aj v druhej sa malý ľudský jedinec púšťa do hazardného, vopred strateného zápasu so silou vojnového zla a končí ako v starých
baladách popravou alebo vypálením majetku. Pozoruhodný je spôsob dejového gradovania dramatického príbehu: v Poštárovi Prokšovi sú to prelínanie
pokojného pracovného sústredenia osamelého poctivca v zaviatych horách
so stupňujúcimi sa hrôzami vojny, vo Vojakovi sa dejisko a konflikty kaleidoskopicky premieňajú, pričom autenticitu dodáva celku i jednotlivostiam vynachádzavosť autorskej rozprávačskej techniky, ktorá využíva ad maximum
najrozmanitejšie jazykové, slangové, frazeologické, rytmické, rýmové a ďalšie
prostriedky, aby čitateľa zatiahol do víru deja, aj keby sa vzpieral.
Pri preklade Vojaka do češtiny som mal pocit, že absolvujem prekážkovú dráhu s nespočetným množstvom rafinovaných nástrah postavených, aby
rad-radom prekvapovali prekladateľa. Autor na to reagoval návrhom, aby som
ako expert na prekážky radil Nine Šuľginovej, prekladateľke jeho próz do
ruštiny, ktorá práve zápasí s textom Vojaka a zahŕňa ho otázkami. Stalo sa.
Šikulov Soldat (1985) má obšírny predhovor Sviatoslava Belzu, muzikológa,
o nehrdinskom hrdinovi, dôkladné vysvetlivky pod čiarou a hlavne farebnú
obálku, ako vystrihnutú zo starých knižiek ľudového čítania.
Bol som zvedavý, ako Vojaka zhodnotí metodologicky zbehlý znalec
Vladimír Barborík. Nezhodnotil. Zrejme Vojak nebol podľa jeho gusta. Len
v poznámke pod čiarou odcitoval ironický komentár Milana Šútovca (pozn.
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24 na s. 208); ten vytkol spisovateľovi chybný detail: lokalizáciu ľudovej pesničky citovanej v novele, pesničky o anjeloch; Šútovec pesničku o anjeloch
v Gaderskej doline v Turci odmietol ako nezmysel. A neoprávnene, pretože
uvádzacia veta v texte novely zdôrazňuje neistotu spevákovej pamäti, keďže
ide o zážitok z dávneho detstva. Okrem toho námietka priamo z reálu: pri
pohľade z diaľky kolmé biele skaly vysoko v tmavých zalesnených svahoch
Gaderskej doliny (v čase hrdinovho detstva navyše nezalesnených, pozri názov Plešovica – vrch, ktorý bol kedysi plešivý, dnes je husto porastený) môžu
pozorovateľovi pripomínať vznášajúcich sa anjelov, prečo nie? (Pozorovanie
z leta 2014: Šikulová, Charous.)
Novela Poštár Prokša nie je pre monografistu zaujímavá dramatizmom
dejových konfliktov s citáciami priamych vojnových správ, ale nebezpečenstvom výskytu rozprávačských stereotypov pri spisovateľovom opise prostredia deja a jeho historických a krajinných zvláštností. (Ako Čech takéto vysvetľujúce perličky, naopak, vítam! Takže bez komentára.)
Posledná kapitola monografie má názov Povedať viac (s. 211 – 237),
ale skôr by sa tam hodilo Povedať menej alebo najlepšie Nepovedať nič. Je to
totiž téza založená na prastarej literárnej publicistike a citátoch zo súkromnej
korešpondencie. Vincent Šikula bol podľa nich v mladosti jedinečný a skvelý,
v zrelom veku už menej, v pokročilom veku plával s prúdom, na „staré“ kolená bol všelijaký, hlavne zatrpknutý. Spisovateľovo dielo hovorí niečo iné,
postupne sa kontrast zosilňuje, takže personalistický obraz hrdinu je autorsky
čoraz subjektívnejší. Názor môže mať akýkoľvek, vyčítam mu politickú zlomyseľnosť, zaranžovanie jednotlivostí okolo Šikulovho členstva v KSČ a vymenovanie za zaslúžilého umelca s generačným prvenstvom. Predstavujem si
mladého čitateľa, čo nepozná zložité pozadie tzv. normalizácie a prevrátenú
stupnicu hodnôt a okázalú hegemóniu strany, ktorá dokáže pre efekt prihrnúť talentovaných spisovateľov rôznymi spôsobmi k svojmu spoločenstvu.
Takému čitateľovi sa bude na základe monografie Vincent Šikula javiť ako
režimistický prospechár a partajný prominent, pričom opak je pravda. Táto
dezorientujúca karta nemala byť vôbec vytiahnutá, a keď už, tak s podrobným
vysvetlením pozadia, okolností a situácie; monografista ako literárny historik ich dobre pozná. Nestalo sa – kniha stráca vierohodnosť v najcitlivejšom
bode. Škoda.
Glosa ad personam: V knihe som zaznamenal letmo vyjadrené dojmy
registrujúce v Šikulových textoch stopy smútku, dokonca tragiky. Skôr ide
o stopy chvíľkovej clivoty, aké máva viac-menej každý. Keď už, tak skrúšený
optimista. Na bolestínstvo nemal ani letoru, ani čas – život mu diktoval aktivitu a on to prijímal.
slovenské pohľady 10
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A jeho antiintelektualizmus? Podľa mňa je to inak. Nemal rád okázalý
intelektualizmus a proti jeho vypätej podobe zaujímal kruhovú obranu, možno naježenú viac, než je zvykom. Z čias niekdajšieho študentského veršovania
mu utkveli v pamäti prezieravé poznámky rozhľadenejších kamarátov. Príklad
na to ponúka v štylizovanej spomienke Mateja Hóza (pozri román Veterná
ružica, 1995, s. 125). Resty dohnal, bol príkladne a všestranne sčítaný. Hoci
cicerónsku latinčinu nepoznal, znalosťami jej biblickej verzie vynikal ako málokto a prekvapoval aj teológov. Mal obdivuhodnú pamäť: spamäti vedel zaspievať, a ako výrazne(!), celé latinské žalmy.
Ako jemne žartovný a zároveň dosť smutný dodatok zaraďujem nevyhnutnú pasáž o Šikulovej poslednej novele Vincúrko (2001), ktorej knižného
vydania sa autor, žiaľ, nedožil. Vladimír Barborík ju v monografii vôbec nespomína, zrejme preto, lebo na obálke je označená ako „próza pre mládež“, čo
je však kvalifikácia iba vydavateľská. Autor ju nenapísal s týmto zámerom, ale
pre všetkých čitateľov, ako podrobne vysvetľuje Anna Šikulová v poznámkach
k IV. zväzku Šikulovho diela (Tatran, 2009, s. 1054 – 1055). Taký údaj monografista nemal prehliadnuť. Keď výberovosť, tak konzekventne.
Neveľkú, pôvabne a živo vyrozprávanú i vybásnenú prózu, ktorá dýcha
vínom a duchom prostredia starobylej Modry, písal Šikula na pokračovanie
dlho, mal ju rád a novelu chápal ako etický odkaz, symbol svojho chápania
optimizmu a porozumenia medzi ľuďmi; je personifikovaný sympatickým šibalom eulenspiegelovského typu, túlavým muzikantom a všeumelcom, ktorý
by svojou neotrasiteľnou dobrosrdečnosťou najradšej rozveselil celý svet.
Keď som dočítal monografiu, očakával som nález, výsledok hľadania, to,
čo by som v intenciách výkladu nazval syntézou hľadačských analýz. Na záver
som našiel bezproblémovo rozbiehavú literárno-sociologickú úvahu v kocke.
Iste, aj to je riešenie, ale akési uhýbavé. Chcel by som definíciu: V čom spočíva majstrovstvo rozprávača Vincenta Šikulu?
Keďže Barboríkovi sa k čomusi podobnému nepodarilo dospieť, vidím
ho v tom, čo bolo z hľadania programovo vypustené a čo som sa v náznaku
pokúsil doplniť sám:
Efekt celku Šikulovho rozprávačského umenia v literárnej podobe vyplýva zo súzvuku a súladu naturelu básnika, rozprávkara a hudobníka.
Chce niekto viac?
Z ČEŠTINY PRELOŽILA A. B.

68

SP 10_15.indd 68

slovenské pohľady 10

17. 9. 2015 9:23:05

SNÍVAM O ČASE USILOVNOSTI...
(ROZHOVOR S LITERÁRNYM VEDCOM
MICHALOM BABIAKOM)

Michal Babiak (1961 Kulpín, Srbsko), estetik, literárny vedec a režisér. Po absolvovaní štúdia slovenčiny na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade pôsobil na tamojšej Katedre slovakistiky až do roku 1991. Na FF UK v Bratislave vyštudoval estetiku, kde od roku 1991 pôsobí dodnes, v súčasnosti prednáša
aj na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V profesionálnych divadlách pôsobí
ako režisér od roku 1998; režíroval na činoherných a operných scénach na Slovensku, ako aj v Slovinsku a Srbsku. Vydal tri knihy zamerané na estetiku literatúry a drámy: Literatúra a kontext (1999), Spomínanie medzi bytím a zabúdaním (2009) a Anabáza (2011), ako aj dve knihy divadelných hier: Tri scenáre (1997), (1999), Drámy 2 (2008). Je editorom kníh Interpretácia umenia
– umenie interpretácie (1997) a Vzťah estetiky a umenia v 21. storočí (spolu
s Oliverom Bakošom, 2009). Na vydanie pripravil výbery z diel Vladimíra Hurbana Vladimírova, Jozefa Podhradského, Štefana Petruša, Michala Ďugu a Michala Harpáňa.
ETELA FARKAŠOVÁ: Pochádzaš z Kulpína v srbskej Vojvodine, do rodného
kraja sa často vraciaš, čo pre teba znamenajú tieto návraty? Predpokladám
– súdiac podľa tvojich teoretických, literárnokritických a ďalších prác, ale aj
podľa sumára tvojho profesionálneho pôsobenia najmä v oblasti divadla –, že
Vojvodina silne poznamenala tvoju orientáciu – či už ako estetika, umenovedca, dramaturga, spisovateľa, režiséra a hádam aj ako človeka (mám na mysli
najmä hodnotový systém..)... V čom najviac...?
n MICHAL BABIAK: Je jedno ľudové porekadlo, ktoré hovorí: Čo sa
v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel. A Freud túto ľudovú múdrosť
trochu pozmenil na esejistickú metaforu: Dieťa je otcom človeka. Prostredie,
v ktorom sme vyrastali, v ktorom sme sa formovali, v ktorom sme si osvojoslovenské pohľady 10
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vali prvé poznatky, ale aj prvé hodnotové a etické kategórie, v ktorom sme sa
učili, „čo je hore a čo dolu“, sa silno zapisuje na „čistú tabuľu“ detskej duše.
Všetko, čo sa dozvedáme neskôr, je už konfrontáciou s prvotne zapísanou informáciou. A údajne v sebe nesieme aj istý zápis, ktorý sa nachádza niekde
hlboko v našom nevedomí, ktoré nemôžeme ovplyvniť – tieto zdedené archetypy sú pozostatkami nášho najstaršieho duchovna, kvintesenciou odkazov
skúsenosti generácií predkov, s ktorými sme spojení minulosťou; neviem, či
k týmto archetypom patria aj odkazy generácií, ktoré sa pred tristo rokmi
usídlili na Dolnej zemi, na panónskej rovine, alebo všetko, čo nás spája s Dolnou zemou, je iba zmes mýtov, legiend a empirického pozorovania; v každom
prípade sa domnievam, že dolnozemský moment v bytí tamojších Slovákov
je silnou črtou ich povahy, charakteru, spôsobu myslenia i správania. Toto si
uvedomujú pri vzájomnej konfrontácii obe strany: aj Slováci na Slovensku, aj
dolnozemskí Slováci veľmi rýchlo zistia, že sú iní ako tí druhí Slováci; spája
nás pocit príslušnosti k tomu istému národu, ibaže spojovací moment, ten metafyzický duch slovenskosti, každý vymedzujeme inak. A s istou dávkou provokatívnosti, my Dolnozemci zvyčajne položíme otázku, ktorý z tých dvoch
spôsobov nazerania je invariant a ktorý variant.
E. F.: Vojvodina – len ako ju ja poznám – je veľmi zaujímavá oblasť, v ktorej
sa stretávajú viaceré kultúry, dokonca mám dojem, že aj viaceré historické
časy, akoby do historického (kultúrneho) dedičstva vstupovali, priam prenikali výrazné moderné prvky a tie prieniky sa prejavujú v každodennom živote
aj v umeleckej tvorbe, ktorej sa venuje až neuveriteľne veľa vojvodinských
slovenských mužov a žien; mala som raz taký nápad – pokúsiť sa o štatistické
zmapovanie, koľko spisovateľov, hudobníkov, divadelníkov, ale aj kultúrnych
dejateľov tu pripadá na jeden štvorcový kilometer (na tisíc obyvateľov)... Keď
totiž sledujem všetky tie vydavateľské, koncertné (vážna i folklórna hudba),
výtvarné, divadelné a ďalšie kultúrne aktivity, žasnem, aká veľká je tu koncentrácia kultúrneho diania. Čím to podľa teba je?
n M. B.: Myslím si, že kultúra je najvýraznejšou zložkou národnej identity. Vojvodinskí Slováci, ako to dokazujú najnovšie historické výskumy, sa
formovali ako časť širšej slovenskej dolnozemskej kultúry na pozadí snahy
o zachovanie svojej kultúrnej jedinečnosti, ktorej zasa najsilnejším znakom
bol konfesionálny moment. Túžba po vidine náboženskej slobody priviedla
predkov vojvodinských Slovákov do močiarov a bahna na uhorsko-tureckých
hraniciach a duch protestantskej etiky – v prvom rade tá jeho časť, ktorá hovorí, že tento svet je potrebné meniť a zveľaďovať a že toto zveľaďovanie je
Bohu milé – vytváral zrejme aj rozhodujúci dištinktívny imperatív kultúrnej
70
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identity. Potreba udržania vlastnej kultúrnej identity (ktorú vnímam ako všeľudskú, univerzálnu či dokonca prirodzenú – alebo povedané inak: je charakteristická pre každý kolektív) v prostredí minority dostáva ráz výraznejšej,
nástojčivejšej intenzity. Poviem to prostredníctvom príkladu: aj francúzska
(rovnako ako slovenská či nórska) kultúra uvažuje napríklad, čo si počať
s amerikanizáciou vlastnej kultúry, ale problémy každej národnostnej minority sú niekoľkonásobne početnejšie – ani jeden Fín alebo Slovák v prostredí vlastného štátu nepociťuje ohrozenie svojej národnej identity, no každý
Slovák, Maďar, Srb či Rumun v zahraničí zápasí aj s týmito starosťami. Tá
posilnená potreba o zachovanie svojej kultúrnej a národnej identity sa často
dostáva do polôh, ktoré sa vo vlastnom národnom kontexte pociťujú ako prehnané, možno preexponované, v konečnom dôsledku neprirodzené. Preto aj
v kontexte štátnej, resp. národnej kultúry vzniká optika nazerania na vlastnú
minoritnú kultúru v zahraničí, v ktorej akoby sa stretalo niekoľko historických
časov: väčšine Slovákov zo Slovenska sa zdá, že Slováci vo Vojvodine svojou kultúrou žijú ešte v 19. storočí (všetok ten folklór, ľudovky, tradičné zvyky atď.), ale keď roku 1989 slovenská kultúrna elita zo Slovenska zistila, že
v kultúrnom časopise vojvodinských Slovákov Nový život vychádza séria textov o teoretických problémoch postmoderny, optika na vojvodinských Slovákov sa otočila o 180 stupňov: takéto teoretické a metodologické texty o postmoderne totiž len okrajovo vychádzali v časopisoch na Slovensku, a tak aj
celkové nazeranie sa odrazu mení: áno, vojvodinskí Slováci jednou svojou
časťou žijú akoby sto rokov za národnou kultúrou na Slovensku, no druhou
časťou svojho kultúrneho života sú roky pred kultúrnym dianím na Slovensku.
Vedomie o potrebe vlastnej angažovanosti núti väčšie množstvo jednotlivcov
priložiť ruku k dielu v kontexte štátnej, resp. širšej národnej kultúry; myslím
si, že každá minoritná kultúra, a tým aj kultúra vojvodinských Slovákov, je
v stave istej permanentnej mobilizácie: každý okamih je vnímaný ako potenciálne nebezpečný pre stratu kultúrnej a národnej identity alebo pre asimiláciu,
preto v prostredí minoritnej kultúry je vždy prítomná snaha nielen vyplniť
prázdne miesto v mozaike kultúrnych aktivít, ale možno pre istotu urobiť aj
niečo navyše. Každý príslušník minoritnej kultúry kdesi nesie v podvedomí
strach a otázku: Kto, ak nie ja? Kedy, ak nie teraz – zajtra možno už bude
neskoro, zajtra možno už nebudem mať svoje publikum.
E. F.: Nazdávaš sa, že pre dnešného (post)moderného človeka žijúceho v časoch intenzívnych globalizačných tendencií je dôležité mať svoj „rodný kraj“,
viazať sa emocionálne na konkrétnu lokalitu, na jej špecifiká, nebráni táto
viazanosť otvorenosti k svetu? Inak povedané, ako vnímaš vzťah lokálneho
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a globálneho, ktorému sa venuješ vo svojej esejistickej tvorbe (nielen, ale aj
v umení...)?
n M. B.: V jednom svojom texte Oskar Walzel zdôrazňuje, že tým, že
spisovateľ bude písať na tzv. univerzálne témy, zbavené akéhokoľvek kontaktu
s osobnou skúsenosťou, s lokálnym životným svetom, vôbec nezabezpečí sebe
ako autorovi väčší ohlas u publika ani väčšiu slávu, práve naopak: len to, čo
vychádza z autorovho autentického pocitu „tu a teraz“, najviac zasiahne obecenstvo. Keď si spomenieme na Ovídiove verše, ktoré vznikli vo vyhnanstve,
na Picassovu Guernicu či Verlainovo Básnické umenie, nachádzame v nich akési potvrdenie tohto Walzelovho postoja. Walzel uvádza aj jeden iný zaujímavý
moment: keď čítame Sofoklovu Antigonu bez bližších informácií o Sofoklovom živote, môžeme nadobudnúť pocit, že Sofokles túto tragédiu o konflikte božského a svetského mravného princípu napísal na línii, ktorá nemá nič
spoločné s nejakým konkrétnym kontextom, no opak je pravdou: táto veľká
hra vznikla na pozadí obvinenia Sofokla za spreneveru aténskej pokladne.
Teda iba niečo silne osobné, konkrétne – ak chceme, aj lokálne atď. – zasiahlo
citlivú autorovu dušu a len z prežívania osobného, lokálneho sa zrodilo dielo,
ktoré žije pomaly už dva a pol tisíc rokov. Nepoviem nič nové, ak skonštatujem, že neexistujú lokálne a univerzálne témy – existujú iba dobré a zlé
diela. V dobrej literatúre najrozličnejšie lokalizmy môžu byť povznesené na
metaforickú úroveň, ktorá následne zasiahne aj dušu čitateľa kdekoľvek na
svete a opačne. Joyceovi sa podarilo zo zastrčeného marginálneho Dublina
urobiť veľkú metaforu o zaspatom konzervatívnom svete, ktorá korešponduje
s pocitmi miliónov čitateľov. Životná periféria sa stala literárnym centrom.
A Joyce nie je nejaká extra výnimka – spomeňme si na spisovateľov juhoamerických, škandinávskych, na Andriæovu Bosnu atď.
E. F.: Blízka je ti aj téma tradície, jej významu pre plynulý historický vývinový
pohyb... Mám pocit, že my tu na Slovensku v poslednom čase akosi priam
programovo ustupujeme od našich kultúrnych tradícií, zľahostajnievame k nim
a sme náchylní rýchlo a bezmyšlienkovito preberať tradície iných, ktoré sú
nám v podstate cudzie... Isto, poháňacím motorom je aj tu zrejme komercia,
záujem o zisk dajme tomu z predaja symbolov či zo samotnej realizácie preberaných tradícií...
n M. B.: Tento fenomén, myslím si, má dva rozmery: kulturologický a literárny. V prvej rovine sa najčastejšie pýtame, čo v našej kultúrnej komunikácii robia, odkiaľ sa vzali kulty ako deň zamilovaných, deň otcov či halloween,
ako to, že sme si ich tak ľahko osvojili bez toho, aby sme poznali ich základ,
východisko atď., na druhej strane sa zamýšľame, prečo fenomény z našej tra72
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dície (od pálenia svätojánskych ohňov po pálenie Moreny) zanikajú. Je jasné, že v prípade tzv. nositeľov tradícií (spolky, združenia) alebo aj študentov
národopisu sa zachováva iba vonkajšková forma a prvotné (magické, rituálne, duchovné atď.) zameranie zmizlo. Sú to javy, ktoré je možné sledovať
aj s istým osobným zaujatím (ľutovať za vlastnými a nadávať na privezené
inovácie), no myslím si, že bojovať s týmto fenoménom znamená bojovať so
samotnou ľudskou podstatou. V každom okamihu ľudia isté tradície živia, iné
potláčajú a iné zasa preberajú. V antickom Grécku kult boha Dionýza bol prinesený z Trácie a väčšina starých Grékov sa naň pozerala so značnou nevôľou,
tvrdiac, že ide o kult, ktorý je iba zásterkou pre ospravedlnenie bezbrehého
slopania vína. Napriek tejto nevôli kult zaznamenával nevídanú popularitu,
dokonca, ako vieme, v lone tohto kultu sa formoval samostatný lyrický žáner
dityramb a potom aj tragédia, divadlo a dráma. Nechcem tým povedať, že aj
zo slovenského slávenia halloweenu sa zrodia nové žánre alebo druhy umenia, ale zdá sa mi, že ide o procesy, ktoré sú vlastné fungovaniu každej kultúry
a že nie je možné ani dobré im brániť. Religionisti by presne poukázali, koľko
najrozličnejších prvkov z pohanských čias prežilo aj v lone kresťanských sviatkov – aj napriek najrozličnejším zákazom cirkevnej vrchnosti. Mne osobne
je ľúto, že svadby vojvodinských Slovákov sa za posledných dvadsať rokov
neuveriteľne zmenili, že vymizli zvyky, ktoré sa ešte nedávno udržiavali, pestovali, predpokladal som, že budú súčasťou tradície, aj keď budem odchádzať
z tohto sveta. Lenže doba nabrala také obrátky, že všetko vymizlo neuveriteľne rýchlo. Svadba, samozrejme, nie je jediným príkladom. To, pre čo odchod
istých tradícií a osvojovanie privezených tradícií môžu byť prínosné, je druhá
rovina, ktorú som na začiatku odpovede spomínal: pre oblasť literatúry. Práve
pnutie medzi tradičným a novým je vždy dobrá téma na literárne spracovanie.
Každý spisovateľ vychádza z istej tradície, je determinovaný najrozličnejšími
prvkami tradície životného sveta, ako aj literárneho sveta – a tá jeho osobná
tradícia, ktorú nesie v sebe, sa povinne musí dostať do konfrontácie s novým
svetom, s ktorým sa musí vyrovnať. Citlivá duša spisovateľa sa veľmi často
stáva dramatickým svedkom týchto dvoch svetov: od Tita Livia, ktorý nabádal
vrátiť sa k svetlým vzorom republikánskeho Ríma, a prekonať konfúziu začiatkov pluralizujúcej sa kultúry antického Ríma až po súčasných autorov, ktorí
na prelínanie týchto dvoch svetov vedia nazerať buď na línii tragickosti, alebo
na línii postmodernistickej irónie, postmodernistickej bezmocnosti z pocitu
blížiaceho sa konca atď.
E. F.: Predchádzajúca otázka o význame tradícií úzko súvisí s fenoménom
pamäti (individuálnej, skupinovej, národnej), myslím si, na základe tvojich
slovenské pohľady 10
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textov, že aj tá téma je pre teba príťažlivá... pamäť ako jeden z prostriedkov
vlastnej identifikácie, kontinuity medzi minulosťou, prítomnosťou, budúcnosťou... Ak by som parafrázovala názov tvojej knižky Spomínanie medzi bytím
a zabúdaním, zaujímalo by ma, či samotné bytie (ľudské) teda vnímaš ako
oscilácie medzi pamätaním (spomínaním) a zabúdaním...
n M. B.: Mám pocit, že v oscilovaní, ktoré spomínaš, pamäť (spomínanie) vždy ťahá za kratší koniec. V kultúre sa dejú podobné veci ako v človeku: existuje istá obranná, očistná schopnosť ukladať, pamätať si, chrániť len
to, čo v hĺbkových štruktúrach bytia pokladáme za potrebné, to, čo sa nám
zdá, že budeme ešte potrebovať, všetko ostatné postupne – obrazne povedané – vynášame na povalu alebo rovno do kontajnerov, resp. do zabudnutia.
Nemôžeme si pamätať všetko, rovnako ako nemôžeme zachovať všetko, čo
vzniklo, čo bolo vyrobené alebo napísané. Na strane druhej však existujú aj
ďalšie páky, ktoré toto oscilovanie robia nepravidelným, osobitým, zvláštnym,
ba tajomným. To, že sme niečo zlikvidovali, že niečo zhnilo alebo zhorelo
v archíve či knižnici, to, že sme na to či ono zabudli, ešte nemusí znamenať,
že zmizlo u všetkých nositeľov kultúry, že to už neexistuje a nie je prítomné
v našej kultúre. Tie zvláštne formy prežívania kultúrnych javov, kultúrnej pamäti často akoby sa vymykali všetkým zákonom prírody a spoločnosti, ale poznáme ich: napríklad veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia sa zachováva,
prežíva a prenáša z pokolenia na pokolenie v istej časti národa ako súčasť
slovenskej národnej identity celé stáročia aj po zániku Veľkej Moravy – a práve na nej mohli stavať autori národného obrodenia a vytvárať z nej národnoemancipačný základ. Spomínam si, keď Paľo Bohuš hovoril, ako ľutuje, že si
nezapamätal názvy všetkých častí krosien, podobne ako môj otec ľutoval, že
sa nenaučil od rodičov a starých rodičov variť pivo atď. Medzi vojvodinskými Slovákmi je čoraz menej ľudí, ktorí ešte poznajú technológiu pestovania
chmeľu – aj keď práve chmeľ bol sliepkou, ktorá pre túto komunitu znášala
zlaté vajcia...
E. F.: Ktorý svoj počin na poli umenia pokladáš za svoj vrcholový, kde sa
ti najväčšmi podarilo skĺbiť silu tradície so schopnosťou „vykročiť zo seba“?
Osobne ma veľmi oslovili tvoje štúdie z dolnozemskej literatúry, ktoré rámcuješ celoslovenským a inonárodným, súčasným aj historickým, kontextom...
Myslím, že to je exemplárny príklad „vykročenia“, ktorý môže byť metodologicky veľmi účinný...
n M. B.: Občas mám pocit, že všetko, čo robím, je akoby variovanie
rovnakej témy. Aj to, čo som napísal vo svojich dramatických textoch, akoby
bolo kompatibilné s tým, čo píšem vo svojich štúdiách o slovenskej dolnozem74
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skej literatúre. Tragédia tvorby Schneidera-Trnavského je z rovnakého súdka
ako tragédia divadelných hier Vladimíra Hurbana Vladimírova – o prvom som
napísal divadelnú hru (Ružičky zo srdca) a o druhom niekoľko štúdií. Oboch
ničila a zničila malosť sveta, ktorému darovali svoju duchovnú a umeleckú
obetu: Hurbanove najlepšie hry sa doteraz nedostali na slovenské profesionálne javiská, rovnako ako nevyspelá dobová slovenská umelecká kritika strihala krídla „slovenskému Schubertovi“. Neviem, ktoré svoje dielo pokladám za
vrcholové, no v dráme Ružičky zo srdca som sa pokúsil o akési zhrnutie tém,
o ktorých píšem aj v dramatických textoch a štúdiách. Zhrnutie v tom zmysle,
že sa zamýšľam nad podobou našich dejín cez prizmu osobností, ktoré tieto
dejiny kreovali, a nachádzam tam veľmi veľa ľudského utrpenia, nepochopenia, veľa zla a neprajnosti – teda veľa drámy. Výsledkom je všetko to ohromné ľudské zúfalstvo, ktoré naberalo najtragickejšie podoby: od bláznovstva
po samovraždy. Zdá sa mi, že dnes akosi s ľahostajným odstupom nazeráme
na všetky tie tragédie, akoby sa nás nedotýkalo ani utrpenie našich veľkých
tvorcov dejín. Zrejme sa dostávame do fázy zabúdania, o ktorom sme hovorili
vyššie, a nezostáva nám iné, len priam nábožensky veriť, že to zabúdanie nie
je definitívne a že si nájde nejakú pokútnu formu variantného prežitia.
E. F.: Si veľmi prísny kritik – či už ide o slovenskú kultúru (jej jednotlivé
súčasti), kultúrnu politiku, porovnávaš ich s kultúrou iných krajín (aj našich
susedných), a tá bilancia nedopadá pre nás priaznivo... Kritický si však aj
k našej mentalite v širokom zmysle (akási odroda oblomovčiny)... Veríš, že
kritika môže byť nápomocná pri prebúdzaní z kultúrnych driemot a podnietiť
k živšej aktivite?
n M. B.: Keby som v to neveril, nerobil by som to. Všetci – aj jednotlivci,
aj obec – potrebujeme slová uznania, keď si ich zaslúžime, ale aj kritiku, keď si
ju zaslúžime. Veď povedzme si rovno: čo by sme urobili z vlastných detí, keby
sme im dovolili robiť, čokoľvek sa im zachce? Podnietili by sme študentov
k štúdiu bez kritiky, keby sme ich ponechali samých na seba? A rovnako: čo
by bolo z nás, keby sme od samého začiatku neboli vystavení hodnoteniam,
kedy niečo robíme dobre a kedy zle. Keď ide o národnú kultúru, mám pocit,
že často sme pripravení byť priveľmi tolerantní k priemernosti, neprofesionalite, často sme ochotní odpúšťať, čo by sa nemalo odpúšťať, často obhajujeme
neobhájiteľné, lebo sme si zvykli na rodinkárstvo, kamarátske vybavovanie,
pohyb v malom košiari, stále vytvárame – aj keď to možno vedome nechceme
– deštruktívne modely pre kultúrny život, čo sa nám však v konečnom dôsledku vypomstí. Jeden z významných bodov kultúrnej komunikácie je umelecká
kritika, no keď sa pozrieme, kto všetko sa dostal na post umeleckého kritika,
slovenské pohľady 10
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pochopíme, že to je jedna z príčin deviácie našej kultúry. Aj výnimočný talent
Vladimíra Hurbana Vladimírova, rovnako ako Mikuláša Schneidera-Trnavského, zničili nekompetentní, nevzdelaní kritici, ľudia minimálnych duchovných obzorov. Situácia v mnohých umeleckých oblastiach sa ani dnes nepohla
k lepšiemu. Aj vďaka tomu sa naša kultúra často ocitá v začarovanom kruhu:
umelecko-kritická mediokrita najčastejšie ťahá všetko k priemernosti a niet
decka, ktoré by zvolalo: „Cisár je nahý!“ A kto sa opováži povedať, že ten či
onen kritik je nevzdelaný, neprofesionálny, nekompetentný? Keď to povie autor, je len všetkým na smiech: „Pozri, neuniesol kritiku!“ A agónia pokračuje.
Preto som často nahnevaný na to, čo sa deje v slovenskej kultúre. Nastoľuje sa
otázka, ako ju vyprovokovať k väčším výkonom, k profesionálnejším a vyšším
latkám – aby kultúra a umenie pochopili vlastný význam, aby sa neriadili polovzdelanými hodnotiteľmi, ale najvyššími kritériami. Občas si pripadám ako
lyrický subjekt Žarnovovej básne Mŕtva zem – je to básnické slovo na hranici
tranzu, slovo ktoré napomína, varuje, karhá, kritizuje – s dobrým úmyslom
(„... bo tu sniť, myslieť – márne, / tu iba mŕtvoly zrieť, / tu práca – mŕtvy pokoj, / odtiaľto odletieť / v kraj iný, iný, / kde netreba ruky spínať. / Odletieť,
nemyslieť / a nespomínať...“). A potom sa pýtam, či to nie je hlas volajúceho
na púšti...
E. F.: Ostrému pohľadu neuniknú ani veci či osoby, ktorých kritika sa u nás
stala takmer tabuizovanou, „rúbeš“ napríklad do historických osobností, ktoré prerástli do mýtov, poodhaľuješ aj ich tienistejšie stránky, čím ich vlastne
„poľudšťuješ“... Nemáš obavy, že také zaobchádzanie s mýtmi môže negatívne
vplývať napríklad na naše (už aj tak nízke) národné sebavedomie, podporovať
zakomplexovanosť...?
n M. B.: Myslím si, že všetci si musíme byť vedomí, že aj naše historické
osobnosti boli ľudia z mäsa a kostí a že mali svoje svetlé i tienisté stránky. To,
čo je na tých osobnostiach fascinujúce, je, že v ničote svojho životného sveta
sa vedeli povzniesť k výnimočným činom, vďaka ktorým si ich vážime a vďaka
ktorým prerástli do mýtov (mýtov, ako hovoríš, ale k tomu sa ešte dostanem).
Tak si myslím, že modernistický program chcel demýtizovať osobnosti, no
toto nie je môj zámer. Ja sa práveže usilujem hovoriť o tých osobnostiach
s nefalšovanou pietou, úctou, rešpektom, lebo si uvedomujem ich neuveriteľné utrpenie, ktoré prežívali, ocitnúc sa pred výzvou doby, ale aj s úctou
pred výsledkami, obetou, ktorú zanechali nám do budúcnosti. Možno mnohé
z toho, čo tie osobnosti naozaj aj napísali a povedali, sa nám zdá priveľmi
tvrdé, nechce sa nám veriť v autenticitu tohto prejavu, no fakty nepustia. Áno,
veľa toho, čo sa v niektorých mojich hrách povie, sú autentické slová, ale kaž76
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Boris Jirků: Ilustrácia ku G. G.
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dému musí byť jasné, že je tam aj vrstva fikcie, ktorá je už mojím prehovorom.
Ale to je už daň žánru: v exkurzoch do minulosti sa spája dokument s fikciou
– od Homéra dodnes. Ideálna je situácia, keď tušíme, kde je hranica medzi
autentickým slovom a fikciou, no tu narážame na problém, ktorý mňa najväčšmi „vytáča“ a ktorý otvára otázku zmyslu takéhoto písania, totiž: do akej
miery osobnosti našich dejín skutočne prerástli do mýtov? Mýtus je predsa
širšie prijateľný konsenzus v istej zásadnej otázke, no ako problém všetkých
problémov našej kultúry vidím skutočnosť, že my ani nemáme mýty, nemáme
mytologizované osobnosti, že naše mýty sú málopočetné, nekomplexné, s rozličnými protichodnými variantmi. Keď od študenta počujem, že Ľudovít Štúr
bol zástancom jednotného československého národa a jednotného československého jazyka, potom si poviem: ak je toto zajtrajší slovenský intelektuál,
ktorý by mal uvažovať v rovine vedeckých poznatkov, aká je úroveň ľudí, ktorí
rozmýšľajú v rovine mýtov? Nestálo by za to, urobiť anketu na tému, kto bol
Štúr? Ak by sa niekto podujal takú anketu urobiť, asi by sme zistili, že nijaký
mýtus o Štúrovi neexistuje, lebo nemáme nijaký elementárny konsenzus v nazeraní na túto osobnosť – iba rozličné tárania na úrovni niektorých odpovedí
z relácie Aj múdry schybí. Mám pocit, že máme mýtickú predstavu o našich
mýtoch a že slovo mýtus často používame v metaforickom význame alebo že
mýtu prikladáme až priveľký význam – a on taký de facto od novoveku už
nemá. Projekcie mýtov sú rezíduá iných čias a to, čo dnes pociťujeme ako mýtus, myslím si, sú skôr lekcie z histórie, pri ktorých sme neboli veru pozornými žiakmi. Obrazy o našich dejateľoch, v ktorých vystupujú ako ľudia z mäsa
a kostí (a ktoré aj ja občas napíšem), sú len postmodernou kratochvíľou, ktorá
extra nezmení nič podstatné na našom vnímaní – to, čo však je skutočným
problémom, je absencia seriózneho historického výskumu, ktorý nám dlhujú
profesionálni historici. To, čo som zistil v trnavskom archíve, keď som robil
výskum k hre o Schneiderovi-Trnavskom, bolo zrejme dosť relevantné; no nie
je úlohou dramatika robiť dejiny ani uberať z aureoly historických dejateľov.
Snívam o čase usilovnosti, keď v archívoch budú sedieť nie dramatici, ale
hlavne historici – to bude čas, keď aj Žarnov prestane preklínať „Mŕtvu zem“
a oddá sa svojmu zaslúženému spánku. A potom si poviem, či v postmodernej
dobe snívať o časoch usilovnosti nie je naivizmus alebo príšerné nedorozumenie. My ako národ by sme nemali mať komplexy z toho, že náš „národný
mýtus“ generál Štefánik sa evidentne tešil veľkej obľube u žien... A ak už pociťujeme akýsi komplex, mal by vychádzať z toho, že o tom Štefánikovi tak
veľmi málo vieme...
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V I E R A Š V E N K O VÁ

HVIEZDA NÁŠHO DVORA

Zbadala ho, len čo sa vynoril spoza rohu. Starý pán s neistým krokom, podopierajúci sa dáždnikom. Bývalý športovec nikdy nepripustí, že by potreboval
palicu. Náhlivo prekrivkal parčíkom a už zvonil pri dverách.
Chvíľu ho obletovala, aperitív a diétny obed, neškodné reči. Až pri káve sa posťažoval, dočerta, už ma to chytá, nič mi poriadne neslúži, ani chrbtica, ani nohy, ťaží sa mi pohnúť, najradšej by som celý deň presedel doma.
– Zišla by sa palica... – podotkla neisto.
– Kdeže! – naježil sa. – Daj pokoj! Čo som baba?
– Isteže, – zasmiala sa. – Taký starý ty nikdy nebudeš! Si rovnaký ako
tvoja sestra!
– Veď sme z jedného cesta, – uškrnul sa.
– Mimochodom, čoskoro bude mať deväťdesiat.
– Naša Gita? Deväťdesiat? Tá si roky nikdy neprizná! Vždy ich zapierala,
strážila ako štátne tajomstvo.
– Pekný vek. Mali by sme to osláviť! – navrhla Katarína.
– Kdeže, dievčatko! – krútil hlavou tatko. – Len ak dovolí pani veľkomožná. Čo ju nepoznáš? O všetkom rozhodne jej panská vôľa!
Dievčatku neostáva iné, len vycestovať za tetou do Bratislavy, presondovať pôdu. Gita žije v najlacnejšom domove dôchodcov, od prvej chvíle naň
nadáva, veru si tu užijem zábavy, sú tu samí bezdomovci, invalidi, najmä duševní, najúbohejší starci, sociálne prípady. Na náš domov prispieva štát, preto
tu vyžijem aj z malého dôchodku, nemám na parádny penzión, kde majú starí
ľudia bazény, telocvične, trénerov a výdatnú stravu!
– A čo kamarátky? – vypytuje sa Katarína. – Nenašli ste si tu nejaké
spriaznené duše?
slovenské pohľady 10
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– Prosím ťa! Aké spriaznené duše! Je tu rovnaká rivalita a závisť ako tam
von, ako bola na ministerstve!
Nasleduje dlhá, podrobná, stokrát opakovaná spomienka na časy, keď
pracovala na ministerstve. Vraj kolegyne! Falošnice falošné! Večne sa musia
pretŕčať jedna popred druhú! Aké šaty, aký šperk! Len čo chytíš lepší flek, už
snujú intrigy, ako ti ho vyfúknuť! Chudery, musia reprezentovať úrad! Čo ich
stojí paráda, a nikto to nedocení! Nepísaný zákon! Ak sa nepodvolíš, skončíš
v archíve alebo v sklade!
Myšlienku oslavy životného jubilea však nezavrhne, v rodnom meste
prežila roky, isteže si ju tam pamätajú, ctia, nebude od veci posedieť si s bývalými družkami, so susedmi, pospomínať.
Katarína si uvedomí, že teraz je všetko na nej. No aspoň to otcovi na nejaký čas zamestná myseľ. Starký nemá čo robiť, celý deň presedí pri televízore. Nebude problém objednať večeru v blízkej reštaurácii. Zídu sa roztratené
zvyšky rodiny a zopár známych.
– Čo povieš, otec? Koľko nás vlastne bude?
– A ja viem? Koľkých pozveš... Dajsamisvete, jedno posedenie v krčme!
Čo som sa tam navysedával, kým bolo s kým... Kamaráti pomreli, ostal mi
len Ďuri báči, no ten iba prikyvuje. Už ma nebaví počúvať opilecké náreky.
Vraj voľakedy bolo všetko ináč! Každý bol v minulom režime veľkým pánom,
riaditeľom podniku! Bývalých riaditeľov akosi pribudlo, namnožili sa podobne ako po vojne partizáni, každý sa chvastal zásluhami, – tatko sa rozrečnil,
málokedy má poslucháča.
Starostí pribúda. Sú chvíle, keď to Katarínu škrie. Ja, ja, všetko ja! Teta
Gita má viac synovcov a neterí! No vzápätí sa karhá, robím to kvôli otcovi,
aby mal v nudnom živote osamelo žijúceho vdovca nejaké vzrušenie. Treba
uznať – po ženinej smrti sa ho sestra ujala, takmer rok mu viedla domácnosť,
dlho mu trvalo, kým sa naučil žiť sám. Bez večných hádok s veľkomožnou
by som sa jakživ nespamätal, vtipkoval, s takým generálom sa ťažko bojuje!
Uľavilo sa mu, keď sa Gita vrátila do domova, konečne získal slobodu, znova začína žiť! No časom naňho doľahla samota – niet sa s kým pozhovárať,
pospomínať, nemá ho kto vypočuť, aj kamarát Ďuri báči je už nahluchastý,
na všetko prikyvuje. Na krčmu niet peňazí a dcéra večne uniká, na dlhé reči
nemá čas.
– Treba pozvať tetine kamarátky, – uvažovala Katarína.
– Aké kamarátky?! Naša Gita v živote nemala kamarátku! Všetky od nej
bočili! Každý pred ňou zuteká! Vždy bola sama, jediná múdra! S takým človekom je ťažko!
Otec sa mýlil. Susedky ochotne radili, aj tú treba pozvať, poznajú sa
80

SP 10_15.indd 80

slovenské pohľady 10

17. 9. 2015 9:23:06

zo základnej školy, aj tamtú, chodili spolu na strednú... A babky, vekové rekordmanky, sa pozvaniu potešili, je príjemné stretnúť sa po dlhom čase, keď
už roky zahladili všetky sváry a nedorozumenia. Zajeme si, vypijeme, zaspievame, pospomíname. Starý človek si už veľa zábavy neužije!
– Na jedno si daj pozor, – upozorňoval ju otec. – nerob nič, čo by Gita
neschválila! Inak ťa pred všetkými vykrstí a bude po oslave! Je zaťatá ako vôl,
ostrá ako britva, hotová Jánošíkova valaška!
Nuž hej, v styku so starým človekom treba mať vysokú školu diplomacie,
uvedomila si Katarína. Znova zvonila pri bráne „domova sociálnych služieb“,
ako hlásala tabuľa na ošarpanom plote, vypisovala kartu návštevníka na dobre stráženej vrátnici. Zavše sa stane, že nejaký starček bez dozoru vykĺzne,
a potom ho hľadaj v preľudnenom meste, polícia má tri dni robotu a vedenie
domova zbytočné vytriasačky. Je to tu ako väzenie, uvedomuje si Katarína,
našťastie dvor je veľký a pestovaná zeleň pripomína park, malú fontánku obkolesujú rozkvitnuté záhony a v pozadí v tieni stromov záhradná hojdačka,
na ktorej sa pohojdávajú dve starenky. Nemusí byť všetko také čierne, ako to
vidí teta Gita.
– Spolužiačky! – rozčúli sa teta. – Ani mi ich nespomínaj! Pokrytecké
klebetnice, priam sa vyžívali v ohováračkách! Celé mesto bolo pokrytecké, do
očí med, za chrbtom jed. Keď som im to vyčítala, keď som vyslovila nahlas,
čo si všetci mysleli, ohromne sa bavili, brali to ako vtip! Napokon som získala
povesť vtipkárky!
– Tak čo, pozvať ich, či nie? – chcela mať jasno Katarína.
– Čo už. Len ich pozvi. Veď to už všetko pomrelo, div, že ostali aspoň tie
dve. Dáko to už len prežijem, – vzdychala teta.
Načo sa ja hlupaňa starám o tetino jubileum, vyčítala si Katarína. Otec
má pravdu, mala som sa na to vykašľať. Radšej som ho za tie peniaze mala
vziať na týždeň do kúpeľov.
Prípravy sa rozbehli, už sa nedajú zastaviť.
– Nič sa neboj, – utešoval ju tatko, – ak je čo piť, oslava vždy dobre dopadne. Vínko robí náladu, je to posvätný nápoj, nenadarmo ho ponúkajú aj
v kostoloch!
Synovec Ivan tetu doviezol, uvítali ju v neveľkej gýčovito vyzdobenej
miestnosti, na stole sviečky a umelecky naaranžované obrúsky, na úvod gratulácie, kytica a slzy dojatia vo všetkých očiach okrem jastrivého tetinho zraku,
pohárik šampanského. Veľa šťastia, milá Gita, veľa šťastia, zdravia!
– Sto let, sto let, – doťahoval Ďuri báči, keď už všetci stíchli. – Naša Gituša! Zamlada ako Venuša! – veršoval.
– Veď aj je ako Venuša, – podpichoval tatko. – Ibaže taká vestonická.
slovenské pohľady 10
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– Slečna Gita, hviezda nášho dvora, – Ďuri báčimu zružoveli uši. – Bol
som fafrnok, a už sa mi páčila!
– Kde sú tie časy! Kde je ten dvor! Ostali iba akési hmlisté dojmy, –
priznal sa tatko. – Líca mu zružoveli, vždy keď držal v ruke pohárik, akoby
omladol.
Vysvitlo, že tetine rovesníčky sú poloslepé a polohluché a veľa si už nepamätajú. Našťastie bratanec Ivan vybral ťahaciu harmoniku, vyspevoval obľúbené šlágre, mladosť moja, mladosť, vyšla si na márnosť, babky sa pridali.
Chrlil vtipy, poznáte tento? Starký cestuje rýchlikom, kamže, kam, pýtajú sa
spolucestujúci, vraj na pomaturitné stretnutie; ale čo, v takom vysokom veku?
A koľko sa vás ešte zíde, koľkí prídu? Nikto, len ja sám. Chachachá, baví sa
tatko a usmieva sa aj Ďuri báči. Oslávenkyňa sa hniezdi, možno sa jej nepozdáva polodiétna hostina.
Pravdaže, vie, čo sa patrí, dôstojne sa vztýčila, uhladila si čierne brokátové šaty s lesklými ružami na matnom podklade, zaodŕhala a dojatým hlasom sa poďakovala príbuzenstvu, najmä obetavej Kataríne, za milé, prekvapujúce stretnutie, aká škoda, že nemôže trvať dlhšie, za mladých čias sme
ponocovali, do rána vyspevovali, tancovali, no už je to tam, za horami, za
dolami, voda to vzala, a teraz, keď nás už máločo delí od stovky, len sa napapkať, vycikať a spať, žartuje, ale žartovný tón nezakryje krutú pravdu, že
rovesníčkam už klinká hlava, všetky do jednej driemu, prišiel čas rozlúčiť
sa. Katarína to s uľahčením berie na vedomie, je to za nami, obišlo sa to bez
väčšieho škandálu.
Teta však nabrala guráž, ešte musí niečo dodať, ukázať, že ona je niečo
viac, je z hlavného mesta, všetkým želá veľa zdravia a spokojné dni v tichej
provincii, no ona by tu už nevedela žiť, nemala by sa s kým pozhovárať na
zodpovedajúcej intelektuálnej úrovni... Našťastie babky ani postaršie susedy
ju už nevnímajú, šampanské účinkuje, na ospanlivých tvárach sa zračia všetko
odpúšťajúce, zdvorilé a máločo vnímajúce úsmevy. Pravdaže, naša Gita bola
vždy veľmi múdra, to jej treba uznať! Nikto jej to neberie!
– Táto naša veľkomožná! Ustavične musí ukazovať svoju výnimočnosť! –
komentoval sestrinu ďakovnú reč otec. – Veľká pani, dôležitá osoba! Pracovala
na ministerstve! Pravda, starala sa iba o výdaj toaletného papiera, ale tvári
sa ako ministerský poradca! Vraj by u nás nemala rovnocennú intelektuálnu
spoločnosť! Som zvedavý, s akými intelektuálmi sa baví v tom svojom starobinci?!
– V starobinci trpí samotou, – zverovala sa so svojimi postrehmi Katarína. – Ale usilovne chodí do kostola alebo na kultúrne podujatia, tvrdí,
že človek sa má vzdelávať, rozširovať si obzor, dokiaľ mu mozog funguje...
82

SP 10_15.indd 82

slovenské pohľady 10

17. 9. 2015 9:23:06

Vraj už nemá toľko času, aby ho strácala s hlupákmi! Už vyhodila aj televízor.
Otec len krúti hlavou: – Čudná osoba, tá moja sestra. Hlavatá ako mulica. Vždy mala svoju pravdu. Nemá ani maturitu, ale keď sa rozguráži, zdolá
celú akadémiu vied!
Oslávenkyňa to v hluku reproduktorov nezačula, večer sa skončil mierumilovne.

Boris Jirků: Jób, grafit, 1992

Pri raňajkách sa teta usmieva, pekne sme si posedeli, sebavedomý výraz
vráskavej tváre naznačuje, že je spokojná. Na stole tróni obrovská kytica, Katarína ju opatrne zabalí do priehľadného celofánu, odnesie k autu. Bratanec
Ivan sa obetavo ponúkol, že tetu odvezie späť do domova.
– Drž sa, sestrička, – lúči sa s ňou otec. – Aby sme oslávili aj tvoju stovku...
– To nechaj na mňa, – povie teta rezolútne, sadne do auta, kytica v náručí, a milostivo zakýva ako odchádzajúca štátna návšteva.
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ONDREJ NAGAJ

STRETNUTIE S POTOKOM
Voda je číry
jarček do večnosti,
tečie,
kým naše dni nám uplynú,
kým postavíme
nad ňou svoje mosty
a opášeme
okom krajinu.
Veď v nej sme doma.
Tu, kde voda tečie
a kde ju piješ
z kvapkajúcich rúk,
aby ti tichom
presvetlila večer,
mesačnou plachtou
rozčerila vzduch.
Vodička, voda,
kam náš život plynie?
Čo oplačeme?
Čím nás potešíš?
Možno nás v prúde
splavíš celkom inde.
Tam, kde nám dieťa
kvietok nakreslí.
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VYZVÁŇANIE
Božko
si svoje odrobil,
ostatné
nechal na nás:
i pocit pýchy,
pokory,
i hrešenie,
i Zdravas.
Hoci ma ťažko
dovidieť
z vysokých diaľav
neba,
ja pochybujem,
že vôbec vie,
ako rád vidím
teba.
Zrušil som
mlynček modlitieb,
veď som ním od detstva
nežil.
No pre ňu by som
zopár viet
vyzvonil
z Božích veží.

BREZA Z OBRAZU
Vypadlo slnko
z oblakov a prihuplo si
na môj stôl.
Tak som ho ukryl
v tanieri,
nech zasvieti ti
na pery.
slovenské pohľady 10
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Tebe je dobre,
ďaleká,
že som ti iba
spomienka,
ktorá ti vôbec
nevraví,
aký vše bývam
sychravý.
S brezou sa delím
o pieseň,
vždy keď sa zjavíš
v mojom sne.
A breza lístím
hovorí:
– Netráp sa,
veď to prebolí.
Keby tá breza
tušila,
ako mi cválaš
po žilách,
ako ma na dno
do rieky
vtláčajú
žlté spomienky.

STARÝ GRAMOFÓN
Odpusť, dievča,
povedať ti neviem,
po čom túži
brada rednúca
a čo si mi
z nekonečných premien
napísala
priamo do srdca.
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Možno túžba
po dotykoch tela
je len také smiešne
bláznovstvo.
Čo si môže
šedivý pán želať?
Žeby znova
život naostro?
Odpusť, dievča,
za to, že sa páčiš,
za krásnu tvár,
oči, postavu.
Moju vášeň
vysmädnuto načni,
nech sa mi hneď
rebrá dolámu.
Kam kráčame,
keď sme celkom sami
a vášeň v nás
všetko prehluší?
Odpusť, dievča,
nechcel som ťa raniť.
To mne ihla
škrípe na duši.

SPOD HRADU
Tam na konci života
je lúka
zelenomodrá
ako tvoje oči.
Raz všetku vášeň
nechám tvojim rukám,
aby sa raz
pre teba stal
zločin.
slovenské pohľady 10
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Neviem, život,
či ma budeš bolieť,
či prikryješ ma
teplou únavou,
či ma tvoje
dlhonohé kone
vynesú raz hore
ku kráľom.
Alebo ma necháš
ostať šašom
a budem sa rehliť
do tváre
veličenstvám
priškrteným hlasom
a budú mi smrdieť
oltáre.
To len teba
nosím ako z rosy,
ako keď si kyslá
z ríbezlí.
Až nás osy
nájdu kdesi bosých,
moje nohy v sebe
uväzni.
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Boris Jirků: Mona Lisa v zlatom svetle, 2011
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G U S TÁ V M U R Í N

NEVERA

MUDr. Miroslav Plzák, zakladateľ vedy o manželstve, v časopiseckom rozhovore so mnou okrem iného povedal: „Kým bude existovať párové súžitie, bude
aj nevera.“
Logicky z toho vyplýva, že ak chceme mať pohodové partnerstvo, musíme vládať čeliť aj tejto najťažšej skúške vzťahu. Nástrahy aj riešenia nevery
podrobne rozoberám vo svojej knihe Prvá pomoc pri partnerských problémoch.
Riešenie vždy existuje, len ho nájsť...
V čakárni pred ordináciou ženskej lekárky sedí muž. Prítomné ženy
naňho pobavene pokukujú a aj na ňom vidieť, že sa cíti nesvoj. Určite tu však
nie je omylom. Naopak, prišiel si zachrániť manželstvo.
Nikdy by sa nikto nedozvedel podrobnosti tejto záchrannej operácie,
ktorá sa skutočne odohrala, keby sme nemali uši všade.
Nervózny muž prišiel za lekárkou svojej ženy, pretože sa na služobnej
ceste nakazil kvapavkou a zjavne hrozilo, že nákazu prenesie aj na manželku. Iný by sa tváril, že sa nič nedeje, ale to by bolo len detinské odďaľovanie
katastrofy. Niektorí by vyšli s pravdou von, ale tak by ublížili nič netušiacej
manželke dvojnásobne. No a tento ojedinelý zjav medzi mužmi to vyriešil
úprimnou spoveďou lekárke vlastnej ženy. A aféra, čo by otriasla aj najpevnejším manželstvom, sa nikdy nekonala. Pani doktorka si pozvala dotyčnú
paniu na bežné vyšetrenie, „objavila“ problém, ktorý bližšie nepomenovala,
a predpísala lieky.
Poučenie je očividné: Nič nie je stratené, pokiaľ to my sami za stratené
nepokladáme.
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MRCHY V ÚTOKU
Najnebezpečnejší okamih nastáva, keď sa manželstvu postaví do cesty
skutočne odhodlaný súper – pracovný názov má: mrcha...
Teraz som tu ja!
Povedzme si to na rovinu – o sexe rozhodujú ženy. Aj o nevere. Muž si
rád vyjde na lov (a rád sa pred ostatnými lovcami pochváli pekným úlovkom),
ale ak len trochu môže, zasa sa rád vráti do bezpečia a pokoja rodnej jaskyne,
no neuvedomuje si, že ho jeho úlovok môže dostihnúť aj tam.
Ktosi zvoní pri dverách. Nič mimoriadne, keby nebol Štedrý večer a rodina hostí nečaká. Hlava rodiny Maroš sedí za vrchstolom a nijako nereaguje.
Detičky len zvedavo pokukujú, tak ide otvoriť žena.
Za dverami stojí iná žena. Podstatne mladšia, vyzývavo nafintená a odhodlaná. Lebo treba naozaj veľké odhodlanie povedať na Štedrý večer zákonitej manželke medzi dverami:
„Dajte môjmu Marošovi pokoj!“
Manželka v nemom údive chvíľu stojí a potom sa ohradí:
„Ale váš Maroš je ženatý. To vám nič nehovorí?“
Slečna však nezaváha.
„To sa rýchlo skončí. Vy mu totiž nemôžete dať to, čo mu dávam ja!“
Tá scéna znie neuveriteľne, ale tu nejde o racionálne uvažovanie. Ako už
vieme, príroda sa poistila a nasadzuje na nás celú kaskádu hormónov lásky
(napr. tajomná „kyselina nežná“ či skôr hormón lásky oxytocín), ktorým niektorí, podobne ako droge, celkom prepadnú. A tak ako sa neovláda narkoman,
ani zamilovaná deva nemá zábrany. Bombarduje zákonitú manželku agresívnymi e-mailmi a esemeskami. A, paradoxne, jej šialený výstup je v konečnom
dôsledku logickejší a dôstojnejší, než keby k nemu neprišlo. Prečo? Nech sa
páči iný príklad.
Ona bola slobodná a príťažlivá, on ženatý a mal záujem. Pracovali spolu
a po čase sa spolu aj milovali. Až z toho vzniklo akési paralelné manželstvo.
Každý pracovný deň šli po robote k nej, kde sa pomilovali a žili ako pár. Večer
sa vracal k rodine. Tej patrili aj víkendy. Tak to bežalo roky. Až kým slobodná kolegyňa prestala byť preňho príťažlivá. On ostal ženatý a stratil záujem.
Ona ostala slobodná. A asi už naveky, pretože zoznámenie v staršom veku je
naozaj fuška. Dnes sú na internetových zoznamkách takých žien desaťtisíce.
Takže pribudla ešte jedna, čo nenabrala odvahu pokaziť komusi Štedrý večer,
ale zato si sama pokazila život.
Takže, milé dámy, nenechávajte rozhodujúce kroky vzťahu na mužoch.
slovenské pohľady 10
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Ak muž nemusí, medzi manželkou a milenkou sa nerozhoduje. Kým sa nehádajú, vyhovujú mu obe.
Bez zábran
Aj tie najdivšie ľudské prejavy pochopíme ľahšie, ak si uvedomíme to
zviera v nás. Čiže hlboko zasunuté evolučné inštinkty, ktoré najmä ženy cítia
tak naliehavo, že sú schopné čohokoľvek.
Obeťou toho „čohokoľvek“ sa na všeobecné pobavenie, ale aj hanbu
stal aj známy slovenský herec. Šarmantný a vtipný fešák nemal o „bokovky“
núdzu, ktoré mu manželka pri rodine s deťmi ticho tolerovala. Bola voči neverám svojho muža už tak obrnená, že ňou mohol otriasť naozaj len veľkorozmerný škandál. A k tomu sa odhodlala istá mladá dáma, ktorá inak intelektom nevynikala. Ale inštinkty robia aj z prostoduchých slečien nebezpečné
dračice.
Táto vedela, že si milenca neprisvojí len tak. Ich vzťah bude musieť mať
rukolapný, verejný dôkaz. A hoci on je nepochybne intelektuálne na vysokej
úrovni, odkrvenie mozgu pri istých úkonoch ho pripravilo o súdnosť aj potrebnú ostražitosť a dal sa na mobil nahrať (aj so štipľavým komentárom) práve
počas erotickej predohry. A keďže slečna mala blízko k bulváru, čoskoro bol
na svete škandál, ktorý by neustál ani hluchý a slepý slon, nieto ešte manželka
dotyčného herca. „Najslávnejší amatérsky pornoherec“ v dejinách moderného
Slovenska – to nešlo prehliadnuť.
A tak slečna dostala, koho chcela, čo je naozaj neuveriteľný výkon, lebo
takto dokonale vyškandalizovaný herec odišiel od rodiny a už mu naozaj ostala len tá erotická tarantula. To, akú chybu urobil, pochopil až po mesiacoch
spoločného života. Neskoro na návrat...
Základné príznaky mrchy
Po príklady nemusíme chodiť ďaleko. Tento mi opísala pani Helena H.
z Nitry: Jej syn sa oženil s dievčaťom, ktoré tvrdilo, že je s ním tehotné. Podľahol najmä naliehaniu vlastných rodičov, ktorí trvali na tom, že dieťa musí mať
otca. Neskôr sa zistilo, že dieťa nie je jeho. Tá žena mala veľmi pestrú minulosť a bola pevne odhodlaná nevzdať sa svojich voľných sexuálnych vzťahov
ani v manželstve. Keďže sa medzičasom narodilo aj druhé dieťa, muž sa snažil
tortúru súžitia s ňou pretrpieť. Okrem ponižovania a bezcitnosti (napadla ho
aj fyzicky) patrilo k tomu aj ekonomické zneužívanie, lebo mladá žena sa premenila na finančnú pijavicu. Kým manžel dobre zarábal a toleroval jej zálety,
žila s ním. Ledva sa jej však zdalo, že si môže nájsť mladšieho a manželove
zárobky sa jej málili, sama (bez ohľadu na deti!) podala žiadosť o rozvod. Po
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ňom síce mladší milenec ušiel pred jej svadobnými nádejami, ale čoskoro si
našla náhradu. V súčasnosti sa zameriava hlavne na to, aby z bývalého manžela vyžmýkala aj zvyšok peňazí a odcudzila mu deti...
Mám pokračovať? Veď ten príbeh je v rôznych obmenách už známy
v stovkách až tisícoch prípadov. Tak ako je možné, že chlapi vždy znova naletia?
Sladké začiatky, trpké konce
Ak žena nedostane toho, koho miluje, tak beda tomu, koho dostane. To
hovorí staré príslovie. Muži, ktorí už majú všetko, potrebujú mať aj nejaké
trápenie a to najlepšie zariadi krásna mrcha, ktorá ich pripraví o peniaze,
a tým o všetko. Všimnime si, že mrchy nie sú škaredé, lebo by nemali na čo
lákať mužských zazobancov. Niektorí si to priam zaslúžia, ako hovorí čitateľ Pavol: „Bohatému mužovi je mrcha vzácnejšia, lebo ma rád inšpiráciu.
Alebo je masochista, prípadne submisívny typ. Má pocit, že v tomto prípade
tak ľahko nepodľahne nude. Hodlá spáchať samovraždu a potrebuje povestnú
poslednú kvapku, ktorú si chce vychutnať pomerne neobvyklým spôsobom.
Chce jazdiť na peknom koni, ktorého, dúfa, skrotí ešte predtým, ako dosiahne
stupeň pekla.“
Následky sa dostavia čoskoro. Čitateľ Peter uvádza príklad: „Jedna mladá trikrát rozvedená ,nie z vlastnej viny‘ má tri deti, každé s iným Nemcom,
lebo sa jej podarilo týchto trotlov opantať divým sexom so zvukovou kulisou.
Ani raz sa neukojila, všetko predstierala, ale získala vysoké výživné, a o to jej
išlo.“
„Mám priateľa,“ dodáva čitateľ Kamil, „ktorý mi raz v pondelok podvečer
zavolal, či mu nemôžem požičať deku. Kým sa vrátil z práce, manželka odsťahovala všetok nábytok, malého syna a jemu nenechala v byte ani stoličku,
na ktorú by si mohol sadnúť. Deň predtým, v nedeľu, boli ešte na spoločnej
prechádzke aj so synom pri Dunaji a nič nenasvedčovalo tomu, čo sa stane
v pondelok. Tá mrcha to mala dopredu pripravené. Roman je ,týpek‘, ktorého
by si na chlieb natrel a s ktorým jeho ambiciózna žena rozhodne nebola spokojná. Mrcha je skrátka adrenalín, nie stereotyp.“
Podľa čitateľa Martina je však stále nádej: „Keď sa chce muž zabaviť,
hľadá si mrchu, ale keď hľadá ženu na založenie rodiny, tak si každý, čo má
trochu rozumu, vyberie tú dobrú.“
Otázka: Ako rozpoznať jednu od druhej, keď sme vďaka prírode momentálne hluchí a slepí?
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MILENKA AKO INŠTITÚCIA
Mrchy predstavujú odsúdeniahodný typ žien takmer nevyhnutne spojený s neverou. Teraz si predstavme typ žien, ktoré takisto spájame s neverou,
ale tu sú naše spoločenské súdy omnoho komplikovanejšie. Takáto nevera,
paradoxne, môže dokonca vyvolávať sympatie! Spomeňme si na klasické milenecké príbehy o Tristanovi a Izolde, Anne Kareninovej, pani Bovaryovej,
Eugenovi Oneginovi...
Čím to je, že hoci hrešia, majú naše sympatie už po celé stáročia? Chce
to vysvetlenie.
Už sme si povedali, že príroda nám ponúka neodolateľný koktail endorfínov a iných opiátov vlastného tela, zvaný láska. Všetko sa začína tým, že
akýmsi dodnes nejasným mechanizmom „zacítime“, že Ona/On je tá pravá/
ten pravý. Má to čosi spoločné s hypotalamom, ktorý riadi homeostázu, teda
rovnováhu základných dejov v našom tele. A ten sa „zblázni“, keď narazí na
signály bytosti hodnej milovania. Ako takú bytosť rozpozná, ostáva záhadou.
Mám na to svoju laickú teóriu:
Prírode ide o zachovanie nášho druhu. A nespolieha sa, že si na to aj
spomenieme. Preto má v zálohe účinnú páku, ktorej biochemické zloženie,
našťastie, nepoznáme. Najjednoduchšie to nazývame feromóny a odkazujeme
sa na akési tajomné pachové vnemy. Ale ono to bude zložitejšie. Skrátka, každý z nás má kdesi v harddisku svojej hlavy uložený vzor ideálneho partnera.
Vôbec nezávisí od farby vlasov, očí, dokonca ani pleti. Je to akýsi náš individuálny univerzálny ideál, ktorý ide naprieč kontinentmi i rasami. Stelesnení
tohto ideálu môže byť na svete niekoľko tisíc, ale tak rozptýlene, že sme radi,
ak v živote stretneme aspoň jednu jeho verziu. To je tá veľká LÁSKA. Ale čo
potom, ak stretneme tú pravú bytosť, zoberieme sa, lenže o pár rokov stretneme zasa verziu tej pravej bytosti? To je dilema!
Na tú dilemu máme dva pozoruhodné historické príklady.
Henrich II. ako devätnásťročný mladík šiel v boji o anglický trón proti
svojmu strýkovi žiadať o podporu francúzskeho kráľa Ľudovíta VII. Ten mal za
manželku v tom čase najbohatšiu a údajne aj najkrajšiu ženu Európy menom
Eleonóra Akvitánska. Tá výnimočná žena sa po stretnutí s o jedenásť rokov
mladším Henrichom II. rozviedla s panujúcim kráľom(!) a vzala si bez nutného súhlasu toho istého kráľa mladého dobrodruha, ktorý ešte len chcel byť
kráľom. Napokon mu porodila osem detí, z toho päť synov, kým predošlému
manželovi len dve dcéry.
Povieme si, to boli rytierske časy. Máme však aj modernejší príklad lásky
na prvý pohľad. Heinrich Maria Ledig-Rowohlt bol po druhej svetovej vojne
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najuznávanejším nemeckým vydavateľom. Pri jednej obchodnej večeri s obchodným partnerom si prizvali aj manželky a on sa namieste zamiloval do
kolegovej ženy. A ona doňho. Nasledoval rozvod a šťastné manželstvo až do
jeho predčasnej smrti v Indii. Ako keby len naplnili hypotézu o tom, že človek
môže za život stretnúť aj viac než jednu vyvolenú bytosť...
Túto dilemu sa pokúsila objasniť čitateľka Jana: „Muži si hľadajú milenky, lebo si potrebujú dokazovať svoju mužnosť, dôležitosť a postavenie.
Žena podvádza svojho muža vtedy, keď doma niečo neklape. Muž podvádza
aj vtedy, keď vzťah v manželstve klape, len tak skúša, či by to šlo aj s niekým
iným okrem manželky. A keď to vyjde, posilní to jeho ego a ďalšie milenky
nasledujú...“ To má racionálne jadro, pretože muži, ktorí sú vedení k súťaživosti a dobývaniu trofejí, čoskoro zistia, že v rodine i práci už dosiahli určitú
úroveň, ktorej udržiavanie veľa námahy nevyžaduje. Ideálnym vekom, ako
hovoril známy znalec mileniek a herec Miloš Kopecký, je vek okolo štyridsiatky: „To už ten chlap vie, ako na to, a ešte mu všetko funguje.“ Niektorí sa,
pochopiteľne, do tohto stavu, najmä v dnešných zrýchlených časoch, dostanú
aj skôr. A ani nemusia veľmi hľadať, lebo okolo úspešných mužov je vždy dosť
voľných a prítulných žien. Už len v práci sa priam každodenne ponúka výber
z podriadených mladých diev. Svojej osobnej asistentke neodolal napríklad
futbalista David Beckham, s podobnou sa oženil mediálny magnát Vladimír
Železný. Výpočet by bol dlhý, pretože príležitostí na spojenie úspešného muža
a atraktívnej mladej ženy je nekonečne veľa.
Nemenej závažný je však aj dôvod, o ktorom hovorí čitateľ Kamil: „Pomerne veľa mužov, ktorí sú ženatí, majú deti, prácu a viacročné manželstvo,
skôr či neskôr nebadane vkĺzne do stereotypu. A tu je pre nich endorfínovým
liekom, spojeným s pocitom nutnosti utajenia a dobrodružstva, milenka. Mladá, pekná, ktorá občas aj povie súvislú vetu, má pevnú postavu, pekné prsia
a sex s ňou má absolútne iné parametre než s manželkou, kde to zaiskrí len
občas, ak vôbec...“
Áno, vyhasnutie prvotného erotického napätia medzi manželmi je vec
zákonitá. Pravda, sú tipy mužov a žien, čo v manželstve „spapučovatejú“. Ak
sa to stane obom a vyhovuje im to, niet čo riešiť. Ak sa tak stane len mužovi,
žena málokedy hľadá náhradu. V opačnom prípade je to častejšie. V konečnom dôsledku stačí, aby bola milenka mladšia. Veď Pavarottiho asistentka
Nicoletta, v porovnaní s jeho pestovanou ženou Aduou, veľkou krásou neoplývala. Máme aj iný historický príklad – obstarožného mafiánskeho bossa Paula Castellana trápili štyri roky poruchy erekcie a so svojou ctihodnou ženou
Ninou už dávno nič intímne nemal. A to všetko priam zázračne, bez liekov
a chirurgov, vyriešila kolumbijská slúžka Gloria Olarteová. Ťažko sa čudovať,
slovenské pohľady 10
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že pre ten zázrak porušil capo di tutti capi všetky zaužívané zvyky a verejne
sa so svojou milenkou chválil.
Nikto ma nepočúva
Čitateľka Denisa príťažlivosť mileniek pre mužov vyjadrila stručne: „Lebo
sú si neistí.“ Áno, šikovná milenka v prvom rade dvíha sebavedomie muža,
ktorý sa o ňu uchádza. A nie je to také ťažké. V práci musí denne bojovať
o uznanie a doma ho takmer denne stráca. Deti sú papuľnaté, žena náročná
a večne nespokojná. Od nich sa slov uznania ťažko dočká. Milenke to nerobí
najmenšie problémy. A (aké prekvapenie!) ženatí muži sú citovo vyhladovaní.
Vďační za každé pohladenie a ocenenie. Čitateľ Janko to opisuje takto: „Žena
bola týždeň na školení. Tešil som sa, ako spolu strávime večer. Ale keď som
prišiel z práce, už ležala na gauči a pozerala svoj obľúbený seriál. Jeho hrdinovia jej zjavne chýbali viac než ja. V ten večer sme si nepovedali viac než
ahoj a vitaj. A ak spolu nehovoríme po týždni odluky, tak kedy vlastne?“
Je to tak, milé dámy. Ľahko sa vám konkuruje, keď zabúdate na základné pravidlo úspešného súžitia – počúvanie. Na tom si japonské gejše založili
svoju živnosť! My sa totiž mylne domnievame, že boli len živými matracmi
(tak sa tá profesia traduje u nás)! Ale to nie, veď ich patróni sa k nim vracali
celý život. Tajomstvo ich príťažlivosti je teda v tom, že boli kultivovanými poslucháčkami. Boli priam odborníčkami na to, ako po práci patróna príjemne
naladiť záujmom o všetko, čím má chuť sa pochváliť alebo, naopak, na čo sa
posťažovať. A naučili sa byť aj šikovnými radkyňami, takže niektoré dosiahli
pozoruhodnú politickú moc. Nám však stačí vedieť, že nežné uško ochotné
počúvať svetovládne monológy úspešných mužov je často lákavejší erotický
orgán než ten pod sukňou. Áno, milenky víťazia aj tým, že sú ochotné počúvať!
Žeby priam nevyhnutnosť?
Čitateľ Dalibor to vidí ešte inak. Podľa neho nie muži vyhľadávajú milenky, ale ženy bez biologických partnerov túžia po objatí. K 30. 6. 2013 na
Slovensku žilo 2 641 060 mužov až 2 770 948 žien. To je prevaha takmer
130 000 žien, pričom na jednu vekovú kategóriu ich pripadá 18 600. Ako Dalibor hovorí: „Čiže po republike sa potuluje viac ako 55 800 voľných dvadsiatničiek, tridsiatničiek a štyridsiatničiek, ktoré majú vyvinuté sofistikované
stratégie lovenia solventných, potentných a spoločensky úspešných mužov.
Celá situácia by sa obrátila, keby bola zákonom povolená bigamia – asi desatina mužov by mala dve manželky (ale aj dve svokry a dve spálne) a bol by
pokoj.“ Veľmi odvážna teória, ale nepočujem ju prvýkrát. Jej zástancom bol
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aj už nebohý publicista Jerguš Ferko, ktorý argumentoval tým, že by sa tak
zlegalizovalo niečo, čo beztak funguje.
Dr. Plzák, veľká autorita vo veciach manželských, zastával rovnaký názor: „Na dvore rímskeho kráľa Henricha I. Vtáčnika bolo dohodnuté s pápežom, že manželstvo bude párové. Dôvodom bol majetok, ktorý by sa inak
rozdrobil. Párový vzťah s právom prvorodeného majetok zachovával v celku...
Manželstvo máme teda nariadené autoritami, ale je to neprirodzené. A ako
to môžeme zachrániť? No tak, že keď už toľko hovoríme o tolerancii, je načase tolerovať aj inštitúciu milenky. Tá sa musí stať samozrejmosťou. Ono to
v skutočnosti už tak funguje, len sa o tom nehovorí. Moralisti nás strašia, že
keby sme také niečo dopustili, nastane koniec civilizácie. Pritom v starovekom
Ríme nepoznali pojem pohlavnej vernosti. Keby nás Ovídius počúval, tak by
sa čudoval, čo to vlastne riešime. Veď Messalina, manželka rímskeho cisára
Claudia, tromfla vo svojich výkonoch aj rímske prostitútky. Tam mali zavedený inštitút konkubíny, čo nebolo nič dehonestujúce. A manželstvo zaviedli
v 9. storočí preto, že konkubíny si robili nárok na majetok. Takže o potešenie
z viacerých vzťahov so ženami sme prišli vďaka snahe uchrániť majetok.“
V Čechách šiel v tomto smere nie tak dávno príkladom MUDr. Leoš Støeda, ktorý po roku 1989 zbohatol na odtučňovacích kúrach. Odišiel do Thajska
a vrátil sa s dvoma „manželkami“. Vzápätí stratil kopu priateľov, ktorých manželky si nepriali, aby k nim tento roztopašník prišiel na návštevu a provokoval
svojím súkromným háremčekom. V televíznom rozhovore sa mnohoženstvom
síce chválil, ale takisto priznal, že mu nezhody medzi partnerkami vedia pripraviť dramatické chvíle.
Je to teda riešenie?
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ROBERT HAKALA

BLUES O DEDKOVI
Valí sa štipľavý dym z komína,
dedko na prasaciny spomína.
Ako sa v mladosti často opil
a kazil si svoj kádrový profil.
Ako mu bola veľmi úzka
babkina rozopnutá blúzka.
Ako si tajne uľavoval dlaňou,
keď cez deň, chudák, nemohol prísť za ňou.
Tak, ako sa čmeliakovi sníva o blizne,
tak aj dedko dúfa, že si ešte oblizne...
Každý večer však, deduško úbohý,
namiesto babky
rieši vnučkine domáce úlohy.

BLUES O DRUŽSTEVNÍKOCH
Určite ste o tom počuli,
ako sa v obilí
dvaja družstevníci pobili.
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Pobili sa, až z nich išiel strach,
na takej veci – kto má väčší hrach.
Z očí im sršali ostré ostne,
ktože len, ktože ten hrozný spor roztne?
Ako tá bitka vrcholí,
Marka si kráča po poli.
Takmer im srdcia od strachu puknú,
Marka si kráča, a nemá sukňu!
Ťažký pot vystúpil obom na čelo,
biť sa im viacej, veru, nech
ce
lo.

BLUES PRE MOJE BEJBY
Je mi s tebou dobre.
Je mi fajn.
Ty si moje bejby,
vieš, ako rád ťa vyzliekam.
Ty si moje zlato.
Ty si moje ňuňuňu.
Zavolaj a prinesiem ti
zmrzlinununu.
Vieš veľmi dobre,
že som z teba namäkko.
Ach, bejby,
sprav ma svojím otrokom!

slovenské pohľady 10
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Pri tebe sa cítim
taký slabý, úbohý.
Dovolím ti všetko,
len mi, prosím, bejby
nenasadzuj parohy...

BLUES PRE VAŠKA H.
Pøátelé moji,
vždy som mal vážne veci na práci.
Teraz tu stojím
a spomínam na tie dlhé noci v Pankráci.
Nad Prahou sa blýska, noc je hlboká,
opustený pozerám z hradného obloka.
Nikto z vás nemôže ani tušiť,
koľko žiaľov nosím v duši.
Hoci mám aj trošku moci,
nemám z toho dobrý pocit.
Nepíšem listy Oľge,
nechodím na pivo.
Vytriezvel som z Nežnej
a toto všetko ma zabilo.

PREFLÁMOVANÉ BLUES
Plná izba nadržaných múch
a ja som v posteli celkom sám.
Hoci nemám ten najlepší sluch,
na hrebeni melodicky hrám.
Sused Jaro presne ako ja
stoná v posteli a celkom sám.
100
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Tiež, chudáčik, nemá pokoja,
tak spomína na včerajší flám.
Iba muchám, tým je všetko jedno,
bezočivo narážajú do líca.
Zatiaľ si nevšimli, že spí so mnou,
tá preflámovaná, spitá opica...

PODOZRIEVAVÉ KÚPEĽNÉ BLUES
Srdce mám choré,
a keď sa mi to aj nepáči,
liečim sa v kúpeľoch
na Sliači.
Pomaly mi vyšumelo z hlavy,
čo mi moja žena pred odchodom vraví:
„Dávaj si pozor
a, len tak pomimo,
nechodievaj na pivo,
radšej si zahraj domino,
to ti určite pomôže.“
Teraz tu sedím pred kúpeľným domom
a mám chuť rozbehnúť sa domov,
lebo vo mne drieme pokušenie maličké:
Komuže
pripravovala to pivo v chladničke?

NAIVNÉ BLUES PRE STANA ŠTEPKU
Jááánošííík visí na hrdzavom klinci.
Bátorička oslavuje nebesá.
Pomóóóc! Nastupujú Radošinci!
Stano Štepka na javisko trepe sa.
slovenské pohľady 10
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Nikto nevie O čo ide. Nevestu
šmahom ruky predal Kubovi.
Pripomienky ráčte písať na cestu,
keď vás Človečina osloví.
Nečudujte sa mu, že je iný,
že nemá rád zachmúrenú tvár.
Prichádza až „z dálky“ – z Radošiny –
hľadať svoje: Nebo, peklo, raj...

SMETIARSKE BLUES
Dnes ráno som stretol dvoch smetiarov.
Držali v rukách lopaty.
Hneď som si všimol, že sú pod parou.
Totižto, o lopaty boli iba opretí.
Bol na nich pohľad skvelý,
očká im žiarili just ako strely.
Usmiati chlapíci s pohľadom voňavým,
nijaké problémy netlačia do hlavy.
Pánboh im nadelil čudesný údel:
spoznávať každého z odpadkov v sude.

ZADYMENÉ BLUES
PRE RICHARDA M.
Páni! To bola paráda!
Sníval som v ružových záhradách.
Ninu Ricci
poslal som rovno do pi...
Tak ako každý
(rád) som sa miloval
v daždi.
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(Myslel som,
že navždy...)
Mojou múzou
bola ona,
malá, hriešna Soňa.
Teraz je to iné.
Nudný príbeh v kine:
počúvam zvuk huslí
a pýtam sa,
kde moje sny ušli?
(Kde sa stala chyba?)
Ostala mi iba
cigaretka na dva (vz)ťahy.
A tak ju ťahám
sám
smutný
a nahý...

ZNUDENÉ NUDISTICKÉ BLUES
Aký krásny letný deň!
Panny vystavujú svoje ramená.
Nudista František svoje telo neskryje,
vystavuje ho na obdiv ako sochu z kameňa.
Hanbiť sa on veru nebude,
pyšno si bubnuje do hrude.
František má taký krásny pocit,
že všetky ženy sú v jeho moci.

slovenské pohľady 10
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Teraz vám musím pravdivo tento príbeh dopísať:
Náhle jedna mladá slečna pri ňom zjaví sa.
Usmeje sa a znudene povie spod viečok:
„Hruď máš veľkú, dole to však nie je bohviečo.“

DAŽDIVÉ BLUES
Od rána tu leje. Kvapká do hliny.
Som sám ako motýľ.
Moja milá doma nie je.
Čakám na ňu už pol hodiny,
od strachu sa veľmi potím.
Poslal som ju do obchodu po víno a nápoje.
Teraz ju tam zbalil predavač a s ním sa miluje?
Čo ak potom náhodou zabudne na sľub vernosti
a v tomto daždi ma nečakane milá opustí?
Nechám milú, nechám radšej tak.
Nech sa len miluje v tejto pľušti.
Ja už nie som žiadny mladý vták,
doma zostanem krížovku lúštiť.
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JÁN TURAN

TÚRA DO SLOVENSKEJ
ROZPRÁVKOVEJ KRAJINY
JAROSLAV REZNÍK: JANKO HRAŠKO.
AKO TO NAOZAJ BOLO
(ÚVAHA NAD KNIHOU PRE DETI)

Janko Hraško je nesporne jedna z najobľúbenejších a najkrajších rozprávkových bytostí slovenského folklóru. A zároveň aj jedna z najvďačnejších a najinšpiratívnejších látok, ku ktorej sa slovenskí spisovatelia vracajú už dobrých
stosedemdesiat rokov. Ako prezrádzajú najstaršie pramene, povesť o Jankovi Hraškovi prvý a zrejme aj najlepšie „podal“ Janko Kalinčiak zo Svätého
Jána v Liptove, kde po odchode zo Záturčia pri Martine prežil najvnímavejší
chlapčenský vek. Preto ju aj „podal hovorom tohože kraja“, čiže v liptovskom
nárečí. No nebol sám. Poviestku o Jankovi Hraškovi alebo Hraščokovi ešte
podali Adalbert Ghillánnyi a Jožko Bela z Liptova a potom aj Pavol Dobšinský
z Gemera. A odvtedy, po Pavlovi Dobšinskom, ktorý jej podobu v rokoch 1880
– 1883 kanonizoval, ju upravovali mnohí známi i menej známi spisovatelia
i nespisovatelia, no inšpirovali sa ňou aj tí najlepší z najlepších.
V redaktorskej pamäti mi utkveli dve vynikajúce autorské spracovania
tejto témy pre deti. Jedno od Márie Ďuríčkovej v knihe Biela kňažná (Mladé
letá 1973) s citlivým akceptovaním detského aspektu a druhé, veršované, figliarsky veselé a šarvanecké, od Milana Rúfusa pod názvom Janko Hraško ide
s obedom v knihe Lupienky z jabloní (Mladé letá 1993). Janko Hraško Jána
Kostru, spracovaný ako aktualizovaný básnický prepis populárnej rozprávky
(Mladé letá 1960) v nežičlivom čase doznievajúcej ideologizácie detskej literatúry, bol však, žiaľ, umeleckým stroskotaním básnika z našich najväčších.
A sme pri autoroch, ktorým Janko Hraško poslúžil ako téma na samostatný
knižný alebo divadelný projekt.
Bábkové divadlo v Nitre uviedlo roku 1989 hru Jaroslava Rezníka pod
názvom Ako to naozaj bolo alebo Príhody Janka Hraška. A teraz, v starootcovskom veku a v dobe, ktorá núka deťom toľko cudzokrajnej surovej, ťažko stráslovenské pohľady 10
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viteľnej duchovnej potravy, Jaroslav Rezník sa rozhodol k jankohraškovskej
látke vrátiť v knihe s takmer totožným názvom: Janko Hraško, s podtitulom
Ako to naozaj bolo. Už úctyhodný, vyše stostranový rozsah diela, ktoré má
dvanásť kapitol, budí zvedavosť, veď asi desaťkrát prekračuje rozsah pôvodného zápisu rozprávky z pera Janka Kalinčiaka.
Z prvých slôh úvodnej kapitoly, viac ako spolovice veršovanej, je jasné,
že Rezník ako znalec slovenskej literatúry, známy svojimi túrami za osudmi
slovenských spisovateľov, aj tu zostáva verný sám sebe a jeho „rozprávočka
celkom nová, / čo má iba pekné slová“, bude túrou nielen do slovenského
folklóru, ale aj a najmä túrou do slovenskej rozprávkovej krajiny, jej prírody
i tradícií a v neposlednom rade aj ponorom do duše slovenského človeka, do
jeho rustikálneho naturelu a sveta.
Jaroslav Rezník zaľudnil svoj príbeh o Jankovi Hraškovi celou suitou
tých najznámejších bytostí zo slovenských rozprávok. Dlhý, Široký, Bystrozraký, Lomidrevo, Nebojsa, dedo Vševed (lepšie by možno bolo ded Vševed),
Zlatovláska a Maruška zo Soli nad zlato, v úprimnej snahe pomôcť bezdetnej
mamke Hraškovie a potešiť ju v samote, jej spoločne vymyslia synčeka z hrachového struku. A už pred príchodom na svet, ešte v „strúčikovej kolíske“, ho
vítajú srdečnými vinšmi a ako sudičky ho obdarúvajú vlastnosťami, statkami
duchovnými i materiálnymi, ktorými sa vyznačujú oni sami: smelosťou, dôvtipom, múdrosťou, hojnosťou, zdravím, krásou, skôr silou ducha ako tou fyzickou. Prekvapuje, že práve Lomidrevo mu vštepuje lásku k stromom a prírode. A tak je logické, že Janko Hraško v Rezníkovej koncepcii nie je tým klasickým rozprávkovým hrdinom, ktorý si nakoniec poradí sám a v každej situácii
silou odvráti aj najväčšie hrozby. Rezníkov Janko je ľudské mláďa, ktoré objavuje okolitý svet na svojej prvej ceste a hneď s prvou veľkou chlapskou úlohou. Tá je v Rezníkovej interpretácii príbehu priam poslaním a poslanie treba splniť stoj čo stoj. A to aj preto, lebo sa týka základného životného vzťahu: syn nesie otcovi do poľa obed. A ešte aký! Sú ním, pravdaže, bryndzové halušky, táto manna slovenského človeka. No nie manna ako dar nebies,
ale ako dobrota a výsledok práce jeho robotných rúk: „V bielej miske sa k sebe
túlia a kolíšu teplé bryndzové halušky, v kvetovanej miske si črpká a odfukuje
ešte horúca hrachová polievka“ (s. 18.). Vlastne bryndzové halušky sú tou vábničkou i znamením, ten spiritus movens, ktorý rozhýbe dej novej Rezníkovej
rozprávky. Už v druhej slohe básničky z úvodnej kapitoly čítame, že „Bystrozraký rýchlo zistil, / kde sa varia halušky“. Až potom tam rozprávkové bytosti
konajú, lebo prvotne ich prilákala práve táto skutočnosť. No a v tej chvíli sa
začína rodiť i nová rozprávka, rozprávka v rozprávke, o ktorej Janko ani netuší.
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Janko Hraško tu naozaj nie je všemocný rozprávkový hrdina. Na rozdiel
od spomenutých rozprávkových bytostí on rozprávkovú moc nemá. Svet plný
prekvapení a dobrodružstiev neobjavuje a prekážky neprekonáva sám. Pomáha mu pri tom a žije s ním i cíti celá príroda, ba aj veci. V Rezníkovom poňatí
je „príroda spravodlivá, / dobrým dobro vráti“. Najprv mu cestu skríži potôčik
Zurčiačik, zo zvieratiek mu pomáhajú krtko Vrtáčik, zajkovia Belko a Sivko,
škovránok Švitoriačik i včielka Medonôžka. A keď treba, Lomidrevo pošle siláka – dobráka medveďa Chlpáča.
V Rezníkovom nesporne originálnom poňatí príbehu sa jeho malému
protagonistovi deje všetko po prvý raz ako dieťaťu na prahu detstva, veď autor svojho hrdinu sleduje len prvé dva dni jeho života, i keď sú to dva dni rozprávkové a v rozprávke niekedy deň znamená roky. Preto má Janko toľko príležitostí žasnúť, odtiaľ toľko údivu a obdivu, preto vníma a zažíva toľko typických slovenských krás, chutí a vôní. A preto je tu aj dosť autorových úvah,
reflexií a meditácií nad ich hodnotou a významom, lebo utvárali a ešte vždy
formujú našu dušu, charakter i náš národný naturel. A vďaka tomuto zhustenému rozprávkovému času dáva autor Jankovi prežiť všetko dôležité a podstatné pre chlapca jeho veku, ktorý má dorásť a dospieť na junáka, súceho aj
na ženenie. Predznamenáva to text na strane 60: „Nemusíš byť bohatý, stačia
ti tri dukáty. Jeden deťom, druhý sebe, tretí otcovi a materi. Keď budeš vždy na
to myslieť, rozprávka ti uverí.“ (Hľa, aj rozprávka je tu ako živá bytosť!) No
v podstate je to v niekoľkých veršoch vyslovená filozofia Rozprávky o troch
grošoch, vyslovená len tak, akoby mimochodom, v situácii, keď Dlhý a Bystrozraký vracajú Jankovi tri dukáty, čo mu predtým ukradla straka Rapotačka. No práve v tej prirodzenosti sa skrýva úžasná sila vyslovenej myšlienky.
Rozprávkové bytosti sa zjavujú a pripomínajú tajomne a zdanlivo nenápadne, akoby ozvenou svojich vinšov a zasahujú do deja, vždy keď treba
Jankovi pomôcť a použiť rozprávkovú moc. A keďže dedo Vševed vlastní i salaš a včelín na Medovej lúke, kde mu pomáha Maruška, Janko si za záchranu
ovečky a barančeka vyslúži hrudu syra v obrúsku i krčiažtek horského medu.
Dostáva tak ďalšiu lekciu z citového dejepisu slovenského človeka, ktorý má
korene tu, v typickom prostredí horskej a podhorskej prírody. A nielen to. Autor takto uvádza Janka do rodiny rozprávkových bytostí, teda do človečenstva. (Tak ešte naši rodičia hovorievali vstupovaniu do príbuzenských vzťahov.) Janko má strýkov a tety, je synovcom i vnukom a nakoniec i junákom,
ktorému sirôtka Hanka (asi z rozprávky O sirote) podperí klobúčik, čo je tiež
predzvesť vzťahu a v texte tenučká nitôčka erotického motívu.
Reprezentantom zla a zlodušským Jankovým protihráčom s túžbou po
bohatstve a všetkých statkoch sveta, ktorému dá otec Hraško syna do služby
slovenské pohľady 10
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za dvesto dukátov (možno by stačilo magických sto), je Hraboš Kradoš, „najväčší zlodej v širokom okolí, ktorý všetko za hrubé múry svojho panstva odnáša“,
a jeden z tých, čo „ligotavé zlato považujú za svetlo, a preto ho hromadia a hromadia, až majú z toho tmu pred očami“ (s. 55). Hrabošovým krvilačným a veľmi hlúpym pomocníkom je vlk Zubáč. Janko Hraško ako keby tu žil v reálnom
svete dnešnej ľudskej chamtivosti a vlčích zbohatlíckych mravov. A keďže má
len toľko fyzickej sily, aby horko-ťažko uniesol tie dva batôžky, jeden s obedom do poľa a druhý domov s hrudou syra, zložité situácie, ktoré si vyžadujú
silu, rieši zaňho dobrý medveď Chlpáč. Janko však proti zlým silám úspešne
používa duchovné zbrane: smelosť, dôvtip, múdrosť a šikovnosť, ktorými prekabáti Hrabošovu zlobu a lakomosť i hlúpu a tupú silu vlka Zubáča.
Ideový vrchol Rezníkovej adaptácie rozprávky o Jankovi Hraškovi je
v dvoch centrálnych, myšlienkovo najhlbších a pre mňa aj najkrajších kapitolách, kde otec, oráč Ján Hraško, zasväcuje syna do ťažkej, ale krásnej roľníckej
práce, nad ktorou trilkuje škovránok Švitoriačik, oráčov vtáčik. Tu Janko precíti, ako „kvapka potu z otcovho čela padla na zem a zazvonila o hrudu“. A už
vedel, že „práve z tej hrudy vyklíči zrno, ktoré bude mať najbohatší klas“. A ešte
si pomyslí, že „možno aj on sa narodil z takého hrášku, čo zo zvoniacej hrudky
vyklíčil“ (s. 45 – 46). Je to veľká metafora o vzniku života, metafora o tom,
že všetky hodnoty a krásy sveta sa rodia v pote tváre a z lásky k ťažkej ľudskej práci. A je to zároveň veľké posolstvo o dedičstve najvzácnejšom, o istote
dedovizne, ktorú nám v Rezníkovom podaní pripomína zem a to, že „... raz
každá brázda prejde / z rúk otca na syna“ (s. 47).
Takých právd, kontemplácií a reflexií, ktorými autor obťažkal svoju knihu pre deti, je aj v ostatných kapitolách nemálo. Ba dalo by sa povedať, že tie
tvoria ťažiskovú časť jej obsahu i rozsahu. A v tom sa aj Rezníkova robustná
rozprávka v rozprávke prirodzene žánrovo vzdialila tej ľudovej, ktorá je postavená najmä na bohatom deji. Rezníkovu knihu teda čítam ako príbeh o veľkom porozumení, priateľstve, spolupatričnosti a vzájomnej pomoci človeka
a všetkého tvorstva, celej živej prírody a zvierat, ba priam o harmónii neba
a zeme s kladnými silami života a dobra. Rezník tu navyše nielen pranieruje
a stíha posmechom všetko nízke a zlé v človeku, ale nakoniec aj trestá tak,
že Hraboša Kradoša a jeho krvilačného pomocníka vlka Zubáča spravodlivo
vykázal z rozprávky: „... tí sa už do nej nikdy nevrátili“ (s. 100).
Pri čítaní pre dieťa náročnejších pasáží Rezníkovho textu sa neraz natískala otázka adresnosti diela. Deti od päť rokov, ktorým je kniha určená, sú pochopiteľný marketingový ťah, tie si ju cez výborné ilustrácie Petra Cpina môžu
čítať aj samy. No je otázne, či bude mať detský čitateľ, odchovávaný ľahšími
žánrami zábavnej lektúry a seriálmi nízkej umeleckej úrovne, toľko čitateľskej
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trpezlivosti a výdrže, aby bol schopný a ochotný popasovať sa s rozsiahlejším
textom, zaťaženým takými závažnými obsahmi, ktoré sú ďaleko za jeho detským skúsenostným obzorom a zoznamujú ho so životom a reáliami dávnejšieho patriarchálneho sveta, no majú výrazný poznávací charakter. A môžu
vyvolať otázky. Napríklad v predposlednej kapitolke je toto konštatovanie:
„Horský med býva zvyčajne tmavší než lúčny, ale tento bol tak žiarivo svetlý
preto, lebo včielky ho znášali z kvietkov horských lúk, pod ktorými sa skrývalo
zlato. Ľudia však o tom zatiaľ nevedia a Janko Hraško sa rozhodol, že im to ešte
dlho nepovie“ (s. 98 – 99). Prečo im to ešte dlho nepovie? To môže byť otázka
malého čitateľa smerom k rodičovi. A odpoveď môže vyznieť veľmi aktuálne.
Pravdaže, v Rezníkovom Jankovi Hraškovi sú aj prvoplánové vtipné
a humorné i dramaticky napínavé a dobrodružné pasáže z putovania malého
hrdinu i z prekonávania prekážok a nástrah, takže detský čitateľ sa s Jankom
aj zasmeje a poteší, no bude aj tŕpnuť pri úkladoch Hraboša Kradoša i vlka Zubáča. Nakoniec je symptomatické i sympatické, že záchrancovia Janka Hraška
sú často zvieratká v ríši zvierat hraškovsky malé, predovšetkým škovránok
Švitoriačik a krtko Vrtáčik, s ktorými sa Janko skamaráti. Autor venuje krtkovi dokonca dve kapitoly. A tie budú nesporne patriť k čitateľsky najvďačnejším, podobne ako tá, kde Janko dôvtipom figliarsky prekabáti vlka Zubáča
a oslobodí ovečku Belobočku a barančeka Krivorožteka. No zdá sa, že predsa
len neprimerane veľký priestor zaberajú scény pomoci zajkov a škovránka pri
zdolávaní potôčika Zurčiačika. Podrobný a troška zdĺhavý opis každej akcie
spomaľuje dramatickú situáciu, v ktorej ide prinajmenšom o zdravie, ak nie
o život Janka Hraška. Tu by text skôr obstál ako dobrý technický scenár k animovanému filmu, čo by si koniec koncov zaslúžil celý príbeh. Pravda, scéna,
v ktorej závere sa vďaka životodarným a ešte vždy teplým bryndzovým haluškám nečakane vyliahnu škovránčie mláďatá, je milá, vtipná i nerozprávkovo
reálna, podobne ako Jankova nerozprávková bezmocnosť, fyzická nedostatočnosť a odkázanosť na pomoc iných.
Aj napriek sympatiám k takto poňatému Rezníkovmu hrdinovi mi však
pri Jankovej púti za otcom do poľa a späť bolo ľúto, že chlapča, bežiace na
detský motorček, ktorý ho ako každé dieťa poháňa k bodrej tvorivej aktivite,
vstupuje na scénu asi so zámerne nemotornou a opisnou pesničkou „Halušky
otcovi nesiem, / mám ja cestu riadnu, / musím ich tam všetky priniesť / a dobre
sa ponáhľať, / kým mu nevychladnú“. Text záverečnej pesničky Janka Hraška
je už metaforickejší: „... a keď mesiac nôcku zlomí, / zastanem si na priedomí, /
a keď slnko sfúkne lúče, / skočím mamke do náruče.“ V tejto súvislosti treba povedať, že Rezníkov prístup k rozprávke o Hraškovi je z veľkej časti aj lyrický.
A to nielen z hľadiska značného uplatnenia básničiek a rečňovaniek prakticky
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v každej kapitolke, ale aj s prihliadnutím na poetickosť prozaického (epického) textu. Veľmi dôrazne to naznačujú už názvy kapitol jednotlivých príbehov
tejto „rozprávky v rozprávke“: Keď aj slnko vstane od stola, Slnko sa smeje,
a keď sa smeje, najlepšie hreje, Teš sa, nebo, zanôť, hlina, otec Hraško má už
syna, Či môže byť tak dobre, aby nemohlo byť lepšie? a ďalšie. To zároveň
upozorňuje aj na čírosť a rýdzosť slovenčiny, ktorú autor uplatnil pri rozprávaní. Vo využívaní lexikálnych, morfologických i syntaktických prostriedkov
akoby chcel zostúpiť až na dno studne nášho materinského jazyka, na ktorej
dne sa trbliecu zlaté mince tradičnej rustikálnosti.
Pri tých najzávažnejších pasážach Rezníkovej adaptácie príbehu o Jankovi Hraškovi (pole, orba, dedičstvo zeme) som intenzívne pociťoval príbuzenstvo k Rúfusovi a v mysli mi jednostaj znelo to rúfusovské: „Rozprávka, buď
spravodlivosť tvoja!“ Siahol som po jeho trojknihe Kolíska spieva deťom (Tatran 1974), obsahujúcej tri básnické zbierky (Ľudia v horách, Kolíska a Stôl chudobných), ktoré som ako potomok desiatej generácie roľníckej rodiny Turanovcov mal rád, a starecká pamäť alebo intuícia mi napodiv vygúglila Rúfusovu autorskú poznámku na strane 135: „Už vyše pol desaťročia kladiem si
otázku o svojom rodokmeni, o rodokmeni svojho čudného národa, hľadajúc vo
svojom i jeho príbehu univerzálny ľudský príbeh... Pokolenia prichádzajú i odchádzajú, zem trvá. A pokiaľ trvá zem, trvá i ľudský príbeh... Preto je ľudské
pýtať sa seba i vecí dookola: kto si a odkiaľ prichádzaš?... Niet archaických tém.
Človekov príbeh z oných čias je číry ako kvapka rosy. Preto som si ho vyvolával.“
Aj Rezníkov príbeh Janka Hraška, podaný deťom, a nielen im, cez rozprávku
v rozprávke, má ambíciu byť príbehom z rodu tých, ktoré hovoria o živote
a odkaze generácií pred nami i našom národnom rodokmeni.
Takže s Jankom Hraškom to naozaj bolo a je takto.
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Tibor Ébert / Bratislavská fantázia
Preložila Marta Ličková
Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, Bratislava 2013
Maďar Tibor Ébert vyštudoval v Budapešti Vysokú školu hudobnú Franza Liszta, popri hudbe sa venoval literatúre, písal poéziu, prózu, divadelné
hry a prekladal z latinčiny, francúzštiny a slovenčiny n Narodil sa 14. októbra
1926 v Bratislave na Obchodnej ulici č. 50 (predtým Schöndorfská či Széplak
utca), v dome, ktorý vlastnil obchodník Pavúk (starší Bratislavčania si obchod
dobre pamätajú); v roku 1936 sa rodina presťahovala na Koziu ulicu n Po
skončení druhej svetovej vojny musel opustiť svoje milované rodné mesto
a usadil sa v Budapešti n Na jazyku mu po tejto udalosti zostala trpká chuť,
ktorá sa prejavuje v niektorých jeho vyjadreniach, navyše nekorektných uvádzaním neúplných informácií vytrhnutých z kontextu, no nemožno sa čudovať, pretože Ébert je odporca Trianonu a treba si uvedomiť, že jeho spomienková kniha bola určená predovšetkým maďarskému čitateľovi n Nezaprie však
lásku k Bratislave, jeho kultúre a bohatej minulosti, ctí si ju, vyhľadáva ju,
uvažuje o nej (v duchu sa pýtam, kto z mladej generácie Bratislavčanov by
sa mu aspoň trochu vyrovnal, frustrovaný si odpovedám, že asi nikto...) n
Napriek kvalitnému prekladu si neodpustím poznámku k jednému lapsusu,
v súčasnosti takému rozšírenému, v texte je: „prebehli skvelé porady ohľadne
toho, aby tabuľa magnátov...“ (s. 115), ale malo by byť: prebehli skvelé porady o tom, aby tabuľa magnátov; upozorňujem na to preto, lebo súčasná
slovenčina je taká zaprašivená, až to hraničí s ignoranciou rodného jazyka,
ktorá mení Slovákov na negramotných idiotov(!); dúfam, že tento môj názor
zdieľate (kristepane, čo je to za patvar!), podobne ako jeden muž povedal,
že zdieľa posteľ so svojou manželkou... n Ébertova Bratislavská fantázia nie
sú len bežné spomienky na detstvo a dospievanie v rodnom meste, je to aj
lyrické, básnické vyznanie lásky k starej Bratislave a jej osobitej, očarujúcej
atmosfére, ktorá dnes už, zdá sa, navždy zmizla n
slovenské pohľady 10

SP 10_15.indd 111

111

17. 9. 2015 9:23:07

Umberto Eco / Pražský cintorín
Preložil Stanislav Vallo
Slovart, Bratislava 2012
Umberto Eco (1932), historik, filozof, estetik, semiotik a spisovateľ, je
autorom mnohých odborných publikácií, ale preslávil sa najmä románom
Meno ruže (1980), odvtedy nad jeho tvorbou slnko nezapadá n V románe
Pražský cintorín upriamil pozornosť na druhú polovicu 19. storočia, plnú
konšpirácií, intríg a špicľov tajných služieb pokúšajúcich sa určiť chod dejín
n V Paríži roku 1897 si falšovateľ a spolupracovník viacerých tajných služieb
píše denník, pretože trpí krízou identity, nevie, kto je, či Simone Simonini, alebo abbé Dalla Piccola; písanie denníka mu poradil akýsi rakúsky doktor Froide n Pražský židovský cintorín je symbolom, javiskom, kde sa snujú
intrigy, najprv proti jezuitom, potom proti slobodomurárom, a najmä proti
Židom; sám Simonini si v denníku poznamenáva rôzne predpojatosti, predsudky a ohovárania: „Žid okrem toho, že je nadutý ako Španiel, sprostý ako
Chorvát, chamtivý ako Levantínec, nevďačný ako Malťan, drzý ako Cigán, špinavý ako Angličan, úlisný ako Kalmyk, panovačný ako Prušiak a utáraný ako
Astijčan, je hlavne smilník“, ale sú tu aj Nemci ako „najnižšia úroveň ľudského plemena“, veď „Nemec v priemere vyprodukuje dva razy toľko výkalov ako
Francúz. Táto hypervysoká funkčnosť zažívacieho ústrojenstva na úkor mozgovej
činnosti v plnom rozsahu dokazuje ich fyziologickú menejcennosť“, no zasa „nik
na svete sa nevyrovná Francúzovi v schopnosti budovať barikády z akéhokoľvek
dôvodu a pri každom zašuchorení vetra, pritom často ani nevie, prečo to robí“
a „Talian je zákerný až strach, neskutočný klamár, zbabelec a zapredá aj vlastnú matku, (...) lebo kresťanstvo celkom otupilo hrdosť antickej rasy“ a pri tom
všetkom vie, že „civilizácia nedosiahne stav dokonalosti, kým posledný kameň
z posledného kostola nespadne na hlavu posledného farára a zem sa nezbaví
tohto plemena“, pretože „ľudia nikdy nepáchajú zlo tak dokonale a s takým
nadšením, ako keď to robia z náboženského presvedčenia“ n „Vždy som poznal
ľudí, ktorí sa báli komplotu nejakého skrytého nepriateľa, pre starého otca to
boli Židia, pre jezuitov slobodomurári...“ zapisuje si ďalej Simonini a šéf ruskej tajnej služby k tomu dodáva: „Aby si človek vedel sám pred sebou ospravedlniť vlastnú úbohosť, vždy musí mať niekoho, koho by mohol nenávidieť. Skutočnou základnou vášňou je totiž nenávisť. Láska je stavom neprirodzeným. Preto zabili Krista... Človek nemôže niekoho ľúbiť po celý život, táto márna nádej plodí
iba neveru, matkovraždu, zradu priateľa... Zato nenávidieť niekoho po celý život
sa dá. Len musí byť vždy nablízku a našu nenávisť patrične živiť. Nenávisť hreje
pri srdci...“ n Podobne ako v prípade románu Meno ruže možno aj Pražský
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cintorín interpretovať rôzne, možno ho čítať ako historický román, ako špionážny triler, plný úkladov a konšpirácií, ako psychologickú drámu, striedavo ako protikatolícky, protislobodomurársky, a najmä protižidovský pamflet,
ako ilustrovaný napínavý román verný duchu 19. storočia, a svojím spôsobom aj ako bedeker po kulinárskej kuchyni n V každom prípade sa Eco opäť
predstavuje ako vtipný rozprávač, vyžívajúci sa v košatej narácii pretkanej
tajomstvom a podloženej neprehliadnuteľnou erudíciou a znalosťou historických udalostí, osobností a súvislostí, ale aj figúrok dejín (ich skutočné výroky
zaznejú aj v románe), ktorými zaľudnil svoje rozsiahle dielo; temperamentné, ironické aj prekvapujúce Ecovo rozprávanie poskytuje nielen skvelý čitateľský zážitok, ale aj výzvu, aby sme sa poučili z dejín, aby sa neopakovali,
aby sme ani na chvíľu neuverili, že „zlo je jediným prostriedkom na dosiahnutie
dobra“ n

Peter Valo / Čierny humor v bielom plášti
Forza Music, Bratislava 2013
Komárňanský rodák Peter Valo sa narodil 4. júla 1948, vyštudoval Divadelnú fakultu VŠMU, po jej absolvovaní sa venoval divadelnej kritike, písaniu
scenárov pre televíziu a rozhlas n Úspech zaznamenal ako dramatik, za divadelnú burlesku Ako hryzie kôň mu v roku 1989 udelili Cenu Ivana Stodolu n
Ako novinár sa intenzívne venoval lekárskej problematike, zápasu o zdravie
pacienta, ba aj o jeho život, paradoxne pri týchto stresujúcich situáciách sa
začali črtať kontúry aktuálnej knižky n Najskôr pod názvom Virsíkovci vydal
titul venujúci sa nemocnici v Podunajských Biskupiciach a profesorovi Karolovi Virsíkovi, ktorý v nej vybudoval Národný ústav tuberkulózy a respiračných
chorôb (NÚTaRCH), vďaka nemu prebehol na Slovensku rozsiahly protituberkulózny program, ktorý minimalizoval výskyt tejto dovtedy rozšírenej choroby
(NÚTaRCH v Podunajských Biskupiciach po zmene režimu trestuhodne zrušili, priestory, v ktorých existoval, chátrajú aj s rozsiahlym parkom, zato tuberkulóze sa opäť úspešne darí...), na tento titul Valo nadviazal životopisným
románom o Virsíkovi Odchádzam s Hippokratom (2005) n V zbierke kratších
textov Čierny humor v bielom plášti zozbieral Valo takmer päťdesiat príhod,
vtipných, zábavných, ale niekedy aj vážnejších, ktoré sú obohatené o medailóny konkrétnych lekárov, takže čitateľ získa aj ucelenejší pohľad na tú-ktorú
osobnosť našej medicíny n „My už tej vede riť nenatrhneme,“ zaznie z úst jednej z nich, a predsa niektorí lekári sa dokonca zaslúžili o významné vedecké
objavy, a keby žili inde, tak by sa dočkali pôct, „ale oni žijú len na Slovensku,
slovenské pohľady 10
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kde každý každému závidí aj nos medzi očami...“ n Aj keď choroby ani úrazy
nie sú na smiech, Valo dokazuje, že jeho ľahké a súčasne kultivované pero
namáčané do kalamára naplneného humorom, úsmev na tvári nepochybne
vyvolá, postará sa o dobrú zábavu – bez vulgárností, vyhľadávania senzácií či
škodoradosti (a to už je čo povedať v dnešných časoch); o smutnom veselo,
povedal si Valo, pretože správne postrehol, že práve smiech odľahčuje aj tie
najťaživejšie životné situácie – aj preto chodia do detských oddelení klauni
s červenými nosmi, dospelému čitateľovi ponúkol Valo svoju knihu tak trochu
v tej istej úlohe n

Pavel Vilikovský / Letmý sneh
Slovart, Bratislava 2014
Pavel Vilikovský je známy intelektuálnymi prózami náročnými na čitateľskú recepciu, novelu Letmý sneh však výrazne oživil vtipnými postrehmi, humorom a jemnou iróniou („Máme toľko roboty s telom, aby sa cítilo komfortne,
že na dušu už nezvyšuje čas.“) n Letmý sneh je vlastne monológom starnúceho muža, ktorému zostávajú len spomienky, ibaže ani tými si nemôže byť istý;
cíti, že lavína sa už pohla, ale neľaká ho to („Po nás len lavína. No, vravím si,
aspoň niečo po nás zostane.“) n „Moje logo je Čimborazka,“ vraví o sebe, vzdávajúc sa vlastného mena, a čas mu plynie úvahami o živote („Zmyslom života je, aby ste žili. Z osobného hľadiska je to celkom dobrý zmysel... Ale človek je
už tak uspôsobený, že keď sa vyskytne voľná chvíľa, začne rozmýšľať o hlúpostiach, napríklad prečo sa ocitol na tomto svete a aké je v ňom jeho poslanie.“),
o duši („... duša je užitočný pojem, dobre sa s ním pracuje. Každý si pod ním
môže predstaviť, čo chce.“), o Bohu (a o Bohu sa dozvieme to isté čo o duši),
o láske („Láska je preto také obľúbené slovo, že si každý pod ním môže predstaviť, čo mu napadne.“): a tak sa vlastne duša, Boh a láska dostávajú do jednej
roviny, do jednej rovnice – vágnosti, nejasnosti, tajomnosti, neuchopiteľnosti
v našom bytí n O svojej žene Lienke, ktorá sa postupne svojím vedomím vytráca z tohto sveta a pri prechode do iných svetov získava nové mená, dôrazne
a láskyplne vraví: „Pre mňa ona navždy zostane dievčaťom, lebo keď raz chalan
s dievčaťom starnú, spolu nemôžu jeden druhému nikdy zostarnúť.“ n A na svojej púti vlastnou existenciou si musí položiť otázku, či svoju ženu spoznal aspoň niekedy naozaj, alebo len videl to, čo mu vidieť dovolila... n Čimborazka tápe, tak trošku stále hľadá a dúfa, hoci zmierený aj s odchodom do prichádzajúcej lavíny n Smutný príbeh, a predsa vo svojej podstate iskriace rozprávanie ako taká troška snehu trblietajúca sa na kopci v zapadajúcom slnku,
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bolestné a krásne rozprávanie, zachytávajúce taký „letmý sneh“, čo si „len tak
sedí na pol zadku a čo nevidieť zletí nadol“ n

Kornel Földvári / ... až pod čiernu zem
Koloman Kertész Bagala, Levice 2014
Kornel Földvári (1932 – 2015) mal problémy s komunistickým režimom
už od študentských čias, nemohol normálne doštudovať, otec bol politický
väzeň a jeho poslali do armády k Pomocnému technickému práporu (PTP) n
Užil si tam svoje, aj preto sa už v úvode svojej knihy priznáva, že mu Švandrlíkovi Čierni baróni „dvíhali adrenalín“ a pokladá ich za švejkovčinu, nie
skutočný obraz života ľudí v Pomocných technických práporoch n Földvári
napriek svojim silným dioptriám pracoval v bani a v tomto prostredí stretáva
celú galériu postáv a postavičiek, ktoré spestrujú jeho rozprávanie n Vzpiera
sa tragike svojho osudu a bezvýchodiskovosti svojho postavenia, pomáha mu
v tom zmysel pre humor, a tak na veci nazerá z tej komickejšej stránky; veľkým pomocníkom a ochrancom pred zmutovanou dobou sú mu knihy: „Už pre
(...) jedinečnú schopnosť literatúry verím, že knihy nás nikdy neopustia – vždy
ticho a v ústraní ako sitnianski rytieri pripravené zasiahnuť, keď bude najhoršie.“ n O svojich textoch zo zákulisia hanby československej armády hovorí:
„A tak sa dávno po termíne pokúšam dobehnúť vlak, ktorý už dávno opustil
stanicu...“; naráža tak na svoju skoršiu predstavu, že skutočný spisovateľ si
musí všetko vymyslieť a nie opisovať svoje životné zážitky n V spomienkovej
knihe sa Földvári zmocňuje nažitého materiálu presne a úsporne, bez rozpakov pomenúva veci pravým menom a nikoho nenecháva na pochybách o svojich humanistických postojoch n Zlo, nespravodlivosť a ubližovanie zvyčajne
vyvoláva pomstu, ale vo Földváriho prózach necítiť nenávisť, skôr sklamanie,
údiv a úškrn nad hlúposťou, tuposťou a zlomyseľnosťou ustavične ovládajúcou svet ľudí n

Agda Bavi Pain / More. Love. Čajky
Koloman Kertész Bagala, Levice 2014
Painovou prednosťou je ľahké pero, ktoré čitateľa okamžite vtiahne do
príbehu n Autor používa úsporný jazyk, krátke vety obohatené slangom i nárečím, rozprávanie neraz vyústi do prekvapujúcej pointy n Zbierka poviedok
so zavádzajúcim názvom zachytáva zväčša indivíduá z okraja spoločnosti n
slovenské pohľady 10
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Predovšetkým mafiánov, zlodejov či cigánov neraz prekračujúcich závažným
spôsobom zákon n Painovi hrdinovia majú svoju osobitú predstavu o fungovaní sveta n Vedia byť krutí, ale aj bujarí, často opití: „Chlapi si proste musia
uhnúť. Najmä keď sa chcú vyhnúť povinnostiam.“ n Zo zbierky treba osobitne
vyzdvihnúť skvelú poviedku Lukulské chody o zakáľačke u cigánov na poschodí v bytovke n

Martin Vlado / Sedemnásť nula štyri
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2014
Martin Vlado sa narodil v roku 1959 v Košiciach, známy je predovšetkým ako básnik n Debutoval básnickou zbierkou Prskavky/Malé básne
do tmy (1997), po ktorej nasledovali ďalšie zbierky, napríklad Kafédrála/Sen
ortodoxného kávičkára (2000), Park Angelinum (2001) či Obnovovanie kvetu
(2006), Olej (2011); krátke prózy pod názvom Mestský pustovník mu vyšli
v roku 2009 n Najnovšie prozaické texty Martina Vlada prinášajú niekedy
len epizódy zo života ľudí, úryvky z ich životov, ich impresie a možno v nich
vypátrať aj autobiografické prvky n Niektoré akoby boli príbehmi „zbytočných
ľudí“, stratených vo vzťahoch, často ľúbostných n Autor poviedky obohacuje
o prekvapujúce zvraty, absurdné situácie i neskrotnú fantáziu, príťažlivý je
svojou bezprostrednosťou n Do popredia kladie hrdinov, ktorí žijú v ústraní,
sú osamelí, nezamestnaní a sú vášnivými čitateľmi n Nepochybne ako sám
autor... n
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VOJTECH MIHÁLIK: LITÁNIE
LORETÁNSKE A INÉ BÁSNE
EDITOR: PETER TOLLAROVIČ
KON-PRESS, TRNAVA 2015
L A D I S L AV Č Ú Z Y

Poézia katolíckej moderny bola po roku
1948 oficiálne mimo záujmu literárnej
histórie. Ak sa aspoň evidovala, tak so záporným hodnotovým ocenením. Po roku
1989 došlo k logickému obratu. Začali
sa vydávať knižky popularizujúce tvorbu autorov katolíckej moderny (rozličné
výbery, reedície básnických zbierok, nové
zbierky žijúcich autorov, ako aj autorov
hlásiacich sa ideovo ku katolíckej moderne). Začali sa vydávať aj rôznorodé
literárnohistorické texty pokúšajúce sa
opätovne včleňovať poéziu katolíckej moderny do kontextu slovenskej literatúry.
Bola to záslužná práca, ale pri tejto práci
sa neraz azda až priveľmi zdôrazňovala
skutočnosť, že ide o katolícky nábožensky orientovanú literatúru, a neraz sa aj
preceňovala či skresľovala jej estetická
hodnota. V súčasnosti je stále potrebné,
aby sa tejto súčasti slovenskej poézie
venovala výskumná pozornosť, aby išlo
čoraz zrejmejšie o „objektívne“ preferovanie umeleckej hodnoty, pričom by sa
námetová báza chápala už ako samozrejmosť.
Vzhľadom na túto skutočnosť sa naskytá ešte veľa priestoru na literárny výslovenské pohľady 10
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skum, interpretačnú prácu s textami, ale
aj na objavovanie úplne neznámych (alebo skôr zabudnutých) textov.
Pre Slovákov bolo vždy typické, a asi
aj dnes je, že sú veriaci kresťania. Preto si
dnes už môžeme otvorene priznať, že sa
mnohí slovenskí katolíci mohli dostať po
roku 1948 do komplikovanej existenčnej
situácie. Mnohí svoje presvedčenie nezapreli, ale mnohí eticky zlyhali alebo úplne
zmenili svoje presvedčenie a stali sa reprezentantmi novej ateistickej „komunistickej“ spoločnosti (Mihálik, Válek a veľa
ďalších).
Na túto skutočnosť upozorňujem preto, lebo vyšla publikácia, ktorú edične
pripravil mladý poslucháč Filozofickej
fakulty UK v Bratislave Peter Tollarovič.
Publikácia je zaujímavá z viacerých aspektov. V prvom rade ju chápe jej editor
ako príspevok k rozširovaniu poznatkov
o katolíckej moderne, ale zároveň aj ako
príspevok prispievajúci k objasneniu alebo aspoň k zmapovaniu prvej fázy tvorby
jedného z najvýznamnejších slovenských
básnikov obdobia socializmu Vojtecha
Mihálika. Treba zdôrazniť, že ide o jeho
tvorbu do roku 1948, ktorá bola námetovo rôznorodá, ale mnohé básne vyjadrovali autorovo silné katolícke cítenie.
Išlo o básne, ktoré sú málo známe, boli
uverejnené len v časopisoch a vychádzajú
v knižnej podobe po prvý raz.
A ešte jedna poznámka. Je logické, že
ich autor by bol v čase jeho komunisticky
117
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orientovaných aktivít najradšej na tieto
básne zabudol, tak ako si prakticky ani
nevšímal svoju jedinú spirituálne orientovanú zbierku z roku 1947 Anjeli. Ak
neberieme do úvahy, že niektoré z básní
tejto zbierky úplne myšlienkovo prepracoval v intenciách svojho nového komunistického presvedčenia.
Jadro knižky tvoria konkrétne básne
V. Mihálika. Na prvý text knižky Litánie
loretánske upozorňuje aj titul tejto pozoruhodnej knižky. Litániám Tollarovič
venuje aj interpretačno-analytickú pozornosť. Všíma si svojráznu Mihálikovu
inováciu žánru litánie. „Báseň je modlitbou Panny Márie, ktorá sa takto zjavuje
ľuďom. Nie sú teda modlitbou k Panne
Márii, ale modlitbou jej samej“ (s. 22). Podľa P. Tollaroviča Mihálik do textu vkladá
viaceré dobové aktualizácie, ale v podstate „Mihálik modlitbu obsahovo neneguje“
(s. 23).
Potom nasleduje rad Mihálikových časopisecky uverejňovaných básní v poradí,
v akom vychádzali. V. Mihálik časopisecky
debutoval v roku 1941, keď mal 15 rokov
a jeho tvorivosť v tomto období bola prekvapujúco bohatá.
Interpretačno-hodnotiace poznámky
P. Tollaroviča k niektorým básňam majú
marginálny charakter, ale neraz sú skutočne prekvapujúce a objavné.
Mihálikove básne z tohto obdobia sú
námetovo rôznorodé. Dominuje v nich
však jeho katolícke presvedčenie a Tollarovič má skutočne pravdu, že Mihálikova
tvorba z obdobia do roku 1948 môže byť
pripisovaná k básňam zaraďovaným do
kontextu katolíckej moderny.
Z formálnej stránky je zrejmé, že Mihálik bol skutočný básnický talent. Akceptujúci skôr klasickú poetiku ako moderné básnické trendy, napr. nadrealiz118
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mus. Všetky jeho básne sú sylabotonické, ak som nečítal nepozorne, dokonca
jambické. Stroficky verí najmä štvorveršiu, pričom využíva často individuálne
vytvorenú strofu (často ide o rôznorodú kombináciu štvorverší), z kanonizovaných strofických útvarov s obľubou využíva sonet. Niektoré básne sú stichické, ale viazané metrom, teda sylabotonické.
Ako marginálnu poznámku uvádza
P. Tollarovič veľmi zaujímavý postreh
o zámernej, ale nepriamej katolíckej protikomunistikej angažovanosti V. Mihálika
v tomto čase. „V denníku demokratickej
strany Čas uverejňoval v hojnej miere literárne kritiky a básne. Svedčí to o Mihálikových antipatiách voči komunistom, pretože denník bol programovo orientovaný
proti boľševizmu. V žiadnom periodiku komunistickej strany v tomto období nepublikoval“ (s. 65).
Knižka sa začína krátkou štúdiou editora s názvom Vojtech Mihálik vo svetle
katolíckej moderny. Štúdiou sa pokúsil jej
autor naznačiť skutočné miesto autora
v kontexte slovenskej literatúry a najmä
jeho miesto v kontexte katolíckej moderny. K tomuto cieľu nepriamo smerujú
aj interpretačné prieniky P. Tollaroviča,
približujúce najmä obsahovú stránku
niektorých Mihálikových básní, prípadne
naznačujúce určitú problémovosť týchto
básní vo vzťahu k neskoršiemu autorskému básnickému vývinu.
Tvorbu V. Mihálika v rokoch 1941
– 1948 nie je možné na takom malom
priestore, aký využil P. Tollarovič, objektívne a vyčerpávajúco zhodnotiť. Tomuto
problému sa bude ešte literárna história
musieť venovať.
Za prínos knižky, ale aj časti úvodnej
štúdie považujem Tollarovičov literárslovenské pohľady 10
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nohistorický prienik do zákulisia diania
v dobovom trnavskom literárnom kontexte. Najmä spomenutie existencie a aktivít Vajanského samovzdelávacieho krúžku na biskupskom gymnáziu v Trnave
a edičných aktivít študentov tohto gymnázia. Napríklad vydávanie Almanachu
literárnej družiny Jas a vydávanie edície
rovnomenného názvu v trnavskom Urbánkovom nakladateľstve. V roku 1947,
keď už bol Mihálik vysokoškolákom, začal
v Trnave vychádzať aj literárny časopis
Jas. Ako konštatuje P. Tollarovič, Mihálik
„bol častým prispievateľom prostredníctvom svojich vlastných básní, prekladov
a recenzií. Okrem neho do časopisu vtedy
hojne prispieval i Miroslav Válek a Viliam
Turčány“ (s. 13).
Spestrením pohľadu na problematickú
osobnosť slovenskej poézie sú spomienky
jeho spolužiakov na roky s ním strávené,
keď študovali spolu na Rímskokatolíckom biskupskom gymnáziu v Trnave. Ale
aj na roky, keď sa ich osudy od Mihálika
vzdialili. Všetky spomienky zdôrazňujú
osobnostné črty spolužiaka V. Mihálika,
takmer ani jeden z jeho spolužiakov sa
kriticky nevyjadruje k jeho neskoršiemu
pôsobeniu.
Knižku dopĺňa editorom vytvorená
Chronológia života a diela V. Mihálika
s ohľadom na katolícku modernu.
Kniha Petra Tollaroviča Litánie loretánske a iné básne je podnetným autorským činom, ktorý otvára priestor na
skúmanie poézie katolíckej moderny, ale
aj na upresňovanie a objektivizovanie pohľadu na tvorbu, ale aj osobnosť jednej
z najproblémovejších osobností slovenskej literatúry po roku 1945.

slovenské pohľady 10
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RICHARD PUPALA
NÁVŠTEVY
ALBERT MARENČIN –
VYDAVATEĽSTVO PT,
BRATISLAVA 2014
JA R O S L AV V L N KA

Prozaický debut Richarda Pupalu, zbierka poviedok Návštevy, pôsobí pomerne
nenápadným dojmom a ani anotácie na
túto knihu v tlači alebo na internete nesľubujú viac než pozvanie do sveta každodenných radostí a starostí. No nie je
všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá.
Za zástenou všedného dňa sa naplavujú
traumy a nedoriešené spory, ktoré naďalej
jatria pálčivé konflikty, dlhodobé problémy a produkujú nezodpovedané otázky.
Poviedky zjednocuje téma dysfunkčných
rodín, ktoré, niekedy až devastačne, zasiahol rozvod, rozožiera nevera atď. Pričom je pomerne nezvyčajné, že v rodine
absentujúci otec nie je hlavným cieľom
nevraživosti, zatrpknutosti a výčitiek.
Protagonistom poviedok, ktoré sú
v zbierke Návštevy myšlienkovo aj citovo
najpresvedčivejšie a zanechávajú výraznú
stopu, je spravidla muž: dospelý chlap,
mladík alebo chlapec s komplikovaným
vzťahom k matke. Z komplexného hľadiska možno ide len o jednu jedinú postavu
mužského pohlavia v rôznych podobách
v čase. Môžeme pozorovať, ako sa vyvíja vo fázach svojho plynúceho života.
Naopak, jeho vzťah k matke je v podstate nemenný, akoby zmrazený v čase, aj
napriek tomu, že prejavuje úsilie o zmierenie, ostáva zmeravený v akomsi tragickom rozkole. Matka je evidentne postava s tajomstvom, ktorým je opradená jej
minulosť. Prejavuje sa nepochopiteľným
správaním a zúfalými činmi. Je spochyb119

17. 9. 2015 9:23:08

ňovaná v súvislosti s roztrhnutým putom
k synovi.
Niečo málo z tejto problematickej
ruptúry ozrejmuje úvodná poviedka Zo
školy domov, ktorá predstavuje spomienkový návrat do detstva. Jej protagonistom
je síce školopovinný chlapec a vlastne
i ďalšie dejotvorné postavy sú žiaci ZŠ,
ba aj perspektíva pohľadu je detská, no
predsa ide o neintencionálnu literatúru pre deti. Príbeh je vyrozprávaný historickým prézentom a adresovaný skôr
dospelému človeku, aby pochopil, že to
určujúce sa odohráva v útlom veku. Návrat súrodencov domov tu sťažujú zvnútra zamknuté dvere, je spätý s neistotou
a obavami. Autor vytvára metaforu otvárania trinástej komnaty. Dynamika odkrývania záhad kontrastuje so statickým
zobrazením matky v chúlostivej a zároveň
zraniteľnej póze, ktorá má vysokú výpovednú hodnotu a naznačuje, že autor sa
dotýka háklivého problému: „Potiahnem
ju za ruku. Cez nohavičky, odhalené vyhrnutou nočnou košeľou, jej presvitajú medené, poskrúcané chĺpky. Potľapkám ju po líci
a s každým tľapnutím vo mne rastie vzdor,
posledné potľapkanie je už skoro facka.
Mama zamrmle, ale nezobudí sa“ (s. 18).
Na nepríjemnosti vyplývajúce zanedbávania výchovy, ľahostajnosť a nedostatočný záujem poukazuje i ďalšia poviedka
zo školských čias Timova vetrovka, ktorá
spracúva príbeh zahanbeného, zosmiešneného chlapca. Dôvody nespokojnosti
a potláčaného hnevu sú však vyjadrené
explicitne až v poviedke Z vesmíru mladým, ale bezperspektívnym protagonistom: „Mama sa nevykašle na decko, keď
má ísť do školy!“ (s. 97). Výber jazykovo-štylistických prostriedkov v poviedke Pupala prispôsobuje prostrediu, no najmä
idiolektu povaľača a príživníka Milana,
120
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aj preto tá drsná a neokrôchane úprimná
prostorekosť.
Poviedky zo zbierky Návštevy spolu
zjavne sémanticky súvisia a kompozične
sú zosúladené. Všímajú si rozličné aspekty v podstate podobnej poruchy v rodine, vážnejšej než tá, ktorá spočíva v komunikačnom probléme. Autor nastavuje
rôzne perspektívy pohľadu a uplatňuje
i rozličné naračné stratégie. Raz zavíta
do reklamnej agentúry a sleduje pohnútky protagonistu vzdať sa povrchného mimomanželského vzťahu a obnoviť dobré
rodinné vzťahy, kým ešte nie je neskoro
(Obedná prestávka), inokedy reflektuje
pokus o zmierenie syna s otcom práve
v čase, ktorý je ultimatívny, lebo sa ukáže, že je pre otca definitívny (U otca). Už
za polčasom rozpadu vníma vďačnosť aj
prekvapujúco „akčnú“ obetu osamelého
rozvedeného muža, ktorého starý kamarát pozval na rodinný výlet (Bitkári).
V kontexte týchto realisticky založených
príbehov vyznieva absurdne, ako vykonštruovaná „umelina“, poviedka s prvkami
grotesky Životný priestor. Výrazne tragickým hrdinom príbehu odohrávajúceho sa
medzi stenami bytu v činžiaku je zvieratko – králik Karlíček. Priestor medzi rozsiahlejšími poviedkami je vyplnený krátkymi črtami, náčrtkami príbehov a rôznymi skicami, kde zarezonuje jedna výpoveď, myšlienka alebo fáma, ktorá odznie
a niekedy sa ani poriadne nerozvinie.
Po sérii poviedok a ich zárodkov, čŕt
a skíc, prichádzajú (ako najlepšie na koniec) spojité poviedky Slzy a Zuby. Dve
priam eschatologické, veľmi silné prózy
o umieraní a smrti matky. Prvá menovaná smrť anticipuje a druhá, najrozsiahlejšia až novelistická, smrť prekračuje.
Poviedka Zuby predstavuje zamyslenie
o posledných veciach, spojené s ich prakslovenské pohľady 10
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tickým vybavovaním (manipulácia s mŕtvolou, kremácia, prevoz ostatkov, pohreb). Hrdina za týmto účelom cestuje do
Prahy. Do jeho pochmúrnych úvah a povinností dobre zapadá i čierny humor,
akým ho autor obdaril, zvýrazňujúci ľudský rozmer, ktorý prestupuje hranicu omylov a spôsobuje, aby sme stratu (v akejkoľvek forme) hlboko precítili.
Poviedky Richarda Pupalu, v ktorých
možno pozorovať presah z osobnej do
spoločenskej roviny, keďže mnohé nastolené problémy sú sociálne motivované, sú
pre mňa, najmä v jednotlivostiach, príjemným prekvapením.

JÁN MILČÁK
JONATÁN MALÝ AKO OMRVINKA
ILUSTROVALA
RENÁTA MILČÁKOVÁ
GORALINGA, BRATISLAVA 2014
M A R T I N A P E T R Í K O VÁ

Kniha Jána Milčáka, určená pre najmenšieho čitateľa, z kompozičného hľadiska
pozostáva z piatich relatívne samostatných, no na seba nadväzujúcich príbehov:
Malý Jonatán a ešte menší Baf, Ružové
ráno, Marcipánová torta, Svadba Huga
Motalena, Koncert myšiaka Bafa.
Hlavnou detskou postavou, ktorá prežíva nevšedné udalosti v priebehu niekoľkých dní, je chlapec Jonatán Krásny, syn
svojich Krásnych rodičov, najmenší chlapec spomedzi spolužiakov, ale aj dieťa
dorastajúce k svojím siedmym narodeninám. Ako mu hovorieva mamička Krásna:
„Malý ako omrvinka, (...) ale veľký výmyselník“ (s. 7).
Prvý z príbehov Malý Jonatán a ešte
menší Baf, ako upozorňuje názov, zauzlí
slovenské pohľady 10
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chlapcov príbeh. Jonatánova nespavosť
v modrých perinách, ale vlastne pre fantáziou obdareného chlapca v perinách
mora, ako aj hlad malého sivého myšiaka Bafa spôsobia, že sa odohrá prvé nevšedné stretnutie. A potenciálne priateľstvo sa môže začať budovať.
To, čo je od začiatku príbehu pre Jonatána príznačné, je jeho „výmyselníctvo“
či mudrácke detské vypytovanie na to, čo
je zdanlivo samozrejmé, ale v čom sa on
uistí alebo, naopak, čo zneistí, ako je to
napríklad v prejave motivácie mamičkinho vydaja: „,Vydala si sa za ocka, lebo si
chcela byť Krásna?‘ spýtal sa Jonatán. ,Nie
som krásna?‘ ,Si, ale chceš, aby ťa volali
pani Krásna!‘ zvolal Jonatán“ (s. 6).
Baf je zas vzdelaným myšiakom a jeho
chvost pripomína husľový kľúč, takže sa
predznamená, že jeho život bude zviazaný s hudobným umením.
Stretnutie, ktoré stojí za vzrastom
priateľstva a v ktorom sa prostredníctvom
rozhovoru dozvedajú Jonatán a Baf o sebe
navzájom, sa zavŕši v spánku: „,Vystúpil
som na pravom mieste,‘ potešil sa. Maslová sušienka mu nevídane chutila. Chrupkal
okrúhly koláčik. Jonatánovi sa privierali
oči. Jednostaj sa usmieval. Baf a Jonatán
zaspali odrazu. Jonatán pod modrou perinou a myšiak na perine“ (s. 13).
Ďalší z príbehov „sa prebudí“ do Ružového rána a v ňom sa zaokrúhľujú
vzťahy medzi mamou a synom Jonatánom, Jonatánom a myšiakom i susedom
Hugom Motalenom. Nový priateľ má totiž iné stravovacie návyky, a tak chlapec
hľadá pomoc na Zabudnutej ulici u suseda a trubkára Motalena. Susedské vzťahy
sa prehlbujú a obohacujú, ich mozaika
sa dopĺňa o vzťah či zoznámenie s Bafom, v prípade Motalena a madam Laury
sa vzťah dokonca vyjaví ako vzťah lásky.
121
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A Jonatán odhalí obom zaľúbencom, ako
to vlastne s ich vzťahom je, takže nikoho neprekvapí, keď „treba vybrať dátum
svadby“ (s. 23).
Z Marcipánovej torty si v ďalšom príbehu odkroja mnohí, pretože Jonatánove
narodeniny oslavujú nielen rodičia, ale aj
pán Motaleno s madam Laurou, ba dokonca in medias res do príbehu vstúpia
Bafovi rodičia, aby našli strateného syna
Bafa. To, čo zauzlí jedno narodeninové
prekvapenie, je získané priateľstvo, pretože preň Jonatán celkom pochopiteľne
neprejaví nadšenie z darovaného kocúra
Kilimandžára.
Svadbe Huga Motalena predchádza
Jonatánovo stretnutie s pánom Hugom,
ale aj nákup pikoly pre malého Bafa,
hudobného virtuóza. Ten doplní myšací
orchester, spevácky zbor vtáčikov, ale aj
hlahol svadobných zvonov: „Na námestí
sa rozhojdal zvon. Dávno nevydával také
nádherné zvuky. Mohla sa začať svadba
Huga Motalena a madam Laury. Obaja
boli šťastní. A blažený bol aj Jonatán Krásny“ (s. 43).
Koncert myšiaka Bafa je posledným
z pätice príbehov. Otázky, ktoré položí
Jonatán, a odpovede, ktorými zodpovie
otázky z reťaze prehovorov osnovaných
na asociačnom potenciáli vybraných motívov, transformujú výpoveď o svete na jej
poetickú verziu: „,Je ti smutno?‘ spýtal sa
Jonatán. ,Smutno?‘ čudoval sa pán Krásny. ,Piješ čiernu kávu,‘ zasmial sa Jonatán.
(...) ,Alebo ti do šálky vliezla noc, tá je čierna!‘ mudroval Jonatán. ,Áno, ale noc nie je
horúca,‘ zasmial sa pán Krásny. ,Netrblietajú sa v šálke hviezdy?‘ ,Ak by sa mihotali, bolo by to krásne, pil by som z oblohy‘“
(s. 46).
Príbeh sa završuje Bafovým pozvaním
na koncertné turné, rozrastaním a upev122
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ňovaním priateľstiev nielen v susedstve,
ale aj v blízkom okolí, muzicírovaním, no
predovšetkým otváraním dvier do domu
Krásnej rodiny: „V záhrade pána Krásneho vládol mier. Myšiak Baf občas fúkol do
pikoly a Hugo Motalen do trúbky. Čierny
kocúr Kilimandžáro si olizoval fúzy, krásne dievčatko Brigita sa šťastne usmievalo, zlostný pes Dunaj lízal ruku Jonatána
Krásneho, madam Laura dojedala vtáčie
mlieko, sýkorka belasá spievala na jabloni“ (s. 53). Avšak to nie je všetko, pretože
„dvere sú jednostaj otvorené“...
Aj takéto je nezabudnuteľné rozprávanie o chlapcovi veľkom ako omrvinka a jeho nových priateľoch a známych.
Rozprávanie sprevádzajú na ceste k detskému recipientovi ilustrácie Renáty
Milčákovej a potvrdzujú právo dieťaťa
na lepšiu, totiž optimistickú a nesmierne farebnú skutočnosť. Pomáhajú dieťaťu uvidieť svet cez prizmu zažínajúcich
sa a upevňujúcich sa priateľstiev, o čom
svedčia relevantné dvojice výtvarne modelovaných motívov chlapca vo hviezdičkovom pyžame a myšiaka Bafa či kocúra
Kilimandžára, pána Motalena a madam
Laury, motýľa a kvetu... A aby sa čitatelia
nezabudli pri čítaní hrať, čaká ich aj prekvapenie, ale o tom bude reč až nabudúce, teraz už bežíme... „Kto bude prvý na
svadbe Huga?“ (s. 54 – 55).

VILIAM ŠIMUNEK
DÁVNE HRIECHY
SLOVART, BRATISLAVA 2015
MIKULÁŠ JARÁBEK

Pustiť sa do písania detektívky bez postavy skúseného a akcieschopného detektíva či tímu vyšetrovateľov ovládajúcich
slovenské pohľady 10
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najmodernejšie postupy a technológie si
dnes dovolí máloktorý autor. Treba pritom podotknúť, že na našom knižnom
trhu je výber literatúry tohto druhu veľmi
bohatý. Niektorí autori si v oblasti kriminálneho žánru či trileru najradšej hovejú
v atraktívnych kulisách veľkomiest, zaujímajú ich väčšinou bizarné a katastrofické
rozpory sveta a do ich riešenia zvyčajne
zapoja nepriestrelného hrdinu či ako hodinový stroj fungujúcu skupinu vyšetrovateľov, ktorí šťastne vyriešia aj najkonšpiratívnejšie zápletky ich opusov. Pre
našich, ale i väčšinu európskych či čoraz
väčšmi preferovaných severských autorov
je charakteristický skôr príklon k rozvíjaniu psychológie postáv s výpravami do
skrytých hlbín ľudskej psychiky a sledovanie príčin a dôsledkov zločinnosti v čo
najširšom spektre individuálnych i celospoločenských súvislostí.
Kniha Viliama Šimunka Dávne hriechy
je v tejto konkurencii prekvapujúco zrelým debutom. Hoci autor žije a pôsobí
v stredoslovenskom regióne, veľmi dobre pozná societu mesta i vidieka a rovnako dobre svoje postavy naviguje, aby
z jeho zločincov a policajtov neboli iba
literárne povrchní devianti a hrdinovia.
Bratislavský vyšetrovateľ nadporučík Blaho je netypickým policajtom už tým, že
sa nechtiac ocitol v manželskej kríze
a ešte sa mu, bez väčšej podpory zhora,
skomplikuje aj zdanlivo jednoduchý prípad vraždy v okresnom meste. Napodiv,
zaobíde sa aj bez kriminologických expertíz a sofistikovaných metód. Autor to
v jeho prípade nahradil niečím, čo práve
v bežnej praxi dnes akosi nefunguje –
ľudským prístupom k svedkom i podozrivým. Napriek tomu, že zbieranie dôkazov
a právna dohra prípadu sa môže skončiť
v nedohľadne, dôsledne vyšetruje všetky
slovenské pohľady 10
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okolnosti, ktoré vedú k závažným zločinom.
Hlavným podozrivým sa pritom stáva
psychiater Peter Prekop, ktorý je, paradoxne, aj blízkym priateľom svojho zavraždeného kolegu Milana Konderu. Zdá
sa, že za prípadom mohli byť majetkové
nezhody oboch lekárov pre lukratívny
predaj ich odbornej praxe súkromnej firme, ktorá chce poskytovať psychiatrické
služby vo veľkom a výnosnejšom štýle.
Život mu ešte väčšmi skomplikuje aj neočakávané dedičstvo. Keď preto navštívi
neveľkú obec, kam chodieval na prázdniny k blízkym príbuzným, udalosti začnú
naberať obrátky, akoby prebudil skrytých
démonov.
Prípad sa komplikuje aj nadporučíkovi Blahovi, ale v hre nie sú démoni, lež
zlo, ktoré sa môže v človeku zrodiť aj zo
skrytých a nevedomých pohnútok. To sa
podieľalo nielen na smrti židovskej rodiny v čase druhej svetovej vojny, ale ako
sa ukáže, viedlo v období Prekopových
bratislavských štúdií aj k tragickej smrti
jeho rodičov. Zlo má však svoju konkrétnu podobu i páchateľov a toho pravidla
sa vo svojej knihe drží aj autor. Preto dáva
čitateľovi miestami nahliadnuť nielen do
minulosti, ale v spleti postáv vidieť, ako
sa časom mení aj ich spoločenský status a aké mnohotvárne sú aj podoby kriminality. Nie náhodou sa celá séria zločinov odvíja aj od majetkovej trestnej
činnosti pri prerozdeľovaní družstevných
pozemkov v obci (privatizácia pôvodne
zhabaného a neskôr štátneho podniku
na základe nezákonne získaných prostriedkov). Majetkové delikty a násilie sa
tak prenášajú z generácie na generáciu
a v mnohom pripomínajú praktiky krvavej pomsty mafiánskych a zbohatlíckych
klanov.
123
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Kniha Viliama Šimunka je tak vo výsledku zmapovaním genézy zločinu, ktorý vyrastá z chorého podhubia. Invenčným literárnym spracovaním je súčasne
varovaním pred nebezpečenstvami potenciálnej nákazy. Nadporučík Blaho pritom
v závere knihy priznáva, že po tomto prípade sa chce vzdať hodnosti i profesie aspoň pre záchranu vlastného manželstva.
Autori aj detektívi si však zakladajú
na prekvapeniach, tak počkajme, ako to
dopadne. Treba povedať, že ide o sľubný debut, ktorý čestne obstojí aj v širšej
konkurencii rovnako domácich i zahraničných autorov a vo svojej knižnej či
elektronickej podobe čitateľov zaiste
uspokojí.

STIEG LARSSON
DIEVČA, KTORÉ SA HRALO
S OHŇOM
PRELOŽIL JOZEF ZELIZŇÁK
IKAR, BRATISLAVA 2015
BOHUŠ BODACZ

Keď päťdesiatročný Stieg Larsson (1954 –
2004) dopísal posledný diel svojej trilógie
Millennium a celú ju odovzdal vydavateľovi, nečakane zomrel na rozsiahly infarkt; v tých chvíľach nikto netušil, že sa,
paradoxne, zrodil najpopulárnejší a najúspešnejší severský autor kriminálnych
románov všetkých čias (vo svete má desiatky miliónov čitateľov a stále pribúdajú
noví). Dodnes Karl Stig-Erland Larsson,
ako znie jeho celé meno, odsúdil všetkých
súčasných Severanov píšucich detektívky
na to, aby ho s ním porovnávali. Nevyhol
sa tomu ani slávny Jo Nesbo (1960), ktorého dokonca pasujú za dôstojného nástupcu Stiega Larssona. Sám však správne
124

SP 10_15.indd 124

upozorňuje na dôležitý rozdiel medzi ním
a rodákom zo severu Švédska. Jo Nesbo
vo svojich detektívkach predovšetkým
dôsledne sleduje kriminálnu líniu, vyšetrovanie, pátranie po vrahovi, Stieg Larsson dáva vo svojich románoch priestor
aj konkrétnym spoločenským, prípadne
politickým témam. Napokon, nie je to náhoda, ako novinár sa angažoval pri zakladaní časopisu Expo, ako jeho šéfredaktor
uprednostňoval investigatívnu žurnalistiku, články venované problematike neonacizmu, rasizmu i antisemitizmu, odhaľoval podstatu a praktiky extrémistických
pravicových hnutí. Preto dokonca žil na
utajenej adrese, niekoľkokrát sa mu totiž
tí, o ktorých písal, vyhrážali smrťou.
Tak ako vo svojom občianskom živote aj v trilógii sa usiluje rúcať predsudky
a zaužívané spoločenské schémy, zámerne v jeho románoch väčšiu či menšiu úlohu zohrávajú postavy, ktoré sa v konzervatívnejšom prostredí tradične vnímajú
negatívne: Mikael Blomkvist je rozvedený a spáva s kadekým, ale najmä so svojou vydatou šéfredaktorkou Erikou, ktorá má rada milovanie na všetky spôsoby
a s rozkošou by si to najradšej užila s dvoma mužmi naraz – najlepšie s manželom
i milencom Mikaelom, ďalšia postava je
lesbička či gay žijúci v partnerstve s iným
mužom; súčasne Larsson s obľubou pripomína zmiešané švédske manželstvá a zástoj cudzincov vo švédskej spoločnosti, no
jeho najnevšednejšou, najoriginálnejšou
postavou je Lisbeth Salanderová, potetovaná s piercingom – na prvý pohľad ťažký
prípad až asociálnych rozmerov, osamelá
hackerka s bisexuálnymi chúťkami, nezaradená do spoločnosti; sám Mikael, jej
priateľ, si po prvom stretnutí s ňou iba
povzdychol: „Vyzerala, akoby sa práve prebrala z opice po týždňovom záťahu s banslovenské pohľady 10
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dou tvrdých rockerov.“ Ale všetko je napokon inak, lebo zdanie klame. Nedajte
na prvý dojem! Pozor na takzvaných slušných ľudí, pekne oblečených a zdanlivo
žijúcich v usporiadaných pomeroch! Vedia vraždiť...
Prvý diel trilógie príznačne nazvaný
Muži, ktorí nenávidia ženy predznamenáva premisu druhého dielu s názvom
Dievča, ktoré sa hralo s ohňom. Kým v prvom diele je ústrednou postavou Mikael
Blomkvist, pracujúci v časopise Millennium (nie nepodobnom skutočnému periodiku Expo) a vyšetrujúci dávne zmiznutie Harriet Vangerovej, pri ktorom mu
pomáha Lisbeth Salanderová, v druhom
diele strháva na seba pozornosť práve
ona. A nemá to jednoduché: padne na ňu
podozrenie z vrážd troch ľudí, polícia po
nej vyhlási celoštátne pátranie a médiá ju
démonizujú. Musí sa skrývať. Je vinná?
Bývalý poručník Palmgren o nej povie:
„Lisbeth Salanderová je bezvýhradne morálny človek. Problém spočíval v tom, že jej
morálka sa vždy úplne nezhodovala s tým,
čo ustanovoval zákon.“ Mikael Blomkvist
je presvedčený, že „Lisbeth Salanderová
bola žena nenávidiaca mužov, ktorí nenávidia ženy“. Zabíjala? Lenže medzi obeťami sú blízki spolupracovníci Millennia
Dag Svensson a jeho priateľka, a tí bojovali proti zneužívaniu žien, prostitúcii
a obchodovaniu s bielym mäsom (v prípade Švédska predovšetkým z Pobaltia),
pridŕžali sa línie časopisu: „Treba zdôrazniť, že prostitúcia je zločin proti ľudským
právam a že takéto trestné činy treba pranierovať a pristupovať k nim rovnako ako
k vojnovým zločinom...“ A táto myšlienka,
myšlienka odsudzujúca sexuálne násilie
na ženách, bola blízka aj Lisbeth – takže
kto hrá falošnú hru? Kto nastražil na Salanderovú pascu? Tajomný Zala? Netuší
slovenské pohľady 10
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to ani hlavný inšpektor poľského pôvodu
Bublanski, tomu sa iba „zdalo, že v tomto
hlúpom príbehu nie je vôbec nič normálne“.
Druhým dielom trilógie Millennium
teda sprevádza čitateľa strhujúcim dejom najmä Lisbeth Salanderová, keď sa
postupne objasňujú nielen udalosti z prítomnosti, ale aj jej temná minulosť. Stieg
Larsson sa opäť prezentoval ako skúsený
autor, plný nevšedných nápadov a umnej
koncepcie rozprávania, ktoré síce spočiatku akoby malo problémy s hluchými
miestami a prešľapovalo na mieste, ale
to je len chvíľkové zahrievacie kolo či zahmlievanie, príprava na erupciu napätia,
neočakávané zvraty a dramatické situácie. A skutočne prekvapujúce rozuzlenie.
Možno práve preto, že ani Lisbeth, ani
Mikael sa nerozvážne nepridržiavajú rady
múdreho muža (Andrzej Sapkowski): „Filozof vraví, že trpezlivosť je najvyššia z cností. Postačí sadnúť si na breh rieky, sedieť
a čakať. Nepriateľova mŕtvola určite pripláva, skôr či neskôr.“
Oni jej idú v ústrety.

ROBERT MENASSE
BLAŽENÉ ČASY, KREHKÝ SVET
PRELOŽIL LADISLAV ŠIMON
KALLIGRAM, BRATISLAVA 2015
ĽUDOVÍT PETRAŠKO

Labilný neurotik, občas groteskne nemotorný až po hranicu znesiteľnosti, vonkoncom nie je charakter, aký by literatúra
dosiaľ nepoznala. Leo Singer, svojrázny
antihrdina románu Rakúšana Menasseho,
sa v polovici šesťdesiatych rokov vracia
s rodičmi, zámožnými židovskými repatriantmi, z brazílskeho exilu do Viedne.
Večný študent filozofie, váhajúci a neroz125
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hodný, nie nenadaný, jednako vcelku na
nič nie súci, navyše slaboch neschopný
stáť na vlastných nohách, trpí pod režimom svojej matky, nadmerne starostlivej,
no pritom nemilujúcej, pedantnej, ustavične nespokojnej.
Roky štúdií, ako aj nasledujúce odžíva v paralyzujúcej, oblomovovskej letargii, pokúšajúc sa ďalej rozvíjať, domýšľať
Heglovu Fenomenológiu ducha. Dielo,
ktoré vytvorí, má zmeniť svet, prinajmenšom ho znepokojiť, každopádne otriasť
našou existenciou. Ibaže génius, ktorý
nám dozrieva pred očami, sa vo svojich
úvahách nedostane cez náčrty, poznámky,
zlomky. Pritom má pre duchovnú tvorbu
– tá, ako vieme, vyžaduje askézu – priam
ideálne podmienky: cigarety a alkohol,
stroho zariadenú pracovňu. A k tomu Juditu Katzovú, kolegyňu zo štúdií, bez ktorej sa, zisťuje, prosto nezaobíde. Do Viedne prišla napriek nevôli rodičov, ktorých
sem takisto dohnal nacionálny socializmus, chce tu pokračovať v štúdiu, ktoré
doma prerušil puč.
Leove toporné pokusy o zblíženie zlyhajú zvyčajne na jeho neskúsenosti, plachosti a zásadnej rozdielnosti charakterov, napriek tomu iba vo vzťahu k nej je
schopný smelého rozletu ducha, prenikavej analýzy. Judita cíti, že jeho narcizmus
ju zničí, a tak sa pred ním stiahne – práve
v čase, keď sa on po otcovej smrti musí
vrátiť do Brazílie, aby predal rodinné
pozemky. S akým výsledkom, dalo by sa
predvídať, nebyť bankára Löwingera. Milovaný „strýko“ Zé (ktovie, možno jeho
otec), takisto židovsko-rakúsky imigrant,
dopomôže svojmu chránencovi k materiálne zabezpečenej existencii.
Autodeštruktívny vzťah dvojice protagonistov neúprosne smeruje k tragickému
koncu od chvíle, keď Judita, neúspešná
126
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literárna vedkyňa, ktorej sa nepodarilo
otvoriť plnosti a mnohorakosti života,
mu, údajne mŕtva, nečakane znovu vstúpi
do života. Leo sa ešte vždy nazdáva, že ju
ľúbi, no v skutočnosti je iba dojatý „kvôli
opatrnosti, ktorej bol schopný, pokým si ju
prezeral“.
Neskôr, keď sa, obaja už okolo päťdesiatky, noc čo noc opíjajú v bare, anticipuje Judita svoj osud vo vízii, v ktorej sa pod
účinkom Leovho bozku stane anjelom.
V realite ju však milenec obetuje, zabíja,
keď u nej doma objaví svoje dielo. Kým
on sa sám desaťročia neobratne a márne pokúšal poskladať svoje poznatky do
veľkolepého celku, totiž do pokračovania
Fenomenológie, ona popamäti zaznamenávala jeho improvizované monológy,
v podobe takmer zrelej do tlače. Leov život sa tak stane pokračovaním Hegela,
procesom „odduchovnenia“, „odhmotnenia“ a „oduševnenia“.
Je však už neskoro na to, aby sa dal
zrušiť groteskný nepomer medzi premrhaným životom a túžbou po ňom. Kniha
vyjde, no autor, ktorému sa podarilo zakamuflovať vraždu, nezaznamená nijaký
ohlas, na konci, v prítomnosti, ostáva
sám. Ale aj samotný autor ničí svoju fikciu: Leovo dielo, to je Menasseho vlastná
filozofická esej o Hegelovi.
Román o láske, zároveň kriminálny
a filozofický, v istom zmysle sága židovskej rodiny, je druhou časťou Trilógie
odduchovnenia (pôvodne vyšiel v roku
1991). Obe miesta, na ktorých sa rozprávanie odohráva, pozná autor, viedenský rodák (1954), z autopsie: po štúdiu
germanistiky, filozofie a politológie šesť
rokov pôsobil na univerzite v brazílskom
São Paule, od roku 1988 žije opäť vo Viedni. Rekonštruuje letargickú atmosféru
Viedne šesťdesiatych rokov isto, akoby ju
slovenské pohľady 10
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sám zažil, aj brazílsku vojenskú diktatúru. I protagonista vykazuje nejednu spoločnú črtu s autorom, ktorý ako rozprávač vie zabávať celé hodiny, ale na rozdiel
od svojho hrdinu vie prekonať sám seba.
Nech sa už história Lea a Judity zavŕši akokoľvek tragicky, rozprávač v nej
objavuje i črty grotesky. S urnou, v ktorej
je popol nenávidenej matky, putuje Leo
hlboko do vnútrozemia, len aby žalostne
zlyhal pri pokuse rozptýliť ho: „Matkin
popol sa zachytil Leovi vo vlasoch a na tvári, kde sa spojil s jeho potom. Nemal popol
aj v očiach a ústach? Vypľúval a fučal, bolo
mu na vracanie. (...) Jeho pekná nová košeľa, jeho krásne nové nohavice. Znivočila
mu ich matka.“
Slovenský preklad L. Šimona, v poradí tretí z Menasseho diela, priliehavo reprodukuje cestu dvojice tragikomických
protagonistov v priebehu rokov až po nevyhnutnú spoločnú skazu; slovník, precízny aj prostý, vykazuje cit pre nuansy
a tragikomiku oboch charakterov. Sugescii originálu, v lexike či štylistike, podlieha iba ojedinele, v spojeniach ako „Leo
bol iritovaný“ či „morálka (totiž ponaučenie z) príbehu“, „od života vytrucovaný“
(vynúteného) alebo v slovoslede: „Síce
nebola pravda“.
Ako to, že kultivovaní, vzdelaní ľudia
ako dvojica protagonistov sa tak nekompromisne a neľútostne zničili? Ani napoly
zmierlivý záver nemôže celkom neutralizovať zarazenie, ktoré lektúra vyvoláva.
Tak citát ako výmysel, anekdota aj dokument, teória i jej parodovanie sa skladajú
do celku o zdanlivo bezhraničných možnostiach napísať román, vytvárajú vydarený román o tom, ako sa zrodila nevydarená kniha.

slovenské pohľady 10
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ALEXANDER MATUŠKA
DIELO IV. OSOBNE
A NEOSOBNE
EDITOR: STANISLAV MATUŠKA
TATRAN, BRATISLAVA 2014
JOZEF ČERTÍK

Jedným z paradoxov ponovembrových
čias je fakt, že v roku 1991 sa vydanie
Matuškových vybraných spisov piatym
zväzkom Celistvosť literatúry uzavrelo,
kým ohlasované vydanie Tatarkových vybraných spisov sa v tom istom roku prvým zväzkom začalo, ale aj skončilo (Démon súhlasu), hoci vydavateľstvo Archa
a editor spisov Milan Hamada ohlasovali
trinásť zväzkov. Tatarkove spisy zostávajú doteraz nevydané, hoci na ich vydanie
dostalo vtedy vydavateľstvo Archa dotáciu dva milióny korún. Ako kuriozitu
treba spomenúť prvý diel pripravovaných
Tatarkových spisov (Proti démonom,
1968 – editor S. Šmatlák), ktoré mali
vyjsť ešte za socializmu. „Démoni“ sa akosi stali Tatarkovi osudnými, či už to boli
démoni súhlasu, alebo nesúhlasu.
Matuškove vybrané spisy vyšli odvtedy už dva razy v Tatrane (v roku 1991 –
Dielo A. Matušku – editor R. Chmel, v rokoch 2010 – 2014 v štyroch zväzkoch ako
Dielo A. M. – editor S. Matuška).
Podstatné je, že štyridsať rokov od
úmrtia A. Matušku (1. apríla 1975) máme k dispozícii opäť výber z Matuškovho
diela. Oproti predchádzajúcim vydaniam
sa toto štvorzväzkové líši najmä zaradením Matuškových nedokončených pamätí Osobne a neosobne. Predtým vyšli ako
samostatná kniha vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ (1983) s úvodom Vladimíra Mináča. A tak má súčasný čitateľ
v tomto štvrtom zväzku k dispozícii aj
127
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akýsi osobnejší, ak už nie intímnejší kľúč
k Matuškovmu esejistickému dielu, ktoré je vo svojej podstate dielom nadčasovým. Prečo je to – našťastie – tak, napísal
v úvode literárny historik Vladimír Petrík:
„Matuška je tvorivý typ (a to bez ohľadu
na štýlovú podobu jeho prejavu). Vkladá
sa do textu celý. Je v ňom nielen ratio, ale
aj vášeň a emócie. Jeho text je rezultátom
totality osobnosti. V tom je jeho osobitosť
a veľkosť. Podmienkou eseje je vždy košatá,
rozvinutá osobnosť.“
Knihu Osobne a neosobne treba aj
podľa Petríka čítať „ako knihu pamätí, ako
životnú bilanciu významnej osobnosti slovenského kultúrneho života, tvorcu hodnôt,
pretrvávajúcich do súčasnosti“. A pretože
vznikla ako dialóg, ako kniha rozhovorov
publikovaných v Slovenských pohľadoch,
je to kniha hádam čitateľsky najpríťažlivejšia, najintímnejšia zo všetkých Matuškových diel. Je doslova kľúčom k ostatnému Matuškovmu dielu, lebo sa v nej
predstavuje viac osobne ako neosobne.
A hoci je aj, či predovšetkým, osobný,
nikde neprestane byť osobnosťou, ktorá
si drží úroveň – intelektuálnu i mravnú. Jeho štýl dáva esejam príchuť bezprostrednosti, ale bez akejkoľvek prostorekosti. Napríklad keď hovorí o pamäti:
„Z pamäti, tej samočinnej i tej nami povzbudzovanej, nám vyvstávajú obrazy a príbehy, alebo vskutku len zásvity, spúšťa sa
zariadenie, cez ktoré sa dozvedáme, kto
a čo v pravde sme, čo nám bolo v živote
skutočným alebo pomyselným oporným
bodom, čo o nás rozhodovalo, na čom napokon záležalo.“
Oproti vybraným spisom editovaných
K. Rosenbaumom je však tento štvorzväzkový výber, napriek zaradeniu knihy
Osobne a neosobne, redukovaný asi o 400
strán. Čo teda chýba, čo je pridané?
128
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Poďme chronologicky: Z tohto vydania vypadli Matuškove štúdie z prvej
a druhej polovice päťdesiatych rokov Od
včerajška k dnešku – Cesta dnešnej prózy (knižne 1959), Za poéziu myšlienok
a citov nového človeka (1955). Chýba
Matuškova esej Dominik Tatarka päťdesiatročný (SP 3/1964), ktorú vo svojich
„písačkách“ tak často pripomína ako podlžnosť voči nemu... Matuška v nej definuje Tatarkov spôsob písania ako málokto
pred ním, ale aj po ňom: „Jeho dielo, to
sú pri všetkom nepopierateľnom pohybe
variácie na niekoľko základných zážitkov
a skúseností, sú to obnovované pokusy definitívne sa vysloviť.“ A inde: „Zamýšľavý,
meditatívny typ, ktorému z úvahy nemizne
čin; a súčasne lyrik. Je z látky, z ktorej sa
kujú ideológovia, a je z látky, z ktorej sa
rodia básnici. Rozum, uvedomenie i naivita
a podvedomé; realita a snové až vizionárske a halucinované; realita i podobenstvo,
predmetný svet i invencia; história i osobné, až autobiografické.“ Ako veľmi to platí
aj na druhú, disidentskú časť Tatarkovho
diela, na jeho „písačky“.
Pridaná je, napríklad, Matuškova glosa Nie pomsta, ale politická váha činov
o procese a odsúdení Alexandra Macha
pred štátnym súdom, uverejnená v Národnej obrode (1947).
Ale venujme radšej pozornosť tomu,
čím zväzok Osobne a neosobne je predovšetkým. Je to kultivovaný dialóg, ba
až rozhovor nielen s tým, kto mu otázky
kladie, ale aj rozhovor s obdobiami svojho života, rozhovorom s dobou a dobami,
ktoré prežil, a popritom aj akýmsi ponorným rozhovorom so sebou samým...
Jeho pozorovania a súdy platia aj dnes.
Napríklad tam, kde bráni esej ako žáner,
ako metódu voči metóde a metódam literárnej vedy: „... poniektorí naši vedci –
slovenské pohľady 10
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literárni – netrpia na hlúposť z košatého
a bohatého čítania, trpia skôr na hlúposť
zo starostlivého a systematického nečítania, nečítajú literatúru, o ktorej píšu;
... ako Marka a Zuzka aj oni, v úsilí prísť
si na svoje, preskakujú celé partie; hľadajú
v knihe len citát a z celej knihy poznajú len
to, čo vo vlastnej uvádzajú pod čiarou, čím
sa nemá myslieť, že sa na cudzom nepriživujú nad čiarou... osobitne radi citujú...
popravde – najradšej seba samých; ... a tiež
pod čiarou.“
Ale aby sme neboli jednostranne zameraní proti literárnej vede a (niektorým) vedcom, prečítajme si jeho „posolstvo“ k básnikom spred štyroch desaťročí:
„Z básnikov sa stala sekta, ktorá už chvalabohu necifruje, ale šifruje, ktorá nepracuje
so slovom, ale s materiálom, a nepíše básne
– pripravuje namiesto nich texty...“
Matuškove eseje sa dajú čítať aj po desaťročiach od svojho vzniku aj preto, lebo
má zmysel pre jazyk, pre štýl, pre proporcie. Jeho polemické eseje z mladších čias
majú schopnosť rúcať falošné podstavce,
falošné modly. Najmä v študentských časoch, v tridsiatych rokoch minulého storočia, keď sa ešte len „zastreľoval“. Keď
bol ustavične „proti“, ako to konštatoval
Mináč v prvom vydaní tejto knihy. A ďalej
dodáva: „Ono pre je menej častejšie a menej blýskavé, spočiatku sa Matuška v ňom
cíti ako neogabaný dedinčan, akoby mal
na rukách natiahnuté ťažké železné rukavice. Na začiatku ešte nemal vypracovaný
štylistický systém pre súhlas, pre pozitívne
hodnotenie, chválil ostýchavo a nematuškovsky neštýlovo.“
Na druhej strane majú Matuškove eseje zo zrelého obdobia schopnosť vytŕhať
zo smrteľného objatia prúdiaceho času
postavy, udalosti hodné zapamätania.
A uchovávať ich... Jeho esej nie je origislovenské pohľady 10
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nálna a neopakovateľná preto, lebo ignoruje fakty a súvislosti, naopak, stojí na ich
dôkladnom štúdiu a poznaní. Jeho esej je
pomyselnou líniou, spojnicou, ktorá ich
spája do zmysluplného, proporčného celku, nielenže ich vymedzuje, ale doslova
ich kreslí a modeluje. Matuška nerozptyľoval svoju energiu (nebol „aj“ literárny
vedec, „aj“ kritik, „aj“ prozaik, „aj“ básnik, „aj“ prekladateľ) – nebol oným „aj“,
bol „predovšetkým“ esejistom, v jeho esejach sú premietnuté a sústredené všetky
jeho životné znalosti, vedomosti a celá
jeho životná energia. Nie je náhoda, že
umrel šesťdesiatpäťročný, vydal všetko...
V súvislosti s Matuškom prekvapuje
i to, že bol jazykovo vzdelaný, vedel po
francúzsky, po nemecky, po rusky, čiastočne ovládal aj iné jazyky, ale napriek tomu
v jeho esejach nenachádzame onú dnes aj
v minulosti takú módnu „jazykovú povýšenosť“, povestné eskamotérstvo v slovníku, prejavujúce sa žonglovaním cudzími
slovami. Matuškovým jazykom je predovšetkým slovenčina, ale kultivovaná slovenčina, ktorá svoj kontakt s európskymi
jazykmi, s európskou a svetovou kultúrou
nechápe ako popretie slovníka a syntaxe
slovenčiny, ale ako jej rozvíjanie.
Mám pocit, ba skôr presvedčenie,
že ani tak nemá zmysel písať a hovoriť
o ňom, skôr treba dať priestor jemu, aby
sa nám prihovoril. Tak ako v záverečnej časti svojho dvanásteho rozhovoru
z knihy Osobne a neosobne, kde hovorí o literatúre aj toto: „Literatúra je len
prostriedok, viacej prostriedok ako cieľ, to
je v poriadku. V menšom poriadku je, že
je nevyhnutne prostriedkom, a nie cieľom
aj pre tých, ktorí ju robia, ... že aj tu je
okrem ľudí, ktorí sa spaľujú prácou a pociťujú satisfakciu z cudzieho výkonu práve
tak ako zo svojho, dosť takých, ktorí si vše129

17. 9. 2015 9:23:08

ličo predstavujú, napríklad aj to, že si môžu bez výkonov zariadiť osobnú dôležitosť
a významnosť. Hádam sa konečne ani nemýlia; to sa dá. Nedá sa – ale oni si naivne a poľutovaniahodne myslia, že sa dá aj
to – priložiť čo len centimeter k svojej postave.“
Čo dodať na záver druhého vydania
Matuškovej knihy Osobne a neosobne?
Možno ešte niekoľko riadkov z Mináčovho predslovu k prvému vydaniu z roku
1983: „Vo všetkých ohľadoch: nielen pri
analyticko-kritickej práci, ale aj pri obhajovaní pozitívnych hodnôt, aj pri súhlase
a utvrdzovaní drží v rukách svojím vlastným úsilím formovanú podobu reči modernej slovenskej esejistiky a publicistiky.
Alexander Matuška je – okrem iného aj –
tvorca reči.“

MICHAL VALČO –
DANIEL ŠKOVIERA
KATECHIZMUS LEONARDA
STÖCKELA A JEHO
TEOLOGICKO-FILOZOFICKÝ
ODKAZ
CATECHESIS D. LEONARTI
STÖCKELII PRO JUVENTUTE
BARTHPHENSIS COMPOSITA
(ANNO 1556)
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ
KNIŽNICA, MARTIN 2014
DALIMÍR HAJKO

Autori a vydavatelia slovenského prekladu latinsky písaného katechizmu Leonarda Stöckela (1510 – 1560), doplneného
fotokópiou rukopisu a diplomatickým
prepisom, urobili väčší kus práce pre slovenskú kultúru, než sa dnes môže zdať
nezainteresovanému čitateľovi, najmä na
130
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prvý a povrchný pohľad. Stöckelov prehľadne a zrozumiteľne napísaný katechizmus určený bardejovskej mládeži, ktorý
vyšiel v roku 1556, podobne ako celé autorovo dielo, totiž svedčí o pozoruhodnej
kvalite kultúrneho prostredia v oblasti
severovýchodného Slovenska, svedčí o invenčnosti a inšpiratívnej sile tvorcov
v neľahkých časoch, keď pokojný život
krajiny bol ohrozovaný nielen akútnym
osmanským nebezpečenstvom, ale aj vnútornými nepokojmi; bol plný neistôt a pochybovaní.
Z textu knihy však dýcha pokoj a pevná vyrovnanosť duše. Veď čo iné ako vnútorný pokoj, múdrosť a silu ducha mohlo
vložiť do pera pracovitého renesančného
humanistu 16. storočia myšlienku, že práve vzdelanosť a vzdelávanie, osobitne štúdium vied, je dobrým a Bohu milým skutkom, ktorý „slúži nielen na osoh ľudí, ale
aj na slávu Boha“, pretože – ako sa vyjadril tento vzdelanec – vedy sú „našimi
vodkyňami i slúžkami vo vzťahu k skutočnej moci, to jest ku skutočnému spoznaniu
Boha a k odovzdávaniu vzdelanosti iným“
(s. 146).
Dôraz na význam vedeckého štúdia
– popri rozsiahlych organizačných, teologických a cirkevných aktivitách – dokumentuje Stöckelovo mimoriadne postavenie v panteóne vynikajúcich mužov, ktorí
v danej dobe (ale aj pred ňou a po nej)
pôsobili v našej krajine. Leonard Stöckel,
žiak nemeckého wittenberského filozofa,
humanistu a reformátora Filipa Melanchtona a dlhoročný bardejovský rektor, ktorého neskoršie generácie označili titulom
„spoločný učiteľ Uhorska“, totiž nebol iba
evanjelickým teológom v úzkom zmysle
slova – jeho odborné záujmy sa týkali pomerne širokého okruhu vedeckého poznania, ale dokonca aj umeleckých predstáv,
slovenské pohľady 10
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a z nich predovšetkým muzikologických
názorov. Pozoruhodný bol jeho záujem
o tradičné klasické jazyky – o latinčinu
a gréčtinu – a v spojitosti s nimi aj o výroky slávnych mysliteľov minulosti, ktoré
vyšli tlačou po jeho smrti a ktoré zostavil
podľa slávnej zbierky Erazma Roterdamského.
Spomedzi viacerých učebníc – ako sa
dozvedáme z predhovoru (historického
úvodu k téme) – sa zachovali viaceré diela venované najmä aritmetike a hudbe.
Na všetky tieto a mnohé ďalšie skutočnosti zasväteným spôsobom upozorňujú
spoluautori diela vydaného Slovenskou
národnou knižnicou – religionista, teológ,
historik a vysokoškolský pedagóg Michal
Valčo a známy slovenský klasický filológ,
vysokoškolský profesor a prekladateľ starokresťanskej a humanistickej literatúry
Daniel Škoviera, zhodou okolností podobne ako Leonard Stöckel bardejovský
rodák.
Duchovné posolstvo diela Leonarda
Stöckela je ukryté v odpovedi na elementárnu otázku implikujúcu jasnú odpoveď:
Čo môže citlivého človeka posilňovať viac
v časoch vonkajšieho napätia a predtuchy
krízy ako úcta k múdrosti a vedeckému
poznaniu? Pietas docta, učená zbožnosť,
bola „prirodzeným výrazom Stöckelovho
reformačného humanizmu“ (s. 144), bola
zmysluplným prvkom, ktorý neoddeliteľným spôsobom sprevádzal jeho teologický odkaz a bol v intenciách pôvodcových
zámerov priamou súčasťou posilňovania kresťanského povedomia u laikov
v cirkvi. Ako dôkaz možností permanentného objavovania identity človeka založenej na Božom milostivom povolaní je
zaujímavým prvkom protestantskej latinskej vzdelanosti inšpiratívne pôsobiacim
dodnes.
slovenské pohľady 10
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Ak naň kompetentní bádatelia upozorňujú práve dnes, keď základy európskej kultúry už boli nahlodané, ale ešte
vždy sú podrývané postmodernými pochybnosťami a zároveň bytostne ohrozované konzumizmom, eskapizmom a ďalšími prejavmi neistoty a nestálosti, nie je to
prejav staromilstva, ale, naopak, vyjadrením aktuálnej potreby hľadať a nájsť živé
zdroje kultúrnych istôt. Nebolo napríklad
náhodou, že práve luterán Leonard Stöckel svojím rozhľadeným postojom, svojou racionálnou rozvážnosťou a schopnosťou kultúrnej vízie zabránil zničeniu
nádherných kultúrnych pamiatok v rodnom Bardejove (obrazov, sôch, oltárnych
ozdôb a pod.), ktoré boli tŕňom v oku
militantným predstaviteľom radikálneho
kalvínskeho prúdu reformácie (a ten na
istý čas ovládol toto mesto).
Autor rozsiahlej a pútavo napísanej
historickej štúdie s názvom Teologicko-filozofický odkaz Stöckelovho katechizmu
Michal Valčo oprávnene zdôrazňuje, že
„Stöckel svojím dôrazom na štúdium vied
a umení do dôsledkov dotiahol Lutherov
pozitívny pohľad na stvorenie ako dobrú
sféru Božej pokračujcej aktivity (creatio
continua) s cieľom zachovať a obnoviť tento svet. Pravá zbožnosť vždy úzko súvisí so
starostlivosťou o dobro tohto sveta (v jeho
pozitívnom zmysle slova). Preto aj rodičia,
ak chcú konať zbožne, budú svoje deti odmalička dôsledne viesť k poznávaniu sveta
(vied a umení)“ (s. 147). Zbožní ľudia teda
sprostredkujú vzdelanie, osvetu a poznatky vedy svojmu potomstvu. Takto nenápadne – bez toho, aby popieral prioritu
katechizmu ako teologického a výchovnoetického nástroja v škole – privádzal Stöckel svojich súčasníkov k prirodzenej úcte
k znakostiam, k hodnotám vedy a k jej
významu v každodennom svete človeka.
131
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Dnes sa kultúrne pamiatky ničia predovšetkým v iných častiach sveta – a taktiež v domnelom mene inej náboženskej
viery. Skutočnosť, že osobnosti Stöckelovho typu sú potrebné v každom čase
a v každom priestore, je nepopierateľná –
a zásluhou práve takých diel, akým je aj
táto kniha, vieme, že na území dnešného
Slovenska takéto osobnosti žili a aktívne pôsobili. Svoju dnešnú kultúrnu identitu by sme mali logicky odvodzovať práve od ich názorov a kultúrnych postojov.
V nich by sme mohli nachádzať dostatok
mravných vzorov; zapĺňali naše dejiny,
dejiny nášho historicko-civilizačného
priestoru vierou, kultúrou, ľudskosťou
a poznaním. Hodnota takýchto ľudí minulosti má svoj nesporný etický význam
aj pre dnešok: boli to kreatívne osobnosti, ktoré by mali byť nielen vecou tradície,
ale azda by mali byť aj predmetom našej
vlastnej súčasnej kultúrnej sebareflexie –
a možno by vytesnili mýty o ušľachtilom
zlodejovi Jánošíkovi či vrahyni Bátoričke
z popredia aktuálnych umeleckých iniciatív.

MATÚŠ KUČERA
DEJINY SA PÍŠU PRE
JESTVUJÚCU GENERÁCIU
SPOLOK SLOVENSKÝCH
SPISOVATEĽOV,
BRATISLAVA 2014
VILIAM APFEL

Aj napriek istej celkom pochopiteľnej
skepse by sme mali konštatovať, že čas,
ktorý žijeme, nám prináša aj množstvo
pozitív, hlavne v očisťovaní nášho poznania od falošných nánosov teórií minulých
dôb, ktoré nám premyslene po celé de132
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saťročia nanucovali sentencie o slovenskej malosti, bezvýznamnosti a „vedecky
doloženom“ zaostávaní. V tomto nezávideniahodnom procese, v ktorom je ešte
vždy potrebné vymiesť nejeden Augiášov
chliev, dôležité miesto pri objasňovaní
zákonitých etáp našich dejín patrí historikom, ktorí by mali svojou erudíciou ponúkať výsledky vlastného bádania nielen
v podobe nezáživných vedeckých traktátov, ale hlavne vo využívaní publicistických foriem, blízkych širokej čitateľskej
obci, ktorú tvoria laici.
K tým, čo správnosť tejto cesty už
dávnejšie pochopili, patrí známy slovenský historik, politik, diplomat a takisto
spisovateľ univerzitný profesor Matúš Kučera, ktorý predstavil záujemcom o slovenské dejiny takto koncipovanú publikáciu, výstižne nazvanú Dejiny sa píšu pre
jestvujúcu generáciu, ktorá je pozitívnym
dôkazom toho, že aj významný vedec
s primeranou dávkou talentu vie v podobe popularizačne komponovaného textu
vytvoriť – pochopiteľne pri zachovaní historiografickej hodnoty – zaujímavé a čítavé dielo. A pri tom všetkom autorovi ide
o veľa. „Človek nie je len neuvedomelou súčasťou dejín. Sám mnohorakými – doteraz
nie vždy spoznateľnými – cestami vkladá si
do pamäti veci a udalosti, ktoré sa stávajú
súčasťou jeho vedomia. Takto vedľa histórie
vzniká vlastné historické vedomie. (...) Je
to vedomie o sebe, o rodine, o svojom rode,
o regióne, o etniku, (...) ale aj o štáte, v ktorom spolu s inými ľuďmi žijeme...“ hovorí
profesor Kučera.
Už letmý pohľad na tituly diel z pera
tohto autora presviedča, že jeho odborný i publicistický záujem smeruje do čias,
keď sa v búrlivých poryvoch národov Európy oddelil, formoval a napokon i prežil
ten náš: Veľkomoravská ríša v obrazoch
slovenské pohľady 10
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(1966), Slovensko po páde Veľkej Moravy
(1974), Slovensko v dobách stredovekých
(1985), Postavy Veľkomoravskej histórie
(1986), ale aj Kalendár Jána z Lefantoviec (2002), Proglas: Konštantín Filozof
(2004) a ďalšie dve desiatky kníh. Čitateľovi v nich ukazuje, ako a kedy sa začal
boj Slovákov o miesto na slnku. K predošlým prácam možno plným právom priradiť aj túto jeho najnovšiu knižku, ktorá
zaradením esejí a článkov, ale aj rozhovorov a rozmanitostí poskytuje možnosť
doplniť si poznanie o dejinách, pričom
celkom zreteľne odhaľuje, na ktorom brehu rieky vlastenec Kučera stojí.
Ako mimoriadne objavnú v tejto súvislosti môžeme pokladať jeho stať o pôsobení husitov na Slovensku, kde nás autor konečne zbavuje prežitých romantických pohľadov na tieto skutočnosti, ale aj
zbytočného ideologizovania, a to tak, že
pri formovaní kritického obrazu tamtých
dejov vychádza z pevnej faktografickej
základne. K podnetným polemikám je tu
rovnako priradená aj tá, ktorá hľadá prvopočiatky uvedomelej univerzitnej inteligencie, čo sa bez veľkých slov a viac-menej potichu už v 15. storočí hlási k svojmu
jazyku i rodu, no nájdu sa tu i ďalšie časti,
ktoré stoja za úvahu.
Treba oceniť aj zvlášť úprimný autorov prístup k čitateľovi, pokiaľ ide
o rozhovory, zaradené v tejto publikácii.
„Všetky pochádzajú z obdobia po vzniku
samostatnej Slovenskej republiky, teda dávajú aj obraz o prežitom štvrťstoročí našej
spoločnosti. Nič som nepridal, nič som nevynechal...“ priznáva v tejto prínosnej knihe profesor Kučera.
Vďaka mu za to.

slovenské pohľady 10
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PETER HUBA
LIEČITEĽ TELA I DUŠE
BALTAZÁR DEMIAN
ORAVSKÁ KNIŽNICA
ANTONA HABOVŠTIAKA,
DOLNÝ KUBÍN 2015
PA V O L PA R E N I Č K A

Ľudovít Štúr jednoznačne patrí k najvýznamnejším postavám slovenského národného obrodenia a celej našej histórie.
Čaro tejto mnohorozmernej osobnosti sa
skrývalo v nej samotnej, pričom na princípoch demokratizmu a ľudovosti zásadne ovplyvnila všetky aspekty dejinného
vývoja slovenského národa – od politiky
cez osvetu až po kultúru. Národné vodcovstvo Ľ. Štúra, samozrejme, vyplývalo
aj z faktu, ako geniálne vďaka programovým, systémovým, koncentračným
a integračným úsiliam získal v zápasoch
za slovenskú vec najprv svojich druhov,
žiakov, celú generáciu a napokon i široké ľudové vrstvy, na ktorých dobrobyte
mu vždy záležalo na prvom mieste. Nie
inak sa národnouvedomovací proces iniciovaný Štúrom a štúrovcami odvíjal aj
na zdanlivo odľahlej Orave. Išlo pritom
o niekoľko vynikajúcich štúrovských dejateľov, spätých s oravskými reáliami.
V tomto smere musíme na prvom mieste
menovať Ctiboha Zocha (pôvodne Timoteus Cochius), najdôvernejšieho priateľa
a spolupracovníka Ľ. Štúra, ďalej Pavla
Cancriniho, Leopolda Brucka, bratov Juraja a Janka Matúškovcov, Petra Michala
Bohúňa a Samuela Nováka. Do tejto spoločnosti známych oravských národovcov
sa zaraďuje aj doteraz v štúrovskom kontexte takmer neznáma osobnosť Baltazára
Demiana.
Práve tejto postave sa v knižnej pub133
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likácii Liečiteľ tela i duše Baltazár Demian
venuje plodný oravský regionalista, knihovník a vydavateľ Peter Huba. Život
a dielo B. Demiana priblížil na základe
širšieho kultúrno-spoločenského vývoja
v prvej polovici 19. storočia v Dolnom Kubíne a na celej dolnej Orave, kde sa autor
osobitne zameral na zdravotnícku starostlivosť, kultúrne pomery a rozvoj národného hnutia. Do týchto oblastí mimoriadne
progresívne zasiahol B. Demian, liptovský
rodák, odchovanec kežmarského lýcea,
absolvent odboru chirurgie na lekárskej
fakulte peštianskej univerzity, ktorý od
roku 1833 pôsobil v Dolnom Kubíne ako
lekár Oravskej stolice. Okrem lekárskej
praxe sa B. Demian so zanietením pustil
aj do osvetovej a publicistickej činnosti,
pričom k jeho najvýznamnejším počinom
patrilo zverejnenie Abecedy lekárskej
v Lichardovom kalendári na rok 1847
Domová pokladnica. Dvadsaťdva hesiel
Abecedy, liečiacej telo i ducha nestratilo
absolútne nič na aktuálnosti do dnešných
dní, o čom svedčia i názvy jednotlivých
kapitol: Aký otec, taký syn, aká matka,
taká Katka, Bieda, Cnostný život, Deti,
Eve manželke, Fajčenie, Jedlo, Hnev,
Izba, Káva, Lieky, Miernosť, Nápoj, Oblek, Prsia, Rany, Sen, Tvár, Ukrutnosť, Veselosť ducha, Xantipa a Zdravie. Tým, že
P. Huba Demianovu Abecedu uverejnil vo
svojej knihe, zvýšil jej výpovednú dokumentárnu hodnotu a zároveň poukázal na
skutočnosť, že už v polovici 19. storočia
tento výnimočne osvietený lekár populárno-náučnou formou propagoval zásady
zdravého životného štýlu, za ktoré by sa
nemusela hanbiť ani súčasná medicínska
osveta.
B. Demian sa zaslúžil aj o popularizáciu balneológie, osobitne kúpeľov
v Korytnici pri Ružomberku, kde sa liečili
134
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Ľ. Štúr i J. M. Hurban. Ten inšpirovaný
kúpeľným pobytom napísal svoje slávne dielko Korytnické poháriky alebo Veselé chvíle nezdravého človeka, v ktorom
vzdal hold aj stoličnému fyzikusovi Oravy B. Demianovi. „Tento pán Demian Baltazár,“ píše Hurban, „prišiel pred dakoľkými rokmi sem do Korytnice a našiel
zo dvoch korytnických studníc tú nižšiu,
o ktorej práve reč vediem, veľmi zamúlenú
s inými prúdmi sladkej vody, a tak skoro
na neužívanie zoslabenú. (...) Chytil sa
teda pán Demian (...) do roboty a oddelil
sladké prúdy a žily od prúdov od žíl soľno-uhličito-železnatých, takže teraz, majúc
v sebe prevahu železných čiastočiek, veľmi
posilňuje vnútornosti, medzitým čo tamtá
vyššia väčšmi ženie a čistí človeka. Je aj
krajšia, čistejšia a pokojnejšie pripravená.
My sme si ju teda pomenovali Demänovka.“
No B. Demian sa nezaoberal iba medicínou a balneológiou, ale v rámci zdravotníckej osvety sa s plnou vervou po
boku C. Zocha zapojil v rámci štúrovského ľudovýchovného programu aj do boja
proti alkoholizmu. O tejto problematike
na Orave uverejnil Demian niekoľko článkov v rubrike Denník domáci Štúrových
Slovenských národných novín i v Orle tatranskom. Pod jeden z Demianových článkov Z Oravy správca novín, teda Ľ. Štúr,
na margo jeho autora pripojil poznámku:
„Sláva mužovi šľachetnému! Istotne zákon
božský vyšší je nad svetský, kto sa ale tohto
k vôli dobrému svojich blížnych odriecť nevie, ten viacej ľúbi svet a seba ako zákon
božský a blížnych svojich; lež kto zasieva
telu, z tela žať bude porušenie.“ Demian
zasvätene opisoval neblahé následky alkoholizmu, analyzoval aj príčiny vzniku
tohto negatívneho spoločenského javu,
no hlavne propagoval boj proti tejto odslovenské pohľady 10
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vekej metle ľudstva, pričom v duchu štúrovského hnutia a integračných úsilí vysoko oceňoval v tejto oblasti spoluprácu
duchovných táborov, katolíckeho i evanjelického. A, napriek rozličným obštrukciám, výsledky sa dostavili. Demian roku
1846 v novinách uviedol nasledovnú štatistiku: „V Orave spolky miernosti už pol

banovo hodnotenie nepotrebuje osobitný
komentár.
A aby nebol všetkému koniec, treba
dodať, že všestranne orientovaný B. Demian sa so zanietením venoval aj maliarskej tvorbe, predovšetkým krajinomaľbe a portrétom. Svoju umeleckú vášeň
spájal i s cestovateľskými záľubami, pri-

Boris Jirků: Ľudská komédia – Pod šupkou je všetko skryté

druha roka trvajú a pod týmto časom vyše
20 000 ľudí pálenky sa odrieklo.“ Skutočne bohumilá činnosť! A opäť aj Hurban reaguje na tento fakt a Demianove
aktivity v klasickom osvetovom spisku
Slovo o spolkoch miernosti a školách nedeľných: „Šťastná stolica takýmto géniom
úrad fyzikusa obsadený majúca, šťastní
kňazi takéhoto pomocníka v úrade svojom
a pri rozširovaní kráľovstva Kristovho pri
boku k pomoci mať mohúci!“ Ani toto Hurslovenské pohľady 10
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čom ho popri slovenskej inšpirovala i hornatá rakúska, nemecká, talianska a nórska krajina. Nevyhýbal sa ani sakrálnym
motívom, bol autorom diela Ukrižovaný,
ktorý svojho času plnil funkciu oltárneho
obrazu v evanjelickom kostole v Dolnom
Kubíne.
B. Demian a oravskí štúrovci podporovali a sami sa aj agilne zapojili do viacerých akcií spojených so Slovenským
povstaním roku 1848 – 1849. Oravci or135
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ganizovali národné gardy, vyhlásili revolučné Gäcelské, resp. Oravské žiadosti
slovenského národa (spísané pod Bajčiovskou vežou v obci Gäceľ, dnes súčasti
Oravskej Poruby), vstupovali do hurbanovského dobrovoľníckeho vojska, počas druhej tzv. zimnej výpravy pripravili
8. marca 1849 míting v Dolnom Kubíne,
kde vystúpili Štúr a Hurban. Škoda, že
v Hubovej publikácii nie sú podrobnejšie
zmienky o prítomnosti ruského vojska
pod velením generála poľného maršala
I. F. Paskeviča na prelome jarných a letných mesiacov roku 1849 na Orave, ktoré
ako rozhodujúci spojenec cisárskej rakúskej armády dopochodovalo až k Világošu. Totiž na Orave v ruskom vojsku vypukla cholerová epidémia, ktorú úspešne
paralyzoval B. Demian, za čo dostal roku
1850 vysoké cárske vyznamenanie.
Naposledy preukázateľne Ľ. Štúr navštívil Oravu v auguste 1851 – po predčasnej smrti svojho brata Karola Štúra a skone otca Samuela Štúra, sužovaný vnútornými bôľmi a fyzickým vyčerpaním – pri
ceste do už spomenutých povestných
liptovských kúpeľov Korytnica pri Ružomberku. V Jasenovej sa stretol s Ctibohom Zochom, v Dolnom Kubíne s Jankom
Matúškom, Samuelom Novákom, Baltazárom Demianom a inými svojimi oravskými stúpencami. O tejto dolnooravskej
vizite sa zmieňuje v liste Hurbanovi:
„Zastavil som sa aj u priateľov na Orave. Bol som vo veľmi mnohých kolách, spoločnostiach, s mnohými dobrými dávnymi
i novými priateľmi a príležitostí bolo dosť
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k rozpravám o veciach našich. Dôvera nepodvratná je k nám a k nášmu počínaniu.
Bol som všade prijatý s neobmedzenou dôverou, s láskou, ba so zápalom.“
Onedlho potom však Štúrov priateľ
B. Demian náhle po krátkej chorobe zomiera 28. novembra 1851 v Dolnom Kubíne vo veku 48 rokov. V nekrológu, ktorý
napísal C. Zoch a uverejnili ho provládne
viedenské Slovenské noviny, sa konštatuje: „Áno, byl on vskutku vzorný lékaø, který
nejen skrze léky, ale jmenovitě pøátelským
a veselým duchem svým, nemocného køísit
a oživiti vědel čarodějně, čehož dúkazem se
v Oravě mezi všemi tøídami obyvatelstva
mnoho nachodí. Co v záležitosti spolku
støízlivosti mezi lidem našim vykonal, všeobecně známo jest.“
I keď by sa na záver dalo Hubovej
publikácii Liečiteľ tela i duše Baltazár Demian z odbornej stránky veľa vyčítať
(napr. nepresná a neúplná faktografia,
nekoncepčná kompozícia stierajúca explikatívnu a dokumentárnu časť, absencia
obsahu či registrov), treba si uvedomiť,
že nejde o vedecké, ale popularizačné
dielo. Na druhej strane zasa treba vysoko
vyzdvihnúť mimoriadne esteticky pôsobivú grafickú úroveň publikácie, vrátane ilustračnej obrazovej prílohy. Najdôležitejšie je však to, že P. Huba v Roku
Ľ. Štúra v súvislosti s jeho 200. výročím
narodenia, ako aj rovnakým jubileom narodenia C. Zocha, oživil ďalšieho štúrovského regionálneho dejateľa B. Demiana.
A to prostredníctvom jeho skutočne pútavej biografie.

slovenské pohľady 10
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ŽIVOT SPOJENÝ S KLÁVESMI
SA NAPLNIL
Za Tomášom Seidmannom
(*22. máj 1927 Košice – † 2. jún 2015
Bratislava)
Celý život bol verný svojej láske – swingovej hudbe. Písal skladby populárnej hudby pre známych
spevákov. Preslávil sa aj
ako hráč na klavíri. Jeho
platne so svetovými populárnymi melódiami sa predávali vo
vysokých nákladoch. Klavirista Tomáš
Seidmann si do vysokého veku držal svoj
povestný šarm. Ešte donedávna účinkoval
aj v predstavení Tančiareň v činohre Slovenského národného divadla.
Seidmann študoval klavír najskôr ako
dieťa v rodných Košiciach, neskôr v Bratislave u M. Karina a E. Fischerovej a potom aj kompozíciu u A. Moyzesa. Aktívny
ako hudobník začal byť po druhej svetovej vojne. Najprv hral na klavíri v zábavných podnikoch. Prvé výrazné angažmán
dostal od slávneho kapelníka G. Offermanna, začal teda hrať v Combe Gustáva
Offermanna. Najdlhšie obdobie, takmer
pätnásť rokov, bol klaviristom v Tanečnom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave (od roku 1966). Práve
v tom čase sa výrazne uplatnil aj ako
skladateľ, aj keď písal už od konca päťdesiatych rokov. V rozhlasovom archíve
slovenské pohľady 10
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nájdeme stovky jeho skladieb, pôvodne
napísaných ako orchestrálne kompozície
pre spomínaný tanečný orchester, ale aj
pesničky, ktoré dostali aj orchestrálnu
podobu. Odborná verejnosť kládla pri
charakteristike Seidmannovej tvorby dôraz na jeho príklon k swingu, aj keď mala
široký repertoárový a žánrový záber. Spolupracoval s celou paletou textárov, napríklad Violou Muránskou, Emilom Kunovičom, Borisom Droppom, Alojzom Čobejom, ale najmä s Tomášom Janovicom,
Alexandrom Karšayom, Jánom Štrasserom a skladateľom a textárom Ľudovítom
Štasselom. Jeho pesničky spievali vtedajší
dobovo populárni speváci, medzi inými
Jana Kocianová, Eva Kostolányiová, Karol
Duchoň. Viaceré z nich sa úspešne predstavili v podaní týchto spevákov najmä
na festivale Bratislavská lýra a Zlatá ruža
v Detve. Spomeňme aspoň skladbu Tečie
voda, s ktorou sa Eva Kostolányiová zúčastnila na festivale v írskom Castlebare
v roku 1973 (text k tejto piesni napísal
Alexander Karšay). Bola to vôbec jediná
slovenská skladba, ktorá sa dostala do finále tejto súťaže. V rozhlasovom archíve
ju napokon naspievala iná interpretka.
Zaujímavosťou bolo, že niektoré jeho
melódie boli natoľko silné, že vznikali
ich nové a nové interpretácie. Napríklad
pesničky Píš vôňou lúk a Pieseň si chráň
naspievali nielen interpreti, ale vybrali si
ich mnohí kapelníci a nahrali ich orchestrálne verzie (okrem rozhlasového or137
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chestra napríklad aj chorvátsky dirigent
a aranžér Stipica Kalogjera). Zratúvanie
stoviek jeho skladieb pre rozhlasový tanečný orchester by vydalo skutočne na
dlhý zoznam (Rondonia, Aprílové mambo,
Jive pre trombón, Jej sa nedočkáš, Kaliope,
Sindbad, Vals, Dúha a mnohé ďalšie).
Tomáš Seidmann sa na repertoári rozhlasového tanečného orchestra výrazne
podieľal aj ako aranžér. Od roku 1980
pôsobil ako klavirista v zahraničí. Úspešný bol najmä v Rakúsku a vo vtedajšom
západnom Nemecku. V tom čase udržiaval kontakt so Slovenskom sporadicky –
s rozhlasovou redakciou populárnej hudby. Práve vtedy vznikli aj jeho mimoriadne úspešné LP platne, na ktorých sa predstavil ako interpret-klavirista v rôznych
nahrávkach. Úspech prvej platne Balada
pre Adelínu (vyšla vo vydavateľstve Opus
v roku 1979) generovali nové a nové nahrávky so sólom klavíra (Čarovné klávesy
– 1981; Swing, swing, swing – 1983, Bossa nova – 1983), predstavil sa aj vo viacerých televíznych hudobných reláciách.
Jeho nahrávky porovnávali s českým klaviristom Jiøím Maláskom, ktorý však nemal také silné swingové cítenie. Napriek
úspechom jeho platní ďalšie už nevznikli
(aj vinou nepružnosti vtedajšej hudobnej
dramaturgie vydavateľstva). V roku 1997
vyšiel na CD platni výber z týchto nosičov pod názvom Nežné klávesy. Po príchode zo zahraničia sa Tomáš Seidmann
predstavoval v rôznych menších zoskupeniach tradičného džezu a swingovej
hudby (napr. Revival Jazz Band, Nový
Tradicionál) a nahrával rozličné štúdiové
projekty. Bol aj členom Integrácie populárnej a alternatívnej hudby a Slovenskej
hudobnej asociácie.
MARTIN JURČO
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Pri príležitosti kongresu PEN v Moskve som v miestnej televízii zazrel reklamu na zázračný prístroj, ktorý tzv. „kvantovou terapiou“ človeku vykuríruje hravo
stoštyridsať chorôb (ak ho nezložilo prvých desať). Cena bola „len“ 10 900 rubľov, veď ako tvrdil záverečný reklamný slogan: „Zdravie sa vraj nedá kúpiť, no dnes
je to možné!“ Na rozdiel od tohto „zázraku
medicíny“ sa však z Moskvy od roku 1966
šíria znalosti o existencii „mezenchýmových kmeňových buniek“, ktoré sa môžu
už čoskoro stať univerzálnym liekom na
mnohé doteraz nevyliečiteľné choroby.
Ako píše Lucia Kučerová z Ústavu
experimentálnej onkológie SAV: „Tento
typ kmeňových buniek v organizme plní
funkciu prirodzenej regenerácie tkanív.
Nešpecializované mezenchýmové kmeňové bunky rozpoznávajú signály z poškodeného miesta, v ktorom je poranenie
alebo zápal. Prostredníctvom krvného
riečiska do tejto oblasti putujú a na mieste poškodenia sa zachytia, ,usídlia‘. Pod
vplyvom rastových faktorov sa delia, špecializujú na funkčné bunky daného tkaniva a stanú sa jeho súčasťou, čím napomôžu vyhojenie bez vzniku nefunkčných
zrastov a jaziev.“
Výhodou týchto unikátnych buniek je,
že sú univerzálnymi spúšťačmi hojivých
procesov v rôznych typoch napadnutých
buniek. Vstreknutie približne dvadsiatich
miliónov týchto buniek povzbudí hojenie
vredov na nohách, inak neliečiteľných.
Rovnako je to pri končatinách postihnutých cukrovkou, pečene napadnutej cirhózou, ale veľké nádeje sa vkladajú aj
do liečby Crohnovej choroby či sklerózy
multiplex.
slovenské pohľady 10
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Lucia Kučerová opisuje ich možné
využitie aj v onkológii: „Od zistenia, že
krvným obehom sa k nádoru v organizme
dostanú mezenchýmové kmeňové bunky
a tam sa zachytia, je už len krôčik k úvahe použiť tieto bunky na dopravenie špeciálneho liečiva na miesto jeho rastu. To
vlastne znamená vložiť do mezenchýmovej kmeňovej bunky produkt na zničenie
nádoru – vložiť jej do ruky ,zbraň‘... Keď
sa do nádoru a jeho okolia dostanú terapeutické mezenchýmové kmeňové bunky,
dopravia tam cytotoxickú látku (liečivo)
a bránia jeho rastu.“
Ako povedal docent Ing. Čestmír Altaner, DrSc., vedúci vedecký pracovník
z Ústavu experimentálnej onkológie SAV,
pre eQuark.sk: „Aplikácie kmeňových buniek pri liečení ľudí rýchlo pribúdajú.
Experimentálne sa ukázalo, že pri podaní mezenchýmových kmeňových buniek
do krvi sa tieto prednostne dostávajú
na miesto poškodenia a podporujú jeho
funkčnú opravu. Niekedy stačí aj vstreknúť ich injekciou na miesto poškodenia...
Pacientom, ktorým sa podávali kmeňové bunky pri infarkte myokardu, sa
čiastočne zlepšil stav. Dobré výsledky
prinieslo aj liečenie degeneratívneho poškodenia očnej sietnice. Rozbehli sa prvé
klinické štúdie, ktorých snahou je opraviť
chrbticové platničky pri chorobnej degenerácii. Kmeňové bunky sa osvedčujú
pri liečení farbosleposti, pri strate vlasov
alebo pri tvorbe náhradných telesných
orgánov, zubov a podobne. V Spojených
štátoch amerických sa začína druhá fáza
klinickej štúdie, v ktorej sa podávajú kmeňové bunky produkujúce nervový rastový
faktor priamo do mozgu pacientom s Alzheimerovou chorobou.“
A my si môžeme len priať, aby sa klinické štúdie čoskoro stali zárukou úspešslovenské pohľady 10
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nej liečby vďaka univerzálnym „totipotentným“ mezenchýmovým kmeňovým
bunkám.

KURIOZITY DNEŠNEJ VEDY
Je pozoruhodné, ako si ľudstvo na
jednej strane uvedomuje nutnosť šetrenia
energiou, no na druhej strane odďaľuje
zásadné riešenie v podobe podzemného
vysokonapäťového vedenia. Možno to
pochopíme z výroku istého nemeckého
fyzika, ktorý obhajuje pohľad skeptikov:
„Šanca, že nejaký neznámy vedec príde
so senzačným objavom, sa rovná nule.
Kam by sme prišli, keby sme každého
blúznivca museli brať vážne len preto, že
tvrdí veci, ktoré sa doposiaľ považujú za
nemožné?“ Príkladom takej „nemožnosti“
je myšlienka Wernera Berendsa z Hamburgu viesť vysokonapäťové elektrické
vedenie namiesto vzduchom pod zemou.
Okrem nižšej spotreby materiálu, estetickej výhody zachovania vzhľadu krajiny je
tu aj výrazné (až desaťnásobné) zníženie
strát vo vedení elektriny. Napriek tomu
Berends bojuje od roku 1976 za praktickú realizáciu svojho patentu márne. Už
len vydobytie patentu trvalo sedem rokov. Nakoniec mu bolo síce udelené, ale
so spätnou platnosťou, takže ju čoskoro
stratilo. Navyše, veľkovýrobcovia a dodávatelia vysokonapäťového vedenia
nadzemnými stĺpmi o takéto zlepšenie
nemajú záujem. Nedávno prebehla v Slovenskom rozhlase debata na túto tému,
ktorá len potvrdila, že odpor k takémuto zásadnému riešeniu nepozná hranice.
A tak si na lacnejší a estetickejší spôsob
diaľkového vedenia elektriny zjavne ešte
počkáme...
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OSOBNOSTI SLOVENSKEJ
VEDY
V rámci projektu Slováci a svet predstavujeme vynikajúce osobnosti slovenského pôvodu, ktoré sa presadili vo svete
vedy. Dnes je to prof. Dr. Ivan Lefkovits
(nar. roku 1937 v Prešove). Ako dieťa bol
obeťou neľudského fašistického režimu.
Spolu s rodinou sa dostal do posledného
transportu zo Slovenska. Ústav pamäti
národa charakterizuje ich rodinnú anabázu takto: „Jeho otec bol uznávaný zubár,
mama lekárnička, preto dostali výnimku
ako tzv. hospodársky dôležití Židia. Tým
však boli stále na očiach a nemohli pre
svoju záchranu urobiť nič. Pokúsili sa
prejsť do Budapešti, no bolo po nich vyhlásené pátranie. Malý Ivan bol päť týždňov v ústave pre hluchonemých, kde
musel hrať nepočujúceho. Dali sa pokrstiť,
no ani to nepomohlo. Mama ho aj s bratom zaviedla do sirotinca, kde mohli byť
v bezpečí, ale starší brat Pavol ho naviedol na útek. V tom čase sa musela skrývať
už aj ich matka. Dostali sa do druhého sirotinca, ktorý bol onedlho zbombardovaný. Deti odišli na Liptov k známemu, kde
ich ale čoskoro spoznali susedia. Neistota
a skrývanie pokračovalo. Onedlho ich vysnorili a ich púť smrti sa začala. Najprv
Osvienčim, potom Ravensbrück a nakoniec Bergen-Belsen. Hrôza sa v každom
z nich viac a viac stupňovala. Potom prišla pomoc od Angličanov...“
Prof. Dr. Ivan Lefkovits sa rozhodol
spojiť svoj život so Švajčiarskom, kde pomáhal zakladať svetoznámy inštitút v Bazileji. Jeho tím prišiel s prevratnou metódou liečenia chorôb. „Moje prvé kroky
vo vede mali s imunológiou len málo spoločné. Na Akadémii vied v Prahe som získal základy, ktoré mi umožnili pracovať
140

SP 10_15.indd 140

v odbore molekulárnej biológie,“ povedal
pre Hospodárske noviny Ivan Lefkovits.
O vedu prejavoval záujem od školských
čias. To, že sa napokon stane úspešným
imunológom a bude bojovať proti rôznym
chorobám, však dlho ani netušil.
G U S TÁ V M U R Í N

A

L
LITERÁRNY ANTIKVARIÁT
NA KRIŽOVATKÁCH HISTÓRIE
(Osudy Maxa Toeppena
a Wojciecha Kętrzynského)

Max Pollux Toeppen sa narodil 4. apríla 1822 v Königsbergu (dnešný Kaliningrad), zomrel 3. decembra 1893 v Elblągu. Na univerzite v rodnom meste študoval históriu a filológiu. Pracoval ako
vyučujúci na gymnáziách v Elblągu, Kwidzyne, Poznani a Olsztynku. Na sklonku
života pôsobil ako archivár opäť v Elblągu. Mesto spomenuté v prechádzajúcej
vete bolo v stredoveku popri Marienburgu (dnešný Malbork) a už spomenutom
Königsbergu centrom moci Rádu nemeckých rytierov, ktorí na území založili
štát, neskôr nazývaný Východné Prusko.
Toeppen sa desaťročia zaoberal históriou
tohto teritória. Roku 1861 vydal jeden zo
základných prameňov, kroniku Petra Dusburga v latinskom origináli s bohatým
a podrobným poznámkovým aparátom.
Dusburgov opus zachytáva priebeh vzniku územného celku rádu rytierov a boje
s miestnym v 13. storočí ešte pohanským
etnikom.
slovenské pohľady 10
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Precízny bádateľ Toeppen sa venoval
predovšetkým zhromažďovaniu a sprístupňovaniu prameňov. V rokoch 1878
– 1886 vydal päť zväzkov písomných
svedectiev z 13. až 16. storočia. Do tejto
série sústredil väčšinu vtedy dostupných
a známych dokumentov a zmienok o dejinách cirkevného štátu, ktorý sa v 16.
storočí pod vplyvom reformácie zmenil
na kniežatstvo. Materiál využil aj pri písaní vlastných prác. Roku 1853 publikoval Dejiny pruskej historiografie od P. Dusburga po K. Schütza, roku 1870 Históriu
Mazúrska. Príspevok k pruským politickým
a kultúrnym dejinám, roku 1887 Dejiny prvej švédsko-poľskej vojny v Prusku.
Okrem toho je autorom monografie o jednom zo svojich pedagogických pôsobísk,
o Kwidzyne, vtedajšom Marienwerderi.
Kniha pod názvom Dejiny Marienwerderu vyšla v Lipsku po nemecky roku 1875.
V meste sa nachádza veľkolepý zámok,
v ktorom od začiatku 14. storočia sídlila
dobová vrchnosť. Zámok je logicky prepojený s výstavnou katedrálou. Dojem
mohutnej stavby nielen zväčšuje, no najmä predlžuje za telo budovy smerom od
mesta vysunutá bašta, ktorá sa k celku
pripája oblúkmi piatich brán. Praktický
význam tohto architektonického doplnku som nepochopil, v každom prípade
pôsobí nanajvýš efektne... brány totiž nevedú nikam, môžete si ich prinajmenšom
poobzerať, vojsť pod ne, prejsť, a keď sa
ocitnete na druhej strane, zabočiť hore
k zámku alebo nadol k riečke. Cestou späť
sa nezabudnite spýtať miestnych, ako nazad. Na železničnej stanici v Kwidzyne sa
totiž nevyskytuje cestovný poriadok.
Z literárneho hľadiska je najzaujímavejšou Toeppenovou prácou spis Mazúrske pohanstvo s prílohou obsahujúcou mazúrske povesti a rozprávky (1867). Text
slovenské pohľady 10
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okrem opisu viery pôvodného napoly
asimilovaného, napoly vyvraždeného pobaltského etnika sprístupňuje príbehy,
ktoré Toeppen zapísal nielen od nemeckých usadlíkov, ale aj od Poliakov a z nepočetných dokumentov v pruštine. Spomenutý jazyk sa naučil a prekladal z neho. Poľština, ako uvádza, mu v korešpondencii robí trocha problémy, čo riešil intenzívnou spoluprácou s priateľom Wojciechom Kętrzynským. Tento o šestnásť
rokov mladší pán od Toeppena sa narodil
a bol pokrstený ako Adalbert von Winkler.
Pochádzal z rodiny ponemčeného schudobneného šľachtica kašubského pôvodu.
Dedo ešte hrdo vlastnil a opatroval rodový erb s tetrovom na pozadí červeného
poľa. Potom však zomrel on i Adalbertov
otec, ktorý pracoval ako žandár v meste
Lötzen. Sídlo sa dnes volá Gi¿ycko. Ide
o výletné centrum na brehu jazera Niegocin, známe aj pevnosťou Boyen, postavenou Prusmi pôvodne Napoleonovi,
ktorý však stavbu oblúkom obišiel, takže
od čias jej vzniku si ju vychutnali akurát
tak turisti. Adalbert sa do rodiska vrátil
po štvorročnom pobyte v sirotinci pre deti
vojakov a policajtov. Absolvoval tu nižší
stupeň gymnázia. V stredoškolskom štúdiu pokračoval v Rastemborku. Tu dostal
roku 1856 list od sestry s podrobnými
informáciami o erbe s uvedeným vtákom
a rozličnými zaiste napínavými dojmami
jeho pôvodu. Takže osemnásťročný Adalbert sa okamžite zmenil na Wojciecha
a začal sa učiť po poľsky:
Vieru, jazyk mohli ste mi vziať,
ale srdce z hrude nevyrvete.
Srdce ostane navždy poľské!
Toto napísal obrátenec. Neskôr, roku
1863, sa aktívne zúčastnil povstania Po141
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liakov. Uväznili ho a súdili v Berlíne za
vlastizradu. Keďže však advokát zdokumentoval legitímny pôvod obvineného,
súd uznal, že mladík postupoval v súlade
so cťou, verdikt zmenil z trestu smrti na
rok väzenia v pevnosti v Kłodzku na juhu
Sliezska.
Kto z vás si vydýchol, nech zájde na
návštevu do kobiek a katakomb nad riekou Bystrzycou. Tma, vlhko, pavučiny, myši. Po týždni... kdežeby, po niekoľkých hodinách by ste... nechcite vedieť čo. Ľudia
však boli voľakedy tvrdší. Wojciech odišiel z väzenia na univerzitu do Königsbergu, kde roku 1866, pravdaže v latinčine,
obhájil doktorskú prácu na tému bojov
poľského kráľa Boleslava Chrabrého s nemeckým cisárom Henrichom v rokoch
1002 – 1005. Roku 1005 vyhral Boleslav
boj, no uzavretím mieru takticky ustúpil.
Sporné územia zabral až po konsolidácii
situácie o trinásť rokov neskôr. Wojciech
pointu príbehu prísediacim nemeckým
profesorom neprezradil po prvé preto, že
nepatrila k téme, po druhé vedel, že ju poznajú. Po obhajobe sa zoznámil s jedným
z členov komisie osobne. Pán sa volal Max
Toeppen. Cez príbuzné záujmy nadviazali
veľké vedecké priateľstvo. Kętrzynski pracoval od roku 1870 vo ľvovskom Národnom inštitúte Ossolińských, organizácii
založenej roku 1827 magnátom Jozefom
Maximiliánom Ossolińským, ktorá spájala
funkcie múzea, knižnice a vydavateľstva
a ktorá sa zaoberala predovšetkým dejinami Poliakov na územiach Východného
Pruska kolonizovaných nemeckojazyčným obyvateľstvom.
Materiál na práce mu ochotne poskytoval Max Toeppen. Wojciechov vrúcny
návrat k vlasti, tak trocha podobný príbehu Pavla Orzságha, dnes pripomína
názov Rastemborku. Bližšie informácie
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o národovcovi nájdete v miestnom múzeu umiestnenom v štvorhrannej budove niekoľkokrát prebudovaného zámku Rádu nemeckých rytierov. Aby som
si prehliadol budovu v meste, vystúpil
som z nočného spoja na trase Vilnius –
Gdansk. Keďže lokalita sa nachádza zhruba uprostred spomenutých metropol, vonku som sa ocitol o štvrť na dve v noci. Aby
som neblúdil, pomerne rýchlo – rovno za
nosom a rastúcim množstvom svetiel vo
výkladoch – som našiel námestie s mapou
na stene miestneho konzumu. Orientačný
plán mal veľkorysé rozmery. V snahe zaujať komplexné stanovisko som odstúpil
a prepadol som sa o meter nižšie z nástavca na dlažbu námestia. V centre mesta sa však okrem mačacích hláv nachádza
aj rybník. Vo vode som si do svitania máčal nohu, takže počas prehliadky pamiatky som kríval takmer neznateľne.
Vráťme sa však k Maxovi. Nemecký
učenec si kliesnil cestu jazykom plným
háčikov prostredníctvom znalostí kolegu.
Prekladal Goetheho súbor legiend a povestí. Keďže mnohé zaznačil práve a len
on, Toeppenova v nemčine písaná knižka
o pohanstve Mazúrska sa neskôr stala neoceniteľnou pomôckou poľskej etnografie.
Pretože originálne záznamy medzičasom
vymreli spoločne s ich nositeľmi, texty sa
zachraňujú tak, že sa spätne prekladajú.
Anna Szyferová, autorka predslovu k novému poľskému prekladu spomenutého
Toeppenovho spisu, píše: „Väčšina bájí sa
šírila priamo ústne alebo prostredníctvom
tlačených textov z Nemecka a iných krajín Európy.“ Cesty príbehov sú bezpochyby kľukaté...
MILOŠ FERKO
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NOVÁ PRÍTOMNOSŤ
ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V SND
Postaral sa o ňu dramatik Karol Horák
spolu s dramaturgiou činohry Slovenského národného divadla. V jubilejnom roku
200. výročia jedného z rozhodujúcich
predstaviteľov slovenského národného
pohybu je len prirodzené, že jeho život
a dielo sa prihovárajú aj divadelným divákom, ba zdá sa, že tým splácame iba
malú časť dlhu.
Premiéry sa konali tesne pred koncom divadelnej sezóny 8. a 9. júla 2015
v priestoroch Štúdia v novej budove SND
za živého záujmu obecenstva, pred ktorým sa odvíja historický príbeh. Jeden
z najdôležitejších „národných“ príbehov.
Divadlo však nie je múzeum a divadelná inscenácia sa zakaždým privráva
súčasnosti. Ponúka konfrontáciu, stotožnenie i odstup. Ak má byť živá, nemôže sa spoliehať na klišé, ale danú látku
má skôr pochopiť ako tému na výmenu
názorov. Karol Horák prezentuje takéto
úsilie vo všetkých svojich dramatických
pokusoch bez ohľadu na to, či sa väčšine publika zapáči, alebo nie. Robil to už
v časoch svojho slávneho prešovského
študentského divadla, ktoré sa vyznačovalo predovšetkým provokatívnosťou
v obsahu a najmä vo forme, a v podobnej
tendencii pokračoval i v hrách pre profesionálne divadlo. Tieto výboje sa uskutočnili najmä v martinskom Slovenskom
komornom divadle, ale aj v prešovskom
Divadle Alexandra Duchnoviča, ktoré hrá
po rusínsky.
Horák je „rodený“ dramatik, má rád,
ba priamo vyhľadáva dramatické situácie.
Pritom však zásadne nespochybňuje kanonizovaný príbeh, ale ho skôr dotvára,
odhaľuje dosiaľ nepovšimnuté súvislosti,
slovenské pohľady 10
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relativizuje jednotlivosti. Monument sa
otriasa, ale nerúca. „Triašku monumentu“ chápe ako očistný proces, z ktorého
monument vychádza ako aktuálny fenomén. Karol Horák pritom vychádza z archetypov, tie navzájom do seba narážajú
a dostávajú sa do „dejinotvorných“ konfliktných situácií. Archetyp zostáva archetypom, no zároveň pôsobí bezprostredne
a sviežo.
Je svojím spôsobom čudné, že sa
K. Horák dosiaľ nestal „kmeňovým“ autorom Slovenského národného divadla.
Okrem hry Nebo, peklo, Kocúrkovo (1995)
sa na našej prvej scéne dosiaľ neobjavil ani jeden jeho dramatický text, hoci
v Bratislave sa už úspešne (v roku 1987)
inscenovala – vtedy novátorská – dramatická montáž o „národnom hriešnikovi“: Evanjelium podľa Jonáša (Záborského)
v réžii Martina Kákoša.
Cyklus dramatických pokusov o výrazných postavách slovenských politických a kultúrnych dejín zatiaľ završuje
práve inscenovaný text Prorok Štúr a jeho
tiene alebo Zjavenie, obetovanie a nanebovstúpenie Ľudovíta Štúra a jeho učeníkov. Tento sakrálny dvojitý titul síce naznačuje „posvätnosť“ látky, no zároveň je
ironický.
Horákova hra sa venuje obdobiu, keď
príslušníci Štúrovej školy vystúpili z tieňa poézie a učenosti a stali sa subjektmi
politiky v súvislosti s revolúciou 1848 –
1849. Pritom zohrali úlohu, o ktorej sa
dodnes diskutuje a vyslovujú sa o nej rôzne (aj diametrálne odlišné) názory. Štúrovci boli revolucionármi, ale pridali sa
na stranu habsburgovskej kontrarevolúcie, lebo inak v daných podmienkach
nemohli. Je to nezavinená kliatba slovenskej politiky, ktorá sa s nami tak či onak
stále vlečie a je svojím spôsobom osudo143
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vá. Z hľadiska dramatického umenia je to
typická dramatická situácia, z ktorej sa
dá uhniesť veľká dráma. Tá si žiada spravodlivosť ku všetkým aktérom, hráčom
i protihráčom. Karol Horák ich všetkých
privádza na scénu a nielenže im udeľuje
slovo, ale, pokiaľ je to možné, ukazuje ich
aj v akcii a demonštruje ich charaktery,
ktoré sa nezriedka objavujú v inom, dosiaľ nepovšimnutom svetle.
Okrem „slovenskej“ strany sa v epizóde súvisiacej s pamätným uhorským snemom objavuje aj neskorší hlavný predstaviteľ uhorskej revolúcie Lajos Kossuth.
V dialógu s Ľudovítom Štúrom si nielen
vyjasňujú pozície, ale aj „kreslia“ medzi
sebou neprekročiteľnú čiaru týkajúcu sa
rozporu medzi nárokmi maďarského politického národa a nárokmi etnicky samostatných menších národov žijúcich
v Uhorsku. Akokoľvek je táto konštelácia
boľavá, nedá sa odškriepiť, že je autentická. Dvaja veľkí bojovníci proti poddanstvu sa rozchádzajú v etnickej otázke.
Javiskový rozhovor medzi oboma protagonistami je však nevyhnutne tézovitý
a nezávidím Jánovi Koleníkovi, ktorý si
k postave Kossutha musel nájsť kľúč ako
hlavný Štúrov protihráč. Ich konflikt sa
prelína celým dejom a napokon obaja
končia ako porazení. A nepoučení. Kým
Kossuth vystupuje najmä ako predstaviteľ určitej pragmatickej koncepcie, ktorú
vehementne presadzuje, Štúr je v texte
vykreslený diferencovanejšie, čo ešte väčšmi umocňuje predstaviteľ tejto úlohy Robert Roth. V jeho podaní je to neskrotný
burič, ale aj hĺbavý filozof, muž reflexie
a zároveň muž činu. Vitálny a zároveň
disciplinovaný, predstavujúci širokú paletu ľudskosti i hereckých možností. Faustovská postava – a nielen preto, že Roth
pred časom stvárnil Goetheho Fausta. Je
144
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zrejmé, že táto kreácia je v inscenácii kľúčová a režisér Roman Polák mal šťastnú
ruku, keď ho do úlohy obsadil.
Štúrovi partneri (učeníci) Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža
v podaní Tomáša Maštalíra a Ľuboša Kostelného využívajú na javisku svoj priestor a rozohrávajú svoje motívy. Hurban je
štylizovaný skôr ako „junák“, predstaviteľ typu, ktorý sa u štúrovcov tešil značnej vážnosti a obľube; natíska sa však
otázka, či sa Hurban takto „neoberá“
o ďalšie dimenzie svojho talentu, ktorý
bol nesporne pozoruhodný. Hodža zastupuje v konštelácii postáv „nebojovníkov“.
V súvislosti so slovenskými výpravami
po boku rakúskej cisárskej armády sa na
scéne objavia aj ďalšie historické postavy,
najmä českí velitelia Bloudek, Janeček
a Zach. „Bojové“ scény sa režisérovi Romanovi Polákovi mimoriadne vydarili.
S pomocou akejsi premietacej plachty sa
mu podarilo vyčariť obrazy plné vážnosti
a zároveň irónie. Réžia má jasné kontúry, divák sa v každom okamihu orientuje v zložitej spleti postáv a udalostí, režisérovi sa podarilo udržať dramatický
náboj hry až do konca. I keď je režijná
práca v tejto inscenácii komornejšia ako
pri „veľkých“ plátnach, Polák dokázal, že
dramatikovi Horákovi rozumie, a čestne
nadviazal na rad predchádzajúcich inscenácií jeho hier. Réžia Romana Poláka je
ako vždy invenčná a ako vždy obsahuje
vyzývavé, provokatívne detaily. Režisér
tak odkrýva svoju konfrontáciu s predlohou.
Inscenáciu udržiava pokope Pokušiteľ
v podaní Ľubomíra Pauloviča. Plní nielen
úlohu brechtovského rozprávača, ktorý
pomáha divákovi orientovať sa, ale v autorskom i režijnom poňatí osciluje medzi
angažovanosťou a odstupom. Jednak sa
slovenské pohľady 10

17. 9. 2015 9:23:09

situuje bokom ako ironický komentátor,
jednak je však súčasťou deja ako jeden
z jeho účastníkov a popri suverénnosti reprezentuje aj ambivalentnosť slovenského
národného pohybu.
Dobrú polovicu inscenácie predstavuje „ženský svet“. Autor ho situuje takisto dvojpólovo – jednak ako súčasť
a „doplnok“ mužského sveta v tradičnom
ponímaní, jednak ženy figurujú ako spoločenská skupina na prahu emancipácie. Štúrovo radikálne zrieknutie sa prípadného manželstva v prospech práce
pre pospolitosť sa demonštruje vzťahom
s Češkou Máriou Pospíšilovou i so slovenskou (či skôr uhorskou?) šľachtičnou
Adelou Ostrolúckou. Kým Mária (v podaní Dominiky Žiaranovej) sa predstavuje
emblémovo úryvkom z Máchovho Mája
(ako kontrapunkt sa recituje Štúrova báseň Rozžehnání), Adela (Dominika Kavaschová) pôsobí intelektuálnejšie a je Štúrovi rovnocennou partnerkou. Anička
Jurkovičová prezentuje svet divadla v časoch, keď sa na Slovensku nedalo ani
snívať o profesionálnej scéne. Rodí deti
a hrá divadlo, pritom – aspoň v podaní
Ivany Kuxovej – nestráca šarm a je obdivuhodné, koľko režisér z tejto úlohy
stvárnenej známou seriálovou herečkou
vyťažil. Anička Jurkovičová v inscenácii
reprezentuje svet, ktorý je očividne blízky všetkým účinkujúcim. Kornélia Kelnerová-Hodžová je aj v interpretácii Ingrid
Timkovej iná, autor na jej charakteristiku
tvorivo využíva „nemecké“ stereotypy, ale
za závojom racionalizmu presvitajú u nej
aj emócie prejavujúce sa v rozhodujúcich
momentoch.
Dá sa povedať, že až prítomnosťou
ženského prvku nadobúda inscenácia na
plastickosti a dovoľuje autorovi i režisérovi navodzovať rozmanité vzťahy vrátaslovenské pohľady 10
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ne erotických. V takej maskulínnej generácii, za akú sa často vydáva štúrovská,
je to určite osvieženie a pohľad z iného
uhla. Ženy v hre o Štúrovi sa búria proti
svetu mužov, založenom na večných (aj
krvavých) zápasoch. Nepredstavujú idylu, ale svoje vlastné túžby a predstavy.
Radikálne sa to prejavuje práve u Aničky
Jurkovičovej. Najmä predstaviteľky ženských postáv dokumentujú, aký herecký
potenciál má činohra Slovenského národného divadla.
Ku kladom inscenácie treba pripočítať
citlivé klavírne improvizácie Vladislava
Šarišského (a. h.) a adekvátnu invenčnú
scénu a kostýmy Petra Čaneckého. Zásluhou všetkých tvorcov vznikla inscenácia,
ktorá je dôstojným príspevkom k štúrovskému jubileu, ale má aj širšie dimenzie. Ocitá sa v prítomných súradniciach
nášho i európskeho spoločenského života a z tohto hľadiska je námetom na aktuálnu diskusiu, ktorá sa zďaleka nedotýka len minulosti. Malo by ísť o slovenský politický diskurz, ktorý zatiaľ zriedka dosahuje želateľnú intelektuálnu úroveň.
Inscenácia o Štúrovi by mala na javisku SND vydržať čo najdlhšie.
L A D I S L AV Š I M O N

S
V

Z
SPRÁVY Z VÝSTAV

V Slovenskej národnej galérii v Bratislave je od 19. júna do 1. novembra 2015
otvorená výstava Biedermeier. Ako sa
uvádza k výstave, biedermeier ako ideové
145
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a umelecké hnutie predstavuje dôležitý
medzník vo vývoji spoločnosti a kultúry
prvej polovice 19. storočia v strednej Európe. Na Slovensku je táto výstava prvým
pokusom o komplexnejšie prezentovanie
tohto štýlu a prináša diela pochádzajúce
zo slovenských zbierok a diela, ktoré boli
vytvorené na našom území.
Povedané s kurátormi výstavy, „prelomovým medzníkom pre rozvoj nového
výtvarného štýlu bol Viedenský kongres,
ktorý sa konal v rokoch 1814 – 1815 na
ktorom sa zišla elita európskej politickej
a kultúrnej scény. Na druhej strane môžeme toto obdobie ohraničiť revolučným rokom 1848 a nasledujúcou dekádou, keď
na našom území doznieva.“
Biedermeier, do istej miery nadväzujúci na vznešený empír, „bol inovatívny
v rámci svojho príklonu k jednoduchosti a ku komfortu. Jednoduchosť, príroda
a domáce prostredie sú podstatné prvky
aj v portrétnej tvorbe, ktorá bola v tom
čase prevládajúcim žánrom.“
Portrét Michala Miloslava Hodžu z roku 1846 od Jozefa Božetěcha Klemensa
patrí na výstave k maliarsky najhodnotnejším dielam. Klemens je aj autorom návrhu Memorandového prsteňa a Memorandových náušníc z rokov 1861 – 1962
(realizácia Andrej Uličný).
Ako zaujímavé portrétne dielo na
výstave upútal aj portrét kráľovského
komisára grófa Zichyho z roku 1840 od
Friedricha Liedera. K tým najpôsobivejším patrí menší, intimitou naplnený obrázok autora Petra Michala Bohúňa z obdobia rokov 1850 – 1860, portrét Ľudmily
Droppovej. Zachytáva útle mladé dievča
v ružových šatôčkach s očami zodvihnutými od ručnej práce a s úprimným pohľadom ešte takmer detskej tváre. Maliarsky
čistú prácu podčiarkuje sivé pozadie.
146
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Mnohé z vystavených diel potvrdzujú, že sa „aktivita spoločnosti obrátila do
privátnej sféry – do ,bezpečného‘ sveta
domácnosti, kde sa základom stala rodina s upevnenými vzťahmi. V domácom
prostredí meštianskej vrstvy nastalo oddeľovanie privátneho a pracovného sektora. Kancelárie, dielne či obchody sa postupne vytrácajú z domácností, čím sa zásadne mení štruktúra aj zariadenie.“
Výstava svojím širokým záberom
(okrem maľby, sochy a grafiky zahŕňa aj
oblasť nábytku, úžitkových predmetov
a obľúbených suvenírov) približuje ducha
doby v rozmanitosti žánrov.
J A N A P I V O VA R N Í K O VÁ

M

S
SPOZA MORAVY
Jaroslav Čejka: Odcizená krajina.
MOBA, Brno 2013

Onehdy nápaditý básnik a perestrojkový špičkový stranícky funkcionár, ktorý sa v nových časoch po novembri 1989
napriek všemožnej snahe ocitol vo vzduchoprázdne, v mnohým známej ignorancii a ostrakizácii, prichádza po rokoch
s prózou, vcelku dobrým románom (len
škoda chýb, čo v texte zostali), koketujúcim s kľúčovým románom (roman a clef).
Na pozadí zamotaných rodinných vzťahov protagonistov – sestier Very a Emy,
ich priateľa, sťaby surrealistického maliara Tomáša Rajena, ktorého smrť zaviní
nadaný básnik Pøemysl Rataj (neskôr za
normalizácie všade obratne všestranne
fungujúci šéf „cez kultúru“: žeby aspoň
slovenské pohľady 10

17. 9. 2015 9:23:09

čiastočná autorská sebareflexia?) na jednej zo stavieb socializmu – pred čitateľom
prebieha zložitý vývoj Československa
po druhej svetovej vojne, všetky zvraty
až po ten zatiaľ posledný a, samozrejme,
i Odcudzená krajina, Rajenov modernistický obraz, súčasne však niekoľkonásobná metafora po novembri 1989 reálne
odcudzeného obrazu (organizátorom krádeže je bývalý eštebák, ktorý maliara dlhodobo sledoval, teraz podnikateľ), ale takisto kusu stredočeskej zeme, ktorého sa
počas vojny zmocnila nemecká branná
moc a potom vlastne (ale to autor asi tak
ďaleko nemyslel, súdiac podľa schematických vsuviek) ukradnutá zem, ukradnutá
niekoľkonásobne jej obyvateľom a občanom pri oných politických zvratoch, keď
sa im všeličo nasľubovalo, obraz, na ktorom sa zjavujú siluety Hitlera a Stalina.
Neviem, nakoľko sa román dá čítať
ako skutočne kľúčový, inotajný: osoby,
ktorých mená pripomínajú reálne postavy, sú im niekedy dosť vzdialené, teda
aspoň niektoré z nich zostali verné svojmu proklamovanému presvedčeniu – na
rozdiel od iných, ktoré mali presvedčenie
zakaždým iné, teda vlastne žiadne. Iste
to tak niekedy je a iste tu Jaroslav Čejka,
ktorý bol posledným straníckym veliteľom
československej kultúry pred novembrom
1989, ktorú sa v duchu perestrojkových
modelov usiloval riadiť osvietenejšie, využil svoje znalosti straníckej verchušky.
Publicistický román je však rovnako vyrovnávaním s vlastným životom i vyjadrením postojov, ktoré sú však predsa len
menej zreteľné: ale postava Pøemka Rataja sa autorovi vcelku podarila. Takisto
jeho účtovanie so životom je účtovaním
celej nešťastnej generácie, ktorej vrchol
padol do dvadsaťročia tzv. normalizácie:
„Život se zrychluje. Ubíhá / růžovým údoslovenské pohľady 10
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lím smrti. / Paměť, ta plazivá lodyha, /
mění se v labuť, co škrtí. // Někteøí z nás
už umírají, / napnuti na skøipec ,ára‘. /
My zbylí klečíme na okraji / vyjem jak
fena, jež hárá.“ Pre tých, ktorí hlavne český priestor druhej polovice 20. storočia
dobre poznali, je román zrozumiteľnou
výpoveďou, horšie to bude pri ďalších generáciách, ktoré sú cieľavedome vedené
k tomu, aby minulosť svojej krajiny nikdy
nepoznali a aby im stačili novinové frázy,
každý deň trochu iné. A to je škoda, lebo
ktovie, možno tieto generácie čakajú ešte
ťažšie skúšky. Hocikomu asi unikne aj to,
že román je takisto obrazom tragédie českej ľavicovej avantgardy a idealistického
socializmu ako takého.
Zdeněk Pechal a kolektiv: Současná
ruská, polská a ukrajinská literatura. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc 2013
Každá takáto knižka je užitočná, pretože nás zoznamuje s tým, čo sa v spomínaných literatúrach dnes deje. Je dobre,
že máme v českom i slovenskom priestore preklady a prekladateľov, ktorí sa o to
systematicky starajú, ale ide o výber podľa ich vkusu alebo diktovaný trhom či
ideológiou, chýba nám objektívnejší pohľad na literatúry našich susedov alebo
skoro susedov. To spojenie troch literatúr,
jednej západoslovanskej a dvoch východoslovanských, je skôr náhodné, dané
kompetenciou príslušného univerzitného
pracoviska (Katedra slavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci), zameraním príslušného univerzitného pracoviska, lebo takmer každé
sa o také výbery stará alebo ich iniciuje
(pripomeňme napríklad brnianske výbery
z ruskej, ukrajinskej a bieloruskej litera147
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túry, podobné na Slovensku, ruská literatúra ich potrebuje asi najmenej, o tu záujem je), ale z úvodných štúdií vyplýva, že
majú všeličo spoločné: Poľsko sa už dávno poohliada po svojich starých Kresoch,
poľská politika a kultúra cielene formuje
-ukrajinské spoločenské vedomie, ruskoukrajinské väzby sú všeobecne známe.
V českom prostredí sa v slavistike objavili
dve koncepcie: jedna (neskorší akademik
Jiøí Horák, 1884 – 1975, literárny vedec
a folklorista pochovaný na Národnom
cintoríne v Martine medzi členmi rodiny
svojej manželky Anny Gašparíkovej Horákovej, 1896 – 1987, v rokoch 1929 –
1936 správkyňa osobného archívu prezidenta T. G. Masaryka) vychádzala z priority poľskej a ruskej literatúry, druhá
(Frank Wollman, 1888 – 1969, jeho nástupca, ktorý ho roku 1928 po príchode
z Bratislavy v Brne vystriedal) dávala
prednosť línii západoslovansko (česko-slovenskej) a juhoslovanskej, balkánskej (pod vplyvom vtedajšieho profesora
Univerzity Karlovej Slovinca Matiju Murka). Pechalova štúdia o ruskej literatúre
pokladá za hlavnú črtu súčasnej ruskej
prózy fragmentárnosť (je to, myslím si,
až priveľmi všeobecné a hodilo by sa to
takmer na každú súčasnú národnú literatúru, ale v Rusku je to zvlášť výrazné),
práca o jazyku ruskej prózy ako o prekladateľskom probléme z pera Zdeňky
Vychodilovej prináša zaujímavé postrehy,
lež obmedzené na určitý estetický prúd.
Michał Hanczakowski píše o poľskom románe, o ukrajinskej literatúre zase Radka
Merzová, autori jednotlivých medailónov
sú rusisti, ukrajinisti a polonisti. Je to
vcelku kompetentné.
Zväzok stojí na pomedzí akademického spisu – na báze grantu – ako informácie a na vzorke čitateľskej antológie, ktorá
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SP 10_15.indd 148

nazerá do súčasného literárneho diania
vlastne v dobrej polovici Európy. To nie je
málo. Rovnako tu však zíva biele miesto,
ktoré by mali českí a asi i slovenskí slavisti pomaly zapĺňať: komplexnejší obraz
tamojšej literatúry, rôznorodosť tendencií
a poetík, ale takisto politických konceptov
a názorov. Keďže sa literatúra často chápe
ako oneskorená, ale rovnako anticipačná
reflexia spoločenského pohybu, je potrebné, aby naša predstava o umeleckom
vývoji týchto troch krajín bola úplnejšia
a bez retuší: inak nás všetky tri spoločnosti môžu ešte prekvapiť.
Dalibor Vácha: Červenobílá. Euromedia Group, Knižní klub, Praha 2014
Dňa 28. októbra 2014 v prejave na
legendárnom pražskom vrchu Vítkov,
kde sa počas oslavy výročia vzniku Československej republiky, štátneho sviatku
Českej republiky, ktorý nie je sviatkom
Slovenskej republiky, hrala bývalá československá hymna v oboch častiach, vyzval
zástupca Zväzu bojovníkov za slobodu
ministra kultúry Českej republiky, aby
uvoľnil finančné prostriedky na podporu
legionárskej tradície, teda tradície československých légií. Na mieste sa priameho
ohlasu nedočkal. Legionárska tradícia sa
v Českej republike pripomína len zriedkakedy, na Slovensku ešte menej, azda len
v spojitosti s M. R. Štefánikom. Je to tradícia, ktorá je – ako každá tradícia – rozporuplná vnútorne i vonkajškovo. Literárne bola stvárnená v českej literatúre prvej
Československej republiky nespočetne
veľa ráz, a to s rozličným politickým zafarbením: pravicovo Rudolfom Medekom,
ľavicovejšie a kriticky Josefom Koptom
a Jaroslavom Kratochvílom. S ruskými
československými légiami bol spojený
slovenské pohľady 10
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i Jaroslav Hašek, ktorý z nich nakoniec
utiekol a stal sa načas boľševickým komisárom, ale potom sa zasa vrátil dopísať
Švejka. Légie boli predobrazom Československa, ich zásluhou sa nový štát etabloval v rozhodujúcich medzinárodných kruhoch, ich protiboľševické vystúpenie je
stále objektom výskumu, ich údajná „krádež“ ruského štátneho zlatého pokladu
a založenie Legiobanky sú doteraz obľúbenou témou Rusov. Juhočeský profesionálny historik a spisovateľ Dalibor Vácha
(nar. 1980) dostal za túto knihu cenu
Knižného klubu, ale...
Literárne je román veľmi schematický,
založený na situáciách akoby videných
očami mladého Rudolfa Medeka (1890
– 1940), zaplnený vykresľovaním bojov,
sexuálnych scén, s časovými prešmyčkami, ale inak je len málo zrozumiteľný – čo
je paradoxné – práve z hľadiska histórie.
Je to zmes, v poslednom čase v našej literatúre (ale aj inde) dosť obľúbená, literatúry faktu a jej beletrizácie. Zvyčajne
tak tvoria ľudia skôr akademického alebo
žurnalistického zamerania, ktorí si netrúfajú na silný príbeh a priamu umeleckú
štylizáciu, ale prelínajú beletriu s faktografiou, ktorá je však len náznaková.
Bežne to dopadne tak, že ani beletria, ani
dokumenty nie sú nijako oslnivé. To sa
stalo, zdá sa, i tu, hoci nechceme autorovi
ubližovať. V estetike románu chýba výraznejšie príbehové, naratívne a štylizačné
ukotvenie, v štruktúre dokumentu zasa
ostrejší, trebárs celkom protitradičný, pohľad. Sú tu náznaky expresionistickej poetiky, trhané zábery, niečo z „camera eye“
Johna Dosa Passosa alebo Rusov Borisa
Pilňaka či Arťoma Vesiolého, ale to je už
známe a možno i trochu opotrebované.
To, čo zostáva, je portrét Rudolfa Medeka a ďalších, umenie portrétu je autorovi
slovenské pohľady 10
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vlastné a je v ňom najsilnejší. A potom
určité scény, tá najsugestívnejšia z celkom
iných čias, totiž z Medekovho pohrebu
v temnom roku 1940, kde zaznie prejav
básnika Josefa Horu prednesený priškrteným hlasom a kde rovnako vznikne báseň
Františka Halasa: „Zpívám si píseň tu jeho
mezi všemi / se mnou ji notí køídly havrani
/ Všichni budem v čiernej zemi / srovnáni
srovnáni.“ Medek radostne sa vracajúci
do vlasti ako legionársky hrdina a Medek
v truhle a všetci nad mŕtvolou oslavovanej republiky tvárou v tvár smrti, to je záverečný a asi najpôsobivejší akord zmaru
a najsilnejšia scéna románu. Mám k tejto
téme predsa len emotívnejší vzťah: po
dedkovi, ktorý prešiel Transsibírsku magistrálu v preslávených „tepluškách“ trikrát a cez Kanadu sa dostal domov v roku
1920. Od neho od detstva viem o légiách,
keď sa o nich nesmelo hovoriť, a o Rusku,
Rusoch a Ukrajincoch, boľševikoch a občianskej vojne, bez diplomatických ohľadov, oficialít a ideológií, vecne a osobne.
To si však nechám pre seba. Hádam tento
Váchov román povzbudí ďalších autorov,
medzi nimi možno i nejakého slovenského z najmladšej generácie.
IVO POSPÍŠIL

(Z češtiny preložil Jaroslav Vlnka)

NA KUS REČI
S MARTINOM ŠULÍKOM
V Žiline ešte pred začatím letnej sezóny pripravoval svoje programy Jaroslav
Horečný, člen združenia Výtvarná agentúra A1. Okrem výstav v nových priestoroch Galérie F najnovšie organizuje besedy so známymi osobnosťami literárneho,
výtvarného a filmového života. Takým
149
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bolo napríklad stretnutie s významným
slovenským režisérom Martinom Šulíkom, rodákom zo Žiliny. Za spoločný stôl
si ho do žilinského Domu odborov pozval
publicista a moderátor Milan Matušinský.
Atmosféru večera spríjemňovalo vystúpenie Saxofónového kvarteta Konzervatória
Žilina pod vedením Marka Pastírika. Matušinský už predtým úspešne realizoval
podobné projekty s ľuďmi z umeleckej
brandže a získal si priaznivcov. S Martinom Šulíkom, ako prezradil v úvode
umeleckého stretnutia, ho spája vysokoškolské prostredie, kde obaja prednášajú,
ale aj spoločný záujem o film ako taký,
podčiarknutý Šulíkovým tvorivým vkladom.
Martin Šulík pochádza z hereckej
rodiny. Jeho otec Anton Šulík, herecká
legenda, hral vo viacerých známych slovenských filmoch. Syn ho v roku 1992 obsadil do vlastného filmu Všetko, čo mám
rád; aj preto tento film považuje za svoj
najobľúbenejší, najbližší jeho srdcu. Navyše deväťdesiaty druhý rok bol vraj plný
nádeje, všade vtedy vládla tá správna
atmosféra. Dnes sa podľa Šulíka menej
nakrúca, aj film je ovplyvnený peniazmi.
Pôvodne chcel Šulík, ako sám povedal, študovať divadlo, herectvo – veľký
vplyv mal naňho práve jeho otec, bol mu
vzorom. Divadlo sa však na vysokej škole
otváralo každé dva roky, a tak mu napokon prischol film. Vyštudoval Vysokú školu múzických umení (VŠMU) v Bratislave,
odbor filmová a televízna réžia. Už počas
vysokoškolského štúdia nakrútil zopár filmov (Vešiak, Životopis, Túlavý psík, Dvor,
Skon Paľa Ročku a iné). Štúdium dokončil
v roku 1986 stredometrážnym hraným
filmom Staccato.
A ako je to s jeho herectvom? Martin
Šulík sa totiž úspešne zhostil aj herec150
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kých úloh a zahral si vo viacerých slovenských filmoch. Prvú väčšiu rolu získal vo
filme Uhol pohľadu, kde stvárnil postavu
študenta Stoklasa. Predstavil sa však aj
v ďalších filmoch – napr. Kára plná bolesti, Zakázané uvoľnenie, Výlet.
Alfou a omegou Šulíkovej tvorivej
činnosti je však režisérstvo. Stál pri viacerých významných filmoch, ocenených
doma i za hranicami. „Je pravda, že dnes
sa menej nakrúca, sú to skôr komorné príbehy, pretože za všetkým stoja peniaze,“
zamýšľa sa nad podmienkami filmárskej
práce režisér Šulík. „Tlaky na úkor tvorivosti – kedysi ideologické, dnes finančné.
Ja som mal to šťastie, že som narazil na
tých správnych producentov, najmä na
Ruda Biermanna.“
Martin Šulík debutoval v roku 1991
snímkou Neha scenáristu Ondreja Šulaja. Potom prišli na rad medzinárodne
úspešné filmy, za ktoré získal ocenenia –
viacero Českých levov, ocenenia na MFF
Karlovy Vary, v Cottbuse, Mannheime
(Nemecko), Bologni, Turíne (Taliansko),
Saint-Étienne (Francúzsko), Cenu slovenskej filmovej kritiky, Cenu českých filmových kritikov atď. Ide o filmy Všetko, čo
mám rád (1992), Záhrada (1995), Orbis
Pictus (1997), Krajinka (2000) – scenáristická spolupráca s Dušanom Dušekom,
Slovenská filmová a televízna akadémia
určila do výberu na oscarové nominácie
snímku Slnečný štát (2005) – nominácia
na Českého leva. Známe sú aj jeho dokumentárne filmy, napríklad Nenakrútené
filmy Juraja J. (2001), Klíč k určování trpaslíků aneb Poslední cesta Lemuela Gullivera (2002) o živote českého režiséra
Pavla Juráčka alebo dokument Martin
Slivka – muž, ktorý sadil stromy (2007)
o významnom tvorcovi slovenského dokumentárneho národopisného filmu a etslovenské pohľady 10
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nografovi M. Slivkovi. Najrozsiahlejším
dielom v oblasti dokumentárnej filmovej
tvorby sú však Zlatá šedesátá – projekt
o filmároch československej novej vlny,
na ktorom Martin Šulík pracuje.
„Samotné nakrúcanie, to nie je to najťažšie na tvorbe filmu,“ povedal na margo
svojej práce režisér Martin Šulík. „Najdôležitejšie je vymyslieť niečo dopredu, pripraviť hodnotný scenár. Vždy som sa ako
režisér na ňom podieľal, chcel som ho dokonale ovládať. Takže som pri nakrúcaní
vlastne nepoužíval cudzí scenár... Ak už je
toto všetko pripravené, ako má byť, potom
sa film robí dobre.“
L A D I S L AV H R U BÝ

LAUDÁCIO FORMOU
RECENZIE
V minulom roku vyšla monografická
práca Mojmíra Mamojku Zmluvné umenie v obchodnom práve (Wolters Kluwer,
Bratislava 2014), autora, ktorý sa 29. júla
tohto roku dožil šesťdesiatpäť rokov. Autor recenzie sa chce touto cestou pripojiť
k mnohým gratulantom k jeho životnému
jubileu. Pritom mu praje pevné zdravie,
šťastie v rodine a ďalšie úspechy v náročnej a zodpovednej vedecko-pedagogickej
práci, ako aj v spoločensko-politickom
živote.
Monografickú publikáciu z oblasti
obchodného práva Slovenskej republiky
treba jednoznačne privítať ako pozitívny vydavateľský a autorský počin, a to
najmä preto, že ide o jedinečnú matériu
obchodno-právneho a podnikateľského
charakteru. Predmetná práca významným spôsobom obohatila náš knižný trh
a v podnikateľskej sfére určite prispeje
slovenské pohľady 10
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ku skvalitneniu činnosti subjektov fungujúcich v tejto oblasti, a to predovšetkým
v zmluvnom obchodnom systéme.
Monografia sa z hľadiska štruktúry
skladá z predslovu, príspevku o autorovi
a deviatich kapitol, ktoré obsahujú jednotlivé podkapitoly, obsahuje aj použitú
literatúru a vecný register. Autor v predslove objasňuje, prečo sa túto prácu rozhodol napísať. Okrem iného zdôrazňuje,
že: „podnikateľský svet sa musí o zmluvné vzťahy obchodnoprávnej povahy zaujímať intenzívnejšie ako doposiaľ – nie
preto, že by tento svet upadol do pracovného a vzdelávacieho ošiaľu, ale preto, že
vedomostné a skúsenostné inštrumentárium, ktoré sa týka zmluvných vzťahov, je
čím ďalej častejšie podmienkou prežitia
podnikateľského subjektu“. Poukazuje na
to, že „kniha môže prispieť k čo najefektívnejšiemu uplatňovaniu právnej úpravy
týkajúcej sa zmluvného sveta podnikateľov“.
O autorovi sa dozvieme: „Mult. Dr. h. c.
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., patrí
už roky medzi najvýraznejšie osobnosti
nielen akademického, ale v ostatných rokoch aj spoločensko-politického života.
Je profesorom obchodného práva, pričom
v rámci jeho špecializácie a vedecko-publikačnej aktivity je autorom desiatich monografií a viac ako 150 odborných a vedeckých článkov, za ktoré získal niekoľko
ocenení vrátane Slovenského literárneho
fondu. Pôsobí aj ako člen viacerých rozhodcovských súdov. V súčasnosti vykonáva funkciu dekana Právnickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici.“
Profesor Mojmír Mamojka bol v rokoch 1997 – 2003 dekanom Právnickej
fakulty UK v Bratislave a v rokoch 2004
– 2006 dekanom Právnickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici. Okrem toho pôsobí
151
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ako člen viacerých vedeckých rád právnických fakúlt a slovenských univerzít.
Môžeme uviesť, že v rokoch 2002 – 2007
bol členom Súdnej rady Slovenskej republiky, v rokoch 2006 – 2010 poslancom
NR SR a predsedom jej ústavnoprávneho
výboru a od roku 2012 až dodnes je opäť
poslancom NR SR a predsedom Výboru
pre vzdelanie a vedu, mládež a šport. Pritom je viac rokov aktívnym advokátom
zapísaným v zozname Advokátskej komory SR. Okrem toho je aktívnym členom
Matice slovenskej a predsedom jej legislatívnej komisie.
Prvá kapitola je venovaná základným
pojmom (1. podkapitola: Zmluva, 2. podkapitola: Záväzok). Druhá kapitola s názvom Kontraktačný mechanizmus má tri
podkapitoly: 1. Podnikateľ a morálka, 2.
Kontraktačný mechanizmus, 3. Konanie
v mene podnikateľa. Tretia kapitola Princípy a všeobecné inštitúty obchodných záväzkových vzťahov má takisto tri podkapitoly: 1. Typológia obchodných vzťahov,
2. Dôležité právne inštitúty obchodných
záväzkových vzťahov, 3. Zabezpečovacie
právne inštitúty (táto podkapitola obsahuje ešte štyri subpodkapitoly). Štvrtá
kapitola nazvaná Porušenie zmluvných
povinností a jeho následky si v troch podkapitolách všíma: 1. Omeškanie dlžníka,
2. Oneskorenie veriteľa, 3. Povinnosti kupujúceho. Piata kapitola je o kúpnej zmluve a v troch podkapitolách rieši: 1. Pojmové vymedzenie kúpnej zmluvy, 2. Povinnosti predávajúceho, 3. Povinnosti
kupujúceho. Šiesta kapitola Zmluva o dielo rozoberá v dvoch podkapitolách 1. Pojmové vymedzenie zmluvy o dielo, 2. Vykonanie diela. Siedma kapitola nazvaná
Mandátna zmluva neobsahuje podkapitoly. Ôsma kapitola Kto s kým, ako
a prečo (alebo všetko je o ľuďoch) objas152
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ňuje v dvoch podkapitolách témy ako:
1. Nadriadený neprávnik a právnik (niečo
o ich vzťahoch), 2. Predzmluvná etapa.
V poslednej deviatej kapitole sa hovorí
o obchodnom práve (Obchodné právo
a záväzky po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie) a podrobnejšie
v dvoch podkapitolách rozoberá tematiku: 1. Zmluvné právo a vybrané smernice
Európskej únie, 2. Ako ďalej v európskom
zmluvnom práve. Použitá literatúra obsahuje bohatý zoznam zahraničnej a domácej literatúry. Publikácia je ukončená
vecným registrom (s. 213 – 216).
Predmetná monografická publikácia je aktuálna z troch dôvodov: Po prvé,
predstavuje nový uhol pohľadu na zmluvu, a to určitým spôsobom pertraktovaným v autorskom texte publikácie, ktorý predstavuje „umenie“ kontraktácie
zmlúv. Po druhé, autorský text obsahuje
rozsiahle teoretické poznatky spojené
s praktickými profesionálnymi zručnosťami a vhodnými pôvodnými rétorickými
danosťami autora. Po tretie, monografia
obsahuje i viaceré návrhy de lege ferende
na využitie v legislatívnej praxi.
Na základe formy spracovania matérie, využitia veľkého množstva zahraničnej i domácej literatúry a právnych
prameňov, ako aj poznámkového aparátu možno konštatovať, že ide o pôvodné
originálne dielo. Rovnako to potvrdzuje
prínos pre rozvoj vedy obchodného práva, ako aj množstvo vlastných názorov na
skúmanú problematiku.
Z hľadiska metodologického, formálneho a obsahového je monografická
publikácia napísaná prehľadne, vhodným
štýlom a na slušnej odborno-teoretickej
a jazykovej úrovni. Jednotlivé kapitoly sú
usporiadané z hľadiska obsahového – vecného – systematicky, nadväzujú na seba
slovenské pohľady 10
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logicky, a tak vytvárajú ucelený logický
celok. Publikácia zrozumiteľným štýlom
presviedča čitateľa o správnosti prezentovanej matérie. Môžeme zodpovedne konštatovať, že z hľadiska metodického, ako
aj didaktického bude možné publikáciu
využiť i v pedagogickom procese, najmä
na právnických fakultách pri výučbe obchodného práva.
Mojmír Mamojka získal za túto monografickú publikáciu výročnú cenu Literárneho fondu za rok 2014, ktorá mu
bola slávnostne udelená na slávnostnom
zhromaždení v Zichyho paláci v Bratislave.
J A R O S L AV C H O VA N E C

L
S

Z
Z LITERATÚRY
ZAHRANIČNÝCH
SLOVÁKOV

Letné číslo Nového života 5 – 6/2015,
mesačníka pre literatúru a kultúru vydávaného Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci, prinieslo opäť
zaujímavú a pestrú ponuku textov rozličných žánrov. Úvodná strana v tomto ročníku patrí ako zvyčajne ukážke z modernej a postmodernej srbskej poézie, a to
vo výbere Víťazoslava Hronca, tentoraz
sa môžeme začítať do básne Nirvána od
Vladislava Petkoviæa-Disa (1880 – 1917).
V rubrike Rozkoš z textu, ktorej témou
sú v tomto ročníku otázky zla a dobra, si
môžeme prečítať esej Miroslava Keveždiho s lakonickým názvom Zlo, v ktorej
autor – prvý riaditeľ Ústavu pre kultúru
slovenské pohľady 10
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vojvodinských Rusínov – podáva filozoficko-teologickú reflexiu vzťahu zla a dobra,
synonymicky zobrazeného aj v podobe
vzťahu tmy a svetla. Esej zaujme porovnávaním troch spôsobov narácie o začiatku (stvorení) sveta, a to v judaistickej,
kresťanskej a indickej tradícii.
Čitateľsky obľúbená rubrika Chat
prináša ďalší dvojrozhovor, ktorý pod
názvom Fixácia identít je čistá ilúzia pripravila Vladimíra Dorčová-Valtnerová so
srbským spisovateľom, publicistom a prekladateľom Vladimirom Arsenijeviæom
(1965) a slovenským spisovateľom, publicistom a prekladateľom Michalom Hvoreckým (1976). Hlavnými témami rozhovoru, okrem identity moderného človeka,
je problematika nacionalizmu a takisto téma týkajúca sa postavenia a úlohy
spisovateľa v dnešnej spoločnosti, konkrétne v Srbsku a na Slovensku, ako aj
postavenie literatúry a vôbec celej kultúry v oboch týchto krajinách a možnosti
presadiť sa so svojou literatúrou v európskom či svetovom kontexte...
S oboma autormi sa môžeme stretnúť aj v rubrike Pulzovanie literatúry, kde
okrem ukážok z próz oboch rozprávajúcich sa nájdeme aj básne Michala Bíreša
Plombované časy (ocenené v súťaži Nového života roku 2014), zaujímavú poviedku Povedal si od Miša Smišeka (takisto
ocenenú v súťaži NŽ v minulom roku)
a napokon výber z básní Daniela Pixiadesa (1931), kysáčskeho rodáka žijúceho
v Kanade.
V rubrike Texty a kontexty sa začítame
do esejistického textu literárnej vedkyne,
pedagogičky a spisovateľky Márie Myjavcovej Mozaika clivoty za ubiehajúcim
časom, v ktorom autorka ponúka svoje
„tiché úvahy nad knihou Samuela Boldockého Predtým a potom“.
153
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Spomienkam na tohto autora sú
v rubrike In memoriam venované aj texty Kataríny Melegovej-Melichovej a Viery
Benkovej, ktoré pripomínajú odborné zásluhy na rozvoji slovenskej vojvodinskej
literatúry, ale i ľudské kvality Samuela
Boldockého.
V rubrike Literárne snemovanie prezentuje Vladimíra Dorčová-Valtnerová
Správu Komisie pre udelenie Ceny Nového
života za rok 2014. Uvádza v nej mená
autorov, ktorí zaujali komisiu svojimi príspevkami, ako aj návrh stanoviť presné
pravidlá ceny časopisu NŽ do budúcnosti.
V rámci rubriky sa začítame ešte do úvahy Martina Prebudilu Bude poéziu ešte
niekto čítať? a lyrických úvah Jána Labátha Zápisky z chodenia v kruhu.
Číslo tradične obsahuje rubriku venovanú recenziám nových knižných titulov,
tentoraz je to recenzia Anny Margaréty
Valentovej na knihu Jazykovedné práce
Vladimíra Hurbana Vladimírova, recenzia
Etely Farkašovej na už spomínanú antológiu esejí Predtým a potom, ktorú zostavil Samuel Boldocký, a napokon recenzia
Zdenky Valentovej-Beliæovej na knižku Michala Gombára Zakladanie knižnice v Kysáči.
V rubrike Miscelaneá sa v článku Vladimíra Valentíka dočítame o geometrickej abstraktnej krajine Daniely Triaškovej, ktorú autorka predstavila na výstave
v máji tohto roku v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Prácami tejto
autorky je ilustrované nové číslo časopisu.
E FA R

L

LECHÁREŇ
FÍHA, KNIHA!
ALEBO
JESENNÉ LISTOVANIE
J. Banáš: Kerestúr
V. Šikulová: Treska v dome
K. Peteraj: Kosa v priesvitných čatách
Ľ. Jurík: Rozhovory po brokoch
M. Haugová: Písať ako kýchať
P. Mišák: Sanice
J. Šebo: Tehelné mole
G. Bernátová: Nevyspytateľná sprcha
O. Kalamár: Ivo u baróna
E. Dedinská: Dve tváre dvoch rúžov
S. Rakús: Fráza zuhoľnenia
●

VIDELA/ČÍTALA/POČULA
Kto neskoro chodí, ďaleko býva.
n

Optimizmus je spôsobený nedostatkom informácií, pesimizmus ich nadbytkom.
n

Po vynáleze písacieho stroja sa gramatickým chybám začalo hovoriť preklepy.
n

Heslo vorkoholikov: Najprv práca, potom práca.
n

Literatúra je nezastupiteľná. Televízorom almaru nepodložíš.
n

Kto pravidelne cvičí, zomrie zdravší.
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●

O KOM, O ČOM

S

– Oci, prečo nášmu dedovi hovorili národný buditeľ?
– Lebo keď išiel z krčmy, zobudil tri dediny.

PRVÁ BÁSEŇ
Vybral som sa na túru sám s plným
batohom jablčného vína, že zložím na
počesť slovenských dejateľov báseň. Tak
som vyliezol na poľovnícky posed, kde
bolo napísané: Seďte v kľude. Sadol som
si teda a v pokoji otvoril jablčné víno. Papier a ceruzku som mal pripravené. Potom si už nič nepamätám, len ráno som
nožíkom do dreva vyryl báseň: Vyšlo slnko nad lesom, opil som sa, ale som. Tak
po mne okrem fliaš jablčného vína aspoň
niečo zostalo.
Braňo Mojsej (Z autobiografie Vytriezvenie)

STALO SA
V MARTINSKEJ
REDAKCII
Pýta sa Štefan Haviar začínajúceho
básnika:
– Už ste túto svoju poému niekomu
čítali?
– Nie, nikomu!
– A od čoho máte ten monokel?
MILAN LECHAN

slovenské pohľady 10
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P
PRIPOMÍNAME SI

Andrej Mojžiš – 90
Viac ako šesťdesiat
rokov mimoriadne plodného hereckého života
strávil v jedinom divadle
– zvolenskom. Na javisku
vytvoril viac než 160 rozmanitých postáv, ďalšie
desiatky v celovečerných a televíznych
filmoch, v stovkách rozhlasových relácií počuť jeho hlas, rovnako z množstva
dabovaných zahraničných filmov a seriálov. Z nesmierne bohatej filmografie
spomeňme aspoň niekoľko titulov, v ktorých uplatnil kreativitu a mnohostrannosť
hereckého majstrovstva: Dáždnik svätého
Petra, Drak sa vracia, Sebechlebskí hudci,
Život na úteku, Demeterovci, Ako sa Vinco
zaťal, Jedenáste prikázanie, Louis Pasteur,
Smrť chodí po horách, Reverend, Solúnski
bratia, Vyššia moc, Tábor padlých žien,
Sokoliar Tomáš, Nedodržaný sľub... Je nositeľom viacerých významných ocenení,
roku 2007 prevzal z rúk prezidenta SR
Pribinov kríž II. triedy.
Narodil sa 16. októbra 1925 v Kremnici.
n

Libuša Friedová – 90
Po niekoľkoročnej práci v Sociologickom ústave SAV v Bratislave pracovala
až do roku 1981 v Zorničke (zastupujúca šéfredaktorka). Už predtým ju poznali
najmä čitatelia denníkov, do ktorých písala fejtóny, resp. básne. Neskôr sa sústredila výlučne na tvorbu pre deti a mládež
(próza, poézia, scenáre, rozhlasová tvor155
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ba). Publikovala priebežne v detských časopisoch
i knižne (z poézie Kufrík,
z prozaických knižiek
Maľované čítanie alebo
Môj prvácky rok, Rozprávky v dome, Rozprávky
s podkovičkami, Rozprávky zo skrine, Babka a kocúrik Gíra, Magdalénka a škriatkovia, z rozhlasových seriálov napríklad
Mášenka a päť domácich škriatkov, Papierová lastovička, Slávik, ktorý sa usmieval
a viaceré ďalšie). Patrí k veľmi obľúbeným autorom píšucim pre najmenších.
Narodila sa 17. októbra 1925 v Zdounkách pri Kroměříži, Česko.
n

Milan Leščák – 75
Jeden z našich najvýznamnejších etnológov sa roky špecializuje na slovesnú
folkloristiku, dejiny a teóriu folkloristiky,
ale aj na vzťah medzi folklórom a literatúrou. Po vedeckovýskumnej práci v Národopisnom ústave SAV začal od roku
1991 pôsobiť aj pedagogicky (Katedra
folkloristiky a regionalistiky UKF v Nitre,
ktorú spoluzakladal, neskôr pôsobil na
UK v Bratislave). Okrem desiatok vedeckých článkov a štúdií je autorom viacerých významných prác z oblasti folkloristiky (Slovenské ľudové hádanky, Folklór
a folkloristika/O ľudovej slovesnosti – spolu s O. Sirovátkom, O asimilácii folklórnej
a literárnej komunikácie/Folkloristické
pohľady, Pramene k tradičnej duchovnej
kultúre Slovenska, učebnice Úvod do folkloristiky a Folklór a scénický folklorizmus
a i.). Od roku 2006 garantuje v Národnom osvetovom centre projekt Encyklopédia scénického folklorizmu na Slovensku.
Roku 1986 spolu s V. Marčokom pripravili
na vydanie výber z folklórnej ľúbostnej
156

SP 10_15.indd 156

lyriky s názvom Červené jabĺčko v oblôčku mám. Ako editor sa podieľa na tvorbe významných zborníkov s tematikou
folklóru. Je členom viacerých poradných
orgánov a redakčných rád (sám v rokoch
1988 – 1997 viedol časopis Slovenský národopis).
Narodil sa 12. októbra 1940 v Levoči.
n

Ivan Hnát – 75
Dlhoročný pedagóg na
skalickom gymnáziu vydal niekoľko zbierok poézie: Veršo(š)tepy, En Passant, Neúplný tretí tucet
a Deviata vlna. Roku 2013
mu vyšla knižka s názvom Enigma, ktorú venoval maturantom
a budúcim vysokoškolákom, ktorí sa rozhodli bližšie spoznať tajomstvá chémie.
Narodil sa 9. októbra 1940 v Holíči.
n

Nelida Noskovičová – 75
Viac ako päťdesiat
rokov svojho života sa
venuje latinskoamerickej
a španielskej literatúre
nielen prekladmi mnohých špičkových diel,
ale aj organizátorskou
činnosťou (na Universidad Complutense
v Madride, kde pôsobila v rokoch 1981
– 1985 a založila lektorát slovenského jazyka a literatúry, na ktorom potom
pôsobila ako lektorka v rokoch 1997 –
2001), po roku 1990 pôsobila dva roky
ako diplomatka v Argentíne, reprezentovala Slovensko na odborných kongresoch
a kolokviách po celom svete, zostavila
niekoľko antológií, s viacerými vydavateľstvami spolupracovala ako lektorka pri
slovenské pohľady 10

17. 9. 2015 9:23:10

prekladoch diel, pravidelne publikovala
v odborných časopisoch a pod. Niekoľko
rokov pôsobila ako pedagogička na UK
v Bratislave, v súčasnosti žije na juhu
Španielska. Z jej literárnovedných prác
spomeňme diela ako Vývoj čilskej drámy,
Panorama de la literatura Argentina, Podoby súčasnej španielskej prózy 1 – 2. Zo
španielčiny preložila množstvo diel svetového významu, o. i. od P. Nerudu, M. V.
Llosu, J. Cortázara, J. L. Borgesa.
Narodila sa16. októbra 1940 v La Plate v Argentíne.
n

František Poul – 70
Hudobný skladateľ,
pedagóg a najmä režisér
stoviek nahrávok s poprednými sólistami a telesami pôsobil dlhé roky
v Slovenskom rozhlase,
istý čas aj vo vydavateľstve Opus, v súčasnosti sa venuje viac
pedagogickej práci (VŠMU v Bratislave).
Ako uvádza hudobná teoretička Lýdia
Dohnalová v knihe 100 slovenských skladateľov, „jeho hudobná tvorba nie je veľmi rozsiahla, ale predstavuje sa v nej ako
autor s vycibreným zmyslom pre rovnováhu formy, ktorý ovláda inštrumentálnu
techniku a pôsobivú stavbu kontrastov“.
Navyše, je žánrovo pestrá: Klavírna suita, Dychové kvinteto, Dva detské zbory,
Symfonieta pre veľký orchester, Pastierske
impresie zo Spiša, Hmly nad hladinou pre
komorný orchester a i.
Narodil sa 27. októbra 1945 v Prahe
(Česko).
n

Magda Baloghová – 70
Málokto sa jej vyrovná v mnohoročslovenské pohľady 10
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nom pôsobení v jedinom
vydavateľstve (Mladé letá od roku 1969!), ale aj
v nepretržitej práci s detskou literatúrou. Jej sa
venovala nielen ako redaktorka (postupne od jazykovej cez redaktorku pôvodnej tvorby,
vedúcu redakcie až po šéfredaktorku),
ale aj ako autorka úspešných detských
knižiek, resp. leporel (Kto pomáha mojej
mame, Ako rastieme, Na prváckom kolotoči, O macíkovi, Autíčko Blesk, Delfínček
Filip a i.). Pre dospelých čitateľov vydala
roku 1983 zbierku Zrkadlenie (pod rovnakým názvom vyšla aj roku 2007 v matičnom vydavateľstve). Stála pri zrode mimoriadne úspešnej a dodnes trvajúcej celoslovenskej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Napísala
teoretický materiál pre potreby literárneho vzdelávania Keď má básnik šťastnú
chvíľu: O slovenskej poézii pre deti (1971).
Zostavila niekoľko zborníkov, resp. výberov z tvorby autorov pre deti (J. Pavlovič, J. Navrátil, K. Bendová a i.). Niekoľko titulov preložila z angličtiny a češtiny
(Korytnačka Dorka a Lienka Julinka od
S. Boneovej, Zvedavý Počítajko a Neposlušné prasiatko od R. Scarryho a i.).
Narodila sa 30. októbra 1945 v Novom Meste nad Váhom.
n

Jozef Špaček – 65
S dvojročnou prestávkou (1986 –
1987), keď pôsobil ako riaditeľ Záhorského múzea v Skalici, sa venuje výlučne pedagogickej práci (gymnázium v Skalici).
Prózy a kritické články začal publikovať
v časopisoch, prvá samostatná kniha próz
mu vyšla roku 1980 (Na kobyle, na žrebcovi). Prostredníctvom hlavnej postavy
157
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Huga Grefta na ňu voľne nadväzujú aj romány
Ruže a tŕnie (1991) a Sever a iné túžby (1996).
Po desaťročnej pauze
mu vyšla kniha poviedok
s názvom Niečo o abecede
(2006) a potom zaujímavý román V ulitách (2008), v ktorom sa vracia do obdobia politicko-spoločenského zlomu u nás
v roku 1989. Tematicky sa pohybuje výlučne vo svojom rodisku. Napísal teoretickú prácu Súčasná slovenská próza (1994)
a pre stredoškolákov Slovenská a svetová
literatúra k maturite (2001).
Narodil sa 8. októbra 1950 v Skalici.
n

Mária Bátorová – 65
Popredná literárna
vedkyňa (v súčasnosti
Ústav svetovej literatúry
SAV), ale aj prozaička,
poetka, esejistka, publicistka a pedagogička
vyštudovala v rokoch
1969 – 1974 germanistiku a slovakistiku
na FF UK v Bratislave a následne v Halle
v Nemecku (Univerzita Martina Luthera). Ako pedagogička začala na gymnáziu
v Nitre, od roku 1985 už pôsobila v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave.
V rokoch 1995 – 1998 prednášala slovenskú literatúru na univerzite v Kolíne
nad Rýnom. Literárnovedný výskum prvý
raz komplexnejšie prezentovala v práci
Roky úzkosti a vzopätia (1992). Celkovo
je autorkou siedmich literárnovedných
monografií (okrem spomínanej prvej sú
to napr. Jozef Cíger-Hronský a moderna:
Mýtus a mytológia v literatúre, Paradoxy
Pavla Straussa, Slovenská literárna moderna v spektre svetovej moderny, Dominik
158
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Tatarka – slovenský Don Quijote, v spolupráci s Jozefom Hviščom, Viliamom
Marčokom a Vladimírom Petríkom Biele
miesta v slovenskej literatúre). Absolvovala viac odborných stáží a študijných pobytov v zahraničí (o. i. na prestížnych univerzitách vo Švédsku, v Rakúsku, v Nemecku, v Česku). Mimoriadne bohatá je
jej publicistická práca – napísala stovky
odborných článkov, esejí, štúdií a recenzií. Výber z nich obsahuje titul s názvom
Medzi ideálom a ničotou: na pomedzí žánrov esejistika a publicistika, ktorý vyšiel
roku 2014. V oblasti umeleckej literatúry
debutovala roku 1993 poviedkami a novelami v knihe Zvony v kameni. Z ďalších
kníh (o. i. v nich kombinuje prózu s poéziou) spomeňme Tíš, Tell, Biele steny.
Roku 2008 jej vyšiel výber z poézie Púšte
a oázy a o dva roky neskôr román Stred.
Viaceré jej prózy a básne boli preložené
do cudzích jazykov. Za tvorbu získala
niekoľko ocenení doma i v zahraničí. Je
členkou vedeckých a umeleckých rád,
resp. odborných komisií (o. i. aj členkou
redakčnej rady Slovenských pohľadov).
Narodila sa 19. októbra 1950 v Trenčíne.
n

Jozef Čertík – 65
Vzdelaním novinár
(žurnalistika na FF UK
v Bratislave) pracoval
v Slovenskom rozhlase
a vo vydavateľstve Smena, kde edične pripravil
na vydanie takmer štyridsiatku titulov pôvodnej slovenskej poézie
a prózy (o. i. v tom čase preložil z češtiny
aj zbierku Jiøího Žáčka Anonymná múza,
ktorá vyšla roku 1983). Literárne kritiky
a recenzie publikoval v popredných peslovenské pohľady 10
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riodikách (aj v Slovenských pohľadoch),
zostavil antológiu zo slovenskej satirickej
prózy s názvom Sen o pečiatke (1986)
a slovenskej satirickej poézie Dlhší o hlavu (spolu s T. Janovicom, 1988), podieľal
sa na zostavení viacerých ďalších antológií z tvorby zahraničných autorov a sám
zostavil výber zo štúrovskej poézie Slobodienka moja, ktorý vyšiel roku 200l. Ako
autor debutoval samostatnou zbierkou
básní Voľným okom (1988). O desať rokov
neskôr mu vyšla ďalšia básnická zbierka
nazvaná Perovky a roku 2004 v matičnom
vydavateľstve Dodatok k ruži. Niekoľko
zaujímavých portrétov o popredných slovenských literátoch napísal pre rozhlasové vysielanie.
Narodil sa 28. októbra 1950 v Sebedraží.
n

Jozef Leikert – 60
Autor viacerých zaujímavých titulov poézie
(Potichu, Odstrihnuté zvony, Pokosená hlina, Šepot
krokov, Nahá tvár, Pominuteľnosť, Dotyky duše,
Večnosť koreňov, Naboso,
Dvojdlaň) a literatúry faktu (o. i. Ráno
prišla noc, Testament svedomia – rozhovory s Ladislavom Ťažkým, Čierny piatok sedemnásteho novembra, Sny v okovách, 55
najkrajších miest a mestečiek Slovenska,
Taký bol Ladislav Mňačko, 111 osobností
Slovenska, Ukradnutá mladosť) pôsobí už
dvadsať rokov ako pedagóg (systematicky
od roku 1995, v súčasnosti ako dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy). Ešte pred začiatkom štúdií na FF UK
v Bratislave pracoval ako redaktor v rozhlase, po skončení ako redaktor v denníku Smena. Niekoľko rokov pracoval pre
slovenské pohľady 10
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prezidenta Rudolfa Schustera (riaditeľ
tlačového odboru, resp. odborný poradca), bol vedúcim Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre. Je prvým univerzitným
profesorom kulturológie na Slovensku.
Dve funkčné obdobia bol predsedom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska,
v súčasnosti je predsedom Klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku. Viacero prác napísal v spoluautorstve (Kóty
slobody, Návraty odchodov, Osud tak chcel
– rozhovory s Jozefom Kronerom, Zákulisie slov – rozhovory s Františkom Kellem,
z odborných Kultúrno-politický profil Vavra Šrobára, Miesto T. G. Masaryka v česko-slovenských dejinách a i.). Niekoľko vedeckých monografií a zbierok poézie mu
vyšlo aj v zahraničí. Za tvorbu získal viac
cien (o. i. Cena literárneho fondu, Cena
Klubu spisovateľov literatúry faktu, Cena
Vojtecha Zamarovského).
Narodil sa 22. októbra 1955 v Zlatých
Moravciach.
n

Jaroslava Kuchtová – 60
Po štúdiách v Bratislave sa presťahovala do Žiliny, kde pôsobí ako pedagogička na strednej škole.
Píše prózu pre dospelých
aj pre mládež, s ktorou
je dlhoročne profesijne
spätá (román zo študentského prostredia
Túto noc nezaspím, Prázdniny s Huncútom). Pred piatimi rokmi jej vyšiel román
Kašlem na život bez lásky a v minulom
roku populárno-náučná knižka o návrate
k zdravým potravinám s názvom Špalda,
pšeno, pohánka...
Narodila sa 22. októbra 1955 v Trenčíne.
159
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n

Martin Burlas – 60
Zaujímavá osobnosť
slovenskej hudobnej scény. Už v období, keď ako
stredoškolský študent
súkromne študoval klavír (u M. Masarikovej)
a kompozíciu (u J. Hatríka), zaujímal sa rovnako o avantgardné
potupy vážnej hudby, ako aj o neformálne
postupy rockovej muziky. Neskôr vyštudoval kompozíciu na VŠMU u prof. Jána
Cikkera a zamestnal sa ako hudobný režisér vo vydavateľstve Opus, odkiaľ prešiel
do Slovenského rozhlasu a neskôr do ďalších zoskupení a združení (o. i. Veni Ensemble, Sleepy Motion, Vitebsk Broken,
Bezmocná hŕstka, Dogma, Pre súčasnú
operu). S D. Matejom a J. B. Kladivom
pôsobí v triu nazvanom OVER4tea. V diskografii jeho najznámejších hudobných
projektov nájdeme tituly ako Usual Songs,
Closed Society, Ťažký rok, Platňa pre dospelé deti, Koniec sezóny.
Narodil sa 23. októbra 1955 v Bratislave.

vyštudoval dramaturgiu a réžiu bábkového divadla na DAMU v Prahe). Jednu
z bábkových hier napísal aj pre dospelých
(Alergia). Z detských spomeňme Čáry Máry Fuk, Janko Pipora, Radúz a Ľudmila,
Peter Kľúčik, Čarodejníkov učeň, Kocúr
na kolieskových korčuliach, Panáčik. Nemenej obsiahly je zoznam jeho kníh pre
najmenších. Začína ho debutová Hádanky (1980) a z novších sú to najmä: Veveričky, Analfabeta Negramotná, Tajomstvo
čierneho dvora, Leonardo, kocúr z ulice,
Malá princezná. Niektoré z nich vyšli vo
viacerých vydaniach. Po dlhoročnej práci
v Slovenskom rozhlase, s ktorým neustále spolupracuje, pôsobí ako pedagóg na
VŠMU v Bratislave. Teoretickým otázkam
bábkového divadla sa venoval v knihe Tri
hádanky (2008). V antológii Rozprávková
torta (1990), ktorú zostavil, publikoval
vlastný cyklus pod názvom Uličnícke rozprávky. Viaceré z jeho kníh vyšli aj v zahraničí.
Narodil sa 29. októbra 1955 v Bratislave.
ŠAH

n

Ján Uličiansky – 60
Významný a mimoriadne plodný autor pre
deti a mládež začal literárnu dráhu rozhlasovými hrami (medzi inými
napríklad Úplne malá balada, Väčšia polovica lásky, Golego, Tretie zakončenie, Hrdinovia
siedmich morí, Čarovná chvíľa, Bohatier
Kremienok, Grécky cyklus, Ústa pravdy).
Postupne sa tento dramatický žáner začal čoraz väčšmi prelínať s bábkovými
hrami a knižkami pre malé deti (autor
160
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