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Som v rozpakoch, čo sa mi už tak často nestáva.
Akoby som mala definovať svoj vzťah k vzduchu, ktorý dýcham, k slnku a svetlu potrebnému
na život, teda k niečomu samozrejmému. Keď
si predstavím vzťah k mužovi z histórie, a predsa takému blízkemu, ktorého veľmi stará busta zdedená po rodičoch-slovenčinároch stojí
v našej obývačke, je to niečo, čo možno nazvať
dlhodobým vzťahom, až obdivom. Nie apriorným, ale presne zdôvodneným. Je to obdiv k človeku, ktorý v evidentne stratenej historicko-politickej situácii konštitučne zasiahol a dal ľuďom
svojej krajiny atribúty vzdelanosti a kultúrneho prostredia: kodifikáciu jazyka dodnes platnú, prvé politické noviny, prvú knihu v novom
– slovenskom – jazyku, v ňom napísané prvé
originálne diela výsostného žánra – poézie. Na
všetko toto mal „osvietený pouvoir“ (od čias Tolerančného patentu Jozefa Druhého), no prakticky mal na to len necelých päť rokov. S hŕstkou nadšencov žili pritom v diaspóre nemeckomaďarskej oficiálnej kultúry, v diaspóre oponovaní vlastných intelektuálov, ktorí hľadali jednotu v slovanskej vzájomnosti ako Ján Kollár
a ľudia okolo jeho peštianskych novín, alebo
„národných hriešnikov“ ako tragicky fungujúci
kňaz Jonáš Záborský, ktorí nemienili vidieť slovenskú realitu ako nádejnú, ale videli ju takú,
aká skutočne v tom čase príprav na veľký zdvih
v revolúcii 1848 bola. Aj keď slovenskí vlastenci
neuspeli a po revolúcii sa „v osamelých havranov zmenil kŕdeľ sokolov“, to, čo urobila len za
päť rokov generácia štúrovských vzdelancov, je
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vlastne zázrak zrodu kompaktnej kultúry. Zrodila sa z lásky krehkého, no veľkého sna a nepremožiteľnej vízie. Štúr tu bol dvojnásobne geniálny mysliteľ:
1. keď za bázu jazyka, ktorého kodifikáciu bol schopný urobiť, ako prvý krok
(1843) vzal nárečie zo stredu Horného Uhorska a staval na prirodzenosti (píš,
ako počuješ) v jeho pravopisnej forme, ale aj v literárnej, 2. keď žiadal od svojich spolupracovníkov-literátov, aby za základ svojej poézie vzali ľudovú pieseň, ktorá bola podstatou slovenskej ľudovej kultúry, pretože spevom sa dali
vyjadriť všetky základné životné pocity: láska, žiaľ i životné drámy a príbehy.
Zachytiť tieto rytmom a obrazmi, zviazať ich do veršov, ktoré sú ľahko zapamätateľné, pretože sú komponované v rytme ľudovej piesne, to bol Štúrov cieľ
rozšírenia umenia, tém a motívov zo slovenského života celoplošne do každého kúta hornouhorskej krajiny. Pravdaže, aby sa mu tento cieľ daril, musel mať
presnú predstavu, musel ju vedieť svojim ľuďom vysvetliť a aj jej naplnenie od
nich vyžadovať. Pri umeleckých a ľudských individualitách svojich blízkych
spolupracovníkov to nebolo vždy ľahké. Všetci boli mladí a napriek Štúrovej
požiadavke, aby zasvätili život práci, sa mnohí oženili. Prvý Jozef Miloslav
Hurban, ale aj Janko Kráľ... A Andrej Sládkovič napísal najkrajšiu skladbu
o láske(!), a ešte aj svojím desaťslabičníkom, ktorý si pestoval, nie v ľudovom
rytme... A divoký Kráľ síce používa generačné symboly, ktoré dvíhali hlavy
ubitých duší – Tatry a orly –, ale v básni Orol má verš, ktorý je len jeho vlastným pocitom, zhodným s kresťanským univerzalizmom, no nakoniec opakom
toho, čo by mal ľuďom vštepovať, aby budovali svoju krajinu: „... môj dom,
kde bývam, konca, kraja nemá!“ Nuž tento kozmopolitizmus, presne tak ako
ani Kráľove nemelodické, pravdou sa zadŕhajúce verše nezapadali nijako do
Štúrovej koncepcie. Kým Sládkoviča dal Štúr do poriadku a ten hneď napísal
skladbu Detvan, čím si pozíciu vylepšil, Kráľ na Štúrove požiadavky nedbal.
No počas revolúcie, hoci sa mohol prechádzať po peštianskych bulvároch s rukami za chrbtom a mohol popíjať dobré víno, lebo práve v tom čase bol v tom
meste zamestnaný v advokátskej kancelárii, keď vypukla revolúcia, okamžite
sa vydal na hornouhorský, dnes slovenský juh a spolu s Jánom Rotaridesom
burcovali do revolúcie južanské dediny. Vedel teda veľmi presne, kde ten jeho
domov je. A toto Štúr vedel o svojich, vedel o genialite Kráľa, preto mu toleroval jeho zvláštnosti, extravagancie a výstrelky. A ako excelentný vzdelanec
vedel aj to, že svet členený hranicami nemá zmysel a Kráľ vo svojej skeptickej
slobode a voľnosti má napokon pravdu.
Štúrovi sa vyčíta jazyková odluka od Čechov, nezmyselný nacionalizmus
atď. V tom zmysle sa ho pokúšali začiatkom deväťdesiatych rokov na základe
jeho diela Slovanstvo a svet budúcnosti, napísaného v porevolučnom zúfalstve
pôvodne po nemecky a prvý raz preloženého do slovenčiny, „demontovať“
2
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z piedestálu mladší a mladí Slováci. Čiastočne boli kritickí právom, pretože
vo svojej fascinácii tým, čo o sto rokov neskôr Tomáš G. Masaryk nazýval
„imaginárnym Ruskom“, sa Štúr zmýlil. Konferenciu uvádzala filozofka Elena
Várossová, ktorá sa o. i. celý profesijný život venovala priebežne aj Štúrovi,
jeho filozofii a prínosu, no v aktuálnych rokoch vzniku Slovenskej republiky
bola proti oddeleniu od Čechov, s čím organizátori konferencie rátali. Ich demontáž a obrazoborecké snahy im však filozofka hneď v úvodnom referáte
zmarila tým, že – vychodiac zo svojho výskumu – korektne vyzdvihla konštruktívny prínos Ľudovíta Štúra pre slovenskú kultúru a kultúrnu politiku.
Začiatkom deväťdesiatych rokov nás opustil Oskár Čepan, jeho stratu ľutujeme viacnásobne a v súvislosti s dnešnou témou práve preto, že sa chystal
z nazhromaždeného materiálu nanovo literárnovedne interpretovať slovenský
romantizmus. Tento materiál vraj už skoro na smrteľnej posteli venoval mladšiemu kolegovi v nádeji, že ho zužitkuje. Zhodou okolností išlo však o kolegu,
ktorý sa spolu s inými pokúšal o „demontáž“ Štúrovej záslužnej práce. Ak
tento dodnes nezužitkoval Čepanov materiál na svoje politické ciele, môžeme
si dobre predstaviť, aká asi bola Čepanova koncepcia literárnovedného spracovania štúrovskej generácie!
V čo však veril Ľudovít Štúr, keď pracoval na konceptoch, ktoré mali
podporiť rovnosť šancí v mene najvyšších ideálov, od počiatku ľudskej kultúry
tvoriacich bázu a nastavujúcich zrkadlo skazenosti individuálneho ľudského
vnútra, rozličným deviáciám, ktoré sa často pretavujú do celospoločenských
procesov aj zákonov(!), aby ospravedlnili svoje nemiestne nároky?
V čo veril vo svojej beznádejnej dobe, v nepriaznivom čase, keď bolo
všetko stratené, v čase, ktorý ho v najproduktívnejšom veku napokon poslal
na druhý svet?
Veril v čin, ktorý pochádza zo slova, veril v žriedlo, ktoré pod jeho rukami vytrysklo z tejto zeme! Veril v ľudí, ktorí majú zmysel pre spravodlivosť
a právo, ľudí z rodu záchrancov ľudských práv, ako bol Bjornstjerne Bjornson
a iní a mnohí z radov vlastných. Nemáme tu na mysli hrubých nacionalistov,
ktorí vždy skôr škodili ako pomohli. Máme na mysli vzdelancov, lebo čin je
prvotne najmä kvalitné vzdelanie, ktoré nezabúda na vlastnú krajinu a venuje sa nielen sebeckým, teda roztriešteným, ale zjednoteným silám na stavanie
i nadosobných cieľov! Štúr sa aj mýlil, keď zrejme v absencii inej možnosti
a v bezvýchodiskovosti oslavoval a privolával pre nás ruskú občinu, ktorej
ideály v praxi v Rusku a ani inde neexistovali. Jeho zásadným prínosom bola
však osvietenecká viera v emancipáciu ľudského a spoločenského ducha, vo
vytvorenie novej obrodeneckej spoločnosti. V tomto pokračujme, aby sme neostali, kde sme!
slovenské pohľady 9
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JANKO JESENSKÝ

OPORTUNISTA ROZMÝŠĽA
Ty musíš rozpoliť sa zavše na dvoje.
Maj čelo bez vrások a líca usmievavé.
Čo v srdci cítievaš, to predsa jedno je,
len nech ti mocnému zhon reči hučí k sláve.
Ak sa chceš nad ním smiať, len v myšlienkach sa
smej,
no nahlas poctu vzdaj vždy za pôžitok nový.
Býk proti šatôčke sa besnie červenej,
a nie, čo šikovne ňou máva, človekovi.
Arénou rozlieha sa nad víťazstvom krik,
potlesky búrkami v nej hrmia zdola, zhora,
a sláva sypaná tu na toreadora
spočíva jedine v tom, že je sprostý býk.
(Čierne dni, 1945)
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Andrzej Strumi³³o: Grand Prix BIB, 1971
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DANA PODRACKÁ

ZATYKAČ NA ŠTÚRA

ZATYKAČ
Horiaca Stará Turá pripomínala horiacu vyľudnenú Moskvu, do ktorej vstúpili Napoleonove vojská. Moskva bola podpálená na protest proti cudzincom.
Starú Turú však podpálili na protest proti slovenským povstalcom, na protest
proti vlastným. V psychológii drancovania je zahrnutý starý kmeňový archetyp, podľa ktorého mi patrí aj to, čo mi nepatrí, len preto, lebo som na víťaznej strane. Korisť bola formou náhrady za strach zo straty vlastného života.
Korisť „bezmenných“ bola malá – možno zviera, možno vec, obraz či džbán.
Utekanie s korisťou predznamenávalo chytanie nie malých, ale veľkých rýb.
Uhorská vláda chcela ukoristiť vodcov, hlavy tohto pohybu, a preto vydala
zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu. Stalo sa tak 17. októbra 1848, keď Lajos
Kossuth vydal zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu s vypísanou odmenu 100
zlatých od hlavy. Všetci traja stáli na čele Slovenskej národnej rady (SNR),
ktorá sa utvorila 16. septembra 1848 vo Viedni, avšak 19. septembra 1848
vypovedali v mene SNR poslušnosť uhorskej vláde.
Reálnemu zatykaču predchádzali pokusy uhorskej vlády eliminovať vodcov Žiadostí slovenského národa a postupne 12. mája, 22. mája a 1. júna 1848
vydala zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu. Viliam Pauliny-Tóth hovorí o nich
v spomienkach Tri dni zo Štúrovho života ako o „obežníkoch proti panslávom“.
Nebyť šťastných náhod, Štúr by bol býval zatknutý. Bolo to ako v akčnom filme zo súčasnosti, ibaže nie podľa scenára, ale naostro. Pri budatínskom moste
ho prepustili dobroprajní slovenskí strážnici a dostal sa k priateľovi Štefanovi
Závodníkovi do Veľkej Diviny, kde prespal. Hodinu po jeho odchode ho tam
už hľadal komisár Szeghy. Potom čakal v Záriečí, aby sa na kompe previezol
do Hričova. Čakanie ho tiež zachránilo, lebo ak by sa do Predmiera bol dostal
6
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o hodinu skôr, čakal tam už naňho Móric Maršovský, prenasledovateľ slovenského hnutia. Hľadal Štúra v Maršovej, Predmieri, Bytči, Záriečí, Oblazove
aj v Kotešovej, dokonca sám Štúr videl za Váhom pri bytčianskom prievoze
jazdca, a netušil, že je to Maršovský, vyslaný, aby ho našiel a uväznil. Štúr sa
dostal do Trenčína, odtiaľ po polnoci prešiel cez Kostolnú, Štvrtok, Haluzice
a Bošácu do Zemianskeho Podhradia k priateľovi Slovákov Gustávovi Ostrolúckemu a odtiaľ do Modry. Len čo sa vrchnosť dozvedela o jeho prítomnosti,
chcela ho zatknúť. Nebyť tajného avíza z emresovského domu, nebol by sa
zachránil. (Brat Karol Štúr mal za manželku Rozáliu, rodenú Emresovú.) Keď
gardisti 28. mája mašírovali na evanjelickú faru, aby ho zadržali a uväznili, cez farskú záhradu utiekol a putoval ďalej. Prestupnou stanicou mu bola
evanjelická fara v Jablonovom u farára Jána Galbavého. Stačilo povedať: In
fuga constitutus (Som na úteku), a dostal sa pod ochranu. Po rôznych ďalších
peripetiách sa Štúr napokon dostal spolu s Galbavým do Uhorskej Vsi (dnes
Záhorská Ves), k rieke Morave. A tam ako „farár a jeho rechtor“ zaplatili mýtnikom dva grajciare a prekročili cez most. Na druhej strane mosta stála cisárska stráž, ale mládenec si nevšimol, že práve prepustil Štúra, na ktorého
iba deň predtým prišiel na oddelenie pohraničnej stráže zatykač (Steckbrief).
Nevšimol si to len preto, že ho zaujala mladá žena, vešajúca bielizeň. Štúr
prekročil hranicu. A odtiaľ šiel do Prahy na Slovanský zjazd.
Odvaha, ktorou disponuje každý „vzbúrený Jób“ revolúcie za práva tých
druhých, ovládne národnú myseľ natoľko, že v zápale napredovania nikto zo
zainteresovaných na žiadnu šibenicu nemyslí. Štúrov pohyb pripomína Jána
Pavla II. a jeho: „Nebojte sa!“ Takejto nezdolnosti sa potom prispôsobujú nielen okolnosti, ale aj samotné dejiny.
Pre Habsburgovcov, maďarskú liberálnu šľachtu, ale aj pre neprajníkov
z radov Slovákov bol „nepriateľom ústavy a trónu“, psychologickou zbraňou,
namierenou proti prozápadným záujmom Európy. Štúr mal oponentov aj z radov svojich žiakov, napríklad Samo Vozár vydal brožúru Hlas od Tatier, v ktorej sa prihováral za znášanlivosť Slovákov s Maďarmi a vyzdvihoval kladné
stránky maďarského liberalizmu a výnimočné kvality Lajosa Kossutha.
Zatykač na Štúra trvá dodnes. Bol nielen „monarchistickým“ väzňom,
ale aj väzňom seba samého. Vzťahoval sa nielen na revolučnú porážku v roku
1848, ale aj na pokus zvrátiť a správne nasmerovať pohyb slovenskej myšlienky v roku 1849, keď 20. marca Štúr a Hurban so slovenskou deputáciou
navštívili panovníka a organizovali sa nové zbory slovenských dobrovoľníkov.
V druhej polovici novembra však boli v Bratislave rozpustené.
Komunisti mu nevedeli odpustiť, že on a ostatní štúrovci chceli byť „svätí“, pretože chceli dosiahnuť pozdvihnutie Slovákov duchovnou cestou pomoslovenské pohľady 9
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cou náboženskej viery; súčasníci mu nevedia odpustiť ideu slovanstva v diele Slovanstvo a svet budúcnosti, kde rozpracoval vlastnú filozofiu dejín. Štúr
videl východisko z „bezpríkladnej pohromy Slovanov“ v ich zjednotení pod
hegemóniou Ruska. Predpokladom zjednotenia malo byť prijatie spoločného
spisovného jazyka (ruštiny) a spoločného náboženstva (pravoslávia). Prakticky stotožnil dejinné poslanie slovanstva s dejinným poslaním Slovákov.
Zatykač na Štúra trvá dodnes aj preto, že väčšinu svojich cieľov za svojho života nedosiahol a množstvo otázok, ktoré nastolil, sa rieši dodnes: či
sú malé národy nútené prikloniť sa k veľkým, či sú malé jazyky odsúdené na
perifériu svetových jazykov a, v neposlednom rade, či rozumovo-duchovná
polarita sveta západu a východu má aj iné než ekonomické parametre. Preto
bol zatykač na Štúra aj zatykačom na všetkých ostatných, ktorí sa spolu s ním
zúčastňovali na slovenskom pohybe. Treba zdôrazniť, že zatykač nebol iba
hrozbou na papieri. Keby boli hľadaných zatkli, boli by ich väznili a pravdepodobne zabili.
V modranskej samote ako persona non grata Štúr žil myšlienkami. Proklamoval: „Tou istou mierou, akou vzdorovitý človek zapiera ducha doby, zapiera duch doby jeho.“ Chcel si vyvzdorovať svoj podiel na slovenskom bytí,
na veciach, ktoré neklamú, a to aj dosiahol.
U Štúra a štúrovcov sa dá hovoriť o siedmich výhradách, ktoré sa postupne stali výhradami národnooslobodzovacieho boja: výhrady k výsadám
jednotlivcov, aristokratickým chúťkam, dedičným hodnostiam a titulom, centralizácii, maďarizácii, germanizácii a despotizmu. To boli duchovné mantinely, ktoré sa zrkadlia aj v zatykači. Nórsky spisovateľ Bjornstjerne Bjornson,
obranca slovenského národa v časoch útlaku, nazval Štúra a štúrovcov „generáciou roku meruôsmeho“. Spory, prenasledovanie, ba aj vydaný zatykač
na jej čelných predstaviteľov, to všetko dávalo do pohybu spoločenstvo, iniciovalo hlbšie myslenie o sebe, stimulovalo vyhraňovanie postojov. Po potlačení revolúcie sa s postupujúcim časom zatykač premenil na perzekúciu,
sledovanie a obmedzenosť pohybu. V Štúrovom prípade na policajný dozor
v Modre. Oficiálne nebol stiahnutý a v menej radikálnej forme trval ďalej.
Politická nepriazeň k Štúrovi sa prejavila aj v zamietnutí jeho žiadosti o vydávanie slovenských novín (Slovenské národné noviny zanikli v revolučných
dňoch). Všetky Štúrove snahy o obnovenie duchovnej kontinuity a rovnováhy
stroskotali. Zatykač na Štúra „oficiálne“ trvá dodnes aj preto, že sa prenášal
z generácie na generáciu, až na niekoľkých súčasníkov, ktorí neskrývajú svoje
slovenské zmýšľanie napriek tomu, že sa to nenosí.
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DRAGONÁDA
Za štúrovských čias bolo slovo dragonáda módne. Používalo sa na vyjadrenie násilných činov vlády proti občanom pre ich národné alebo náboženské
presvedčenie. Slovo bolo odvodené od francúzskych dragúnov, jazdcov francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV.; dragúni boli vykonávateľmi nariadení a opatrení proti francúzskym protestantom, hugenotom.
Aj Slováci zažili dragonádu na vlastnej koži. Maďarská vláda odpovedala
na Žiadosti slovenského národa stanným právom a perzekúciami slovenských
vlastencov. Ján Juríček uvádza, že sotva sa skončili porady v Liptovskom
Svätom Mikuláši, prišiel do Liptova kráľovský komisár s príkazom uväzniť
všetkých účastníkov zhromaždenia v Ondrašovských kúpeľoch. Osobitná pozornosť sa v obežníkoch venovala panslávskym buričom: Štúrovi, Hurbanovi
a Hodžovi. Hurbanovu faru v Hlbokom obsadili, pričom nedovolili odísť ani
jeho manželke. To však bol len začiatok honu na ľudí.
Tomáš Winkler v Popravisku podrobne opisuje z pramenných materiálov štatariálne súdy, šikanovanie a popravy slovenských vlastencov. Sudcovia súdili v Senici, Hlohovci a Nitre. Dňa 13. októbra 1848 vyniesli v Senici
prvý rozsudok trestu smrti nad čáčovským richtárom a mlynárom Martinom
Bartoňom, národovcom a obhajcom práv sedliakov. Obvinili ho „za povzbudzovanie spoluobčanov k vernosti a vytrvalosti“. Ďalšie dve popravy vykonali
v Senici 18. októbra. Obesili Františka Kapitána, poľovníka z Doliny, a Pavla
Svatíka, mlynára z Malého Kovalovca. Kapitána popravili náhodou, len za to,
že „sa určitý čas potuloval po skalických horách, kde ho chytili mestskí hájnici
a odovzdali štatariálnemu súdu“. Svatíka za to, že sa odobral do Skalice, „aby
sa čo-to dozvedel o proklamácii, ktorej nerozumel“. Člen štatariálneho súdu
jeho vinu zaklincoval tvrdením, že „tento človek čítal slovenské noviny celé
dva roky, a nielen čítal, ale ich aj druhým predčítaval“. V Hlohovci odsúdil
štatariálny súd Vilka Šuleka a Karola Holubyho. Šuleka popravili 19. októbra
za to, že „organizoval ozbrojený odpor občanov voči maďarským gardistom“
zabarikádovaním cesty do Krajného pozväzovanými bránami na bránenie
polí, hoci nápor maďarskej armády sedliaci nevydržali. Holubyho popravili
26. októbra za „spoluúčasť na odpore“. Ďalším popravám zabránil príchod
cisárskeho vojska.
Dragonáda však pokračovala v jednotlivých stoliciach. Dôvodom bolo
zakladanie národných gárd v zmysle zákona z marca 1848, kde sa podľa článku XXII mali začať zriaďovať národné gardy, poverené „strážením nad osobnou a majetkovou bezpečnosťou, zabezpečovaním verejného poriadku a vnútorného pokoja“. Hoci sa gardy zriaďovali po celom Uhorsku, slúžili aj ako
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vojenská protiváha k politickej situácii. Winkler uvádza, že „komisár Benický
po celom Uhorsku zháňa gardy proti Hurbanovi, ktorý s dobrovoľníkmi vpadol do podjavorinského kraja“. Aktivizuje to nielen gemerských národovcov,
ale aj zvolenských, nitrianskych a ďalších. Na scénu vstupujú „traja sokoli“:
Ján Francisci-Rimavský, Štefan M. Daxner a Michal M. Bakulíny.
Winkler pokračuje: „Dňa 21. októbra predvolal v Kokave Bakulínyho policajný komisár Hudoba a oznámil mu, že vicišpán ho žiada, aby prišiel na pár
slov do Rimavskej Soboty.“ V Rimavskej Sobote bol však namiesto rozhovoru uväznený. Bol obžalovaný „zo sprisahania, špionáže a zo spojenia s Viedňou“. Na tretí deň, 23. októbra, ho vyviedli z temnice, „dali do želiez“ a odviezli do Plešivca, kde ho predbežne zatvorili do úradníckej miestnosti. Francisciho a Daxnera čakal rovnaký osud. Päťčlenný „náhly súd“ s predsedajúcim
Ladislavom Bornemisom začal s vyšetrovaním. Všetkým priťažil Francisciho
list Bakulínymu o „vtrhnutí slovenských dobrovoľníkov do Nitrianskej stolice“. Po „náhlom súde“ zasadol 3. novembra štatariálny súd. Všetci traja sa
márne bránia. V predvečer súdu, 2. novembra, napísal Francisci báseň Traja
sokoli. Prejudikuje v nej smrť svoju i svojich druhov. Zaujímavé je dvojveršie: „Hoj, traja sokoli! či váš hrob hlboký? / Nie je tak hlboký, ako je vysoký.“
Je vnútorným odkazom na palimpsest slovenskej hymny, na pieseň Kopala
studienku, v ktorej je obdobný verš. Zatiaľ čo Matúškov hymnický text znie
„Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú“ a v podtexte je text
piesne Kopala studienku: „Aká je hlboká, taká je široká, / skočila by do nej“,
Francisciho báseň v skrytom kontexte hymny rozširuje dimenziu hĺbky a šírky výškou, dimenziou duchovného vzletu za spoločný ideál, dimenziu, kam
vzlietnu „traja sokoli“ napriek fyzickej smrti. Skok do studne (života/smrti)
znamená vzlet.
Po dlhom rokovaní, ktoré sa natiahlo do noci, prišlo k hlasovaniu. Dvaja
sudcovia (Szilárdy a Sontág) boli za smrť. Ďalší dvaja (Jánosdiák a Sziklay)
boli proti trestu smrti. Predseda Bornemisa sa zdržal hlasovania. Šiesty november mal byť dňom popravy. Na stoličnom dvore boli šibenice a dav. Bola
tam aj Francisciho matka, ktorá priniesla plátno na zabalenie mŕtvych. Šibeničné divadlo bolo plné tragickej irónie. Sudcovia vedeli, že obvinení nebudú
popravení, ale neoznámili im to do poslednej chvíle. Boli prečítané rozsudky
na Daxnera, Francisciho a jeho brata Karola, Bakulínyho a Lojku. Bolo povedané, že za tieto previnenia uhorské zákony predpisujú trest smrti. A potom
prišlo to povestné „ale“: Ale pretože všetkých obžalovaných treba ešte konfrontovať s obžalovanými z iných stolíc, bude sa tým zaoberať riadny súd.
Odviedli ich späť do väzenia. Po zasadnutí riadneho súdu boli Francisci
a Daxner odsúdení na dva roky a tristošesťdesiat dní, Bakulíny na dva roky,
10
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Karol Francisci na pol roka, Daniel Lojka na tri mesiace a ďalší v rozmedzí
niekoľkých mesiacov či týždňov. V Plešivci boli väzni do 18. decembra a potom boli prevezení do Pešti. Po vypočutí cisárskou komisiou boli prepustení
na slobodu.
Popraviská z meruôsmych rokov neboli prvé a, žiaľ, ani posledné v slovenských dejinách. Poukázali však na niečo nové. Pomenoval to Štúr: „Úsilie
dozvedieť sa o určitej veci pravdu, no iným ju predostrieť ako nepravdu, je
formou zla, a prevýši ho len irónia, kde o všetkom dobre a zle rozhoduje len
domýšľavosť, ba dokonca sama určuje, čo je dobré a čo zlé.“ A to je princíp
politiky, ktorá nedokáže byť zameraná na ducha, na hodnotu človeka ako
jediný spravodlivý zákon.
Francúzsky mysliteľ a kňaz Teilhard de Chardin vyslovil myšlienku, že
„niet žiadneho iného východiska pre myslenie a konanie než temná viera
v pohyb myšlienky“. Obete dragonády niesli slovenskú myšlienku ďalej, násilnou smrťou ju pozdvihovali a umocňovali, rozširovali jej pôsobenie. Šibenice
sa stavali aj na výstrahu ako torzá budúcich obetí; v niektorých vyvolávali bázeň, v iných hanu. Šibenica pri ceste čakala ako suchý kmeň na ľudskú obeť.
Bola pripomienkou útlaku, poníženia a biedy. Dejiny sú volaním po veľkých
osobnostiach, ale rovnako sú aj čakaním na historickú príležitosť, keď sa oboje
môže prepojiť a otvoriť cestu pre naplnenie sociálnych, kultúrnych i duchovných požiadaviek jednotlivcov a národov. Pre Slovákov to znamenalo vystúpiť
zo seba a dozrieť nielen občiansky, ale aj politicky.
POLITICKÝ VÄZEŇ AKO SÚČASŤ KULTÚRY
Prvým politickým väzňom starých Slovanov bolo nitrianske knieža Rastislav. Smelo môžeme hovoriť o staroslovanskom archetype politického väzňa, stelesňujúceho myšlienku: Vidiaci bol oslepený v mene slepých, ktorí sa
chceli stať vidiacimi. Politický väzeň a zrod, existencia a fungovanie štátov
predstavujú spojené nádoby. Politický väzeň je za mrežami vždy preto, že
má inú predstavu o smerovaní spoločenstva ako vládnuca elita. Rozpadu
Rakúsko-Uhorska predchádzal dualizmus monarchie, prejavujúci sa snahou
o kvázirovnocenné postavenie Maďarov a rakúskych Nemcov. Ostatné utláčané národy označili monarchiu za žalár národov. Štúr nazýva Rakúsko „žalárom Slovanov“. V tomto zmysle boli politickými väzňami nielen Vilko Šulek,
Karol Holuby či Janko Kráľ, ale celé národy.
V diele Slovanstvo a svet budúcnosti, v stati Austroslavizmus, Štúr píše:
„Aký je vzťah Rakúska k svojim národom, vidno z toho, že väčšinu krajín udržiava – ako sa hovorí – v neustálom stave obliehania. Znamená to teda, že
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‚svoje národy‘ okupuje ako svojich smrteľných nepriateľov. Všetko, čo povie
a sľúbi vláda, považujú preto tieto národy jednoducho za prázdne mlátenie
slamy a vysmejú každého, kto sa v to ešte usiluje veriť, alebo ho považujú
za ‚pravoverného‘, teda plateného. Tak ďaleko to teda dotiahlo Rakúsko so
svojou bezpečnosťou a politickou vierou! Zotrvačnosť rakúskeho života vidno
najlepšie na jeho priamych služobníkoch, na vojsku a úradníkoch. Po mnohých udalostiach a nepokojoch uvoľnilo staré dobré presvedčenie v armáde
miesto novým názorom, verní dôstojníci sa snažia navzájom oduševňovať
častým spomínaním cisára, vidno však na nich, ako sa k tomuto oduševneniu
nútia a zostávajú pritom chladní. Je pekné ctiť si a mať stále pred očami toho,
kto vyvoláva predstavu celku. No takáto osobnosť musí súčasne celok reprezentovať; cisár musí predstavovať ríšu, jej veľkolepé poslanie, veľkosť a moc,
ktorá pozdvihuje každého jednotlivca. Rakúsko však už nereprezentuje nič
podobné, stoja za ním nanajvýš bajonety, niekoľko žandárov, finančný úrad
a policajní špicli.“ V čase, keď toto Štúr písal, bol politickým väzňom na slobode, trpenou personou pod dozorom žandárov a pod drobnohľadom špicľov.
Štúr bol politickým väzňom číslo jeden.
Boli takí, ktorí si želali, aby ho chytili. Hurban cituje rozprávanie Jána
Galbavého, v ktorom sa spomína slúžny Boldižár. Ten hodujúcej spoločnosti
oznámil novinu, údajne z najnovšieho maďarského žurnálu, že „už toho vychýreného Štúra lapili, a nielen lapili v Štiavnici, ale aj hneď štatariálne ako
buriča obesili“. Šírili sa aj opačné správy. Mikuláš Dohnány v stati História
povstania slovenského uvádza, že „pribehla jedna ženička s chýrom“, že Štúra
idú chytiť. Viliam Pauliny-Tóth v stati Tri dni zo Štúrovho života na podklade denníka Jána Galbavého píše, že „Štúr dostal tajné avízo z emresovského domu“. A Daniel Lačný v spomienke Príspevok k životopisu Ľudovíta Štúra
píše, že jeho švagor Ondrej Minich osobným príchodom na modranskú faru
upozornil Štúra na nebezpečenstvo. Názory na zatykač na Štúra odzrkadľovali promaďarské alebo proslovenské postoje, ale na oboch stranách pretrvával
záujem o Štúra ako o kľúčovú osobnosť diania.
Štúr, už s odstupom času, analyzuje v diele Slovanstvo a svet budúcnosti
postoj Slovákov, a v širšom zmysle Slovanov, k Maďarom. Píše: „Áno, Maďari boli na druhom mieste v spolku, ktorý utláčal Slovanov, preto tá šetrnosť
a blahosklonnosť voči nim! V štátnej rade sa uzniesli, že v budúcnosti zostane
na úrovni diplomatických jazykov len nemčina a maďarčina, všetkým ostatným jazykom – a konkrétne reči Slovanov, hoci ňou v Rakúsku hovorí 16 miliónov ľudí – bolo toto privilégium navždy odňaté. Slovanom len sypali piesok
do očí a používali ich ako strašiaka na Maďarov. No spojenectvo s Maďarmi
sa nevydarilo, pretože Maďari, oslnení možnosťou ničím nerušenej hegemó12
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nie, napadli Rakúšanov a ich priateľstvo sa navždy skončilo. Škoda, že tento
národ, ktorý odnepamäti patril do okruhu slovanských ideí a žil so Slovanmi
v dobrých susedských vzťahoch, zašiel v zaslepenosti vlastnou namyslenosťou
tak ďaleko, že svoj hnev obrátil proti Slovanom! Preukázal nedostatok rozumu, keďže nedospel k poznaniu, že aj jemu môže svitnúť na lepšie časy len
vo zväzku so svojimi starými susedmi.“ Neznamenalo to však, že začal v sebe
pestovať trpkosť porážky. V diele Slovanstvo a svet budúcnosti napísal: „Každý,
kto si myslí, že má na niečo právo, hoci by to bol aj číry výmysel, každý, kto
baží po vyznamenaní, moci alebo dokonca po najvyššej suverenite – a väčšina z nás sa nazdáva, že do nej dorástla –, a nedosiahne pritom svoj cieľ,
každý, kto nezohľadňuje nároky, koho názory a mienky sa neberú do úvahy
ako smerodajné, stáva sa nespokojným, zahorí pomstou, a ak mu bol podnetom k nespokojnosti ten, kto má väčšiu moc, v zúrivosti prestane rozlišovať
medzi človekom a osobou toho, kto stojí na čele celku, ale radšej v sebe živí
zlo a pri najbližšej príležitosti svojho protivníka uvrhne do záhuby.“ Štúrovo
hodnotenie slovenskej porážky bez romantiky a pátosu ho radí k popredným
humanistom 19. storočia.
Politickým väzňom je každá bytosť, ktorá nevystúpila z uctievania mystérií, je však odhodlaná zasadiť sa svojím životom za ľudské práva nielen pre
seba či úzky okruh svojich blízkych, ale pre spoločenstvo, pre svoj národ. A ak
by bolo treba život aj obetovať, obetuje ho. Každý politický väzeň je preto
súčasťou kultúry, lebo je apokryfom národnej hagiografie, písanej dejinami,
históriou a kultúrou.
Zatykač na Štúra patrí k slovenským apokryfom. Dal by sa prepísať
z cennej state Viliama Pauliny-Tótha Tri dni zo Štúrovho života: Ján Galbavý
sa skoro ráno 29. mája 1848 budí na prudký cengot zvončeka. Vstal v domnienke, že ho ako kňaza volajú k chorému. Odsunul závoru z dvier a uvidel
Ľudovíta. Už aj do Jablonového doletel chýr, že vláda sľubuje odmenu za jeho
uväznenie. „Preboha, človeče! Kde ste sa tu vzali?!“ „In fuga constitutus!“
(Som na úteku!) povedal Ľudovít. „Či som u vás v bezpečí?“ „U mňa, brat
môj,“ odpovie Galbavý, „ste dozaista v bezpečí.“ „Isté je,“ prevzal slovo Ľudovít, „že ma vrahovia národa i tu budú hľadať, lebo rozposlané sú už obežníky
na všetky strany, aby ma uväznili... a prečo, prečo, brat môj drahý?“ zvolal
Štúr s výrazom hlbokej bolesti. „Iba preto, že svoj národ ľúbim, že to robím,
čo si oni za najkrajšiu cnosť pokladajú; ak to však robí iný, je to hriech a podlá
zrada ústavy a krajiny.“ Galbavý mu odpovedal: „Brat môj drahý, nezarmucujte sa takýmito myšlienkami, buďte dobrej mysle! Oni zaiste pasú za vami,
no Boh je dobrotivý, on spravodlivého v biede neopustí, a mňa veľmi teší, že
práve v tejto vašej neresti u mňa ste hľadali bratské útočisko; ďakujem vám
slovenské pohľady 9

SP 9_15.indd 13

13

18. 8. 2015 8:49:33

za dôveru ku mne a vedzte, že vaša spravodlivá záležitosť je teraz i mojou
a naopak, ak má kto padnúť, nech radšej tisíc národu zradných Kainov padne,
ako jeden nevinný, roduverný Ábel!“
MYSTÉRIUM OBETY
Byť obeťou je pocta. Táto myšlienka sa vyskytuje v každej kultúre. Jedným z bazálnych problémov, ktorým sa zaoberal aj Štúr, bol fenomén obety
v mene duchovných hodnôt, vrastených do tela spoločenstva. Mystérium obety sa začína tam, kde si uvedomíme, že nie je možné „čerpať životnú silu a slobodu od iných“, ale ju treba hľadať a nachádzať v sebe. Pod obetou nemyslel
barbarské obetovanie zvierat alebo ľudí, teda obety v kainovskej línii, ale skôr
obety v ábelovskej línii, nekrvavé, plamenné či rastlinné obety so symbolickým významom v stúpajúcom dyme, smerujúcom k Bohu. Niet pochýb o tom,
že ábelovská línia obety má charakter obetovania obilia, teda plodiny, ktorá
sa stáva symbolom kultúry, zotrvania, chleba. Presne v zmysle starozákonného: Kain zabil Ábela a odišiel na východ od raja. Aj Štúr duchovne, v zmysle
ábelovskej povahy obety, odišiel na východ, k Slovanom.
Povaha obety určila kultúrne a náboženské vyhranenie národov a v súlade s pohybom nebeských telies ich prirodzene rozdelila na tie, ktoré patrili
na „stranu“, kde slnko zapadá, a na opačnú stranu, kde slnko vychádza. Na
Západ a Východ. Po skúsenostiach s rakúsko-uhorskou monarchiou sa Štúr
domnieval, že svet sa spojil k záhube slovanstva a za dejinný osudový okamih
tohto zlomu považoval bitku pri Poltave. Vo viacerých prednáškach i diskusiách proklamoval: „Und jener Tag war der Tag der Schlacht bei Poltava!“
(Dňom tým bol deň bitky pri Poltave!) Vtedy pri meste Poltava ruské vojská
pod vedením Petra Veľkého dosiahli víťazstvo nad Karolom XII. (stalo sa tak
12. júna 1709). Od toho dňa sa podľa Štúra datuje moc Ruska. Slovanský živel sa stal tajomným a nepoznaným civilizačným prvkom svetovej skladačky,
s ktorým bolo treba rátať. Podľa Štúra bitka pri Poltave začala polarizovať
svet na západný a východný a táto polarizácia trvá doteraz. Na poltavskej
analógii je zaujímavé to, že mystérium obety sa prenieslo na bojisko, kde
sa obety zväčšujú geometrickým radom. Prvá a druhá svetová vojna sa stali krvavým obetiskom v mene svetovlády. Niektorí historici sa domnievajú,
že keby nebolo toľko rigídnosti v spravovaní rakúsko-uhorskej monarchie vo
vzťahu k prirodzeným právam slovanských národností, nevypukla by prvá
svetová vojna.
Obeť je hlavným znakom náboženstva. Mnoho úvah v týchto súvislostiach venuje Štúr reformácii: „Reformácia bola od samého začiatku slabá
14
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a ako taká nikdy pozitívne nevystupovala za právo, a hoci všade podporovala pokrok a otvárala brány skutočnej vede, uspokojila sa väčšmi s pasívnym postojom k moci. Bezradný ľud povstal v čase reformácie, aby dosiahol
uľahčenie svojho osudu a vydobyl si práva, obrátil sa na Luthera s úpornou
prosbou o radu a pomoc, no Luther nevenoval pozornosť utláčaným, a hoci
Melanchthon mal srdce pre utrpenie ľudu, sila u neho nezodpovedala súcitu.
No Západ brojí nielen proti cirkvi, ale proti samotnému náboženstvu. Náboženstvo celkovo predstavuje obetu, neustále ju pripomína a nabáda k nej.
Náboženský rituál predstavuje obetu symbolicky, náboženské učenie k nej
podnecuje mysle zreteľnými, jasnými a oduševnenými slovami.“
Otčinou a živnou pôdou protestantizmu bolo podľa Štúra Nemecko.
„Tým, že protestantizmus obeť neuznával, vytratila sa obetavosť, idúca ruka
v ruke s vernosťou, aj z vyšších politických cieľov.“ Protestantské kniežatá sa
správali podľa toho, čo malo v danej chvíli priniesť osoh, a menili kabáty. Duchovne sa nielen územia, ale predovšetkým národná myseľ v nich začali deliť
na tých, pre ktorých prijať obeť je svätou povinnosťou, a na tých, pre ktorých
obeť vo vyššom duchovnom zmysle nemá sakrálnu hodnotu. Na Západe už
takmer vymizla obetavosť a popri tom stráca silu všetko vznešené a pospolité.
Západ prijal antitézu: Čas sú peniaze. Čas ako jeden z nástrojov, ktorý treba
aj posväcovať, sa stáva nástrojom zhodnocovania, materializácie duchovného
na nástroje výmeny tovarov. V tomto zmysle sa dá všetko kúpiť, aj obeta. Štúr
v tejto súvislosti kritizuje predaj odpustkov, na ktorom nesie menšiu vinu cirkev ako samotné národy.
V úvahách o obetách dospieva k myšlienkam, ktoré sa po jeho smrti naplnili: „Tí, čo sa považujú za vzdelancov a nazdávajú sa vo svojej pochabosti,
že sa nad náboženstvo povzniesli, takzvaní emancipovaní sa z neho vysmievajú a vyhlasujú, že ho zničia. Marxovo učenie a sekty, ktoré ho vyznávajú, ich
tisíce spojení s komunisticky naladenými robotníkmi vo Švajčiarsku a inde,
dívajú sa na jeho odstránenie ako na kvet svojej spásy a hlásajú to ako evanjelium. Ruge, Bruno Bauer a stovky iných, rovnako zmýšľajúcich, šliapu po
ňom vo svojich knihách a preklínajú ho ako zdroj zotročenia ľudského rodu:
v Nemecku má toto odpadlíctvo základ v takzvanom vedeckom zdôvodnení,
ktoré sa tiahne od protestantizmu cez racionalizmus a jeho ďalšie výbežky,
sekty priaznivcov osvietenstva a ich napodobovateľov; vo Francúzsku vzrastá
odpadlíctvo en masse z apatie; v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, predovšetkým v Neapole a v Cirkevnom štáte, upadlo náboženstvo do prázdneho
rituálu bez akéhokoľvek významu, bez akéhokoľvek pochopenia a svätosti,
a o nič lepšie to nie je v iných katolíckych krajinách, v katolíckom Nemecku
a nemeckom Rakúsku, kde sa na oživenie náboženského cítenia ľudu využíva16
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jú misie jezuitov, čo však vedie k pravému opaku. Emancipovaný Západ preto
uteká z opustených kostolov tak ako zo žalára prepustení väzni, vrhá sa do
víru všetkých možných životných pôžitkov, a každý tak, ako vie, chlípe plnými dúškami rozkoš, akoby si tým chcel nahradiť odriekanie, ktoré si predtým
nechal vnútiť náboženstvom. Emancipácia tela a ženy stali sa heslom, a čo sa
pod tým rozumie, je dosť jasne vyjadrené v týchto slovách.“
Pre Štúra tieto tendencie značili snahy o zničenie „v celom ľudstve neustále pôsobiaceho, tvoriaceho a stvárňujúceho ducha, s ktorého pomocou
sme sa stali takými ľuďmi, akými sme“. Vo svojich úvahách sa prihovára potomkom, ako aj k všetkým potenciálnym neveriacim: „Je váš duch už naplnený pracovitou, vždy k akémukoľvek druhu obete pripravenou a pritom na
nič si nenárokujúcou láskou k blížnemu, ku každému človeku, láskou, bez
ktorej by sa ľudská spoločnosť, akokoľvek skromne na ňu dopadajú jej lúče,
rozpadla na bandu – nazdávate sa, že sa môžete zaobísť bez večne pravdivého
zákona, ktorý je v nej obsiahnutý? A keby ste aj vystúpili tak vysoko, nie je
hádam potrebné, aby toto učenie stálo na tomto mieste pevne ako pyramída,
aby varovalo a vystríhalo ľudstvo pred upadnutím do predošlého barbarstva
a samoľúbosti?“
To všetko sú otázky, ktoré sú aktuálne aj dnes. Ak niečo nesmie byť obetované, tak je to národ. Národ predstavuje celistvosť v zmysle Aristotelovej
myšlienky: Duch zjavuje pravdu len v celku. Znamená to, že aj poslanie, smerovanie a duchovná aktivita jeho jednotlivých predstaviteľov prináleží určitému spoločenstvu, ktoré sa tým stmeľuje a nachádza svoje sebaurčenie. V súkolesí porážok Štúr priznáva: „To, čo sa nemôže udržať, sa zrúti, čo v sebe neskrýva životnú silu, odumrie, a národy, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu samy
nevedeli viesť, nevedia si vládnuť a spravovať sa, alebo ktoré nevsadia všetko
na udržanie svojho vlastného života, musia vstúpiť do služieb iných a nakoniec v nich zaniknúť.“ Bolo to ako výzva ponad čas, aby sa to nikdy netýkalo
Slovákov.
Úryvok z pripravovanej rovnomennej knihy
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JOZEF TRTOL

MALÁ ARCHEOLÓGIA
Vyberám tu črepy z oráčin
úlomky slovenských životov
kvietkovanú fajansu sna
starých materí
zo zašlých salašov
misky hrnčeky
na tanieri
ostré osudy
v čiernej zemi
pochované v keramike
rozlámané slová a piesne...
Zelené plápolajúce peklo
obilia a trávy
rozožratá rovina
v kravskom pysku
ružové myšlienky
čo ti v jej slinách prischnú
pena Kopányi piva
citara clivá
z Dolnej zeme
a to jediné potuchnuté semä
slova čo už nevzklíči....

VOLAVKA
Nič krajšie
som tu nenašiel
len štíhle belostné volavky
snežné ihlice krkov
zapletené v tŕstí močiara
18
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ich let
rozviazaná stužka
plávajúca v blankyte oblohy
k tomu tenučké nohy
krvavé šípy
prepichujúce moju samotu...

NA SALAŠI
Zapáliš si pipasár
preglgneš pálenku i perkelt
rozštvrtíš vola
aj keď už len v hlase
zachmúriš sa
že je všetko pasé...
Síce ovca v puste
ešte pasie sa
brav v chlieve kvičí
„No, barátom,
svet načisto rozlietal sa,
chlapče, je to v pi...!“
V prúde vzduchu
sa kostrnky v letkách holubov
svojsky rozozvučia
krídla tak vymetú
zo mňa zlobu
veď tak som sa do dňa obul
onucou slnka vystlal si šľapaj
že teraz si tu povznesene
k vlaku kráčam –
sedemmíľovo domov...
Ciciaš tu nektár
zo slnečného cumľa
skúšaš tu aj cudzo mumlať
no spievaš tak
ako ti zobák narástol
slovenské pohľady 9
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v samote je to všetko
slabou náplasťou
treba odletieť
do liahne čírych slov...
Turíce-Letnice
noc podpaľuje žabí smiech
zelenie sa dosýta
lipová halúzka
blúzka taká priúzka
na objemy
objesť sa ich priam
gombíková vojna
malý strakoš v každom kroví
číha na slávika
preskakovať ohne
v očiach ohníčky
ťažko privykať...

POD MRAKOM
Dažďu visia nohy
v šere radšej vidím tvoje
ich prudký pohyb
búrku v trení stehien
nad strechami
blesk
ohnivý okamih
v úsmeve schúlenú
s bradou v podperách kolien
lýtka zapálené
v pahrebe záhrad
takú ťa mám rád
pod mrakom...
Uletený lúčny deň
taký strašne sobášny
bažantie krky a sny
20
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bezprsté ohnivé obrúčky
v zelenom poli
vtáčí ďobanec do duše
čo dlho bolí
cez hustý závoj pusty
nad „najväčšou oblohou“
škovrančia kvapka
vyspievaná v rovine
rozprávka čo pominie
slncový kôň s ohlávkou
čo ťahá všetko do prázdna
pod hlavou fľaša
s obrazom blázna
na hladine...
Dych trasie sa ti
ako strnádka v tŕstí
tvoj kašeľ –
z náruče močiara
vyšmarené kačice
pridusený
cez škáry šiatra unikáš
tam v šuštiacom šáší
belostne svietia telá
hladných bocianov
také je rozospaté
dolniacke ráno...

Znova stanička
Pusztabánréve
a vo mne pustota priam reve
rýchlik je vždy pomalší
a pomalší
hrdzou zarastajú kolesá
kamkoľvek pohneš sa
si sám
bez kopcov kraj
iba ocot na jazyku
slovenské pohľady 9
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dosť bolo Pusty
tak si ma Domov opäť pritúľ
a viac nikam nepusti...
Sliedim z veže po krajine
v ušiach občas zašuští
perie holubích krídel
ich let
zrná v rukách rozsievača
čo razom klíčia
v nebeskom poli
bez nich je svet taký holý
a prázdny
vďaka Pane...
V kostolnej veži
v starom hodinovom stroji
hľadal som čas
zatiaľ ležal neďaleko
na ochodzi vo vajíčku
v plytkom holubom hniezde
tak vysoko stratený
bez možnosti odletieť
znova sa Bože
utiekam k slovám...
Hojivo sa rozhlaholilo
vnútro vo mne
keď spievajú vtáky naokolo
tak začal sa deň skromne
tuším pravou nohou
pred vztýčeným prstom Božím –
vežou kostola...

22
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Frederic Clement: Grand Prix BIB, 1985
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MILAN ZELINKA

MODRÁ STUDŇA

Keď som lietal, bolo mi smutno za zemou, a keď som pristál, spomínal som
na let. Keď som lietal nad mestami a dedinami, bral som so sebou aj svojho
o dvanásť rokov mladšieho brata, ukazoval som mu polia preťaté bielou cestou a vzrušene som mu vravel:
„Vidíš tú bielu cestu, braček? Ak ti bude občas ťažko, len sa vyber po nej
až k tamtým stohom. Uľaví sa ti.“
Brat s úsmevom prikývol a ja som spomínal na dni, keď som sa vracal
z týždenných montáží a na dvore som mu v piesku staval malé trasy elektrického vedenia; hrával som sa s ním, akoby bol mojím vrstovníkom, akoby som
v jeho budúcom živote tušil niečo nebezpečné, akoby som už teraz premýšľal,
ako ho ochrániť.
Lietali sme nad poľami a dedinami a cítili sme sa ako v siedmom nebi.
„Vidíš tamtie modré hory, braček?“
„Vidím,“ povedal brat.
„Raz sa tam usadím a ty ma budeš chodiť navštevovať.“
„A ako sa tam usadíš?“
„V nejakej dedine za nimi si nájdem dievča a ožením sa s ním.“
„A bude pekné – to tvoje dievča?“
„Nemusí byť pekné. Bude dobré a ja ho budem mať rád. Budeme bývať
v dome so záhradou a v tej záhrade bude lavička. Keď k nám prídeš na návštevu, budeme tam sedávať a hľadieť na oblaky.“
„A nebude sa na mňa tvoja žena hnevať?“
„Nie, prečo by sa mala?“
„Lebo ťa budem zdržiavať od roboty.“
„U nás nebude veľa roboty. Keď prídeš k nám, bude všetko porobené
a my budeme chodiť na výlety do krásnych dolín plných zlatého svetla. Budeme lietať, vznášať sa nad oblakmi!“
24
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Keď začalo pršať, rýchlo som ukryl brata pod krídlo, lebo stačilo, aby mu
na hlavu spadlo niekoľko kvapiek a on hneď začal kýchať a tieklo mu z nosa,
ktorý mal odmalička červený ako nejaký pijan. A mne nikdy ani vo sne neprišlo na um, že by som ho mal poslať do polí aj samého, vždy sme šli spolu;
tajne sme otvárali bránku na konci záhrady, preskakovali sme úzky potok,
veselo sme sa štverali hore strmým brehom a potom sme šli k poľnej kaplnke
na konci role. Pri družstve sme zastali a ja som povedal:
„Bešamel, braček. Pôjdeme doprava, alebo rovno?“
„Doprava,“ povedal a hneď sme sa púšťali po bielej ceste s tromi sčernetými stohmi na konci. Keď sme zastali uprostred, na západnom obzore sme
videli žltú vežu seneckého kostola a mohutnú budovu valcového mlyna, a keď
sme sa otočili na východ, polia pred nami mierne stúpali, za nimi sa belel náš
dom a za ním sa oslepujúco leskli červené strechy kaplnského majera. A hneď
sme spievali dvojhlasne Zelené pláně a Už mně leccos neláká a z tých piesní
mi šiel po chrbte mráz, lebo som si uvedomil, že spievať v takéto krásne dni
nebude možné stále. Šli sme k trom sčernetým stohom, zhlboka sme dýchali
marcový vzduch, hľadeli na modré hory a snívali, že ich raz navštívime.
V záhrade nás čakal otec v tvári červený ako rak. Nervózne chodil po
trávniku a vravel, že počasie je ako v rozprávke, ale my namiesto toho, aby
sme okopávali vinič, túlame sa v poli ako chlapci. V rádiu hlásia dážď, ak to
nestihneme dnes, kopačka sa omešká o týždeň, možno aj o dva. Vedeli sme,
že zdravotne nie je na tom dobre, nosí so sebou nitroglycerín, okrem toho ho
láme pravé koleno, asi reuma z koncentráka, nuž sme mali pocit, že sme sa
voči nemu ťažko previnili. Vzali sme rýle a dali sa do kopania. Keď povrazom
označil okraje, očividne sa uspokojil, jeho tvár dostala opäť zdravú farbu. Aj
napriek tomu, že sme do poludnia skopali poriadne dlhý pás zeme (veď sme
sa vôbec nezastavili), otec nesedel v starom kresle, ale chodil hore-dolu a nahlas premýšľal, že by bolo dobre postaviť ešte jeden skleník.
Vedeli sme, že jeho aktivita nemá dno. Ak aj v niektorú nedeľu postavíme druhý skleník, jeho pokoj bude len dočasný, lebo o dva mesiace nás bude
s úsmevom nahovárať, aby sme postavili ešte jeden; bude chodiť po obchodoch, hádať sa s predavačmi pre uhlové železo a po večeroch nariekať, že ho
bolí koleno.
Budúcnosť sa rýchlo blížila.
V istý májový podvečer som rodičom povedal, že mám dievča s malinovými ústami. Brat sa so mnou dlho nezhováral, chodil ako tieň.
Svadba bola v lete; bol slnečný august a družičky vo vinkľovej chyži
vysokými mocnými hlasmi spievali krásne sotácke piesne, z ktorých šiel po
chrbte mráz; každý si hneď uvedomil, že v živote má len jednu jedinú šancu.
slovenské pohľady 9
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Všetci sa veselili a smiali, iba môjho bračeka nebolo, a keď som sa ho vybral
hľadať, našiel som ho za plevňou, sedel na starom brvne a v tvári bol ako
stena.
Potom sme sa rok nevideli. Zo sestrinho listu som sa dozvedel, že je ešte
plachejší; má problémy zájsť do obchodu na nákup, keď sa ho predavač opýta: „To je všetko?“, hneď sa zľakne a rýchlo pýta kadejaké hlúposti, len aby
sa predavač naňho nenahneval. Celkom podlieha vôli spolužiaka Ruda, raz
mu nechtiac prepichol hrotom drevenej šable balón, Rudo ho viedol za ucho
cez celú dedinu, brat mal hlavu skrútenú k ľavému plecu, Rudo ho viedol ako
ťažkého zločinca pred zrakmi žien z ulice a on držal ako hluchý dvere.
Začiatkom prázdnin ho priviedli k nám. Bola sobota, krstili sme dcéru.
V pondelok som mal dovolenku, už o štvrtej ráno sme sa vydali cez vrch do
krásnej doliny a cez ďalší k rieke, kde som predtým objavil v krásnom víre
húf veľkých strieborných rýb. Chceli sme ich uloviť, ale ony ušli do hlbočín.
Domov sme sa vracali popoludní. Šli sme lúkou krajom bukového lesa, ja
som ukazoval rukou do jeho vnútra a bratovi som vydával direktívne príkazy:
„Prekutaj húštiny!“ a on rezko vbiehal do lesa, obiehal modré buky, a keď
nič nenašiel, vrátil sa na lúku a so spevom sme pokračovali v ceste. Celé tri
týždne sme chodili na výlety do krásnych dolín, občas sa k nám pridala aj
moja žena Ada, rezko vbehla do lesa a vracala sa s plnou náručou mohutných
dubákov, od ktorých sa nám jarabilo v očiach. Napodobňovali sme ju ako opice, ale naše ruky zívali prázdnotou. Ada sa smiala, veselo spievala Kapura,
kapura, na kapure rače a ja som cítil, že miluje nielen mňa, ale aj môjho
bračeka, akoby bol jej vlastným bratom, že mu žičí len to najlepšie. A neraz
mi napadlo, že keby nebol o desať rokov mladší od jej sestry Tery, že by si ju
mohol vziať za ženu. Žili by sme tu v tomto neznámom krásnom kraji bok po
boku a všetkým by nám bolo dobre. Lenže potom som prišiel na to, že otec by
s tým nesúhlasil: doma je veľká záhrada a v tej by nemal kto robiť...
V záhrade sme pracovali odmalička. Bola v susednej dedine, štyri kilometre vzdialenej od dediny, do ktorej sme sa presťahovali z malého mestečka.
Jazdili sme tam na bicykloch a v zime, keď cesta zľadovatela, na korčuliach.
Na jar sme v hlbokých predklonoch rýľovali pod nízkokmennými jabloňami
a hruškami, v jeseni sme za bicyklom ťahali káry vrchovato naložené ovocím
a jednou rukou sme si zacláňali oči pred reflektormi áut. Robili sme tam každý týždeň, neraz aj v nedeľu, ale roboty neubúdalo. Čím viacej sme dreli, o to
viac jej pribúdalo. Tu bolo treba farbiť plot, tu vyrezávať staré jablone, striekať stromy proti škodcom, polievať zeleninu, hnojiť zem, oberať ovocie, stále
niečo, a keď bolo všetko porobené, pokazilo sa čerpadlo, praskla vodovodná
rúra, zanieslo sa dno studne a bolo ho treba vyčistiť. Pre nával roboty sme ná26
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radie nikdy nemali v poriadku. Na sekere sa hýbalo porisko, motyky boli ako
hlúb, hrable vyhegané, rýle mali nalomené poriská, kolesá na bicykloch mali
osmičky ako svet. O záhrade sa nám aj snívalo. Len čo sme prišli zo školy, len
čo sme niečo zjedli, hneď sme vyskakovali na bicykle a vydávali sa na cestu.
Milovali sme vetry, čo nám duli do chrbta, nenávideli tie, čo fúkali proti nám.
Ak bol vietor priprudký, zapriahali sme s otcom dva bicykle za sebou. Zúrivo
sme ťahali ťažké káry proti studenému severáku a za celý čas nám vôbec neprišlo na um, že by sme mali na robotu zvykať aj Štefana – presviedčal som
otca, že je ešte slabý, musíme počkať, kým zosilnie, a potom bude robiť ako
my. Práve vtedy začal v šope ukrývať činky, raz sme ho našli po pás vyzlečeného, čelo mal sperlené potom, žily na rukách ako povrazy, ťažko dýchal, rýchlo
pohybujúc predlaktím, a tie čierne činky sa v jeho pästiach leskli ako symboly
tajomného božstva.
„Keď môže cvičiť s činkami, môže ťahať aj káru,“ povedal otec.
„Dvestokilovú káru neutiahne,“ povedal som.
„Dvestokilovú nie, ale drevo porúbať mohol.“
„Myslel som, že mu môžeme dopriať trochu potešenia.“
„Zbytočne mrhá silami. Keby bol išiel s nami, mohol poznášať k šope tie
suché konáre od potoka.“
„Konáre poznášam ja.“
„Ty? A prečo? Dokedy chceš robiť aj zaňho?“
„Otec, veď je to pre mňa hračka.“
„Dnes možno, ale čo o dva, o tri roky? Myslíš, že budeš mladý večne?“
„Suché konáre ešte vládzem.“
„Poznáša ich on. Zajtra pôjde s tebou.“
Trval na svojom. Ráno som ho jemne chytil za plece. Jeho oči hľadeli
vyľakane, plavé mihalnice rýchlo žmurkali do ostrého septembrového slnka.
„Štefanko, vstaň,“ zašepkal som. „Čaká nás robota.“
Bol prekvapený, odišiel do kúpeľne a dlho sa čľapkal vo vode. V záhrade
sa mi stratil, konáre som poznášal sám, až okolo desiatej som ho našiel v šopke, spal s hlavou opretou o starý kredenc, ústa ako ryba.
„Vstaň, kamarát,“ povedal som. „Robota je už hotová – môžeme ísť do
polí...“
Nevstal, na prechádzku som šiel sám; lietal som nad dolinami, krúžil
nad seneckými jazerami a mával dievčencom, a keď som sa dosť vynadíval
na svet z výšky, vrátil som sa do záhrady a jemne mu položil ruku na plece.
Vyšvihli sme sa na bicykle a energicky ich rozbehli do potrebného tempa, ožil,
pridal do švungu, dokonca ma predbehol o dvesto metrov. Na starej ceste
som ho dostihol, ľavú nohu mal vystretú ako struna, ukázalo sa, že ju nemôže
slovenské pohľady 9
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ohnúť v kolene. Zvyšok cesty som ťahal vedľa neho, rukou som ho tlačil do
pleca a tak sme došli domov. Ráno nebolo po blokáde v nohe ani stopy. Nič ho
nebolelo, mohli sme ísť do polí...
Ak bolo vonku škaredo, sedávali sme v kuchyni a mysleli na to, ako nádherne bolo nad mestami a dedinami, aké krásne boli polia, lúky, doliny, hory
z výšok; rieky sa podobali modrým stuhám na vianočných darčekoch, potoky strieborným nitiam, ľudia vojačikom zo stavebnice, ktorých brat kedysi
usádzal na plošiny autíčok, aby boli pripravení zoskočiť na zem a dať sa do
pohybu.
Keď sme nemohli ísť von, zmocňoval sa nás nepokoj. Keď bolo roboty priveľa, v kuse sme hundrali, keď lialo, motali sme sa po dome a na čelách nám
sedeli mraky nevôle. Nakoniec som sa posadil a žmurkol naňho, stál pri okne.
„Tak čo? Zaspievame si?“ povedal som.
Pokúsili sme sa dvojhlasne spievať, no ak bolo zlé počasie, spievanie bolo
nanič, a ja som pocítil zahanbenie, že nie sme schopní zaspievať ani Zelené
pláně, ktoré v slnečných dňoch znejú v dome ako zvony, až duša plače od šťastia. Keď sa nám nepodarilo zaspievať nič súce, prešiel som k sekretáru a otvoril dvierka... V zrkadlovom odraze sa predo mnou zalesklo niekoľko fliaš
s likérmi, fľaša s domácou slivovicou a dopoly vypitá fľaša s bielym vínom.
Zmocnil sa ma pocit, že tieto fľaše sú živé bytosti, že im je smutno z toho, že
tam musia stáť samy v úplnej tme a nijaká ruka ich nevezme a nepostaví na
stôl. Hoci náš sekretár netrpel osamelosťou, po večeroch sa pri ňom občas
zastavil otec, aj keď on chodil radšej do pivnice, kde boli demižóny s bielym
vínom, a potom sa celý červený motal po dome tak dlho, kým zo spálne nevyšla rozospatá mama a energicky ho nezavolala spať. Teraz som vzal do rúk
fľašu s pradědom, odkrútil zátku a priložil si fľašu k nosu. Prenikla ma vôňa
horkých byliniek. Držal som v ruke tú otvorenú fľašu, hľadel som na brata
a on na mňa. Potom sme obaja uprene civeli na tú otvorenú fľašu. V obývačke bolo napäté ticho. Zo spálne sem zaznievalo odfukovanie mamy a hlasné
chrápanie otca – vonku klopal na rímsy dážď. To ticho bolo neznesiteľné.
„Tak čo?“ povedal som. „Nedáme si?“
Moja chuť na likér nebola neodkladná. Do vojenčiny som alkohol nemohol ani vidieť, mal som smolu na opitých ľudí, vždy som im prišiel do rany.
Otravovali, vyhrážali sa, chceli sa biť. Pivo som ochutnal až na vojenčine.
Boli veľké horúčavy, od ustavičného cvičenia na slnku sa mi jazyk lepil na
podnebie. Pil som ho od smädu, ale dušou som k nemu neprilipol. Nechýbalo
mi, celé mesiace som pil vodu z vodovodu, a ak som mal peniaze, malinovku
z army. Ak som sa raz za pol roka aj potrundžil, len kvôli kamarátom – chcel
som byť slušný a nevzbudzovať pozornosť.
28
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Teraz, keď sme sedeli s bratom v obývačke a v ruke som držal tú fľašu
s nápadne žltou tekutinou, zrazu mi napadlo, že by som nemal pokúšať osud,
ale fľašu jednoducho položiť späť do sekretára. Prečo by sme museli stále
spievať, vznášať sa nad oblakmi? Prečo by sme museli stále lietať po svete
ako vtáci a dívať sa na ľudí z výšok? Väčšina smrteľníkov ten pocit nepozná,
a svet sa preto netriešti na dve polovice. Ak sa cítime zle dnes, lebo život nejde podľa našich predstáv, môže k zmene dôjsť zajtra, o týždeň, o rok, no raz
k nej určite dôjde: na stromy zasvieti slnko, robota nám pôjde od ruky a my
budeme spievať nie preto, že by sme to chceli, ale že spev z nás vytryskne ako
prameň z horskej doliny...
Lenže diabol pokušenia ma už držal pevne za ruku. Túžil som len po
jedinom: čím prv ochutnať tento neznámy nápoj a potom už iba čakať na to
príjemné teplo, ktoré zaplaví vnútro človeka od korienkov vlasov po prsty
na nohách. Hrmotne som vzal zo sekretára dva štamperlíky a podal mu plný
pohárik. Neochotne ho vzal, chvíľu pozeral na mňa, chvíľu na štamperlík, tvár
mal zaliatu neprirodzenou červeňou.
„Ak nechceš, nemusíš,“ povedal som rýchlo a vlial som do seba likér.
„Aby si nepovedal, že som ťa znásilnil.“
Pil som sám, Štefan sedel na stoličke so sklonenou hlavou a meravo pozeral na kraj stola. Vypil som z fľaše asi tretinu a potrundžene som sa usmieval. Celkom som zabudol, že ešte včera som preklínal všetku pijatiku sveta
a že brata som vážne zaprisahával, aby s pitím nikdy nezačal...
O týždeň mi prišiel od neho list. Písal mi, že som ho sklamal, vyčítal
mi, že nie som o nič lepší ako otec, ktorý sa tiež púšťal na takéto chodníčky
a potom robil veci, ktoré by mu ako triezvemu nenapadli ani vo sne. Keď vytriezvel, nechcel uveriť, že večer jazdil do polnoci okolo domu na motorke,
kým nespálil všetok benzín a nezvalil sa aj so strojom do kačacieho bazéna.
Preto dlho chodil so sklonenou hlavou, s každým sa zhováral nápadne tenkým
hlasom, čo bolo neklamným znamením, že činí pokánie. Brat neobišiel ani
onen októbrový večer, keď som musel pred otcom ujsť iba v trenírkach do polí
a nocovať v šatni hádzanárskeho klubu, prikrytý starými dresmi, z čoho mám
následky dodnes.
Odpísal som mu, že mu prajem, aby sa nikdy nemusel dožiť chvíle, keď
v zrkadle uvidí svoju opitú tvár, prial som mu, aby mu vzdorovanie vydržalo
až do staroby.
Potom sme dlho o sebe nevedeli. Na druhom konci Slovenska sme mali
svoje starosti, lebo choroby našu rodinu priamo vyhľadávali a aj v práci sa
vždy prihodilo niečo nepríjemné. Tešili sme sa z každého dňa, ktorý nám priniesol drobnú radosť v podobe novoobjavenej dolinky alebo hubárskeho zátislovenské pohľady 9
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šia. Život sa rútil ako splašený kôň, bolo treba pracovať a myslieť na všetko,
čo nás obklopovalo.
Po sestre som mu niekoľkokrát odkázal, aby nás cez prázdniny navštívil;
znovu budeme chodiť cez vrchy do krásnych dolín, znovu budeme sedávať
pod splavmi plnými veľkých strieborných rýb a večer sa budeme pozerať, ako
nad starým dubom pri Hrabinke zapadá slnko...
A on začal práve chodiť s kamarátmi na zábavy. Zrazu sme dostali oznámenie, že sa žení...
Keď sme sa o tri roky stretli, bol to už iný človek... Teraz si už sám nalieval do pohárika, už nevedel odísť od stola, kým bola vo fľaši pálenka. Buntošili sme spolu v pivnici. Tajne sme utekali v noci poza humná do krčmy,
chceli sme rozbíjať bank, buntošiť v neznámych dedinách a kurizovať pekným
krčmárkam, aj keď na druhý deň nám bolo na umretie; preklínali sme všetku
pijatiku na svete, zaprisahávali sme sa, že to bolo už naposledy, robili sme
vážne písomné vyhlásenia o spoločnom pevnom odhodlaní nevziať do úst už
ani kvapku pálenky. Teraz sme už nevládali vzlietať nad dediny a polia bez
tohto paliva, už sme sa nevedeli nadchnúť bielymi cestami s tromi sčernetými
stohmi; namiesto toho sme sa krčili v pivniciach a chválili víno, ktoré vôbec
nebolo dobré, lebo sme sa triasli, aby gazda neodložil fľašu, kým v nej ešte
niečo je...
Z našich krásnych dolín nám zostala len jedna. Na zelenej lúke niekoľko
metrov od poľnej cesty sa týčila modrá studňa; tam sme sa zastavili, vždy keď
sme robili bicyklové túry; rozložili sme po tráve slaninu, chlieb, cibuľu, ale
najmä pivo, vždy najmenej osem fliaš a tie fľaše sme pokládli do žľabu pod
pumpou, aby na ne mohla tiecť studená voda. Žiadostivo sme pili to pivo plnými dúškami, mali sme pocit, že sme v siedmom nebi, ale na druhý deň by
sme sa boli najradšej nevideli; chodili sme ako mátohy, triasli sa nám prsty,
bolo nám na vracanie. Svet bol sivý ako tvár mŕtveho a my sme prosili Boha,
aby nám pomohol prežiť tento deň. Ale o niekoľko dní sme opäť poškuľovali
po bufete, vstupovali sme doň ako námesační a nemohli odtrhnúť oči od rekesov s pivom, ktorého chuť sme cítili na jazyku celé noci, až kým nám nestieklo
dolu hrdlom...
Znovu sme mali k sebe ďaleko. Len zo sestriných listov som sa dozvedel,
že brat začína strečkovať; v piatok popoludní zostáva v robote s kamarátmi.
Domov sa vracia až v sobotu pred večerom s očami podliatymi krvou, s rozkuštrenými vlasmi, s povracaným sakom. Musia ho chodiť hľadať po celom
okolí, lebo nikdy nevedia, v ktorej krčme zakotví a s kým tam bude piť a míňať posledné peniaze. Raz ho našli celkom nepríčetného v akejsi smradľavej
kutici iba v trenírkach. Miestnosť bola plná zvratkov, ale brat namiesto toho,
30
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Marian Murawski: Grand Prix BIB, 1989
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aby sa im poďakoval, vyrútil sa na nich s penou na ústach, so železnou tyčou
v ruke – štyria chlapi mali čo robiť, aby ho priviedli k rozumu...
Toho dňa nám sestra zavolala, že je na psychiatrii...
Vošiel som do šopky, kde som mal za starou skriňou ukrytých desať fliaš
s dvanástkou, vzal som sekeru, bil som po tých fľašiach obuchom, udieral som
do tých fliaš, akoby to boli nejaké démonické bytosti, až dovtedy, kým sklo
nebolo na kašu a po zemi netiekla hnedá brečka...
A potom som bežal ako šialený hore humnom. Dúfal som, že moje srdce
to nevydrží, že padnem na zem a vedomie mi obostrú mrákoty, ale moje srdce
bolo nezničiteľné, moje srdce sa nechcelo zastaviť, iba niekoľkokrát poskočilo
ako starý traktor a tĺklo ako predtým.
Každý deň som sa prebúdzal do sivých rán. Telefonoval som sestre, pýtal
som sa jej na brata, sľuboval som, že ani ja už nikdy nebudem piť... a keď
som si myslel, že to už nevydržím, odchádzal som do našej doliny k modrej
studni. Padal som na kolená, objímal som tú studňu, akoby to bola posledná
spomienka na môjho brata, a bil som hlavou po tvrdom železe.
„Čo sa to s nami porobilo, brat môj?“ šepkal som. „Čo sa to s nami stalo?
Prečo musíme tak trpieť?...“
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MARTIN HOMZA

PŘEMYSLOVCI,
ARPÁDOVCI, PIASTOVCI?
NOVÉ DYNASTIE NA TROSKÁCH
SLÁVY MOJMÍROVCOV

OTÁZKY OKOLO NÁSTUPNÍCKYCH PRÁV NOVÝCH DYNASTIÍ
V STREDNEJ EURÓPE
Predpokladov na nástup novej dynastie a tým aj etablovanie politických
štruktúr, ktoré sú na ňu naviazané, bývalo v ranom stredoveku v celej Európe
niekoľko. Predovšetkým sa však vlastná dynastia musela ocitnúť v kríze. Prejavovalo sa to rozmanitými spôsobmi. V prípade výmeny Merovejovcov za Karolovcov vo Franskej ríši možno napríklad hovoriť o akejsi mentálnej poruche
vládnuceho rodu. Najčastejšie však šlo o vnútorné a/alebo vonkajšie ohrozenie existencie samotnej dynastie spôsobenej nejakým bezprostredným ohrozením (vymretie chorvátskej dynastie Trpimírovcov). Pri vnútornom ohrození
dynastie šlo obyčajne o určité prehrešky dynastie voči zvykovému právu spoločenstva. Najčastejšie sa končilo tragicky, fyzickou likvidáciou vládcu. Vládca
však býval rituálne zavraždený svojimi ľuďmi aj v prípade neúspešných vojenských ťažení, útočných i obranných, keďže sa mu pripisovala symbolická vina
za zlyhanie celého spoločenstva. Vonkajšie dôvody, ktoré mohli viesť ku koncu
dynastie, prichádzali do úvahy v čase expanzie susedného politického subjektu, ktorého cieľom mohlo byť ovládnutie dobytého územia reprezentantmi svojej moci. Typické to bolo najmä v nomádskych spoločenstvách a vo veľmi viditeľnej podobe sa s tým stretávame v prípade Bela IV., ktorý bol spolu so svojou
rodinou mongolskými vojakmi prenasledovaný od rieky Slaná až po dalmátsky
Trogir. V prípade Dezidera, posledného kráľa Longobardov, i Tasila III., posledného kniežaťa Bavorov, sa Karol Veľký rozhodol pre ich internáciu v kláštore.
Likvidácia či internácia posledného mužského člena vládnucej rodiny
však nutne neznamenala automatické vymretie rodu. Ak prežil čo len jeden
jediný z jeho členov, dokonca nemusel pochádzať ani z legitímneho zväzku,
slovenské pohľady 9
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ako je príklad českého Bøetislava I. († 1055) z rodu Pøemyslovcov, za legitímneho následníka jednoducho vyhlásili „bastarda“. Cirkev navyše takýto postup až do 13. storočia viac-menej nespochybňovala.
Na čele Moravanov stála dynastia, ktorú dobový bavorský prameň spísaný už okolo roku 900 nazval oficiálne Mojmírovci (Moimarii). Pokiaľ ide
o porovnanie s neskoršími dynastiami strednej Európy, ako sú Arpádovci,
Pøemyslovci alebo Piastovci, ide o takmer okamžitú reflexiu aktuálneho reálne existujúceho stavu. Nevieme len, či termín Mojmírovci bol použitý podľa
historicky doloženého Mojmíra I., alebo podľa dávneho zakladateľa ústrednej
dynastie Moravanov. V každom prípade ale môžeme konštatovať, že názov
tejto dynastie je starobylý a odkazuje na najstaršiu úroveň dynastických mien
Slovanov vôbec. História tiež nepozná žiadnu legendu, ktorá mala oprávňovať Mojmírovcov vládnuť nad Moravanmi a ostatnými Slovanmi, ako to máme
u spomenutých dynastií. Je preto možné, že to bola sama archaickosť ich pôvodu, ktorá opodstatňovala ich ústrednú moc medzi ostatnými významnými
rodmi dobovej Moravy.
SOBÁŠ AKO PROSTRIEDOK VZNIKU NOVEJ DYNASTIE
Fundamentom politickej tradície v ranom stredoveku nielen v strednej
Európe bola dynastická tradícia. Identita včasnostredovekého spoločenstva
bola naviazaná najmä na vlastnú dynastiu a jej slávu. Dynastia trvá dovtedy, kým žije posledný jej mužský reprezentant. Vo včasných obdobiach, keď
nebol pevne stanovený následnícky princíp, podľa práva pokrvnosti, ktoré
sa dokazovalo jeho osobným vlastným menom, mohol nastúpiť na ústredný
vladársky stolec hociktorý jej legitímny člen. Obyčajne to bol však ten, ktorý
bol všeobecne uznaný za najstaršieho (seniora) alebo sa preukázal ako najschopnejší. Princíp seniorátu, ktorý stál a padal na rovnosti všetkých mužských členov vládnuceho rodu, obyčajne viedol k významnému rozrastaniu
dynastie na niekoľko vetiev. Presadenie primogenitúry v jednej línii (rodine)
celého rodu viedlo takmer zákonite k postupnému vymretiu rodiny a v konečnom dôsledku aj rodu. Samotní Mojmírovci sú tu dosť dobrým príkladom.
O niekoľko storočí neskôr ich príklad nasledovali aj Arpádovci, Pøemyslovci
a napokon po rôznych peripetiách i Piastovci, ktorí v 14. storočí boli v Poľsku
zbavení nástupnických práv v prospech Anjouovcov. Na druhej strane však
treba povedať, že vďaka najrôznejším právnickým kľučkám sa niektorým starým dynastiám (napríklad Habsburgovcom) podarilo posunúť pretrvanie svojich rodov aj cez ženskú líniu.
34
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SOBÁŠ AKO NAJČASTEJŠÍ SPÔSOB LEGITIMIZÁCIE NOVEJ
MOCI NOVEJ DYNASTIE
Matrimoniálne väzby, sobáše predstaviteliek starej, odchádzajúcej dynastie s mužskými príslušníkmi novej dynastie patrili dlho do novoveku k najpopulárnejším technikám správoplatňovania nástupu novej moci v inom politicko-právnom prostredí. Len ako príklad uveďme, že Ján Luxemburský si
pred nástupom na český trón za manželku zobral Elišku Pøemyslovnu, budúci
poľský kráľ Ľudovít Veľký z Anjou mal za matku Alžbetu Lokietkovú z rodu
Piastovcov. Pochopiteľne, že k dispozícii sú aj staršie historické či literárnohistorické paralely takéhoto zväzku. Podobne musel postupovať napríklad
normanský Henrich I. († 1068), syn Viliama Dobyvateľa, ktorý si vzal za manželku Editu (Matildu) z podrobeného rodu anglickej sasko-dánskej dynastie.
Zo syna muža, ktorý si násilím podrobil Anglicko, sa tak stal prvý všeobecne
akceptovaný kráľ z novej dynastie, ktorá navyše právne i symbolicky spájala
tých, ktorí boli podrobení, s tými, ktorí prišli ako víťazi. Nie inak ale musel
postupovať aj legendárny Aeneas, hrdina rovnomenného rímskeho eposu od
Vergília, ktorému slávny básnik pripísal manželstvo s Laviniou, dcérou podrobeného kráľa Latina. No a nakoniec aj samotný Alexander Macedónsky, ktorý
si mal vziať za manželky (pre istotu) dcéry až dvoch vládcov porazenej Perzie
Stateiru (dcéru Darea III.) a Parysaltis (dcéru predchádzajúceho vládcu Perzie
Artaxerxa III.).
Uvedený výpočet je dostatočnou vzorkou na to, aby bolo možné s vysokou mierou pravdepodobnosti konštatovať, že práve takto a nie inak, teda
v spojení so starou dynastiou, sa etablovali aj nové vládnuce rody strednej
Európy. Na prvom mieste Pøemyslovci, prostredníctvom nich vďaka kňažnej
Dúbravky i Piastovci a v neposlednom rade aj dynastia, ktorej historicko-literárna tradícia pripísala ako predka istého Arpáda.
PŘEMYSLOVCI AKO VEDĽAJŠIA VETVA MOJMÍROVCOV
Pri druhej výprave Východofranskej ríše proti Slovanom z roku 872 sa
dozvedáme o piatich (šiestich?) českých kniežatách, ktorých mená sú Svätoslav, Víťazoslav, Heriman, Spytimír a Mojslav a istý Gorivoj.
„Z Franskej ríše znova poslali niektorých Karolmanovi na pomoc proti vyššie spomenutým Slovenom, iní boli určení proti Čechom. Títo, dôverujúc v božiu
pomoc, piatich vojvodcov, ktorých mená sú tieto: Zuentislan, Witislan, Heriman,
Spoitimar, Moyslan, <Goriwei>, usilujúcich sa vo veľmi veľkom počte proti nim
sa vzbúriť, zahnali na útek a iných pobili, iných zasa zranili.“
slovenské pohľady 9
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Historická veda mnohokrát konštatovala, že pôvodný autor rukopisu
Fuldských análov poznal len päť českých kniežat. Meno Gorivoja (Goriwei)
bolo pridané až dodatočne v neskorších odpisoch. Zmeniť číslovku päť sa
však kopista neunúval. Ako a prečo sa meno Gorivoj objavilo v kópii pôvodiny a prečo práve v takejto forme, takisto nie je známe. Či išlo o české knieža
známe z iných prameňov pod menom Boøivoj, nevedno. Česká historiografia
to však tak obyčajne vykladá. Inak by totiž slávny Boøivoj, ako prvé historicky
doložené české knieža z rodu Pøemyslovcov, asi dobovými prameňmi spomenutý vôbec nebol. Navyše, ako ukazujú najnovšie výskumy, aj meno Boøivoj
je v systéme mien českých kniežat vlastne nesystémové. Oproti tomu štyria
z piatich prvých českých kniežat nesú mená, ktoré majú podľa všetkého svoj
pôvod v dynastii Mojmírovcov. Kľúčom na pochopenie tohto javu by mohlo
byť vlastné osobné meno Svätoslav, ktoré je v poradí českých kniežat, čo zostavil autor Fuldských análov, zaiste nie náhodne, hneď na prvom mieste.
Je to klasické bitematické slovanské dynastické osobné vlastné meno. Svätoslav však k nemu nemohol prísť náhodne. Vysvetlenie ponúka logika dávania
kniežacích mien na susednej Morave. Z prameňov totiž vieme, že moravské
knieža Rastislav bol strýkom (avunculus) nitrianskeho kniežaťa Svätopluka I.
Matkou nitrianskeho kniežaťa bola teda sestra Rastislava. Meno prvého z českých kniežat znie Svätoslav a skladá zo zložiek svät a slav. Obe tieto témy sa
nachádzajú vo vlastných menách aktuálne vládnucich Mojmírovcov. To znamená, že všetky tri zmienené kniežatá musia mať spoločného predka. Keďže
Svätopluk a Svätoslav sú generační súčasníci, je veľmi pravdepodobné, že aj
Svätoslavova matka bola Rastislavovou sestrou a Svätoplukovou tetou. Otec
Rastislava a matiek Svätoslava i Svätopluka, alebo ich iný slávny vzdialený
spoločný mužský predok, sa preto tiež mohol volať Svätoslav alebo niesť
meno tomuto veľmi podobné.
Takisto ďalšie mená z uvedeného výpočtu českých kniežat vo Fuldských
análoch vykazujú mojmírovskú matricu. Mojmír I. bol strýkom Rastislava.
Jeho meno sa skladá z tém moj a mir. Presne tieto témy sa opäť nachádzajú
aj u spomenutých českých kniežat. Štvrtý v poradí autora Fuldských análov
sa volá Spytimír a piaty Mojslav. Pøemyslovci i Mojmírovci si teda pre osobné
vlastné mená svojich kniežat volili tie isté témy. Pøemyslovci teda boli po matke spríbuznení s Mojmírovcami.
Takýto výklad podporuje aj skutočnosť, že štatisticky najčastejšou témou
osobných vlastných mužských mien v dynastii Pøemyslovcov (podľa výskumov
Adama Madera vyše 60 percent) je téma slav. Z toho by však takisto vyplývalo, že Svätožízna nemohla byť manželkou, ale podľa všetkého sestrou Svätopluka. Nuž a rovnako to, že meno Boøivoj bolo sotva menom prvého histo36
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rického kniežaťa Čechov. Aj mená prvých českých historicky preukázateľných
kniežat Vratislav a Spytihněv tiež skôr odkazujú na líniu a logiku mien, ktoré
spomínajú Fuldské anály (témy slav a spyt), než na Boøivoja. Kniežacie meno
Boøivoj sa navyše v českej vládnucej dynastii vyskytuje až na sklonku 11., respektíve na začiatku 12. storočia. Z tohto a ďalších dôvodov sa domnievame,
že najstaršie české písomníctvo, ktoré sa sformovalo niekedy v sedemdesiatych rokoch 10. storočia v Prahe, meno Boøivoj jednoducho vygenerovalo.
Dôvodom na takýto postup mohlo byť aj to, že sa nová dynastia, vzhľadom na
ambíciu ovládnuť Moravu, potrebovala odrezať od svojich veľkomoravských
počiatkov a tým aj od svojich mojmírovských predkov.
MOJMÍROVSKO-ARPÁDOVSKÁ DYNASTIA
Obdobný historicko-literárny model, ktorý umožňoval etablovanie novej dynastie v starom historickom prostredí, opisuje po všetkých stránkach
pozoruhodná Uhorsko-poľská kronika. Jej autor rozpráva príbeh o zavraždení
vládcu Slovanského kráľovstva (Sclauonie a Chrwacie) menom Kazimír. Tento
slovanský kráľ verne slúžil Bohu, ale jeho veľmoži ho nechali potupne zabiť
s odôvodnením:
„Nikdy nebude kráľ nad nami, ale my sami si budeme vládnuť.“
Podrobnejšie rozvedenie ďalších príčin, ktoré viedli k vražde monarchu,
autor nepodáva. Ani nemusí, lebo tento hriech slovanských veľmožov má
v jeho rozprávaní inú funkciu. Ospravedlňuje vojnu uhorského kráľa Aquilu
(v skutočnosti ide o literárne spojenie Atilu a Arpáda) proti Slovanom a Chorvátom, ktorá sa pre vrahov monarchu nutne skončila porážkou. Aquila však
nielen pomstil smrť nevinného kráľa, ale sám zaujal jeho miesto. Celé rozprávanie umocňuje prísľub, čo Aquila dostáva priamo od anjela, ktorý mu sľubuje, že generácie po Aquilovi pre novodobytú krajinu získajú z Ríma kráľovskú
korunu. Podľa ďalšieho rozprávania kronikára sa tak stalo za čias panovania
svätého kráľa Štefana. Rozprávanie má napriek historickej nepresnosti svoj
hlboký zmysel. Autor písal svoju kroniku v druhom alebo treťom desaťročí
13. storočia. V tom čase si však ani on, ani nikto zo stredoeurópskych kronikárov na posledného vládcu Veľkej Moravy Mojmíra II. už ani nespomenul.
V matnej pamäti prvých tvorcov uhorskej historiografie však zostal Svätopluk.
Aj to ako vládca Panónie. V inom prípade si prví uhorskí historici na čele
s Anonymným notárom P. vytvorili pre vládcov dunajsko-karpatského priestoru imaginárnych vládcov, akými boli Laborec, Salan, Menumorót či Zubor.
Musíme tiež uvážiť, že hoci sa meno Kazimír nikdy neobjavilo v súvislosti
s veľkomoravskými a tobôž nie chorvátskymi panovníkmi, autor za menom
slovenské pohľady 9
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neznámeho Kazimíra predsa len videl určitú historickú realitu. Autor Uhorsko-poľskej kroniky podrobne opisuje osem dní trvajúcu bitku medzi Aquilom
a vojskami Slovanov a Chorvátov:
„Odtiaľ (od Aquileje) vytiahol aj so svojimi vojskami (Aquila), prešiel Korutánske Alpy a prišiel k chorvátsko-sclavonskému územiu (1 Sam 7, 13) medzi riekami Sáva a Dráva. Tu sa mu postavili na odpor chorvátske a slovanské
kniežatá. Usporiadali šíky, slnko sa zablyšťalo na zlatých štítoch, od ktorých sa
zatrblietali hory (1 Mach 6, 39), a zrazili sa v boji, ktorý trval osem dní. Boh
ich však vydal do rúk (Ex 21, 13) kráľa Aquilu (Atilu), preto, že svojho kráľa
Kazimíra zradili a potupne zabili. Slovania a Chorváti boli pobití, jedni utiekli
a iní boli odvedení do zajatia (Ez 25, 3).“
Následne veľmi pozorne opisuje, povedali by sme dokonca až so zmyslom pre psychologický detail, Aquilove vnútorné rozpoloženie po tom, ako
zvíťazil v bitke a prekročil rieku Dráva. Dvadsaťpäť rokov po opustení svojej
bývalej vlasti, východného Uhorska, po všetkých bojoch a útrapách, sa ho
totiž zmocnili pochybnosti a smútok nad tým, čo vykonal. V takomto stave
strávil niekoľko dní. Nevedel totiž, či prišiel do vlastnej krajiny, alebo si túto
len násilím privlastnil.
„Preto kráľ (Aquila) strávil mnoho dní vo vážnych úvahách a ako dobrý sa
mu pozdával plán, že ak by si (Uhri) vzali Slovanky a Chorvátky za manželky,
získal by tak krajinu v mieri a pokoji. Keď to oznámil svojmu vojsku, tento plán
sa zapáčil všetkým mužom. Chodil potom po krajine a tešil sa z nej, pretože bola
krajinou zasľúbenou, tak ako bola krajina izraelského národa. Keď poslal svojich poslov (Nm 21, 21), prijal (Ex 2, 1) z tohto kmeňa (Dt 18, 1) od kniežaťa
Slovanov dcéru a vzal si ju za manželku (Ex 2, 1).“
Na základe uvedených informácií neznámeho autora Uhorsko-poľskej
kroniky možno historický priebeh problému zániku, respektíve kontinuity
Veľkej Moravy interpretovať aj takto. Či už to bolo z takých alebo onakých,
vonkajších alebo vnútorných príčin, jedno je jasné, stabilita ríše sa naštrbila
smrťou ústredného veľkomoravského panovníka z rodu Mojmírovcov. Vzhľadom na neznámy osud Svätopluka II., jeho brata, tak zanikol hlavný integračný symbol, s ktorým sa táto ríša identifikovala. Družina obklopujúca Mojmíra II. sa preto rozpadla na niekoľko navzájom súperiacich frakcií. Veľkej Morave tým chýbala sila, ktorá by definovala jej záujem. Pád Slovanského kráľovstva, ako ho podáva s odstupom času neznámy autor Uhorsko-poľskej kroniky
v súvislosti s kráľovraždou, ktorá priniesla zánik dynastie, však nemusí byť
nutný výmysel neskoršieho kronikára. Vo svetle najnovších poznatkov práve
tento moment mohol destabilizujúco alebo aj paralyzujúco zapôsobiť na obrancov Moravy. Keď potom došlo k dynastickému sobášu jednej z princezien
38
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z rodu Mojmírovcov („dcéra kniežaťa Slovanov“) s Aquilom (niektorý z mužských členov dynastie Arpádovcov), časť veľkomoravských vojenských elít,
najskôr asi z Nitrianska alebo zo Zadunajska, sa začala spájať s Uhrami. To by
vysvetľovalo aj vetu z listu salzburského arcibiskupa Theotmara (Thietmara)
z roku 900:
„Sami (Moravania) prijali medzi seba nemalý počet Maďarov (Uhrov)
a podľa ich zvyku hlavy svojich nepravých kresťanov dohola ostrihali a poslali
na našich kresťanov (Bavorov), ba aj sami ich prepadli...“
Takýto výklad by podporil aj údaj Konštantína Porfyrogeneta, ktorý vo
svojej relácii o bielochorvátsko-nomádskej symbióze pripomína:
„Ostatní Chorváti však ostali poblíž Franska a volajú sa teraz Belochorvátmi, čiže Bielymi Chorvátmi, ktorí majú vlastné knieža. Poddaní sú však Otovi
Veľkému, franskému a saskému kráľovi, a sú nepokrstení, majúc manželstvá
a priateľstvo s Turkami.“
Podmienkou na porozumenie tomuto textu je stotožnenie Bielych Chorvátov s predkami dnešných Slovákov, čo nie je až také vylúčené, ak sa do
úvahy zoberie, že byzantský cisár na tomto mieste zmiešal aktuálnu politickú
situáciu z polovice 10. storočia s rozprávaním svojich chorvátskych informátorov, ktoré odkazovalo na putovanie Chorvátov do novej vlasti za čias cisára
Heraklea (610 – 641). Údaj Konštantína Porfyrogeneta okrem vzájomných
sobášov medzi Turkami (Uhrami) a Bielymi Chorvátmi (nitrianskymi Slovanmi/Slovákmi) takisto pripomína, že Bieli Chorváti mali v uvedenom čase svoje
vlastné knieža (archont) podriadené Otovi I., franskému kráľovi. Ak uvážime
právne postavenie, v ktorom sa Nitriansko nachádzalo aj predtým, je jasné, že
formálno-právne podriadené východofranským kráľom v polovici 10. storočia
by mohlo byť pokračovaním tejto praxe. Celkom samozrejmé a pochopiteľné
sa to zdá vo svetle porážky vojsk starouhorského kmeňového zväzu v roku
955 na rieke Lech pri Augsburgu. Údaj byzantského cisára o kniežati Bielych
Chorvátov by tiež vysvetľoval aj to, ako je možné, že Nitriansko prežilo počas
celého 10. storočia svoj život kontinuálne. Súčasní archeológovia dokonca
svojimi novými výskumami na Nitrianskom hrade dokladajú významné posilnenie jeho hradieb (valov) v tomto období.
V uvedenom čase dejiny nezanechali ani len jediný pokus nitrianskych
Slovanov (Slovákov) o rezistenciu proti narastajúcej politickej moci arpádovskej dynastie v priestore medzi Dunajom a Karpatmi. V tejto súvislosti pripomeňme, ako mocne moravskí (a aj nitrianski) Slovania vystúpili proti cudzincom Viliamovi a Engelšalkovi, ktorí ich chceli ovládať. To, že Bieli Chorváti
(Nitrania) mali svojho panovníka v polovici 10. storočia, je celkom zrejmé, ak
len pripustíme, že nová dynastia nebola v Nitre pociťovaná ako cudzia. Naslovenské pohľady 9
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opak, ako domáca – mojmírovsko-arpádovská. Všetky uvedené indície sa tak
zlievajú do pevnej historickej (hypo)tézy o manželskom zväzku podľa mena
neznámej mojmírovskej princeznej s neznámym, podľa mena príslušníkom
novej (arpádovskej?) dynastie. Takýto scenár nakoniec potvrdzuje aj pendant
Uhorsko-poľskej kroniky, text takzvaného Anonymného notára P., známy pod
menom Skutky Uhrov (Gesta Hungarorum):
„Menumorout (vládca Moravanmi ovládaného Potisia) sa najprv vo svojej bulharskej pýche vzpieral dať hŕstku zeme Arpádovi a teraz vyslal (Menumorout) svojich poslov, súc premožený a porazený, neváhal vydať prostredníctvom týchto poslov celú dŕžavu a Zultovi (Zoltánovi), synovi Arpáda, svoju dcéru. (...) Vojvoda Arpád po porade so svojimi šľachticmi zaľúbil si a schválil odkaz
Menumorouta, a keďže už počul, že dcéra Menumorouta je tohože veku ako jeho
syn Zult (Zoltán), nechcel odkladať žiadosť Menumorouta a jeho dcéru prijal spolu so sľúbenou dŕžavou za manželku Zulta (Zoltána). (...) Menumorout zomrel bez syna a celá jeho dŕžava v pokoji priadla jeho zaťovi Zultovi (Zoltánovi).“
Priamo sa tu síce nehovorí o Nitrianskom kniežatstve, ale o Bihorsku,
to jest o časti Potisia ovládanej legendárnym Menumorótom (Menumoroutom), to jest Menším Moravcom, ale z ďalšieho textu Anonymného notára P.
je jasné, že práve z tohto zväzku Zoltána (Sultána/Zulta) a Menumorótovej
dcéry sa mali narodiť ďalší predhistorickí predkovia rodu Arpádovcov. O tom,
že to bol práve Zoltán, ktorý mal podľa Anonymného notára P. v konečnom
dôsledku zadefinovať hranice budúceho Uhorského kráľovstva a stať sa jeho
prvým vládcom, nemal jeho čitateľ pochybovať. Zaiste i tu ide o retrospektívnu historickú konštrukciu. Najpodstatnejšie však na nej je, že sa svojím
obsahom a funkciou zhoduje s rozprávaním neznámeho autora Uhorsko-poľskej kroniky. Podľa oboch uhorských historikov 13. storočia teda pax gentium,
to jest „mier národov“ ako nevyhnutná podmienka vzniku novej politickej
entity, spoločného kráľovstva rôznych jazykov, kultúr a náboženstiev, vznikol
v dôsledku spojenia ženskej príslušníčky starého rodu a mužského príslušníka
novej dynastie.
SYSTÉM MIEN NITRIANSKYCH ARPÁDOVCOV
Na práve takýto scenár priebehu historických udalostí opäť poukazuje systém osobných vlastných mien prvých historicky známych nitrianskych
vládcov z arpádovskej krvi. Nechýbajú medzi nimi kresťanské mená, ako
sú Michal alebo aj jeho syn Bazileos (Vazul), či mená slovanské, kniežacie
a dynastické, akým je nesporne aj meno Vazulovho brata Ladislava Lysého,
40
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či osobné vlastné meno syna Ladislava, ktoré znie Domoslav. Nie menej príznačné sú aj ďalšie slovansko-kresťanské osobné mená Arpádovcov ako napríklad pôvodne kniežacie dvojzložkové meno Vojtech, to jest ten, čo vojom
prináša radosť, potechu, ktoré v skrátenej forme do dnešných dní znie – Belo.
Podobne sa tu však nachádzajú aj mená pohanské ako Levente alebo osobné
vlastné mená neznámeho pôvodu ako Gejza, možno aj turkického jeg (vojenský hodnostár), ako si želá maďarská historiografia, hoci aj dosť krkolomne.
Na druhej strane rovnako krkolomné je etymologizovať toto meno od slovanského bitematického kniežacieho mena Izjaslav (ten, čo si berie, získava
slávu), ako si to želala slovenská historiografia 19. storočia (najmä Franko
Víťazoslav Sasinek). Nechýbajú však ani mená previazané s imperiálnym
dvorom Otovcov (Ljudolfingovcov) ako napríklad Lampert, ale takisto meno
Andrej (Ondrej) z tradície gréckych mien prvých kresťanských apoštolov. Už
na prvý pohľad preto možno konštatovať, že slovanské zložkové bitematické
kniežacie mená v dynastii nitrianskych Arpádovcov štatisticky prevládajú. Ak
by sme k tomu pridali aj hypotézu o tom, že dávanie niektorých kresťanských
mien je výsledkom hľadania kompromisu medzi slovanskou (pohansko-kresťanskou) a kresťansko-židovskou tradíciou, dostali by sme ešte zaujímavejšie
čísla. Predovšetkým najstarší zo známych Arpádovcov by sa volal Svätopluk
Michal a jeho brat Vladimír Bazil. Spojenie Svätopluka s archanjelom Michalom je logické. Jeden je vodcom pozemského a druhý nebeského vojska. Ešte
logickejšie je prepojenie Vladimíra s Bazileom. Oba príklady sú navyše dobre
dokumentované v dejinách Kyjevskej Rusi, ktoré nám zachytili najvyššie percento osobných vlastných dynastických slovanských zložkových mien a ich
kombinácie s menami kresťansko-židovskými. Vidíme to aj na príklade Vladimíra I. Svätého, ktorý pri krste dostal meno Bazil. Príkladom spojenia Svätopluk a Michal je kyjevské veľkoknieža Svätopluk Michal Izjaslavovič († 1113).
Nateraz nedoriešené je prepojenie kresťanského gréckeho mena Andrej s jeho
slovanskou pohanskou podobou. Zachovalo sa pri mene svätého pustovníka
Andreja (Svorada). Meno Svorad sa podľa etymológie Šimona Ondruša spája
so slovesom „zvierať“, vyvíjať silu, čo je nie nepodobné etymológii mena Andreas (Andrej) od slova silný.
Najstaršia nitrianska dynastická tradícia vznikla kombináciou miestnej
staršej tradície s inými dynastickými prvkami, čo nemôže byť náhoda, ale len
dôsledok vyššie naznačeného matrimoniálneho prepojenia medzi niektorou
z dám rodu Mojmírovcov (sestier Svätopluka II.?) a niektorého zo synov najdôležitejšieho z vodcov starouhorského kmeňového zväzu. Hoci táto myšlienka v slovenskej historiografii nie je vonkoncom nová, hlásal ju napríklad Jozef
Hložanský v poslednej tretine 19. storočia, faktom zostáva, že je to myšlien42
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ka o kontinuitnom a právnom prejdení moci z jednej vládnucej dynastie na
druhú. Vymyslenie najstaršieho člena dynastie Arpáda, ktorého nepozná žiaden z dobových prameňov a ako prvý o ňom referuje až byzantský cisár Konštantín Porfyrogenet okolo polovice 10. storočia, teda zapadá do podobnej
schémy ako vymyslenie Boøivoja. Takýto model „vyrábania“ novej dynastickej pamäti, na ktorej neskôr rozkvitla „historická“ tradícia, navyše potvrdzuje aj skutočnosť, že meno Arpád sa v dynastii, ktorej mal byť zakladateľom,
objavuje prakticky len raz, aj to až v polovici 12. storočia. Ako predka uhorských kráľov ho nepozná dokonca ani Uhorsko-poľská kronika. Za svoje „zaužívanie“ vo funkcii protoplasta dynastie teda vďačí až Anonymnému notárovi P. a jeho dielku Gesta Hungarorum, teda Skutky alebo Činy Uhrov, ktoré
podľa nášho názoru vzniklo paralelne k textu Uhorsko-poľskej kroniky, to jest
v druhom, alebo treťom decéniu 13. storočia. Arpád, podobne ako Pøemysl či
Piast, tak patrí do kategórie mýtických zakladateľov dynastií, ako na to svojho
času upozornil už poľský vedec Jacek Banaszkiewicz. Do tejto kategórie patrí
aj prvé české kresťanské knieža Boøivoj. Zmyslom vygenerovania týchto „historických osobností“ bolo poukázať na originálny a exkluzívny pôvod tej-ktorej dynastie, ktorá sa medzičasom etablovala v priestore strednej Európy.
V skutočnosti však základy každej z nich treba hľadať v dejinách Veľkej Moravy.
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JÁN LUKAČKA

ÚLOHA VYŠŠEJ ŠĽACHTY
(ARISTOKRACIE) SLOVENSKÉHO
PÔVODU PRI BUDOVANÍ
UHORSKÉHO ŠTÁTU

V stredovýchodnej Európe došlo v priebehu 9. a 10. storočia k procesu formovania včasnostredovekých štátov. Prvým z nich bola Veľká Morava, ktorá
vznikla okolo roku 833 spojením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva. Za
vlády najvýznamnejšieho veľkomoravského vládcu Svätopluka I. (871 – 894)
sa tento štátny útvar premenil na rozsiahlu ríšu s fungujúcou dvojstupňovou
územnosprávnou organizáciou (hradská sústava) a služobníckou organizáciou zabezpečujúcou chod štátu a jeho mocenských zložiek. Vo vrcholnej fáze
rozmachu Veľkej Moravy sa začal aj proces feudalizácie, vtedy sa formovala
aj nová spoločenská vrstva – aristokracia, ktorá disponovala aj pozemkovým
majetkom. Zrod tejto novej vplyvnej spoločenskej vrstvy dokumentuje aj nový
typ opevneného sídla – veľmožské dvorce s rezidenciou veľmoža, príbytkami
pre členov jeho družiny (ozbrojeného sprievodu) a vlastníckym kostolom.
Veľká Morava ako štát začiatkom 10. storočia v dôsledku vnútrodynastických bojov a sústredeného vojenského náporu susedov zanikla. Maďarská medievalistika ústami svojich najvýznamnejších predstaviteľov (napr.
Gy. Gyöffyho) prezentovala názor, že po Veľkej Morave v priestore Karpatsko-dunajskej kotliny nezostalo vôbec nič a aj osídľovanie a zaľudňovanie dnešného územia Slovenska sa nanovo začalo až v priebehu 11. storočia z iniciatívy
prvých uhorských kráľov.
V 10. storočí a začiatkom 11. storočia sa v tomto priestore sformovali tri
nové štáty, ktoré po zaniknutej Veľkej Morave zdedili nielen časť jej bývalých
území, ale aj hlavné črty jej štátnej a spoločenskej organizácie. Túto myšlienku sformulovali historici Dušan Tøeštík a Barbara Krzemieńska v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Na základe porovnávacieho štúdia dospeli k presvedčeniu, že štátne zriadenie v Čechách, Poľsku a Uhorsku vykazuje viacero
spoločných znakov, na základe ktorých možno hovoriť o spoločnom stredo44
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európskom type štátu. Pri hľadaní možných vzorov dospeli k jednoznačnému
poznatku, že predobrazom (matricou), z ktorého vychádzali novovznikajúce
štáty pri budovaní vlastnej štátnej organizácie, bola Veľká Morava. Spomenutá
téza sa nestretla s vážnejšou oponentúrou v odborných kruhoch dotknutých
štátov okrem maďarskej historiografie, ktorá ju vôbec nereflektovala. Maďarskí historici vystupujú skôr ako zástancovia autonómneho vývinu staromaďarského etnika k vlastnej štátnosti, ktorej nejasne formulovaný model si údajne
priniesli zo svojej pravlasti. Pritom pripúšťajú pri jeho dotváraní v Karpatskej
kotline aj dosť ťažko predstaviteľnú konzultačnú činnosť v okolitých štátoch.
Najbližšie má vraj model uhorského štátu k ríši Merovejovcov. Transfer modelu štátu z takého vzdialeného obdobia si však možno len veľmi ťažko predstaviť. Zámerne pritom ignorujú domáce zdroje, t. j. model usporiadania spoločnosti, v ktorom žilo starousadlé slovanské obyvateľstvo v naddunajskom
priestore a naostatok aj jeho zvyšky v Zadunajsku, s ktorým žili starí Maďari
v prvej polovici 10. storočia vo veľmi tesnom kontakte. Vážnym argumentom
pre možné preberanie modelu štátnej organizácie, územnosprávnej organizácie, hospodárskeho a spoločenského usporiadania od tunajších Slovanov je
existencia slovanských, presnejšie západoslovanských jazykových výpožičiek
v staromaďarskej lexike.
Po tomto nevyhnutnom exkurze si teraz predstavíme proces formovania
aristokracie z pohľadu maďarských a slovenských historikov.
Maďarská historiografia sa problematikou vzniku aristokracie zaoberala
už od druhej polovice 19. storočia. Už v prvých prácach sa zjavila téza o tom,
že uhorská (maďarská) aristokracia má svoj pôvod vo vedúcej (náčelníckej)
vrstve staromaďarského etnického spoločenstva. S existenciou nemaďarského
elementu sa takmer nepočítalo, a ak, tak to boli iba jednotlivci pochádzajúci
zo západnej Európy. Prvé syntetizujúce práce o starej uhorskej (maďarskej)
šľachte boli publikované koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Prvenstvo
v tomto smere patrí Mórovi Wertnerovi, ktorý v dvojzväzkovej práci prináša
základné údaje k jednotlivým rodom. O desať rokov neskôr vyšla tiež dvojzväzková práca o maďarských šľachtických rodoch s totožným názvom ako
predchádzajúca. Pri riešení jednotlivých rodov je však prepracovanejšia a jej
prednosťou sú dobre vypracované genealogické tabuľky s odkazmi na pramene. Treba povedať, že teoretickými otázkami týkajúcimi sa vzniku aristokracie sa ani jeden z autorov priveľmi nezaoberal. Obaja historici vychádzali
zo stredovekej predstavy o vzniku uhorskej (maďarskej) nobility vyjadrenej
kronikárom Šimonom z Kézy v osemdesiatych rokoch 13. storočia. Ten hovorí o 108 rodoch, ktoré zaujali vlasť a z ich potomkov sa mala sformovať celá
uhorská aristokracia.
slovenské pohľady 9

SP 9_15.indd 45

45

18. 8. 2015 8:49:39

V medzivojnovom období prežívala maďarská medievalistika pomerne
ťažkú krízu. Spôsobila ju predovšetkým nová realita (rozpad monarchie), s ktorou sa ani mnohí medievalisti nevedeli vyrovnať. Tak vznikli iredentisticky ladené práce Bélu Iványiho a Jánosa Karácsonyiho, v ktorých sa Slovákom upieralo akékoľvek právo na vlastné územie, pomenovanie krajiny a vlastné dejiny.
Zaujímavý vývoj názorov však možno pozorovať u Karácsonyiho. Ten vo svojej
neskoršej práci o budovaní novej vlasti maďarského národa (v 9. a 10. storočí) pripustil aj existenciu aristokracie slovanského pôvodu. K vysloveniu tejto
tézy ho priviedli staroslovanské osobné mená (ószláv), ktoré sa vyskytovali
vo viacerých uhorských šľachtických rodoch. Treba však poznamenať, že jeho
názor sa v maďarskej historiografii neujal. Ku genéze aristokracie v Uhorsku
prispel L. Erdélyi vo svojej monografii venovanej šľachtickým rodom v epoche
rytierstva. V jej úvodnej časti sa zaoberal výskytom rodových mien a najmä
označovaním rodovej príslušnosti výrazmi „de genere“, resp. „de generacione“
či „ex progenie“ a správne určil, že takto sa rodová príslušnosť začala v uhorských pomeroch prezentovať až koncom 12. storočia a tento zvyk sa natrvalo
ustálil až v priebehu 13. storočia. Pritom však viacerí historici upozornili, že
označenie „de genere“ môže mať minimálne dva základné významy. V užšom
význame ide o označenie potomstva ako jediného človeka a v širšom význame ide o potomstvo celého rodového spoločenstva, ku ktorému neraz patrilo
viacero samostatných línií a niekoľko desiatok jednotlivcov. Navyše v Uhorsku
používali tento spôsob sebaidentifikácie nielen staré a vznešené aristokratické
rody, ale aj drobná tzv. služobná vrstva servientov jobagiónskeho či dvorníckeho pôvodu, z ktorej sa v najlepšom prípade sformovalo zemianstvo.
Maďarskí historici druhej polovice 20. storočia (Gy. Györffy, Gy. Kristó,
E. Fügedi, I. Petrovics a A. Zsoldos) už iba dolaďovali niektoré staršie názory vyslovené k problematike formovania aristokracie vo včasnostredovekom
Uhorsku. Vychádzajúc najmä z bádateľských výsledkov Jánosa Karácsonyiho,
zhodli sa na základných znakoch charakterizujúcich starú rodovú aristokraciu. K najdôležitejším patrili:
1. pokrvný zväzok medzi príslušníkmi rodu pochádzajúcimi od spoločného významného predka (consanguinei),
2. vlastnenie dedičného rodového majetku a jeho dedenie po mužskej
línii,
3. spoločné rodové meno a neskôr aj erb (od 13. storočia),
4. vlastnenie rodového pohrebného kláštora, nad ktorým spoločne vykonávali patronátne právo a dávali sa v ňom pochovávať,
5. opakovanie signifikantných mien v rodovom spoločenstve do polovice
13. storočia.
46
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Polemika medzi spomínanými autormi vznikla ohľadom najstarších
predkov aristokratických rodov. Najmä Gy. Kristó vyslovil pochybnosť, či sa
mohli staromaďarské rody z čias zaujímania vlasti transformovať do nových
feudálnych pomerov. Vyslovil presvedčenie, že väčšina aristokracie je mladšieho pôvodu a jej počiatky kladie najskôr do polovice 11. storočia. Naproti
tomu Gy. Györffy a A. Zsoldos pripúšťajú pri viacerých rodoch staršie korene.
K rovnakému stanovisku nedospeli ani pri rodových kláštoroch. I. Petrovics
a E. Fügedi na základe vlastných výskumov dospeli k poznatku, že približne
iba polovica rodov skúmaných J. Karácsonyim disponovala vlastným kláštorom, resp. niektoré rody založili viac kláštorov a ďalšie nedisponovali ani jedným.
Súčasná maďarská medievalistika sa väčšinovo prikláňa k možnosti kontinuity starej rodovej aristokracie z predštátneho obdobia so šľachtickými rodmi z 11. storočia. Maďarskí historici však uznávajú, že vznik uhorského štátu
mohla prežiť iba tá časť rodovej aristokracie, čo akceptovala zvrchovanú moc
arpádovskej dynastie, resp. iba tí, čo priamo vstúpili do jej služieb. Napriek
tomu sa kráľovskej moci dlho celkom nedarilo eliminovať vplyv mocných rodov napriek tomu, že stará aristokracia získala v priebehu 11. a 12. storočia konkurenciu v podobe tzv. služobnej (servientskej) šľachty, ktorá získala
majetky za preukázané služby Arpádovcom. Do jej radov sa mohli dostať aj
cudzinci. O aristokracii slovenského pôvodu však nikto zo súčasných maďarských historikov ani len neuvažuje. Príznačný je aj postoj maďarskej historiografie k prácam slovenských historikov k tejto problematike. Maďarskí kolegovia reagovali mlčaním, resp. sa rozšírili iba anonymné narážky o slovenskom neoromantizme, prípadne neudržateľnosti názorov slovenských historikov a vôbec zbytočnosti otvárania tém, ktoré sú vraj už dávnejšie vybádané
a nie je možné v tejto problematike objaviť ešte niečo nové. Oficiálna kritická
recenzia na nijakú slovenskú historicko-genealogickú prácu podľa našich vedomostí zatiaľ v nijakom maďarskom periodiku nevyšla.
n

Výskum vzniku a vývoja šľachty má v slovenskej historiografii pomerne
krátku históriu. Začiatky profesionálnej historiografie spadajú do medzivojnového obdobia. Na novozaloženej Komenského univerzite boli vďaka českým
profesorom vyškolení prví profesionálni slovenskí historici. Tí však nemohli
obsiahnuť celý komplex problematiky stredoveku. Výskum šľachty medzi ich
prvoradé úlohy určite nepatril. Popri nich sa otázkami počiatkov formovania
nobility začali celkom seriózne zaoberať aj niektorí schopní „amatéri“, ktorí
sa tejto problematike venovali popri svojom hlavnom zamestnaní. Jedným
slovenské pohľady 9
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z nich bol učiteľ náboženstva (katechéta) Juraj Hodál. Viac rokov sa počas
druhej svetovej vojny zaoberal pôvodom a postavením najvýznamnejšieho
včasnostredovekého uhorského šľachtického rodu Hont-Poznanovcov. Výsledky svojho bádania prezentoval v rozsiahlej štúdii, ktorá vyšla v roku 1946
v Historickom zborníku MS. Hodál bol prvým historikom, ktorý sa odvážil
tvrdiť, že spomínaní veľmoži neboli nemeckého, ale domáceho – slovenského
– pôvodu. Bola to veľmi odvážna myšlienka, pretože už od druhej polovice
13. storočia sa vďaka kronike Šimona z Kézy tradovalo, že Hont a Poznan boli
dvaja bratia pochádzajúci zo Švábska a do rodiaceho sa uhorského štátu prišli
za vlády veľkokniežaťa Gejzu. J. Hodál celkom jasne dokázal, že Hont a Poznan nemohli byť bratia, pretože systém signifikantných mien v potomstve
oboch veľmožov je úplne odlišný a aj majetky oboch rodov boli spočiatku oddelené. Doménou Poznanovcov bolo juhozápadné Slovensko s najväčšou koncentráciou majetkov na Ponitrí a Hontovi potomkovia mali pôvodné dedičné
majetky takmer výlučne na území dnešného Hontu, Malohontu a Novohradu.
K fúzii oboch rodov došlo až v priebehu 12. storočia. Nesporný bádateľský
prínos Hodála spočíva aj v tom, že sa mu podarilo dešifrovať pôvodný význam
osobných mien oboch veľmožov a ich nespochybniteľnú slavicitu. Údajný nemecký pôvod rodu spôsobila podľa Hodála hungarizovaná podoba ich mien
v pokročilom 13. storočí, keď nadobudla podobu Hunt-Pazman. Vtedajším
kronikárom potom už nerobilo problém pomocou ľudovej etymológie stotožniť veľmoža Honta so psom (Hund) a dať mu ho aj do erbu (hoci originálne
erbové znamenie bol polmesiac a hviezda) a z Poznana urobiť pútnika (Passmann). J. Hodál sa celkom správne sústredil na štúdium najstarších písomných záznamov, v ktorých vystupujú spomínaní veľmoži a ich potomkovia.
Najstarším písomným dokladom, v ktorom sa spomínajú Hont a Poznan (astantibus ducibus, videlicet Poznano, Cuntio, Orzio), je zakladacia listina opátstva sv. Martina na Panónskej hore (dnes Panonhalma) z roku 1002. Pôvodná
forma osobného mena Poznan (ide o archaickú skrátenú podobu adjektíva
„poznaný“) zostáva dodnes v slovanskom prostredí všeobecne zrozumiteľná
a znamená „všetkým známy“, resp. „slávny“. Zložitejšie to bolo s vysvetlením významu mena veľmoža Honta. Ten sa skrýva v latinizovanej a nepresne
zaznamenanej podobe „Cuntius“. Nedotiahnutím spodnej slučky na písmene
„G“ sa totiž táto litera často zamieňala za „C“. Takže pôvodne išlo o podobu
„Guntius“, ktorá relatívne presne reflektuje existenciu nosovky v tomto mene.
Podoba spomínaného osobného mena prešla potom prirodzeným vývinom
v starej slovenčine, teda prekonala zmenu G na H (Gontъ na > Chont, Chunt
a ďalej na >Hont, Hunt), ktorá sa udiala do začiatku 13. storočia. Podľa Hodála apelatívum „hont“ znamenalo „kus dreva“, ale aj „výhonok“.
48
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Juraj Hodál tiež poukázal na fakt, že v naddunajskom priestore sa okrem
Poznanovcov a Hontovcov nachádzali aj rozsiahle majetky ďalších silných rodov, a to Miškovcov (s majetkami v Boršode a Gemeri) a Bogat-Radvanovcov
s majetkami v Zemplíne. Všetky vymenované rody disponovali rozsiahlymi
dedičnými majetkami (hereditarium), ktorých počiatky sa nedajú postihnúť
písomnými prameňmi, majú spoločné to, že sú nemaďarského pôvodu, čo
pripustil aj najväčší znalec uhorskej šľachty János Karácsonyi.
Je prekvapujúce, že po Jurajovi Hodálovi sa na Slovensku nenašiel historik, ktorý by pokračoval v jeho diele. Je to dosť ťažko pochopiteľné, pretože
práve začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia sa konečne konštituovalo
profesionálne pracovisko – Historický ústav SAV. Nikto z jeho vedeckých pracovníkov nenadviazal na sľubný pokus o odkrytie počiatkov šľachty slovenského pôvodu. Zrejme ani politická situácia neumožňovala zaoberať sa „vykorisťovateľmi poddaného ľudu“, čo mohlo byť v tom čase politicky neúnosné,
ba až nebezpečné. Z tohto pohľadu možno celkom jednoznačne hovoriť o diskontinuite bádania v tejto oblasti na Slovensku.
Rozpačitý a oneskorený záujem o nobilitu u profesionálnych slovenských
historikov spôsobila zrejme aj okolnosť, že dlho nebolo mnohým jasné, či vôbec možno hovoriť o slovenskej nobilite, resp. nobilite slovenského pôvodu.
Preto naši predchodcovia akosi samovoľne prenechali problematiku šľachty
maďarským kolegom, ktorí však od samého začiatku chápali výskum uhorskej
šľachty ako skúmanie (etnicky) maďarskej šľachty. Mnohí slovenskí historici
si možno aj trochu naivne mysleli, že maďarským kolegom pôjde o trochu
širší záber, teda o uhorskú šľachtu v širšom ponímaní, kde by sa našlo miesto
i pre nobilitu slovanského, resp. slovenského pôvodu. Celkom oprávnene sa
nazdávali, že pre vládcov rodiaceho sa uhorského štátu nebola prvoradým kritériom etnická príslušnosť ich ozbrojených družín, ale „fidelitas“, t. j. vernosť
a horlivosť, s ktorou vykonávali príkazy vládcov.
Vlastne až zmenené spoločensko-politické pomery po roku 1989 otvorili
cestu ničím neobmedzovaného výskumu spoločenských elít žijúcich na Slovensku od stredoveku až po 20. storočie. Prvým vážnejším počinom v tejto
oblasti bolo zorganizovanie vedeckého podujatia pod názvom Najstaršie rody
na Slovensku v roku 1993 v Častej-Papierničke, ktorú usporiadala Sekcia pomocných vied historických a archívnictva pri Slovenskej historickej spoločnosti. Samozrejme, jedna konferencia nemohla zásadným spôsobom zmeniť stav
bádania. Dôležité bolo, že formulovala metódy a smery ďalšieho výskumu, čo
neskôr viedlo viacerých jednotlivcov k sústredenému záujmu o výskum šľachty a jednotlivých šľachtických rodov.
Všetkým odborníkom v tejto vednej disciplíne však bolo od začiatku jasslovenské pohľady 9
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né, že skúmať najstaršiu vrstvu nobitity v Uhorsku je pomerne náročná úloha.
Chýba predovšetkým to podstatné – dostatok historických prameňov. Je totiž
všeobecne známe, že pravidelnejšie spísomňovanie (zlistiňovanie) právnych
pokonaní v Uhorsku nastupuje v porovnaní so západnou Európou pomerne
neskoro, až koncom 12. storočia, a značný rozmach dosahuje od začiatku
druhej tretiny 13. storočia. Sporadickosť písomných prameňov, samozrejme,
neumožňovala bádateľom serióznejšie rozbehnúť historicko-genealogický výskum. Bádateľ má síce k dispozícii jednotlivé mená (zo zoznamov svedkov,
resp. hodnostárov v kráľovských listinách), pri ktorých však takmer nikdy nebola uvedená rodová príslušnosť a ani nijaký genealogický vzťah k predkom či
potomkom. Pravdaže, existujú aj výnimky. K najvýznamnejším patria veľmoži
Hont a Poznan a prvé generácie ich potomkov. Príslušníci týchto rodov sa
v priebehu 11. a začiatkom 12. storočia trvalo zdržiavali na kráľovskom dvore
a zastávali tu významné funkcie. Pre slovenských historikov bol okrem toho
veľmi zaujímavý systém ich rodových mien, ktorý signalizoval slovanské korene rodu. Slovenskej historiografii trvalo napriek tomu celé polstoročie, než sa
niekto odvážil pokračovať v Hodálovom výskume Hontovcov a Poznanovcov,
ktorí po fúzii v 12. storočí predstavovali najvýznamnejší uhorský veľkorod.
Obnovený výskum Hont-Poznanovcov sa zameral hlavne na tie aspekty,
ktorým Juraj Hodál nevenoval dostatočnú pozornosť. Zaujímavé je, že si napríklad netrúfol zostaviť genealógiu prvých Hontovcov a Poznanovcov, hoci
k nim zhromaždil množstvo údajov. Zrejme nemal odvahu vyjsť z tieňa Jánosa
Karácsonyiho, ktorý síce čiastočne zrekonštruoval Hontovo potomstvo, ale
aj on zostal bezradný v prípade prvých pokolení Poznanovho rodu. Poznanie počiatkov gečovsko-mojžišovskej línie Hont-Poznanovcov neposunul ani
L. Bártfay-Szabó, hoci jeho monografia o Forgáčovcoch je prínosná a dodnes
neprekonaná.
Juraj Hodál síce tušil, že Poznanovi potomkovia mohli byť veľmoži
„principes regni“ Kozma a Mojžiš, ktorí žili v prvej polovici 12. storočia, ale
nevedel ich genealogicky prepojiť s ich najstarším známym predkom Poznanom. Rovnako dobre poznal aj prvú Zoborskú listinu z roku 1111, v ktorej
sú vymenovaní nitrianski veľmoži (optimates). Z nich boli pre nás najzaujímavejší Dedo a Gečä, Bukvenovi synovia, ktorí obaja mali v čase vydania
listiny okolo osemdesiat rokov a boli dlhoročnými županmi Nitrianskeho kráľovského komitátu. A už vôbec nemožno pochybovať, že poznal aj niektoré
hlavné línie Hont-Poznanovcov a najfrekventovanejšie osobné mená jednotlivých ich príslušníkov. Takto diskontinuitne zachované historické pramene
zrejme predstavovali preňho neprekonateľnú prekážku, ktorú nevedel zdolať. Na jeho ospravedlnenie treba povedať, že Juraj Hodál nebol profesio50
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nálnym historikom, a preto zrejme ani nedocenil pri výskumoch najstaršej
vrstvy včasnostredovekej aristokracie tzv. menné kritérium. V stručnosti povedané ide o fenomén pravidelne sa opakujúcich signifikantných osobných
mien v jednotlivých rodoch. Tento zvyk dosvedčuje pretrvávanie silného kultu
predkov v jednotlivých šľachtických rodoch až do druhej polovice 13. storočia
a nepochybne odráža aj ich etnický pôvod. S využitím všetkých spomenutých
prameňov a menného kritéria sme si mohli dovoliť konštruovať genealogickú
tabuľku Poznanovho potomstva tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1. Zistili sme,
že od polovice 12. storočia existovali dve hlavné línie Poznanovho potomstva
a niekoľko vedľajších, ktoré sa však pre nedostatok prameňov nedajú celkom
zrekonštruovať. Zakladateľom prvej hlavnej línie bol komes Kozma, o ktorom
sa roku 1123 explicitne uvádza, že pochádza „ex genere Poznan“. Štyria Kozmovi vnuci, ktorí žili v druhej polovici 12. storočia, založili štyri hlavné línie
rodu, ktorých zástupcovia vystupujú ako svedkovia pri predaji časti rodového
majetku roku 1247. Všetci ostatní Poznanovci boli logicky zaradení do druhej
hlavnej línie, ktorej zakladateľom bol komes Mojš (Mojžiš). Na rozdiel od
Kozmovej línie sme identifikovali jedného jeho syna (Poznana) a známy je aj
jeden z jeho vnukov Farkaš (Vlk), ktorý zomrel po roku 1164 bez dedičov (por.
genealogickú tabuľku č. 1). Relatívne malú pozornosť venoval Juraj Hodál aj
majetkovej držbe rodu. Jej podrobným výskumom sa totiž podarilo identifikovať, čo tvorilo pôvodné „hereditarium“ a čo Poznanovci získali donáciami
od arpádovských kráľov. Všeobecne tu možno uviesť, že dedičné majetky tvoriace väčšie majetkové celky ležali v stredných a severných oblastiach Ponitria
a Považia a získané majetky premiešané s kráľovskými a jobagiónskymi zasa
v južnejších regiónoch dnešného Slovenska. K zaujímavým poznatkom viedlo skúmanie majetkovej držby Poznanovcov a Zoborského benediktínskeho
opátstva sv. Hypolita. Zmapovanie celkom jednoznačne preukázalo, že majetky kláštora sa pravidelne nachádzali tam, kde mali svoje dedičné majetky aj
Poznanovci. Potom neprekvapuje fakt, že Poznanovci ako rod boli kolektívnym patrónom kláštora až do konca 13. storočia. Doterajšie historicko-genealogické bádanie takisto nezaznamenalo, že všetky významnejšie rodové línie
Poznanovcov i Hontovcov vlastnili pomerne rozsiahle majetky na juhu Uhorska. Väčšina z nich bola situovaná za riekou Drávou (ultra Dravam). Keďže na
väčšinu týchto majetkov nemali Hont-Poznanovci nijaké donačné listiny, išlo
o ich staré majetky. Pri uvažovaní, kedy ich mohli získať, sa ako najreálnejšia
možnosť ukázala štedrá donácia mladého vojvodu Štefana roku 997. Stalo
sa tak hneď po porážke vzbúreného vojvodu Kopáňa (Cuppan), ktorý si robil
nároky na nástupníctvo po nebohom veľkokniežati Gejzovi. V rámci delenia
koristi Štefan odmenil tých, čo stáli po jeho boku.
slovenské pohľady 9
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Rozsah a štruktúra majetkovej držby Hontovcov korešpondujú s pozemkovým vlastníctvom Poznanovcov. Najnovším výskumom sa podarilo ustáliť,
že väčšina ich dedičných majetkov sa koncentrovala v severných častiach
Hontu a Novohradu a patril im aj takmer celý Malohont. Okrem toho sa spoločne s Poznanovcami majetkovo uchytili aj v Biharsku a južne od rieky Drávy.
Zo zachovaných prameňov je zrejmé, že Hontovci koncom 11. a začiatkom 12. storočia dosiahli na kráľovskom dvore významnejšie postavenie ako
Poznanovi potomkovia najmä vďaka Lampertovi II., ktorému dal kráľ Ladislav I. za manželku svoju sestru. Lampert a jeho syn Mikuláš doplatili na podporu, ktorú vyslovili v prospech kandidatúry neuznaného syna kráľa Kolomana Borisa. Ďalšia skupina aristokracie (k nej patril aj Lampertov mladší brat
Hypolit) podporovala kandidatúru oslepeného Álmošovho syna Bela II. Pri
konfrontácii oboch táborov došlo k zabitiu Lamperta i jeho syna Mikuláša.
Tým sa vplyv Hontovcov na kráľovskom dvore značne oslabil a tento stav trval
až do konca 12. storočia.
Zostaviť základnú genealogickú tabuľku Hontovho potomstva bolo oveľa
jednoduchšie najmä vďaka okolnosti, že základné údaje zhromaždil už János
Karácsonyi. Nám sa ju podarilo doplniť o potomstvo Bíňa, ktorý opustil rodný
Hont a usadil sa na darovanom majetku v Ostrihomskej župe, ktorý sa podľa
svojho prvého majiteľa začal potom nazývať Bíňa. Najmenej dve generácie
jeho potomkov nepoznáme, potom sa však roku 1183 objavuje Farkaš (Vlk),
ktorý po sebe zanechal dvoch známych synov Omodeja a Pangráca žijúcich
v prvej tretine 13. storočia. Bíňov brat Lampert I. zostal žiť na rodových majetkoch v Honte. Jeho vnukmi boli Lampert II. a Hypolit. Starší z bratov Lampert II. patril k najvplyvnejším veľmožom na dvore kráľa Kolomana a jeho
syna kráľa Štefana II. Po Štefanovej smrti spolu so synom Mikulášom zomrel
násilnou smrťou roku 1132. Rodová línia pokračovala potomstvom Lampertovho mladšieho brata Hypolita a zrejme aj najmladšieho Lampertovho syna
Sixta.
Výnimočný prameň k poznaniu hontovskej majetkovej držby predstavuje
testamentárna dispozícia spomínaného veľmoža Lamperta II. asi z roku 1130,
na základe ktorej bol založený benediktínsky kláštor sv. Štefana kráľa v Bzovíku. Lampert ho spoločne s manželkou obdaroval početnými majetkami. Pri
niektorých z nich sa uvádzajú také podrobnosti, ktoré vedú k oprávnenému
predpokladu o existencii registra či notícií o majetkovej držbe tohto veľmoža.
V zásade išlo o tri kategórie majetkov. Prvou z nich boli donácie od prvých
arpádovských kráľov a údelných vojvodov, ďalšou menšie majetkové akvizície
získané kúpou od okolitých drobnejších pozemkových vlastníkov. Tretia kate52
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gória je pre nás najzaujímavejšia. Ide o majetky, ktoré sú počtom v testamente
zastúpené najčastejšie, no neuvádza sa pri nich spôsob nadobudnutia. Tieto
majetky celkom oprávnene treba považovať za súčasť rodového majetkového
dedičstva (hereditarium), s ktorým mohol ich vlastník nakladať podľa vlastného uváženia.
Výnimočnosť Hont-Poznanovcov spočíva v ich pôvode, obrovskej pozemkovej držbe a postavení v prvých dvoch storočiach Uhorského kráľovstva. To,
čo o nich dosiaľ vieme, nabúrava všetky staršie predstavy o úlohe slovenského
etnika a jeho vedúcich zložiek v období včasného stredoveku. Katastrofické
predstavy o eliminácii značnej časti slovenskej populácie a aj potomkov veľkomoravskej elity zrejme nepatrili k realite 10. storočia. Ukazuje sa, naopak,
že starí Maďari najmä po katastrofálnej porážke na Lechu roku 955 hľadali
spojencov a prijali do svojich radov všetkých, ktorí boli s nimi ochotní spolupracovať. Samozrejme tí príslušníci elity, ktorí sa dostali na kráľovský dvor,
museli byť minimálne bilingválni, teda okrem materskej reči sa museli naučiť aj po maďarsky. Záležalo aj na tom, v ktorých oblastiach mali majetky
a kde sa dlhšie zdržiavali. Nemalú úlohu zohrávali aj uzatvárané zmiešané
manželstvá. Existujú doklady ešte aj z pokročilého 13. storočia, že niektorých
šľachticov pochádzajúcich z tohto rodu označovali ich súčasníci prívlastkami
„Sclavus“, „Thot“ a dokonca aj „Cheh“, t. j. Čech.

slovenské pohľady 9
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Tab. č. 1
Genealógia najstarších Poznanovcov

dux Poznan
997 – 1030
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sebeš, marchio Ungarie
comes Bukven
opát Poznan
†1039
cca 1010 – 1050
pol. 11. stor.

Dedo, comes Nitriensis

Gečä, comes Nitriensis

comes Kozma, princeps regni		 comes Mojš, princeps regni
1113 – 1123
1105 – 1113

N.
N.
predok
predok
grófov zo šľachticov
Sv. Jura
zo Šišova
a Pezinka		

N.
predok
šľachticov
zo Seku
a Hradnej

N.
predok
šľachticov
z Nýroviec
a Bučian

Poznan
cca 1100 – 1150

Farkaš (Vlk)
N.
N.
N.
N.
†po 1164
predok
predok
predok
predok
		
Forgáčovcov,
z ambrózovskej
gečovskej šľachticov
		
šľachticov
a demetrovskej
vetvy
z Army
		
z Nových Sadov
vetvy		
a Radavy
		
a Ardanoviec

54
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Tab. č. 2
Genealógia najstarších Hontovcov
dux Hont
cca 997 – 1037

Bíň
cca 1020 – 1060

Lampert I.
cca 1025 – 1060

N.

N.

N.
		

N.
		

Farkaš
1183

Omodej
1217

Bíň II.
†pred 1130

Mikuláš
†1132

Hypolit
1130

Sixt
1130

Vojn

bán Martin
1200 – 1245

Pankrác
†pred 1236

slovenské pohľady 9
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„DOBRÁ VEC SA PODARILA“
(HOVORÍME S RIADITEĽOM
BIBIANY PETROM TVRDOŇOM)

PETER ČAČKO: Prvý ročník Bienále ilustrácií Bratislava – BIB – s medzinárodnou účasťou bol v jeseni 1967. Ale BIB sa pripravoval už celoštátnou súťažnou výstavou českých a slovenských ilustrátorov v jeseni 1965. Aké boli
začiatky BIB-u, prečo vznikol a prečo v Bratislave?
n PETER TVRDOŇ: Ak chceme správne odpovedať na túto otázku, musíme sa vrátiť pred rok 1965. Dnes si už naša mladá generácia ani nevie
predstaviť, že pred rokom 1989 bol svet rozdelený na dva politicky rozdielne systémy. Obrazne povedané, žili sme za železnou oponou. Ako to teda
v skutočnosti vyzeralo? Napriek tomu, že sa vydávalo veľké množstvo kníh
(len na ilustráciu, vydavateľstvo Mladé letá, ktoré sa špecializovalo na detskú
literatúru, vydávalo ročne okolo dvesto titulov), nemali naši vydavatelia, spisovatelia, ilustrátori ani najmenšiu možnosť zoznámiť sa s tým, čo sa vlastne
deje v knižnej kultúre vo svete. Porovnávať sme sa mohli iba ak s knižnou produkciou iných socialistických krajín. Ani druhá strana, mám na mysli umelcov
zo Západu, však nemala možnosť a príležitosť spoznať prácu našich knižných
tvorcov. A tu sme pri vzniku BIB-u. Niekoľko nadšencov okolo Dušana Rolla, napr. A. Brunovský, M. Cipár, J. Švec, si povedali dnes už okrídlenú vetu:
„Ak my nemôžeme ísť von, pozvime svet k nám do Bratislavy.“ Základnou
motiváciou bolo ukázať umenie našich výtvarníkov v oblasti knižnej kultúry
a prostredníctvom BIB-u ho porovnávať v širokom medzinárodnom kontexte.
Zakladatelia boli presvedčení, že toto je oblasť, za ktorú sa nemusíme hanbiť.
Čas im dal za pravdu.
Boli však aj iné priaznivé okolnosti, ktoré pomohli tomuto procesu. Bola
to dobrá klíma vo vydavateľstve Mladé letá, kde vtedy pracoval aj Dušan Roll.
Stretol sa s pochopením a ochotou spolupracovníkov pomáhať pri organizovaní tejto akcie. V tom čase pracovali vo vydavateľstve osobnosti, ktoré mali
56
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veľkú zásluhu na tom, že výtvarná stránka detskej knihy dosiahla vysokú profesionálnu úroveň. Spomeniem aspoň niektorých: Ladislav Nesselman, Ján
Švec, František Hübel, Vladimír Machaj, Blanka Votavová.
V roku 1965 bolo v Bratislave stretnutie vyše dvadsiatich odborníkov,
ktorí sa zaoberali detskou knihou. Pri organizovaní tohto stretnutia veľmi
pomohol vtedajší prezident medzinárodnej mimovládnej organizácie UNESCO International Board on Books for Young People – IBBY (Medzinárodnej
únie pre detskú knihu) prof. Dr. Richard Bamberger z Rakúska. Vtedy vzniklo
aj logo, ktorého tvorcom je akademický maliar Miroslav Cipár. Logo BIB-u
zobrazuje dve béčka oproti sebe, malé písmeno uprostred zobrazuje dieťa,
bodka predstavuje hlavu na detskej postavičke. Značka BIB-u, symbol detí
hrajúcich sa s loptou, sa zaradila medzi sto najlepších značiek sveta.
Aby organizátori zahraničným účastníkom stretnutia dokázali, že majú
možnosť zorganizovať takúto akciu, pripravili v Dome umenia v Bratislave
súťažnú výstavu českých a slovenských ilustrátorov detských kníh, na ktorej
hlavné ceny získali Květa Pacovská a Albín Brunovský.
P. Č.: V tom období nebolo ľahké zorganizovať podujatie s účasťou umelcov
aj spoza železnej opony. Kto tvoril tím, ktorý prevalcoval všetky problémy pri
vzniku tejto výstavy?
n P. T.: Na začiatku podujatia bola myšlienka. To bolo všetko, čo mali
zakladatelia Bienále ilustrácií k dispozícii. Nadväzovali sa prvé kontakty s ľuďmi u nás, ktorí už vtedy mali isté skúsenosti, lebo sa mohli porozhliadnuť po
svete. V prípravnom období boli skúsenosťami a radami nápomocní Marian
Váross, Adolf Hofmeister a Karol Vaculík. Začali sa práce na základnom dokumente, na štatúte. Na prvom zasadnutí Medzinárodného komitétu Bienále
ilustrácií Bratislava, ktoré sa konalo v roku 1965 v Bratislave, boli schválené
základné dokumenty – štatút a organizačný poriadok. Na pozvanie prezidenta
IBBY vycestoval Dušan Roll v roku 1966 do Ľubľany na svetový kongres IBBY.
Delegátov oboznámil s pripravovaným prvým ročníkom Bienále ilustrácií Bratislava a požiadal delegátov o podporu tohto podujatia. O tom, že podpora
bola účinná, svedčia aj čísla. Na prvom BIB-e sa zúčastnilo 25 štátov. Práce tu
vystavovalo 320 ilustrátorov. Štart sa teda vydaril.
BIB mal však podporu aj iných medzinárodných inštitúcií, bez ktorých
by nebol tam, kde je dnes. Išlo o UNESCO, UNICEF a mnohé ďalšie. Ktorý tím
teda prevalcoval všetky problémy okolo vzniku BIB-u? Na to je stručná odpoveď. Bol to tím, v ktorom bolo množstvo ľudí (nielen z bývalého Československa) zapálených za jednu vec, a tá sa v relatívne krátkom čase zrealizovala.
A dnes BIB oslavuje polstoročné jubileum.
slovenské pohľady 9
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P. Č.: Aký postoj zaujalo zahraničie – na Východ aj na Západ od Československa – k vzniku bratislavského Bienále ilustrácií?
n P. T.: Postoj umelcov bol jednoznačne kladný na Západe i na Východe.
Ukázala sa tu výborná príležitosť pravidelne porovnávať kvalitu detskej ilustrácie zo všetkých kútov sveta. Pri organizovaní bienále mali nezastupiteľnú
úlohu jednotlivé národné sekcie IBBY. Ony zabezpečovali a organizovali výber
ilustrátorov, ktorí mali reprezentovať ich krajinu na výstave, a tak je to prakticky dosiaľ.
P. Č.: Ako vplývala „normalizácia“ na ďalší vývoj BIB-u?
n P. T.: Obdobie normalizácie, prirodzene, poznačilo aj kultúru. Napriek
zložitej situácii sa podarilo organizátorom dodržať všetky zásady, na ktorých
bol postavený BIB. Naďalej k nám do Bratislavy chodili autori detských kníh
a slobodne vystavovali svoje ilustrácie bez toho, aby im niekto zasahoval do
výberu. Počas konania BIB-u prebiehalo aj Medzinárodné sympózium BIB-u
a príspevky z neho boli publikované v zborníku v plnom znení bez akýchkoľvek zásahov. Bola tu príležitosť nadväzovať kontakty, ktoré rozdelená Európa
najmä v kultúre neumožňovala. Tu treba povedať, že na BIB-e vystavovali
a získali ceny v rámci jednotlivých krajín aj ilustrátori, ktorí emigrovali nielen
z Československa, ale aj z iných socialistických štátov.
P. Č.: Čo spôsobilo, že BIB úspešne funguje už celé polstoročie?
n P. T.: Základným dokumentom BIB-u je štatút, kde sa píše: „BIB v súlade s rozhodnutiami, úlohami a cieľmi UNESCO a k nemu pridružených medzinárodných organizácií, najmä v spolupráci s národnými sekciami Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s národnými komisiami pre UNESCO,
ako aj s organizáciami výtvarných umelcov, vytvára podmienky na ich hodnotenie, súťaž a tak podporuje všestranný rozvoj tohto druhu umenia.“
To je základný kameň, na ktorom organizátori budujú. Nikdy nerozlišovali a nerozlišujú medzi krajinami s vyspelou knižnou kultúrou a ostatnými
štátmi. Všetci vystavovatelia majú rovnaké podmienky bez ohľadu na to, koľko kníh sa v tej-ktorej krajine vydáva. Dôležitá je aj skutočnosť, že prezentácia
každej vystavujúcej krajiny je na jednotlivých ročníkoch BIB-u rovnaká.
Členov medzinárodnej poroty (10 – 12 osôb zo všetkých kontinentov)
vyberal výkonný výbor BIB-u a prebiehal takisto bez politických vplyvov. Členovia si potom zo svojich radov slobodne zvolili predsedu. Do ich rozhodovania nikto nikdy počas celej histórie BIB-u nezasahoval. Porota udeľuje na
každom ročníku jednu cenu GRAND PRIX BIB, päť Zlatých jabĺk BIB-u, päť
Plakiet BIB-u a dva až tri diplomy.
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Každý ilustrátor, ktorý vystavuje svoje práce na BIB-e, je uvedený v katalógu, ktorý posielame do sto krajín sveta. Šťastnou voľbou sa ukázal aj výber
názvu podujatia. Samotný názov Bienále ilustrácií Bratislava je jednoduchý,
zrozumiteľný a ľahko preložiteľný do svetových jazykov.
P. Č.: Pre odborníkov celého sveta v oblasti detskej literatúry a ilustrovanej
knihy je Bratislava synonymom BIB-u. Ako hodnotíte význam tohto podujatia
pre propagáciu nášho hlavného mesta a Slovenska vôbec?
n P. T.: Je to stále najväčšie nekomerčné podujatie svojho druhu vo
svete. Pre BIB je najdôležitejšie pritiahnuť pozornosť detského diváka. Počas
48-ročnej existencie teda 24 ročníkov, sa prezentovalo spolu 7 225 ilustrátorov zo 109 krajín s 57 434 originálmi ilustrácií s vyše 9 000 knihami.
Na BIB-e prezentuje svoju tvorbu aj držiteľ Ceny Hansa Christiana Andersena za literatúru a za ilustrácie. Rovnako sa tu prezentuje tvorba nežijúceho slovenského autora, ktorý významnou mierou prispel k rozvoju ilustračného umenia na Slovensku. BIB však nie je len súťažná prehliadka originálov
ilustrácií v Bratislave. Snahou BIBIANY, organizátora BIB-u, je prezentovať
ilustračnú tvorbu pre deti a mládež aj v iných mestách Slovenskej republiky
a za hranicami. Z tohto dôvodu neustáva spolupráca s medzinárodnými inštitúciami, slovenskými inštitútmi v zahraničí a slovenskými veľvyslanectvami
vo svete, pripravuje sa pravidelná účasť na knižných veľtrhoch, a tým aj propagácia kvalitnej ilustračnej tvorby pre deti v celom svete.
V roku 1983 bol založený medzinárodný pracovný seminár BIB – UNESCO Workshop Albína Brunovského pre mladých ilustrátorov z rozvojových
krajín v spolupráci s VŠVU v Bratislave. Zozačiatku ho viedol významný slovenský ilustrátor, jeden zo zakladateľov slovenskej ilustrátorskej školy, profesor Albín Brunovský (1935 – 1997). Dnes workshop vedú renomovaní slovenskí ilustrátori, napr. Dušan Kállay, Peter Uchnár, Ľuboslav Palo, Juraj Martiška. Na workshope sa doteraz zúčastnilo 135 mladých ilustrátorov z 50 krajín, ktorí vytvorili viac ako 400 originálov ilustrácií. Súčasťou BIB-u sú ďalšie
sprievodné výstavy, divadelné a filmové predstavenia, tvorivé dielne aj Medzinárodné sympózium BIB-u na aktuálnu tému, ktoré má už tradíciu a koná sa
od vzniku tohto podujatia. Sympózium je priestor, kde odborníci konfrontujú
skúsenosti s ilustračnou tvorbou z rôznych krajín sveta.
Počas výstavy sa koná aj zasadnutie Medzinárodného komitétu BIB-u, na
ktorom sa jeho členom poskytuje komplexná informácia o BIB-e a novinkách.
Na zasadnutí 6. septembra 2013 Medzinárodný komitét BIB-u vzal s uspokojením na vedomie informáciu o zvyšujúcom sa záujme štátov i ilustrátorov
o toto podujatie. Všetky aktivity BIB-u majú aj tlačené výstupy – katalóg
slovenské pohľady 9
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BIB-u, zborník z Medzinárodného sympózia BIB-u, brožúra Ocenení ilustrátori na BIB-e a medzinárodný pracovný seminár BIB – UNESCO Workshop Albína Brunovského, ktoré sú dostupné na sekretariáte BIB-u aj v elektronickom
archíve BIBIANY.
BIBIANA v roku konania BIB-u pripravuje v spolupráci s kultúrnymi
strediskami, múzeami, galériami a knižnicami viaceré propagačné výstavy po
celom Slovensku. Cieľom je priblížiť svetové ilustračné umenie aj návštevníkom z iných miest Slovenska, ktorí nemajú možnosť navštíviť Bratislavu.
BIB patrí z celosvetového hľadiska k uznávanému podujatiu, ktoré navštevujú mnohí zahraniční návštevníci. O jeho význame svedčí aj dlhoročná
spolupráca s japonskými galériami a múzeami. Po každom BIB-e robia v Japonsku dvojročný cyklus výstav výberu ilustrácií, ktoré boli vystavené práve
v súťaži. Okrem tejto prezentácie sa pripravujú propagačné výstavy BIB-u na
zahraničných knižných veľtrhoch (Bologna, Praha, Viedeň, Belehrad, Varšava,
Kodaň), dlhodobo dobrá spolupráca je s našimi kultúrnymi inštitútmi a zastupiteľskými úradmi, čo napomáha pravidelnú propagáciu BIB-u po celom
svete.
Významným podujatím, ktoré sa uskutoční počas 25. ročníka BIB, je zasadnutie exekutívy IBBY v Bratislave, čo umožní zviditeľniť nielen BIB, ale
najmä Slovensko v celosvetovom meradle. Národné sekcie IBBY sú hlavným
partnerom BIB-u, pomáhajú pripravovať národné kolekcie ilustrácií, ktoré prezentujú to najlepšie, čo vzniklo v ilustračnej tvorbe v danej krajine za
ostatné dva roky. Tým sa výrazne pozdvihuje úroveň celého BIB-u.
BIBIANA pripravuje k 25. ročníku aj dve publikácie o histórii BIB-u –
faktografickú a spomienkovú o histórií BIB-u z pohľadu jeho zakladateľov,
zahraničných partnerov a tých, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na BIB-e ako
členovia poroty, Medzinárodného komitétu BIB-u, medzinárodného sympózia
alebo workshopu. Obe publikácie v slovensko-anglickej mutácii budú doplnené fotografiami.
Dovoľte mi podeliť sa s ešte o vlastnú skúsenosť. Mesiac po zasadnutí poroty jedného z ročníkov BIB-u, keď všetci porotcovia boli už dávno doma, som
v Bratislave stretol členku poroty (stála pred BIBIANOU so skupinou osôb).
S údivom som sa jej spýtal, čo tu robí, keď pred dvoma týždňami odletela
domov. Jej odpoveď bola prostá: Nahovorila som priateľky a vybrali sme sa do
Európy. Samozrejme, že som ich zobrala aj do Bratislavy, aby si mohli pozrieť
BIB. Môže existovať lepšia odpoveď na otázku, čo znamená BIB pre propagáciu nášho hlavného mesta a Slovenska?
Z H O VÁ R A L S A P E T E R Č A Č K O
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Dušan Kállay: Grand Prix BIB, 1983
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DUŠAN KERNÝ

VÝZVA SLOVENSKÝCH
A ČESKÝCH OSOBNOSTÍ
A THOMAS MANN

V máji sa zrodila od vzniku Slovenskej republiky najprenikavejšia spoločná
výzva českých a slovenských osobností za mier, proti vojne, zbrojeniu a proti
premene strednej Európy na hranicu konfrontácie. Na výzve sa ako prví signatári zhodli bývalí disidenti z Čiech s bývalými prezidentmi na Slovensku, politici, ktorí presadili vstup SR do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie,
s kritikmi týchto organizácií, filozofmi, novinármi, spisovateľmi, s osobnosťami zmeny novembra 1989. To robí výzvu intelektuálov dvoch štátov v roku
2015 mimoriadnym dokumentom aj v stredoeurópskom rozmere. Argumentácia o vzniku dokumentu sa odvoláva na fakt, že už krátko po druhej svetovej vojne na organizovanie dôraznejších krokov vedúcich k mieru a proti
hrozbe vojny vyzvali svetové osobnosti, medzi nimi Albert Einstein či Thomas
Mann. Thomas Mann, žil vtedy v USA, počas celého obdobia druhej svetovej
vojny bol nemeckým protihitlerovským a protinacistickým hlasom vo vysielaní BBC pre Nemecko. Krátko pred exilom do USA, potom čo ho hitlerovské
Nemecko zbavilo s rodinou občianstva (a majetku), mu občianstvo ponúklo
Československo a Mannovci ho prijali. V tomto zmysle ide aj o nášho niekdajšieho spoluobčana, hoci toto na celom príbehu je podružné.
V čase onej mierovej výzvy, na ktorú sa odvolávajú signatári roku 2015,
išlo o rozhárajúcu sa vojnu v Kórei (jún 1950 – júl 1953), teda o. i. o konflikt
s Čínskou ľudovou republikou. Thomas Mann sa stal terčom kritiky za svoje
politické názory za obvinenie, že údajne podpísal Štokholmskú mierovú výzvu
a stal sa členom prezídia Svetového mierového kongresu vo Varšave. Mannovo znepokojenie a príčina jeho depresií spočívala v tom, že v kórejskom
dobrodružstve videl hrozbu tretej svetovej vojny, v ktorej by sa mohli, i keď
nemuseli použiť atómové zbrane. Hoci vtedy nebolo zjavné priame zapojenie USA do kórejského konfliktu, prelúdium zničujúcej jadrovej vojny bolo
62

SP 9_15.indd 62

slovenské pohľady 9

18. 8. 2015 8:49:41

pre Manna a jeho rodinu zjavné v ich dome v Kalifornii. USA robili pokusné
výbuchy v susednom štáte Nevada. A hoci Mannovci boli až na vzdialenom
kalifornskom pobreží, bolo cítiť otrasy zeme, dokonca chvenie skiel v oknách
a na vzdialenom nočnom obzore nepozemské svetelné záblesky.
Thomas Mann bol hrdý na svoje americké občianstvo. (Do USA prišiel
v roku 1939, v januári 1941 Katiu a Thomasa Mannovcov prijal v Bielom dome prezident USA Roosevelt, občianstvo získali v januári 1944.) Ale niekoľko rokov po vojne sa atmosféra v USA začala meniť a vyšetrovanie iniciované senátorom McCarthym (pre neamerickú činnosť) sa začalo aj v kalifornskom Hollywoode. Aj pre Manna vznikala otázka, či sa ho to nebude
týkať. Samotný kalifornský svet si však ešte kráčal po svojom, o Mannove
politické názory sa nikto nestaral, nikoho nezaujímali Mannove predtuchy,
neblahé tušenia o McCarthyho sústreďovacích táboroch či hrozbe znovuzrodenia fašizmu v Amerike. Úvahy rodiny presťahovať sa z Ameriky do Európy,
pretože pre antikomunistickú hystériu je už na odchod najvyšší čas a možno
neskôr sa to už nebude dať, ostali bokom.
Mann bol stále žiadaný v Amerike i v Európe, nepretržite bol záujem
o jeho podporu a stanoviská. Lenže aké nebezpečenstvá verejná činnosť preňho v skutočnosti znamenala, ukázala 1. februára 1951 prvá strana vplyvných
New York Times. Oznamovala, že Thomas Mann sa pridal k mierovej kampani
(The Peace Crusade) spolu s hercom, spevákom (legendárnym basom) Paulom Robesonom, notorickým prokomunistickým prívržencom, čo dokázalo
jeho (Robesonovo) vystúpenie na moskovskom Červenom námestí. (P. Robeson vystupoval pravidelne proti rasovej diskriminácii, zúčastňoval sa na
protinacistických demonštráciách a vystupoval počas druhej svetovej vojny
pre americké jednotky. V roku 1950 mu však úrady neobnovili pas, aby sa
nemohol zúčastňovať podujatí v zahraničí, a ako označený za komunistu bol
vylučovaný aj z podujatí na domácej, americkej scéne, kde predtým získal
meno aj ako predstaviteľ filmového Othella v hollywoodskej produkcii. Pas
získal až v roku 1958 a odcestoval z USA, kam sa vrátil až v ére prezidenta
Kennedyho v roku 1963.)
T. Mann napísal na článok v New York Times obsiahlu odpoveď, ale uverejneniu listu zabránil spisovateľov vydavateľ. Argumentoval spisovateľovou
politickou naivitou a tým, že najlepšie bude celú záležitosť ignorovať, nerozdúchavať. Pretože uverejnenie listu a prípadné reakcie naň budú len kontraproduktívne. A najmä naliehal, že Mann sa musí vzdať akejkoľvek podpory
či politických vyhlásení akéhokoľvek druhu. Pre svetovú americkú tlačovú
agentúru United Press (12. februára 1951) napokon pripravila rodina nasledujúce vyhlásenie: „Som presvedčený, že akékoľvek mierové hnutie, o ktorom
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sa všeobecne myslí, že je podnecované alebo kontrolované komunistami, skutočnej veci mieru viac škodí ako prospieva. Preto chcem vyhlásiť rozhodnutie
už naďalej nepodporovať či už v politickom alebo kultúrnom zmysle nijaké
vyhlásenie, a pokiaľ tam nebudem podpísaný ako jediný signatár, každé uvedenie môjho mena pod akýmkoľvek protestom, výzvou, petíciou a podobne
treba považovať za podvrh.“
Lenže Manna čakalo aj ďalšie trpké poznanie, priatelia odmietli verejne sa ho v tejto veci zastať, niektoré ich reakcie sám označil za priam hysterické.
Dosiaľ neprekonaný biograf Thomasa Manna Donald Prater nazýva toto
obdobie životom „izolovaného svetoobčana“. Londýnske Times Literary Supplement uverejnili stať germanistu Ericha Hellera pod názvom Umelec a reálny svet. Opisuje spisovateľov štýl ako plný irónie, pretože čím rozhodnejšie
sa vzdáva svojho predchádzajúceho nemeckého nacionalizmu, tým väčšmi
nepreložiteľnými sa stávajú jeho knihy. Vyvolávajú síce rešpekt, ale nijaký
pôžitok z čítania natoľko, že niektorí kritici spochybňujú, či sa jeho (Mannove) práce vôbec dajú priradiť k veľkým výkonom, úspechom svetovej literatúry, a teda ani neprekvapuje nepresvedčivá naivita jeho politických vyhlásení.
Celá aféra veľmi silne vplývala na plán odísť z USA čím skôr. Už v apríli
sa objavilo meno Thomasa Manna na zozname vydanom Výborom pre neamerickú činnosť medzi tými, ktorí sú spojení s mnohými mierovými organizáciami alebo komunistickým frontom, medzi nimi bol Albert Einstein, Lion
Feuchtwanger, Marlon Brando, Norman Mailer, Frank Lloyd Wright a iní. Pre
Thomasa Manna to bol čas veľkého nervového napätia. Objavil sa ďalší článok
v časopise The Freeman, ktorý obviňoval Manna, že nadŕža Moskvou podnecovaným akciám a jeho meno má pre Kremeľ veľký propagandistický význam.
Miestny senátor to využil a prečítal článok do zápisnice Kongresu s tým, že
„pán Mann by si mal uvedomiť, že hosť, ktorý kritizuje za hostiteľovým stolom
jedlo, zriedka býva pozvaný ešte raz a mal by dôstojne mlčať“. Americký týždenník Time rozšírený v Európe zhrnul všetky Mannove „hriechy“ s tým, že
predvolaniu pred Výbor pre neamerickú činnosť sa už nedá vyhnúť.
Nový škandál vypukol v júni, keď Thomas Mann poslal blahoprianie Johannesovi Becherovi k šesťdesiatinám. Becher bol považovaný za „najvyššieho pontifika sovietsko-nemeckej kultúry“, bol ministrom kultúry vtedy celým
Západom neuznanej, odmietanej „zóny“, východného Nemecka, Nemeckej
demokratickej republiky, NDR. Pritom kritici a médiá zamlčali, že Mann zároveň poslal naliehavú žiadosť Walterovi Ulbrichtovi, podpredsedovi vlády
NDR. Žiadal prepustenie mnohých, nie nepodobne, ako sa to dialo vo fašistickom režime neľudsky odsúdených. Mann argumentoval, že veľkorysý
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akt omilostenia bude významným gestom pre vec mieru a zníženia napätia.
Hoci nedostal nijakú odpoveď, je zjavná súvislosť medzi Mannovou žiadosťou
a prepustením okolo 1600 ľudí v októbri 1952 z enderáckych väzení, tvrdil
v roku 1995 Donald Prater.
Na konci júna bol však Mann už v stave „hlbokého fyzického a duševného vyčerpania“, ako konštatuje Donald Prater, autor prestížnej oxfordskej
štúdie Život Thomasa Manna. Malo to depresívne dôsledky na jeho spisovateľskú prácu a vtedy sa objavil nový článok Prípad Thomas Mann. Článok Manna
označoval už „nie za spolupútnika, ale za súčasť najnebezpečnejšej kategórie“
ľudí neamerickej činnosti.
Mann začal tajiť úvahy odísť z USA a dokonca ťažko znášal špekulácie
v tlači, že ho z USA vyháňa atmosféra pohonu na bosorky alebo obavy z predvolania pred Výbor pre neamerickú činnosť. V prehnaných obavách sa vyhýba
všetkému, čo by vzbudilo verejnú pozornosť, sťažuje sa, že ako kedysi na
Leva Tolstého aj na neho dolieha bremeno každodennosti, ktoré ho oberá
o invenciu. Depresia z atmosféry v Amerike narastá rovnakou mierou ako
beznádejnosť zotrvávania na stanoviskách týkajúcich sa vojny v Kórei. Vtedy
od talianskeho vydavateľa Feltrinelliho dostáva Medzinárodnú literárnu cenu.
Peňažná suma spojená s ocenením mu pomáha vyrovnať sa s bežnými akútnymi finančnými problémami. Hlavne ho však tešila medzinárodná prestíž ceny
udelenej „za humanizmus ukazujúci cestu všetkým tvorivým ľudom“. Veľmi
bol prekvapený, že v Amerike nemalo udelenie ceny nijakú publicitu. Potom čo jeho dcére bez uvedenia dôvodov odmietli vstup pri návrate do USA,
29. júna 1952 definitívne opúšťa USA.
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D A L I M Í R S TA N O

ZÁKLADNÝ TEXT
jazyk mám popálený
zhováram sa s tebou rukami
mesiac je úplný
blázon by povedal niekto
kto ma to nahovoril?
že sa spoznávam v jeho hlase
v jeho pohnutí
presýpaní ponad čiaru
ide to z mozgu
prečo mi nerozumieš?
pýtaš sa a ja odpovedám

II
v tomto som si istejší
maľujem pod mrakom dúhu
a ty zaspávaš
ráno nás budí kohút
slnko je ešte za obzorom
rieka pod oknom
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isteže si to zapamätám
hodím po tebe očkom
a ty neuhneš
múdrosť je ako obloha
okolo obeda sa mení
vyjasňuje
na nič sa ťa už nepýtam

III
jednoduchá melódia
ťah štetcom
búrka nad morom
otázky všetko spaľujúce
takto som si to predstavoval?
je to ten správny rytmus?
jediná odpoveď
sú iba hodiny čakania
neznesiteľné

IV
noc pred popravou je kratšia
ty mi to trpíš
a ja sa prevaľujem ponad latku
čo teraz zapisujem
je žihľavový čaj s mliekom
nastupovanie do vlaku
beriem to športovo
ako skok o tyči
takto sa zachová iba slovo
slovenské pohľady 9
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koľajnice sa zbehli
ako tvoje rifle
rýchlo sa blíži ďalšie leto
vraj ma nikdy nenecháš
spať

V
je divné sedieť vedľa nej
a ja sa na to pozerám
iný by povedal poď ku mne
mesiac by zbledol
prihováraš sa za mňa
inému
čo bude potom?
keď ťa miniem

VI
takto ma prekvapí radosť
s večnou kabelou na pleci
hodiny smútku ťa niečo stáli
ešte nie som vypísaný
a táto práca ma baví
mám chuť povedať hlúposť
zasmiala by si sa
ako červená loptička na šnúrke
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VII
už nevyžadujem pochopenie
vzdávam sa súhlasu
zapísal som
a zapísané znie
už ani nie som nahnevaný
všetko je také aké má byť
počkám si
hoci sa toho nedočkám
na oblohe zasvieti kométa

VIII
je veľa možností
preto si určujem pravidlá
nie je jednoduché
pochopiť sám seba
vedomie ktoré je tu so mnou
mi už nedá robiť chyby
na nebi svieti polmesiac
chápem aj hviezdy
jedno si uvedom
ty si to neuvedomuješ
si môj brat
raz mi za to odrežeš hlavu
toto je základný text
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M A R I Á N G R U PA Č

POKLESKY A ÚTEKY
PROVINČNÉHO DONCHUANA

S Hanou, neskoršou Gregorovou manželkou, som sa spoznal ešte na gymnáziu. Ja a Gregor sme boli prváci, ona v maturitnom ročníku. Tých dvoch som
napokon dal dohromady práve ja.
Študentské časy na gymnáziu mám zreteľne pred očami. Akoby sa to
všetko udialo len dnes dopoludnia.
Gregor býval vždy skôr priemerný študent, zato usilovný a húževnatý.
On si tú svoju priemernosť musel naozaj vydrieť. Svedomito sa pripravoval na
každý deň v škole, na každý predmet jednotlivo a dôsledne; už ako stredoškolák – a vlastne odjakživa – bol prehnane pedantný, až puntičkársky dôsledný.
Známky v škole však jeho úsilie nijako nepotvrdzovali. Z humanitných predmetov to vždy nejako „uhral“ väčšinou na trojky. V prírodných vedách musel
vyvinúť vždy nesmierne úsilie, aby vôbec neprepadol. Občas sa mu podarilo
vykúzliť i nemožné a tuším, že raz alebo dvakrát to dotiahol z fyziky a chémie
na trojku. Inak to bola úplná katastrofa.
Nikdy sa nesťažoval a nehľadal výhovorky, prijímal svoje študijné martýrium ako fakt. Nikdy, ani jediný raz, nerezignoval!
Vždy, až do konca štúdia, sa do školy vzorne a starostlivo pripravoval.
Dnes, keď sa na ten čas pozerám spätne, sa domnievam, že chyba bola možno
v Gregorovom otcovi, ktorý túžil mať z jediného syna vzdelaného, „študovaného“ panáka; chcel, aby to mal Gregor v živote ľahšie ako on, i keď práve
táto túžba jeho synovi uškodila viac, ako keby sa išiel po základnej škole vyučiť nejakému remeslu na učňovku. Gregor vedel, že jeho otec to s ním myslí
najlepšie, ako vie, napokon, starý pán nikdy Gregorovi nič kategoricky neprikazoval ani nezakazoval, no Gregor svojho otca poznal najlepšie, on ho totiž
zbožňoval, a aj preto, alebo najmä preto, každý deň na gymnáziu podstupoval
doslova tortúry, aby sa v škole vôbec ako-tak udržal.
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Podarilo sa mu to s odretými ušami, ale to iba vďaka nesmiernej láske
a úcte k otcovi. Nemyslel na seba, v prvom rade bol vždy otec – jeho pohodlie,
potreby, želania. Tie svoje už potom len prispôsoboval a sám seba uistil, že to,
čo je dobré pre jeho otca, je (musí byť!) zákonite dobré i pre neho samotného.
V prvom ročníku na gymnáziu to bolo pre Gregora najťažšie. Za prvé
tri mesiace v škole nazbieral celkom slušnú „paletu“ známok, najmä štvorky
a päťky, a to takmer zo všetkých predmetov! Dokonca aj z telesnej výchovy
raz vyfasoval štvorku, lebo nevedel urobiť premet na visutej hrazde...
Hrozilo mu, že ho zo školy pre nedostatočný prospech vylúčia. Videl som
na ňom, že ho to zožiera, no nesťažoval sa a mlčky s tým zápasil.
Do neskorých nočných hodín sa bifľoval učivo, ktoré potom pri odpovedi
pred tabuľou poplietol či prosto zabudol, a pripísal si tak na konto opäť len
ďalší „flajster“...
Nechcel som, aby si myslel, že sa nad neho vyvyšujem, či ním – pre
známky – dokonca pohŕdam. Mne stačilo na „prípravu“ do školy niekoľko
minút, Gregorovi hodiny.
Nebol som nijako excelentný študent ani génius, ale vždy som mal
šťastie, a aj vďaka tomu som celkom poľahky prechádzal z ročníka s jednou,
dvoma trojkami na vysvedčení. To ma však nestálo skoro nijaké úsilie.
Často som premýšľal, že Gregorovi navrhnem, aby sa na školu vykašľal
a šiel na učňovku. Vždy rád a naozaj výborne varil, bolo jasné, že ho to baví;
vymýšľal vlastné recepty, čítal kuchárske knihy ako beletriu...
Varil odmalička. Najskôr pre svojho otca, neskôr, keď som k nim čiastočne prikvitol aj ja, navaril viac; o kuchyňu a jedlo sa staral výhradne Gregor.
A staral sa veru príkladne. Mohol by sa predsa vyučiť za kuchára, a z neho by
bol určite vynikajúci majster kuchár! Nikdy som však nenašiel v sebe dostatok
odvahy, guráže povedať mu otvorene, že na gymnáziu je omylom, že je celkom iný ako jeho spolužiaci, skrátka, že sem nepatrí, lebo... Obával som sa,
aby si potom nemyslel, že sa zaňho hanbím, že mi pred ostatnými prekáža, že
môj najlepší kamarát je hlúpy Cigán.
A keby len Cigán! Spolovice ešte aj, hoci len po otcovi, Žid!...
Nechal som to tak.
Možno ani nie tak preto, že by som mohol, hoci aj nechtiac, Gregorovi
ublížiť, skôr preto, že to takto bolo jednoduchšie a pohodlnejšie. Hlavne pre
mňa. Samozrejme...
A s Hanou a Gregorom to bolo presne takisto – vedel som, že sa Gregorovi páči, bol do nej bezhlavo zamilovaný od prvej chvíle, čo ju stretol na
chodbe nášho gymnázia. Spočiatku mi nič nepovedal, nepriznal sa. Spoznal
som to však ihneď. Ani sám seba som nepoznal tak dokonale ako Gregora.
slovenské pohľady 9
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Cítil som akúsi nevysvetliteľnú zvláštnu vinu, azda i ľútosť, možno čosi
ako spriaznenosť s tým svojím neohrabaným bratom, a tak som radšej ani
nikdy neprezradil, že predtým, než som ich zoznámil, ma Hana počas stužkovej, kam som si odskočil len tak „pozrieť baby“, na dámskom záchode urobila
rukou, a ja recipročne zase prstami ju...
Vtedy ma to trochu prekvapilo, ale neskôr som to už neskúmal, nijako
nerozoberal, neanalyzoval. Prijal som to ako fakt. Vôbec mi to neprekážalo,
dalo by sa povedať, že práve naopak – vyhovovalo mi to a celkom vedome
a výdatne som to odvtedy využíval.
O čom hovorím?
O svojej špinavosti, bezcharakternosti, povrchnosti a egoizme!
Veľmi dobre som vedel, že Gregor je do Hany až po uši a definitívne
zaľúbený, a nevie, nemôže nabrať dostatok odvahy, aby ju oslovil, pozdravil,
tobôž pozval do kina či na kávu. A ja?! Najlepší kamarát, priateľ... Prídem
akoby nič, dám si od nej vymastiť tágo a na dôvažok ju ešte vypalcujem! Ibaže
to nebolo všetko – ja som totiž nepocítil nič také ako „výčitky svedomia“, stud
či ľútosť voči môjmu priateľovi, takmer bratovi, ktorý sa už týždne pripravoval
na prvé stretnutie s Hanou, plánoval do detailov, ako ju pozve niekam von –
akoby nacvičoval nejakú rolu v divadle. Nie však rolu epizódnu, vedľajšiu. To
bola veru rola strategická, hlavná, ústredná a ťažisková! Jeho rola v milostnej
tragédii, ktorú som mal alternovať práve ja. O tom však Gregor nevedel. A aj
keby sa o tom dozvedel, pravdepodobne by tomu neuveril.
Bol čistý.
Iný.
Bol priezračný až tak dokonale, že bolo možné pozerať skrz neho. Nikdy
nič neutajil. Dalo sa v ňom čítať univerzálne a poľahky. Jeho by prečítal aj
slepec.
Nechtiac, či skôr akýmsi zlovestným predurčením bol Gregor vždy terčom. Kdekoľvek, a vždy aj bez najmenšej námahy či prípravy, ak niekto vystrelil, trafil do Gregora, a vždy priamo do stredu!
Zásah! Plný počet bodov!
On bol hádam zraniteľný na každom mieste. Cudzie zásahy do seba však
znášal stoicky a zdalo by sa, že bez emócií. Bol pevný a aj v trápení akýsi
metodologický. Prijal zásah, na okamih zastal, ale už o chvíľu opäť pokračoval
v chôdzi.
Áno, Gregor bol vždy predovšetkým chodec.
On išiel, kráčal, a ja som – utekal! Hnal som sa stále akoby postihnutý drapetomaniou, ktorú sa usiloval černochom „prišiť“ Samuel Adolphus
Cartwright...
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Utekal som od všetkého a odvšadiaľ ako prašivá zver, čo žerie hlinu a nie
je schopná nič iné, len slúžiť! I keď som nebol černoch, bolo to jedno, pretože moje uhľovočierne kučeravé vlasy a hnedá pokožka, ktorú som zdedil
po otcovi, dávali mnohým, s ktorými som sa stretol doma na Slovensku, dôvod, aby ma tak často označovali. Otec Kubánec vyštudoval medicínu na Slovensku, a keď začal pracovať v nemocnici ako chirurg, zoznámil sa s mojou
matkou, ktorá bola zdravotná sestra... Krátko po mojom narodení havarovali
v novom ruskom aute značky Žiguli, keď sa vracali z nákupu detského kočíka pre mňa... Podľa toho, čo mi o nehode útržkovite prezradili starí rodičia, šoférovala vraj moja mama, v zákrute dostala šmyk na mokrej vozovke...
V plnej rýchlosti vrazili do zvodidiel pri ceste a skotúľali sa zo strmého kopca
do rieky… Obaja na mieste zahynuli.
Nepoznal som ich.
Keď sa pozerám na fotografie, na ktorých sa držia za ruky alebo stoja
vedľa seba – on v bielom plášti a ona v bielo-modrej uniforme s bielym naškrobeným čepcom na hlave –, akoby som sa pozeral na cudzích ľudí. Neviem,
čo si mám myslieť, necítim nič, a tak radšej utekám. Nebežím, utekám.
Pretože keď bežíte, predpokladá sa, že máte cieľ, niekam sa chcete dostať, a to čo najrýchlejšie. Nuž a keď utekáte, vždy sa ponáhľate, aby ste boli
rýchlo niekde inde ako tam, kde práve ste, a to väčšinou z dvoch dôvodov:
buď utekáte pred niečím, čo vás prenasleduje, alebo (to hádam častejšie)
utekáte od niečoho, čo by vás v budúcnosti mohlo prenasledovať. Kam dobehnete, už asi ani nie je dôležité. Lebo nikdy neutekáte k niečomu, ale opačne...
To je môj prípad.
Gregor ako dôsledný chodec a ja ako bezhlavý večný utečenec. Náhodou
máme obaja vytýčený rovnaký smer, i keď ho vnímame rozdielne.
Dostávame sa na križovatku, kde svieti semafor.
Ja nečakám na zelenú, prebieham už na oranžovú, no častejšie na červenú. Nedbám, či sa mi môže niečo prihodiť, skrátka utekám. Tie farebné
svetielka sú mi na smiech.
Gregor sa však odrazu zastaví. Smutne hľadí na mňa, ako poskakujem
na druhej strane ulice, zatiaľ čo on stále tvrdne na jednom mieste. Už opäť
na chvíľu zasvieti na semafore oranžová, no pre Gregora to znamená prípravu – stále ešte nemôže prejsť cez križovatku. Ale čo ak sa semafor práve
teraz pokazí? Čo ak zelená už nikdy nenaskočí? Alebo zelené svetlo zasvieti
len nakrátko, Gregor pokojne vykročí, a vtom rýchlo preblinkne na semafore
opäť červená! Jasný príkaz, že teraz už cez cestu prejsť nemôže. Lenže on už
je v polovici cesty!
Čo teraz urobí?
slovenské pohľady 9
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Vráti sa späť?
Prebehne?
Alebo (to najpravdepodobnejšie!) ostane meravo stáť uprostred vozovky?...
Áno, zastane tam ako skamenený. Autá začínajú vrčať ako hladné psy
a pomaly sa rozbiehajú. Gregor stále nepohnute stojí na mieste.
A vtedy sa stane toto:
Rýchlo pribehnem k nemu. Zdrapím ho za plece a rýchlo ho odvlečiem
na druhú stranu ulice.
Nepovie nič. Mlčí.
Nevie, či má byť vďačný, alebo mi má vyčítať moju nerozvážnosť.
Oči sa mu rozžiaria, až keď zbadá, že vedľa nás stojí Hana a usmieva sa
naňho.
„To je Gregor, brat môj nerodný!“ predstavím ho Hane.
„Ja som Gregor,“ povie strojene a celkom zbytočne a podá Hane ruku. Tá
ju akoby prehliadla. POBOZKÁ HO ŠŤAVNATO NA ÚSTA.
„Som Hana,“ usmeje sa a dodá: „Nešiel by si niekedy na kolu alebo trebárs do kina?“
Gregor v rozpakoch očervenie a vrhne na mňa pohľad, ktorý poznám...
„Jasné, že pôjde,“ odpoviem a všetci traja sa zasmejeme. Hana na mňa
potmehúdsky žmurkne. Ako fľandra. Páči sa mi to...
A tak Gregor konečne začal chodiť s Hanou. On – prvák na strednej, ona
– čerstvá maturantka.
Fakt, že odteraz už s Gregorom oficiálne tvorili pár, nebránilo Hane i naďalej so mnou zvádzať tie najbesnejšie sexuálne čísla. Dokonca som mal pocit,
že odkedy začala chodiť s Gregorom, akoby ešte mocnejšie šliapla na plyn...
n

Nový snehobiely lexus zastal pred vchodom do garáže, ktorá bola súčasťou veľkej luxusnej vily. Motor takmer nebolo počuť; keby sa z výfuku slabučko nevinul nepatrný pramienok bieleho plynu, zdalo by sa, že auto je
zaparkované. Odrazu sa brána na garáži začala dvíhať.
Lexus sa lenivo pohol a pozvoľne sa stratil v budove. Garážové dvere
sa pomaly, nehlučne a plynulo zatvorili, akoby sa v divadle zatiahla opona.
V tomto spektákli však diváci neboli vítaní. Hľadisko bolo pusté. Herci dnes
hrajú za zatiahnutou oponou.
Michal, šofér bieleho fára, vypol motor, nedbalo zahasil či skôr položil
nedofajčenú cigaru do popolníka a pozrel na ženu vedľa seba. Hana sa naňho
usmiala a chytila ho za ruku.
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„Poď,“ šepla a stisla mu predlaktie. Oči mala rozšírené a akési zvláštne
lesklé. Slabučko sa triasla.
Michal tušil, čo bude nasledovať. Z auta ho doslova vytiahla.
Dvere lexusu ostali otvorené, cigara v popolníku sa pri vystupovaní tých
dvoch zachvela a spadla na semišové koberčeky na podlahe auta. Žeravý popol sa oddelil od cigary a pomaly sa začal zahryzávať do suchej komfortnej
podložky...

Hanu Taina: Grand Prix BIB, 1987

„Tu som nebol už celú večnosť!“ povzdychol si Michal, keď vošiel do
priestrannej vstupnej haly vo vile, ktorá patrila Gregorovi Horváthovi, jeho
niekdajšiemu najlepšiemu priateľovi, bratovi. Vo vile býval so svojou ženou Hanou, svokrou Boženou a dvadsaťročnou dcérou Emou, no tá bola už takmer rok
na študijnom pobyte v Londýne, kde si v medzinárodnom študijnom programe
na prestížnej University of London rozširovala svoje štúdium psychológie.
„Tak teda vitaj, stratený syn!“ usmiala sa Hana, pritisla sa k Michalovi
a jemne mu rukou stlačila náklad v rozkroku.
Michal ju inštinktívne odtlačil a, obzerajúc sa okolo seba, podozrievavo
sa spýtal: „Sme tu naozaj sami? Čo ak sa vráti Gregor? Alebo tvoja matka...
A kde je vlastne Ema?“
slovenské pohľady 9
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„Pokoj, chlapček. Žiadne stresy!“ usmiala sa Hana a začala sa pomaly vyzliekať. Diaľkovým ovládačom zapla hifi systém a miestnosťou sa rozozvučali
tóny skladby Randezvous od Adriena Wilcoxa.
„Stará mater je na poschodí a spí. Dala si svoju dennú dávku sedatív...
Tá bude tuhá až do večera! Starý je v robote a pôjde ešte za svojím tatkom
do starobinca – starý židáčik sa nám už nadobro rozpadáva... Hi-hi. A slečna
dcéruška je v Londýne. Ty si už nepamätáš, myšiačik?! Starý ju predsa viezol
na letisko do Bratislavy, potom tam prespal v hoteli a my sme si u teba v byte
vystrojili tú báječnú žúrku s ,našou‘ Silviou?“
Keď Hana vyriekla poslednú vetu, stála už pred Michalom celkom nahá.
Takmer okamžite stuhol.
Videl ju neodetú nespočetne ráz, no teraz sa jej vyzývavá sexuálna atraktívnosť zmiešala ešte so spomienkami na večer, ktorý mu pripomenula. Ihneď
si v mysli vybavil divoké orgie, ktoré vystrájali vtedy v jeho byte s Hanou
a mladou študentkou Silviou, zatiaľ čo Gregor viezol Emu na letisko. Pôvodný
čas odletu sa totiž oddialil takmer o dve hodiny pre snehovú búrku, a keďže
počasie bolo naozaj divé, rozhodol sa Gregor prespať v Bratislave a vrátiť domov až nasledujúci deň.
Silviu si s Hanou objednali cez internet z akejsi exkluzívnej eskortnej
služby. Bolo to mladučké, napohľad vskutku nevinné dievčatko, ktoré si takto
(vraj...) zarábalo na štúdium medicíny, ale väčšmi azda na luxusný život, súdiac i podľa astronomického honoráru, ktorý si za svoje služby zaúčtovala
a ktorý bez mihnutia oka zaplatila Hana v hotovosti.
Silvia, ktovie ako sa volala naozaj, však len ako anjelik iba vyzerala...
V skutočnosti to bol živel, šľapka, sexuálny predátor, kurva svätá!
Ukážka z pripravovanej rovnomennej knihy
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VINCENT ŠABÍK

KEĎ ZOMRIE SPISOVATEĽ

Dňa 13. apríla 2015 zomrel vo veku 87 rokov nemecký spisovateľ Günter
Grass. Aj keď paradoxne ide o spisovateľa u nás neveľmi preferovaného, ba
skôr prekladateľsky zanedbávaného, nechcem jeho odchod pripomenúť iba
neosobným informačným nekrológom, ale osobne pociťovanými „ľutoriadkami“ (ako tento rozlúčkový fenomén pomenúvajú naše Slovenské pohľady); je
to tak aj preto, že práve náš mesačník prejavoval od začiatku šesťdesiatych rokov o tohto nevšedného spisovateľa najväčší záujem, a to ešte pred udelením
Nobelovej ceny za literatúru. Tohto spisovateľa som sám aktívne recipoval
už od polovice šesťdesiatych rokov, keď vydal román Psie roky (Hundejahre,
1963), recenziu uverejnili práve Slovenské pohľady, ktoré sa vtedy (najmä
vďaka Jozefovi Kotovi a Milanovi Ferkovi) otvárali svetu, a to aj západnému
(recenzia s ukážkami vyšla v Slovenských pohľadoch, 1964, č. 1, s. 66 – 73).
Zástupca šéfredaktora J. Kot má nezastupiteľný podiel aj na konštituovaní
Revue svetovej literatúry (od roku 1965 nielen popri šéfredaktorovi prvých
dvoch ročníkov Michalovi Bartkovi – sem pritiahol aj mňa). Grassov prvý
román Plechový bubienok (Blechtrommel, ako aj jeho básnické a dramatické
texty, neinak publicistické vystúpenia) som ďalej komentoval v širších kontextoch nemeckej literatúry, najmä vtedy inšpiratívnej Skupiny 47 (Gruppe 47),
ktorej bol Grass nielen členom, ale aj pilierom (Slovenské pohľady, 1964; Kultúrny život, 1965), a to aj po prevrate (pozri Skupina 47 po rokoch, In: Revue
svetovej literatúry, 1994, č. 4 – 5, s. 277 – 279). V románe Šíre pole (Ein weites Feld, 1995) Grass vyslovuje obavy z nového veľkonemeckého expanzionizmu – nedávno ich takto potvrdil bývalý kancelár Helmut Schmidt na základe
rastúceho politického, ale aj ekonomického vplyvu vlastného štátu, ktorý opäť
hrá primárnu úlohu nielen v rámci EÚ, odráža sa to v reflexii Günter Grass
– bubeník humanity (Slovenské pohľady, 2000, č. 3, s. 5 – 30), rovnako v preslovenské pohľady 9
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kladoch aktuálnych esejí Pokračovanie nasleduje, Osamelý kapitalista. Ladislav Šimon v článku O Grassovi, nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru (Revue
svetovej literatúry, 1999, č. 4, s. 2) pripomína môj referát o románe Šíre pole
v tomto časopise (v článku Marginálie o literárnom živote súčasného Nemecka,
Revue svetovej literatúry, 1996, č. 3), spomína kritické reakcie.
Germanista Ladislav Šimon v tejto úvahe o nobelovcovi Grassovi zároveň bilancuje slovenskú recepciu diela tohto renomovaného nemeckého autora, ktorého nielen biografické korene siahajú až do poľsko-nemeckého Danzigu (Gdanska), čo v nemalej miere ovplyvňuje nielen tematiku jeho diela,
ale aj charakter jeho štýlu a mentality. Profesor Šimon zisťuje nemalé manká
najmä prekladateľské, okrem novely Mačka a myš (Katz und Maus), 1961,
ktorú sme v preklade Perly Bžochovej vydali roku 1966 s doslovom Jána Roznera vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v náklade 5 000 výtlačkov, ale to
je prekladateľsky všetko! Udelenie Nobelovej ceny Šimon chápe ako výzvu
prekladateľom, ale najmä inštitúciám, bez ktorých sa prekladateľ len ťažko
môže presadiť. Z rozsiahlejšieho básnického, prozaického, dramatického, esejistického, publicistického, memoárového a výtvarného diela jedine zostáva
„mačka a myš“, čo určite nesvedčí o vysokej úrovni medzikultúrnych vzťahov
Slovenska a Nemecka, ktoré u nás má vlastné inštitúty a stovky firiem (pravda, „prázdnych dier“ v prekladaní vysokej literatúry máme oveľa viac.
Grassovo umelecké majstrovstvo nezostáva výzvou iba prekladateľom,
ktorých umenie – najmä pod vplyvom digitálnej technológie – sotva nadobúda nové kvality, neprestáva byť výzvou aj politike a politikom, ktorým vedel
vstúpiť do svedomia takisto ako sebe samému – napríklad v retrospektívnej
knihe Pri lúpaní cibule (Beim Häuten der Zwiebel, 2006), kde sa vyrovnáva so
svojou mladíckou minulosťou tankistu na sklonku druhej svetovej vojny, rovnako nezabudol pripomenúť politikom hlásiacim sa ku kresťanskej demokracii
radikálny sociálny kriticizmus zakladateľa kresťanstva.
Tragikomický obraz literárneho bubeníka nepatrí iba minulým časom
a ich zlyhaniam, aktuálnosť si udržuje dodnes, ba azda ešte naliehavejšie než
kedykoľvek doteraz. Spisovateľ Grass sa k sociálnym problémom nevyjadroval
iba verbálne, angažoval sa aj osobnou účasťou (napríklad počas ročného pobytu v indickej Kalkate); v demokratizácii Spolkovej republiky sa angažoval
po boku W. Brandta a G. Schrödera, teda v strane SPD, pravdaže nie lineárne
stranícky, pretože aj na základe neľahkých peripetií vlastného života, ktoré
nijako nezakrýval, ale v čase dozrievania vlastného sebavedomia odkrýval,
človeka videl skôr ako Sizyfa, nie bohorovného suveréna, ako sa dodnes štylizuje. Ako angažovaný intelektuál skúmal ponajprv jeho trhliny, vypytoval sa,
sledoval, kládol otázky – preferoval poznanie reality.
78
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MYŠLIENKY GÜNTERA GRASSA

Kniha je moja, kým sedím nad rukopisom. Potom je ako vyvlastnená, ide svojou vlastnou cestou. Každý čitateľ ju číta inak, aj keď má vychádzať z toho,
čo mu text ponúka! Všetky dodatky, ako sa to deje v divadle, znehodnocujú
to, o čo išlo autorovi. Ak sa režisérovi text nehodí, nevidí dosť bohatý, mal
by si hľadať iný. Všetko sekundárne nad primárnym ma odpudilo od písania
divadelných hier.
n

Písanie textu je ako plavba bez kompasu, ale nie bez tušenia, kde je
napríklad sever.
n

Nepoužívať text ako kameňolom.
n

Literatúra hľadá spojivá s ľuďmi, aby vyslovila niečo osobné.
n

Naša generácia vyrastala spolu s literatúrou, neboli sme analfabetmi
(ako dnešné generácie).
n

Dnes mozog asociuje milióny obrazov, a nie je to primárne jazyk. Imaginovať treba však aj to, čo zaklínajú slová, uši.
n

Som pesimista, ktorý sa teší zo života. Viem od filozofa Kanta, že človek
je vytesaný z krivého dreva, a keď to drevo ohýbajú, spravidla sa zlomí. Človeka možno meniť len pomaly, ale treba, aby sa menil.
n

V súvislosti s Ukrajinou a Ruskom si pripomeňme minulé útoky na Rusko, keď ho napadol šialený švédsky kráľ, potom Napoleon a napokon ho okupoval Hitler. Patrí sem aj taká maličkosť, že Západ po 1989, po rozpade Varšavského paktu, zlyhal. Mal takisto zrušiť NATO a mal vytvoriť inakší systém
bezpečnosti. To sa nestalo. Rusko sa preto čoraz väčšmi cíti pod tlakom – iná
je otázka, či oprávnene alebo nie.
Z NEMČINY PRELOŽIL VINCENT ŠABÍK
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VLADIMÍRA KOMOROVSKÁ

JAŠO

Nesprobuj sa dakde zatárať, Jaško, bo všecko zmastia bračokovia a nezbudne ti
ani hlt, strašila ma maminka odmala, že sa mi neujde večera, no akoby hrach
na stenu hádzala, lebo večne som poletoval dínom-dánom po grúňoch, akoby
mi namontovala vrtuľu do riti, jakživ ma nevedela dolapiť ani prinútiť, aby
som poslúchal starších bratov Frfloša a Zanovitca, hoci sa stavali do pozície
kazárov a všemožne usilovali držať ma pod feruľou, hoci sa podujali priúčať
ma robote na gazdovstve, ktorej bolo neúrekom nielen na našom Majerčoku,
ale aj na dedovizniach na Grunte a na Rovni, pred ktorou som trielil ako čert
pred svätenou vodou, lebo mi nevoňalo ani pásť jahňatá na Chorvátke, tobôž
kŕmiť prasce a voly, nedajbože vojsť do chlieva či do maštale, hneď som krčil
nosiskom a pelášil kadeľahšie, nanajvýš ma mama priprela v kuchyni a strčila
mi do rúk dbanku, aby som pomútil maslo, aj preto som jej po rokoch medzi
prvými podarúnkami dovliekol mechanický miešač s kľučkou, ktorému sa náramne potešila a nikdy sa neodhodlala zameniť ho za elektrický mixér, výdobytok našej modernej domácnosti, ktorý v nej z nevysvetliteľných príčin vzbudzoval bázeň, nanajvýš som ubzikol do otcovej varštate a bavkal sa s jeho
vercajgom, na čo reagoval strašným kraválom, zvlášť keď mu čosi vzalo skazu
alebo skapalo, no jakživ ma nespucoval ani nevyobšíval remeňom, akoby ma
považoval za nedotknuteľný drahokam, čím mi len dodával guráž, ktorú som
po čase draho zaplatil, jakživ som si neodpykával zaslúžený trest ani mi nenavreli klobásy na šunkách ako mojim konškolákom Bifliarovi, Hliviakovi, Svätuškárovi či Babrošovi, keď sme vyparatili kolosálnu somarinu, čo zákonite
vyšla najavo, lebo som si všetko vypigľoval ľútostivým výrazom na ksichte
a kajúcnosťou, no predovšetkým umom, lebo mi na rozdiel od bratov výtečne
zapaľovalo a ľahko som si vpratával učivo do pamäti, čo lahodilo rechtorovi
Šajnovi, ktorý mi predurčil rolu nadaného študióza a zahorúca s ňou vyruko80
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val pred otcom, nečudo, že som sa nemusel oháňať sekerou a štiepať triesky
ani rúbať faklence do chlebovej pece či píliť drevo, nečudo, že som sa smel do
sýtosti hrávať s obďaleč bývajúcou Fiťfiriťkou, ktorú si jej mamka Štramanda, niekdajšia peštianska komorná, priniesla zo služby pod srdcom, a neskôr
s ňou chodievať do Weiszovho konzumu poniže Kalvárie s previazaným balíkom popelínových košieľ, ktoré šila mama na singerke a vymieňala na princípe barterového obchodu za petrolej, múku, cukor, soľ, margarín i omastu, čo
sa aj nám deckám rentovalo, lebo židovský sklepár, verný starým dobrým
uzanciám, okrem dodávky spísaného artikla nezabúdal ani na diškréciu za
unuváciu, na paklík hodvábnych cukríkov, ktorý mi raz Fiťfiriťka vychytila
spred nosa a namiesto maškrtky mi vopchala do huby kvasnice, potvora prefíkaná, tak či onak, prežíval som bezstarostné detstvo, s veselou cháskou rovesníkov labzoval po dedine a vystrájal pestvá, čo sa mi vždy dáko prepiekli,
jakživ nezabudnem, ako som si vystrelil zo školníkovho syna Loptoša a pred
dievkami mu stiahol trenky, nech si užijú štipku srandy, div sa neprepadol od
hanby, ťuťmák jeden, no sotva sa zozbieral, šmaril do mňa drevený peračník
a v mihu mi na čele navrela ozrutná hrča, ktorá sa nedala nijako zatušovať,
z pitvora som nebadane šuchol do svetlice, obzeral ju v zrkadle a hútal, ako
ututlať šarvátku pred mamou, ktorá v kuchyni práve chystala obed, v poslednej chvíli som si narazil na kotrbu rádionku a sadol k stolu, no márna sláva,
nedala sa oblafnúť, okamžite mi ju strhla a sondovala, čo sa pritrafilo, dokonca sa unúvala do školy a dotiaľ vyzvedala, kým nevyšla pravda najavo, kým na
mňa Loptoš nenažaloval a nestruhla mi po pysku, musela byť riadne namosúrená a sklamaná, lebo mi večer nenaložila na tanier, štuchancom ma poslala
spať a zaraz zreferovala, čo som vyviedol, otcovi, ktorý tašiel za školníkom
zaonačiť môj hriech, ech, kristušát, jakživ som sa nevmestil do kože, ale hrebienok mi ďalej rástol a moja bezočivosť nepoznala hraníc, odkedy Frfloš zarezával v Szandriku a nestíhal hasiť, čo ho nepálilo, odkedy tragicky zahynul
kerestapa Blahoboj, ktorého zavalilo v bani, keď nečakane vybuchol plyn za
Novou zvážňou, a zanechal po sebe vdovu s tromi sirotami, mojimi bratrancami Damiánom a Ctiradom i sesternicou Florentínou, ktoré vzal pod tútorské
krídlo otec a na dôvažok poslal kerestaňuke Drahotíne na výpomoc Zanovitca,
aby sa jej nevymklo z rúk hospodárstvo na Rovni, odkedy podrástol mimoriadne zručný brat Vypečenec a postupne sa ujímal gazdovstva na Majerčoku
namiesto večne rozbehaného otca i bratov, no zvlášť, odkedy sme uvítali do
života sestru Afroditu, na ktorú sa upriamila celá rodina, nesmierne uveličená
jej spanilou krásou, čo odmala vytušila a rafinovane využívala, mrška prešibaná, lebo si všetkých príbuzných pekne-rúče omotala okolo prsta a buď čarovným úsmevom, alebo srdcervúcim plačom priklonila na svoju stranu, nech
slovenské pohľady 9
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čokoľvek postvárala, ech, bastriguli, žiarlil som na ňu ako pes a za každú cenu
sa snažil strhnúť pozornosť na seba, nie náhodou som kmásal čerešne vo farskej záhrade, kde ma prichytil velebný Pamodaj, ale moje gerojstvo vyšlo
navnivoč, lebo sa tváril, akoby sa nič nedialo, lebo ma doma nevyzradil, hoci
zakaždým vedel, koľko bije, keď mu pokapali šťavnaté plody zo stromu, no
znížil sa k zákernejšej pomste, bez mihnutia oka odpriečil otcovi, stelesňujúcemu statočnosť a svedomitosť, jahňa, čo mu každoročne odvádzal za prenajatú lúku Chorvátku na Kerlingu, a rozniesol jeho údajnú dlžobu
po celej dedine, čo našu dobrú mamu neuveriteľne škrelo, lebo si šemotila
popod nos, že sa zachoval jak pľuhák, jestli sa mu znáhla nerozderavil na rešeto um, zrejme očakával, že sám priznám, skade vietor duje, no klapli mu
zuby naprázdno, jednoducho som starostlivo dochované ovčiatko nestaval na
roveň hrsti čerešní, ktoré skončili v nenásytnom gágore vrtkého corgoňa alebo v drozďom hrvoľci, ak pomaly nehnili na strome, lebo sa naň nik neopovážil liepať, nemohol som dopustiť, aby mi Pánbožko vynadal do somárov, čušal
som teda ako zarezaný a útrpne čakal, čo nadíde, otec už, samozrejme, nemal
čo odovzdať a považoval celú záležitosť za vybavenú, no čo čert nechcel, poslal ma krátko pred vianočnými sviatkami na faru, aby som požičal kovovú
formu na oblátky, lebo mama zarábala cesto a piekla v našej chlebovej peci aj
pre susedky, lebo na žiadnom kresťanskom stole nesmeli chýbať krehučké oblátky s jedľovou vetvičkou a nápisom narodil sa Kristus Pán, poručenobohu, šiel som s malou dušičkou a s vedomím, že si všetko vyžeriem, hoci som
už dávnejšie vytrúbil v spovedi aj dlho utajované hriechy a dostal rozhrešenie,
pochválen buď Ježiš Kristus, pozdravil som na prahu a odhodlane zdvihol
hlavu, hoci sa mi podlamovali kolená, farár Pamodaj do mňa zabodol zrak,
v ktorom metali hromy-blesky, a zavrátil ma príkazom nak sa apík ráči unúvať
pre železá sám a šlus, odkráčal som so zveseným chvostom, s divo búšiacim
srdcom a špiritizoval, že ma neminie zaslúžený ortieľ, ale otec ani brvou nepohol, hoci susedky zhíkli a bojazlivo sa prežehnávali, a hneď ma s tou istou
požiadavkou vyšikoval na evanjelickú faru za Gerengajom, kde som pochodil
bez problémov, akurát na tohoročných oblátkach sa vynímal kalich s nápisom
vezměte a pijte z něho všichni, čo si dušpastier Pamodaj okamžite všimol, keď
sa k nám na Tri krále dohrnul s rechtorom Šajnom a miništrantmi, aby pokropil dom svätenou vodou a požehnal jeho obyvateľom, po obligátnom obrade
si oprel inkrustovaný krucifix o drevenú figúrku Panenky Márie Lurdskej, čo
sa skvela v zadnom kúte izby vedľa kľačiacich cherubínov, ktorým plápolali
v preliačených krídlach cifrované voskovice, prijal pozvanie k stolu, kde sa
vynímala misa s ovocím, nakrájaný makovník i orechovník, a len čo sa potúžil
gajstom, škodoradostne vyhŕkol, že jakživ nevídal na katolíckom stole lute82
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ránske oblátky, čo otca vonkoncom nevyviedlo z miery, lebo podotkol, že Boh
je len jeden, veď aj pred šichtou kľačiaval opretý o štriguľu a odriekal onštald,
spoločnú modlitbu vedľa luterána, kalvína či baptistu, s ktorými si podával
ruky, kým si nezavesili na plecia karbidky, zborovo nezaželali zdarboh a nesfárali do bane, čím velebníkovi, ktorý v podstate nepochyboval o jeho fištróne,
vyrazil dych, ale pokiaľ ma pamäť neklame, viac sa medzi nimi nevyskytli
vážnejšie nezhody, zvlášť keď otec zistil, že mu nechýba ľudskosť, že si rád
uhne omšového vína, s potešením sa napcháva klobásou aj počas prísneho
pôstu a podaromnici neplaší verných kresťanov večným zatratením, dodnes
ma však hryzie svedomie pre lotrovský kúsok, ktorý som vyparatil v období,
keď mama ležala po vážnej operácii v nemocnici a mňa opantala hrôza, že sa
už nevráti, keď sa v našej kuchyni zvŕtala kerestaňuka Drahotína, vo všetkom
voľkala Afrodite, len aby nesmoklila, a jej usadlosť dostal na starosť náš Zanovitec, ktorý učil bratranca Ctirada gazdovať, lebo Damián inklinoval k štúdiu
a vôbec sa nehodil za hospodára, dodnes si vyčítam nehoráznosť, ktorú som
nestihol odčiniť a ktorej som sa dopustil voči najstaršiemu bratovi, ak si odmyslím Štuplíka zosnulého v útlom veku na záškrt, keď zúrila prvá svetová
vojna, lebo Frfloš, vyučený za kovotepca v Szandriku, mi z prvej riadnej výplaty dal peniaze na zápisné do drevársko-piliarskej školy, kam som nastúpil
po skončení meštianky, hoci som púšťal jeho dobre mienené rady jedným
uchom dnu a druhým von, a na oživené oslavy baníckych salamandrov si zadovážil kanady s masívnou podošvou, vysoké šnurovacie baganče s háčikmi
a remeňmi obopínajúcimi predkolenie a ozdobenými prackami, ktoré mi
okamžite padli do oka a nasadili červa do kotrby, ktoré som mu strašne závidel a bez okolkov čmajzol tesne pred fašiangovou veselicou s vedomím, že zo
mňa otec spustí zrak a poľaví v obozretnosti, lebo sa plne sústredil na rolu
Jablonkaya v divadelnom predstavení Najdúch od Jonáša Záborského, čo hral
s ochotníkmi osvetového krúžku, ktorým neraz vykladal o dejinách slovenského národa a spisovnej slovenčiny s vedomím, že sa môžem pyšne popredvádzať pred kamošmi Bifliarom, Svätuškárom, Hliviakom a Babrošom, s ktorými
som okrem víkendov a prázdnin denne meral niekoľkokilometrovú cestu do
školy, čo Frfloša hrozne rozzúrilo, lebo v nestráženej chvíli ma vyšachoval do
kúta a vážne sa vyhrážal, že mi tú bezočivosť nedaruje, tak ma zmláti, že si
týždeň nesadnem na riť, raz a navždy ma naučí poriadku, anciáša nepodareného, no už mi, bohužiaľ, nevytmavil ani zbla, nikdy viac mi neuštedril príučku, lebo na zábave prechladol, domov sa dotackal ako nacenganý, ako mechom udretý, no rozhodne nevyzeral na smrť chorý, už-už pripravený vypustiť
dušu, možno preto kerestaňuka Drahotína zburcovala lekára Silberera, až keď
nezabrali byliny a blúznil vo vysokých horúčkach, no hoci bol urastený, otuslovenské pohľady 9
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žilý a na vrchole síl, jednako podľahol zápalu pľúc a jeho náhly skon príšerne
zalomcoval otcom, div ho nevyvrátil z koreňov...
Ech, synku, nad naším ubiedeným národom sa zhrčujú nacistické mračná,
to neveští nič dobrô, načim nahať krkaháje a skákať do haptáku, varoval ma
otec v nárečí, do ktorého prechádzal v prudkom citovom záchveve, a opätovne ma ukrkával, aby som sa vpratal do kože a sústredil na učenie, keď mi už
Pánbožko nadelil chochmesu, lebo jemu nedožičil študírovať v škole a nadobudnúť maturitné svedectvo, len úchytkom nazízal po večeroch do bachantov,
ktoré si vypožičiaval od rechtora Šajna, ale horkýže, zas sa jeho slová minuli
s účinkom, nezriekol som sa výtržníctiev a čochvíľa zakúsil trýzeň obetného
baránka, lebo prišiel na psa mráz, našej slávnej päťke sa málili nevinné neplechy aj garazda s beznohým mrzákom Kokošom, ktorý počas výročných hodov
na Petra a Pavla sedával pod soškou Bohorodičky s obdratou čiapkou v ruke,
aby si vyžobral dáku almužnu od súcitných pútnikov, a ktorého sme raz zo
špásu orabovali o milodary a zahnali het so zámerom rozkrútiť cirkusácky
kolotoč a do sýtosti sa povoziť s dievkami, ledva sme ututlali škandál, ktorý
vypukol po takej neprístojnej šarapate, a kajúcnickou pretvárkou dohnali
k slzám útlocitnú Pavučinku, čo nás ako šarvancov učila v úvode a doslova
zbožňovala, rúbali sme čoraz vyššie a vyššie, blázni pochabí, až sme sa opovážili podpíliť stoličku prísnemu Matikárovi v naivnej viere, že mu uštedríme
lekciu, lebo sa zastrájal, že nechá prepadnúť Hliviaka a Babroša, ak naplno
nezaberú, lebo ma heršteloval, že akosi otáľam kamošom helfnúť, čo by sa
slušalo namiesto daromných zbojníctiev, a mne, chumajovi zasprostenému,
nebolo viac treba, ešte som aj pajzol pílku z otcovej varštate, ktorá ma nakoniec usvedčila, lebo kantor sa s rachotom skydol na zem a riadne ovalil, za
hurónskeho rehotu sa nemotorne pozviechal a dôstojne vypochodoval z triedy, zaraz nám zamrzol úsmev na perách, lebo nelenil, po návrate začal vyšetrovať okolnosti atentátu na svoju ctihodnosť a, čuduj sa svete, nakoniec som
pre ten poondiaty inštrument, ktorý poslúžil ako corpus delicti, prepadol
z matiky iba sám, ak ma pamäť neklame, obaja trkvasi si polepšili známky,
vychodili učiteľský ústav a pyšne sa predvádzali pred ustráchanými žiačikmi,
Svätuškár vyštudoval teológiu, no ešte predtým sa na tatíkov podnet a možno
i z bázne prikmotril ku klérofašistom, kým Bifliarovi prischlo archívnictvo,
a keď sa zamestnal v šebnickom banskom múzeu, zapožičal otcovi vzácny
unikát Goldenbuchu, skrátka a dobre, len mňa vyrazili zo školy ako nenapraviteľného grázla, ktorému naparili trojku z mravov a stopli opravnú skúšku,
čo Kmeťa ranilo na najcitlivejšom mieste, lebo sa vo mne videl, lebo do mňa
vkladal veľké nádeje, ale vtedy mi strašne vynadal do zadubencov a tĺkov,
ktorí nezvažujú pekelné výčiny, idú kotrbou proti múru a neprozreteľne si
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škodia, jeho kázeň som si fakt nedal za klobúk, riadne mi spľasol hrebeň,
zvlášť keď ma šupoval za fakturanta k panovačnému Grönerovi, majiteľovi
továrne Nutzholz, čo som mu nemohol zazlievať, lebo bol jediným živiteľom
v rodine a navyše s podlomeným zdravím, lebo Frfloš navždy odvandroval
k Pánbožkovi húsky pásť, Zanovitec žil na Rovni a doma vypomáhal len sezónne pri sejbe a žatve, Damián chodil na gymnázium, Ctirad s Vypečencom do
meštianky a Florentína s Afroditou do jednotriedky, navyše nás pridlávili krušné časy, lebo štátnické opraty poťahoval rímskokatolícky kňaz Tiso, ktorého
postrčil na post prezidenta šialenec Hitler, a nad temenami nám skutočne
zavisli ťažké nacistické mraky, ešte šťastie, že vo fabrike som nepohorel, ale
úspešne obstál, nečudo, že ma šéfko popchol večerne dokončiť štúdium a spasil pred odvodom na východný front, čo neminulo staršieho brata Zanovitca,
na ktorého si posvietili fašistickí kolaboranti, odkedy sa zdráhal obliecť si
čiernu uniformu hurávlasteneckej Hlinkovej gardy a na hlavu nastoknúť brigadírku s gardistickým dvojkrížom, lebo jej veliteľ Krpáň, bezdetný trasochvost, sotva vyšší než kýbeľ, ktorý mal strašidelné komplexy z nízkeho vzrastu a chrlil žlč na celý svet, odkedy pochoval troch novorodencov a oželel otcovstvo, vyčíňal sťa cholera v chotári, po ktorom neúnavne snoril aj s oddanými prisluhovačmi Prchlivcom a Magorom, nevýslovne sa rozdrapoval a podpísal aj pod bohapustú krádež mašín na píle Míre, ktorá vari odjakživa zamestnávala handrbolcov, i v Szandriku, kam vtrhol s veľkým štabarcom, a keď
sa mu statočný majster Gertler z kolónie Belčov opovážil postaviť na odpor,
Prchlivec ho bez milosti odkrágľoval, nečudo, že na Majerčok som pribiehal
za tmy, len úchytkom skočil za mamou do kuchyne a potom na rande s Fiťfiriťkou, ktorú mať Štramanda bedlivo strážila a ustavične vystríhala pred poľutovaniahodným údelom prespanky, čo sa jej samej už prejedlo, s úľavou som
prijal možnosť usalašiť sa v biednej ubytovni, lebo v robote som drel ako hovädo od svitu do mrku, večer padal ako podťatý na gavalec v kutlochu a odolával ostrým výpadom čoraz pobúrenejších a rozčertenejších robotníkov, pred
ktorými továrnik zbabelo utekal ako pred morovou nákazou, a predsa mi odmietol uznať maturitu a navýšiť plat, nenadarmo ma Zanovitec častoval prezývkou Grönerov otrok, ba jedného krásneho dňa, keď som vinou fakturácie
nestihol včas nabaliť do vreciek výplaty, praskli mu nervy a arogantne sa na
mňa ocapil ako na nečinne sa povaľujúceho hniliaka, čo ma tak dožralo, že
som praštil papiere na stôl a bleskovo vyletel z kancelárie, bežal som po chodbe zaslepený zlosťou a do uší mi doliehal jeho krik, nech sa okamžite vrátim
a dokončím rozrobené mzdy, no ani ma nehlo, už mi to tyranstvo liezlo hore
krkom, sotva za mnou pleskli dvere na ubytovni, dofukotal portáš Hrbánik,
ktorého za mnou vyšikovali napajedený milosťpán, nak sa nemilobohu neštorslovenské pohľady 9
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cujem a zrána prifrčím do služby, bo ma neminie arbajtung v nemeckom lágri,
jestli sa natruc nahám vypšochať, bo mu načim ruky bozkávať, že ma ráčia zratovať, iné mi teda neostávalo, hoci som nepochyboval o jeho vypočítavosti,
ktorú zastieral ľudomilstvom, veď kde by napochytro zohnal takú lacnú a výkonnú pracovnú silu, voľky-nevoľky som počúvol a prisámvačku ma vyreklamoval ako perspektívneho pracanta, nemusel som sa hlásiť na mobilizačnú
výzvu a narukovať, čo otca akomak utešilo, lebo besniacu vojnu pokladal za
číry nezmysel, kedysi bojoval na ruskom fronte, kde ho ohlušil a ranil granát,
čo mu vybuchol za zadkom a prevŕtal stehno, nikdy nezabudol zduplikovať,
že mal z pekla šťastie, hoci aj po rokoch mu pred zmenou počasia šklbalo
v jazve, jeho dvaja švagrovia padli do ruského zajatia a ledva sa doplantali do
Vsi, vycivení a hrkancujúci kosťami, zapálený národovec Vlastibor drapol
pľúcnu tuberkulózu, ktorú ako-tak hamoval v rozpínavosti sústavným pobytom na čerstvom lufte, cimermajster Blahoboj zahynul v štôlni, prv než sa
stihli prejaviť následky útrap na jeho starnúcom organizme, a dlho nezvestní
bratia Gaži, Meliš a Boldiš zamierili zo zajateckého tábora v Berezovke do
pofidérneho zapadákova Chabarovska, kde sa usalašili, čo otcovi neuveriteľne
vŕtalo hlavou, v čom šípil čertovo kopýtko, bezmála by odprisahal, že sa pre
krajinu sovietov nerozhodli dobrovoľne, že ich dáky ancikrist prinútil zapustiť
korene v nehostinných končinách, inak by mu predsa s radosťou vyjavili
podrobnosti zo svojho života a pravidelne písali, aj keby nehodlali zavítať do
rodného kraja, skrátka a dobre, istotne sa obával o odvedeného Zanovitca
a odľahlo mu na srdci, keď sa Vypečenec podobral gazdovať na Grunte, na
otcovskej dedovizni, ktorú celé roky obhospodaroval už chradnúci ujčok Vlastibor, lebo vo Vsi panovala napätá atmosféra, prebiehala arizácia, mamine
fajnové košele, ktoré po mojom odchode z domu donášala Afrodita, už nenašli objednávateľa, lebo aj Židovi Weiszovi skonfiškovali konzum, nespasil ho
ani krst v poslednej chvíli a sčista-jasna zmizol, ani čo by ho zem pohltila,
vládny komisár Spinrad slávnostne otvoril pod evanjelickým kostolom družstevný magazín, v ktorom ženy za prítomnosti veliteľa gardy Krpáňa kupovali na prídel, kým sa nepretrhla niť zásobovacieho systému a zo zúfalstva si
netrhali vlasy, v čase takých pohnutých udalostí prešpikovaných biedou a utrpením mi bratov návrat z vojny pripadal ako sen, lebo napodiv sa dokyvkal
odkiaľsi od Kurska s doráňanou nohou a začerstva referoval, že nemecké tanky hamovala v postupe rasputica, do ktorej sa zabárali, že v poľnom lazarete
v duchu blahorečil typickej ruskej čľapkanici, hoci neveril, že Fricov úplne
odradí, potom nadišiel kľúčový zvrat, lebo po nálete na Nutzholz musel
Gröner zastaviť výrobu a poodvážať spracované drevo do bezpečia, znezrady
sa vyparil ako gáfor aj s nošou peňazí, ani sa neunúval povyplácať mzdy
86
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a poprepúšťať robotníkov, ktorí sa mi dohrnuli do kancelárie a vytasili s oprávnenými požiadavkami, len tak-tak som ich ukrkal, aby strpeli, hoci som tušil,
že márne očakávajú vyúčtovanie, zhrbene som sa doplichtil domov, no pred
mamou ani nehlesol, v nedeľu som zbehol ku Kalvárii v blahej nádeji, že zbadám daktorého kamoša a zahorúca sa vyžalujem, čo mi ten nutzholzský hochštapler vyviedol, zrazu ma nohy priviedli na verejnú schôdzu revolučného
výboru, ktorej predsedal horlivý odhodlanec Neubauer, čo ma dávnejšie vysekal zo šlamastiky s beznohým mrzákom Kokošom a burcoval národovcov do
podpory povstalcom, potajme ma poveril, aby som nepozorovane previedol
partizánsku jednotku na čele s Nebojsom cez Červenú studňu do bunkra
v Rumplovskej osade pod Končiarom, na ktorý ma naviedol otec, zanedlho
dedinčania upierali sprisahanecké pohľady na hory a jeden druhému šuškali,
že partizáni sa rozliezli po celej okolici, mimovoľne som sa zhostil úlohy ich
spojky aj s bratrancom Damiánom, ktorý zmaturoval na gymnáziu a zdrhol
z Rovne pred verbovačmi na arbajtung, zháňali sme proviant a na striedačku
nosili čerstvé správy od starého Chameleóna, no čochvíľa gazdiné pri pohľade
na nás bezradne rozhadzovali rukami a ľútostivo krútili hlavami, chtiac-nechtiac som teda zbehol do nižného konca Vsi, zatúlal sa k Trajdalkinej
krčme, kde otec uzatváral zmluvy na tesárske práce, a odhodlal sa v noci zaťukať na oblôčik s úmyslom vyžobrať dačo pod zub a do gágora od jej razantnej dcéry Kondrtky, neskoršej Afroditinej svokry, ktorá ma, napodiv, nehnala
od dverí s krikom a prázdnym hatižákom, ba aj fľašku gajstu prihodila a nejeden raz spasila pred smolou, čo sa mi stále lepila na päty v honbe za obživou,
partizáni by sa zaručene zmohli na vytrvalejší odpor proti fašistom a dotiahli
odboj do zdarného konca, keby sa nesplašila stará Pekelníčka, ktorá vraj tŕpla
ako na žeravom uhlí kvôli mužovi Chameleónovi, a nebonzla ich Krpáňovi,
keby na nich, falošnica judášska, nenahuckala pohotovostný oddiel gardistov
a nevyzradila dôležitú správu o chystanej bojovej operácii, čo jej dákym nedopatrením doľahla do ušísk, keby si, špekulantka chamtivá, nebrúsila zuby na
tučný bakšiš, ktorý aj tak nestŕžila, anciáša jej naháňam, akoby jej nestačilo,
že z čírej hrabivosti osočovala poctivé ženičky z krádeže, poštvala žandárov
na prespanku a údajnú zlodejku Štramandu, ktorá ju usvedčila zo lživej výpovede kvitanciou od sklepára a vyviedla na posmech, možno by sa viacerí vyšmykli smrtke z pazúrov, aj hrdinský predseda Neubauer, aj židovský lekár
Silberer, ktorých Magor došupoval k zvrhlým gestapákom, čo neľudsky mučili našincov, so zvrátenou rozkošou faklili lapeným úbožiakom údy na franforce a zatĺkali klince pod nechty, aj Weisz, ktorého skrývala udatná Kondrtka,
no, bohužiaľ, neuchránila pred náhlou mŕtvicou, čo ho ranila po tragických
zvestiach, nielen Nebojsa so svojou partou, ktorú som mihom zbuntoval, keď
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ma cestou z bunkra znezrady zaskočil podozrivý šramot opatrne sa zakrádajúcich nacistických smradov, a len zázrakom stihol popchnúť do zákutia Mikolaja cez podzemné chodby podľa pokynov otca, naslovovzatého znalca
všetkých šácht a štôlní, ktorý mi pre krajný prípad nakreslil mapku, naznačil
všemožné úskalia, a keď šlo do tuhého, sám doň nahnal celučkú famíliu, bohato rozvetvenú vzhľadom na jeho poručníctvo i frajerku Čakanku s detvákmi, ktorú som dosť dlho pokladal za družku ujčoka Vlastibora, kým ma Vypečenec nevyviedol z omylu a nezasvätil do vysliedeného tajomstva jeho prehrešku so škodoradostnou poznámkou, že takú nehoráznosť vyviedol ctihodný Kmeť, ktorého uznávala celá dedina a pokojne zamietla pod koberec chýr
o jeho nemanželskej dcére a našej nevlastnej sestre Anunciáte, čo ma vonkoncom neprekvapilo, lebo nenechal v tvŕdzi ani velebníka Pamodaja, ktorý púšťal do gatí aj pri pomyslení na Rusov a ktorému zratoval pred skazou vzácne
liturgické predmety, čo používal pri bohoslužobných obradoch, po nociach
riskoval krk, keď sa plichtil k domu, aby nakŕmil a napojil statok, podojil Bosuľu i Kvetuľu a priniesol skromnú poživeň, kristušácka dolina, koľkokrát za
celý deň do ničoho nezahryzli, nanajvýš sa napili mlieka, lebo nestrpel, aby
s ním šla mama a napochytre niečo uklochtila, aby ju odhalil dym z komína
a zbytočne hazardovala so životom pre hlt žrádla, radšej útrpne znášal, keď
im škŕkalo v bruchách, lebo gardistom priháralo a doslova besneli, kopali ako
zdochýnajúce mitrhy, silou-mocou držal všetkých v bezpečí a pohromade,
vzájomne si dodávajúcich síl a odvahy, hoci Florentíne sa zračil v očiach des,
Afrodita mrnčala od hladu či dlhej chvíle a Cvetan vrhal na dospelých spýtavý
pohľad, len Anunciáta sa túlila k mame Čakanke a neopovážila sa ani muknúť,
ech, bastriguli, otec všeličo videl, z kadečoho mu krvácalo srdce, nevdojak
načapal suseda, Svätuškárovho tatíka, kopať pod egrešmi u gazdu Randoša na
Strnisku, kam ho prilákala vôňa klobás, ktoré pobožnostkársky kmín práve
vyťahoval zo skrýše, nato ho premkla hrôza, lebo vrodený zmysel pre spravodlivosť mu prikazoval, aby zlodeja bonzol, radšej ho však prehováral, nak
lup zakutre naspak, navyše neodolal a klobásu ochutnal, skrátka a dobre,
zaváhal, lebo bravčové špecialitky, také vzácne v časoch vojnovej mizérie, aj
tak dostali nohy a gazdiná Šlofaňa spustila hrozitánsky krik, farizejského suseda zrejme pokúšalo miesto činu a neskoršie zavŕšil nekalý úmysel, ak tučnú
korisť náhodou nepajzol iný prešibanec, otca hrýzlo svedomie, že sa nezachoval čestne, lebo mu nepasovala rola spoluvinníka, tobôž však denunciátora,
nečudo, že ani nemukol, na revanš spustil po vojne z ceny zrubu, ktorý si
Randoš objednal pre syna Krasotína, hoci musel obecať do zálohu kerlinskú
lúku Chorvátku, no čo čert nechcel, prefíkaná Šlofaňa mu škodoradostne pribalila načierno vypálenej lavórovice a potom ho udala na žandárskej stanici,
slovenské pohľady 9

SP 9_15.indd 89

89

18. 8. 2015 8:49:43

akoby šípila, že sa nechtiac priplietol do niekdajšej krádeže a ušanoval zbojníka, ak ho rovno nepodozrievala z trúfalej zlodejčiny, keď sa ani nepokúšal
zapojiť do pátračky a odhaliť previnilca, a pretože sa pri výsluchu neznížil k trápnym výhovorkám, strčili ho do áreštu, kde tri týždne drel a nadával
si do poplesnených kontrfálov, čo zo samej slušnosti neohrdnú výslužkou
a sprosto naletia, ech, kristušát, musel čosi vetriť, keď nástojil na našom úkryte, lebo priam zdúpnel nad výčinmi rozbujdošených Rusov, čo sa nám bez
okolkov vlámali do domu, prevrhli masívny dubový stôl a uprostred svetlice
rozkúrili oheň, kam s diabolským rehotom hádzali štiepy z rozsekaných stoličiek a háby z henkasne, po nespútaných orgiách chtiac-nechtiac oželel vola
Keša, ktorý skapal z maštale, akoby sa prepadol do zeme, a po oslobodení pre
vyrubené kontingenty aj zvyšný statok, ba i oddanú Kvetuľu s nóbl maniermi,
ktorá dvakrát zvirgala pred neúprosným údelom a vrhla naňho podozrenie, že
sa prieči úradom, čo mu pomstybažný vyberač Škrvačník spočítal, skrátka
a dobre, až do konca vojny rozprestieral krídla, aby nás uchránil pred fašistickými beštiami i uzurpátorskými osloboditeľmi, konajúcimi bez štipky svedomia a vynucujúcimi si otrockú poslušnosť samopalmi, a pozdejšie trpezlivo
vysedával nad odbornými výkladmi historikov v snahe dáko vteperiť do hlavy
dejinné udalosti, čo mu živelne zasiahli do súkromia, aj napriek zdrvujúcim
protirečeniam...
Úryvok z pripravovaného románu Utešená família
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ROZHĽADŇA
PRE SLOVENSKÉ POHĽADY
PÍŠE JURAJ BINDZÁR

„Dosiaľ žijeme pod vládou logiky, ale logické vysvetlenie je použiteľné len na riešenie druhoradých problémov, lebo racionalizmus, ktorý je ešte vždy v móde, nám dovoľuje pozorovať a hodnotiť
len fakty, ktoré sú súčasťou našich skúseností. Netreba zvlášť zdôrazňovať, že každá skúsenosť je
obmedzená, že priamo vychádza z užitočnosti a je strážená zdravým rozumom. Pod zámienkou
pokroku sa nám ale podarilo vypudiť z myslenia všetko, čo možno právom či neprávom označiť ako
poveru či prelud, a zrušiť tak každý iný nezvyčajný spôsob objavovania pravdy...“
ANDRÉ BRETON

EX LIBRIS
Ešte a zasa Stalin,
jeho životné osudy, jeho stratégia a politika, jeho strašlivé rozhodnutia,
znamenajúce milióny mŕtvych i tragické víťazstvá. Čo sú fakty, čo polopravdy
a fámy? Čo o ňom ešte nevieme?
Svjatoslav Rybas
STALIN
Krev a sláva
Ottovo nakladatelství, Praha 2015
Písať o takomto historickom monumente, o mužovi, ktorého ľudské
rozmery a bežné parametre, danosti a hodnoty, akými pomeriavame svojich
spolupútnikov, akosi presahujú bežné normotvorné systémy a meradlá, to si
vyžaduje viac než obyčajnú zvedavosť autora, cielenú politickú agitáciu či
pietnu heroizáciu. Chce to čosi viac.
Chce to úprimné a zanietené úsilie objaviť v živote a konaní patologického masového vraha človeka, ktorý v časostroji moci zlyhal, ktorý sa nám
kedysi na počiatku tragického divadla dejín, násilia a každodennej samozrejmosti zabíjania ľudí ľuďmi možno aj podobal.
Zároveň sa tu akoby žiada aj náhľad do zákulisia tých najúžasnejších
počinov J. V. S., triezve zhodnotenie mnohých iracionálnych rozhodnutí, ktoslovenské pohľady 9
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rými boľševický cár gosudar prevrátil naruby hodnotové systémy ozrutnej krajiny i jednej polovice sveta a zvrátil osudy miliónov ľudí, rozhodnutí, ktoré
sa ukázali ako správne a blahodarné. Viem, nad miliónmi hrobov, ktoré tu po
jeho neomylných rozhodnutiach a počinoch zostali, to znie príkro a desivo
paradoxne.
Po niekoľkodňovom pozornom a sústredenom čítaní mohutnej sedemstostranovej knihy som si istý, že ukrajinský spisovateľ Sviatoslav Rybas, ktorý je dnes najvydávanejším ruským autorom historických dokumentárnych
biografií či historických románov, je tvorca, ktorý sa k takému obdivnému
a tvrdo kritickému spôsobu zobrazenia tejto dejinnej postavy znateľne priblížil.
O to väčšmi prežívam sklamanie z konečného, záverečného dojmu z tejto knihy. Autor isté veci akoby cieľavedome nechcel vidieť, nechcel ich pripomínať. Vysvetliť ani ospravedlniť ich nemožno, Rybas chce za každú cenu,
aby jeho portrét Stalina v nadľudskej ruskej monumentalite zostal ožiarený
oslavným svetlom glorioly tyrana-spasiteľa.
(Sviatoslav Jurievič Rybas, 1946, člen Zväzu spisovateľov Ruska, čestný
člen Akadémie vojenských vied, je autorom románov a biografických portrétov
Život a smrť Petra Stolypina, Generál Kutepov, Generál Samsonov, Krásavica
a generáli, Churchill, Roosvelt, Gromyko...)
n

Roky strávené v archívoch a pri štúdiu dobových dokumentov a korešpondencie sú okamžite jednoducho odpozorovateľné z toho, ako autor pracuje s detailmi. Ony sú vždy korením alebo, ak chcete, priamo katalyzátorom
dávnych dejov, ozvláštňujú tie viac či menej významné historické udalosti
a fakty príznačne ostrým svetlom presvedčivosti, autenticity i bizarnosti, čo je
pre tento literárny druh fajnovosť najfajnovejšia.
n

Leto 1942, Krasnodar padol, predvolaný ľudový komisár, zmocnenec pre
zabezpečenie frontu pohonnými hmotami, dostal od Stalina príkaz okamžite
odcestovať na Severný Kaukaz a v prípade nebezpečenstva zničiť pred postupujúcimi Nemcami naftové vrty. Stalin ho varuje spôsobom jemu vlastným. Tu
je stenografický záznam z porady:
„Súdruh Babiakov, majte na zreteli, že ak necháte Nemcom čo len jednu
tonu ropy, dáme vás zastreliť. Ale ak dáte zničiť pramene a vrty a protivník nakoniec územie neobsadí, tak vás dáme zastreliť tiež...“
V tom istom čase, keď nemecké armády postupovali po celej línii fron92
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tu a masová nenávisť k nemeckým okupantom presiahla všetky dosiaľ predstaviteľné medze, publikuje Ilia Erenburg, kultivovaný židovský intelektuál
a kultúrny diplomat, po vojne známy a populárny aj v Československu, tento
frenetický text:
„Pochopili sme – Nemci nie sú ľudia. Nie je pre nás nič radostnejšie než
nemecké mŕtvoly. Nepočítaj dni. Nepočítaj versty. Len jedno počítaj: Nemcov,
ktorých si zabil. Zabi Nemca! O to prosí tvoja mama. Zabi Nemca! To sa modlí
tvoje dieťa. Zabi Nemca! To kričí rodná zem. Zabi Nemca!“ (Krasnaja zvezda,
24. júla 1942).
n

Práve také intímne detaily zo Stalinovho rodinného života, ktorému sa
však Rybas venuje oveľa menej než mnohí iní (senzáciechtiví) autori, lebo
tie si čitatelia, teda i vydavatelia žiadajú, sú zaznamenané a interpretované
pozoruhodne a presvedčivo.
Ako je známe, najmladšia a najmilovanejšia dcéra Svetlana sa ako šestnásťročná beznádejne zamilovala do tridsaťdeväťročného scenáristu Alexeja
Kaplera, ktorý si ju ľahko získal už tým, že sa jej vôbec venoval, a ak vezmeme
do úvahy, že jej v čase vojny premietal v malej sále Výboru pre kinematografiu
americké filmy, objavil pre ňu Hemingwaya, poéziu akméistov, teda aj zastreleného Gumiľova, utýraného Mandeľštama či tvrdo kritizovanú Achmatovovú... Svetlana bola očarená.
(„Cítila som akúsi neobyčajnú dôveru k tomu tučnému priateľskému človeku, chcela som si zrazu položiť hlavu na jeho hruď a zatvoriť oči, bol pre
mňa najmúdrejší, najlepší a najkrajší človek, vyžarovalo z neho svetlo a čaro
vedomostí. Neprestajne ma obdivoval a mne sa videlo veľmi neobvyklé, že jeho
slovám tak rozumiem a že ma tak obohacujú...“)
Musela prísť katastrofa. Aj prišla. NKVD, ktoré predložilo Stalinovi požadované kompromitujúce doklady o vzťahu Kaplera a Svetlany, pripravilo
i materiály o jeho vraj špiónskych aktivitách v prospech Británie – nežiaduci
nápadník bol odsúdený na päť rokov do vyhnanstva, a bolo po romániku.
(„Čosi sa zlomilo vo mne samej, ochabla moja poslušnosť k otcovej vôli
a dôvera v jeho názory a slová. A začala som po prvýkrát premýšľať, či má môj
otec vždy pravdu...“)
A ešte jeden pozoruhodný detail zo stenografického záznamu Stalinovho
prejavu zo slávnostného obeda v Kremli v marci 1945 pri príležitosti moskovskej návštevy Edvarda Beneša, o pár mesiacov už československého prezidenta, na ktorého lichotivé slová o udatných sovietskych vojakoch vodca
zareagoval takto:
slovenské pohľady 9
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„Všetci chvália našu Červenú armádu, áno, zaslúži si to. Mrzelo by ma ale,
ak by boli naši hostia neskôr rozčarovaní. Naša armáda má asi tak 12 miliónov
ľudí a tí ľudia vôbec nie sú anjeli. Vieme, že niektorí málo uvedomelí vojaci obťažujú dievčence a ženy a vyvádzajú všeličo. Chcem len, aby o tom naši československí priatelia teda vedeli...“
Čo dodať...
n

Stalinov život, tak ako ho autor mapuje a komentuje, bol permanentný,
nikdy neprestávajúci boj najprv s mocenským a policajným aparátom cárskeho Ruska, potom s menševikmi, esermi, bielogvardejcami, nemeckými fašistami, s Hitlerom, Churchillom...
Vyčerpávajúce to bolo počas vojny s Nemeckom, najmä jeho časté roztržky s vlastným generálnym štábom predovšetkým so Žukovom, Rokosovským, Konevom i s Vlasovom. Veľakrát musel priznať svoj vojenský diletantizmus a mylné názory, čo však vždy niesol ťažko, ako osobnú urážku, a násilne
a falošne ospravedlňoval svoje postoje a požiadavky politickými prioritami. Tisíce, desaťtisíce či státisíce mŕtvych boli akoby celkom nepodstatné dôsledky
vojvodcovských omylov veľkého stratéga.
Na tomto mieste musím priznať, že som od Sviatoslava Rybasa očakával
z perspektívy tretieho tisícročia a sedemdesiat rokov po skončení druhej svetovej vojny aspoň pokus o elementárne posúdenie historickej tragédie Ruska,
ktorá je neoddeliteľne spojená s obrazom Stalina ako masového vraha.
Osobne sa mi nedarí prijať tie státisíce a milióny mŕtvych a zavraždených nevinných ľudí ako jediné možné a nevyhnutné riešenie poľnohospodárskej politiky počas ruského, i maloruského, a ukrajinského hladomoru či
drobné taktické omyly nášho generalissima diletanta pri zhodnotení vojenskej
situácie, tých krvavých vnútrostraníckych čistiek.
Autor na niekoľkých miestach spomína vražednú mašinériu Čeky, GPU,
NKVD či SMERŠ-u len akosi okrajovo, letmo, ako čosi v kontexte tých heroických čias nepodstatné, a pokúša sa ospravedlniť Stalina osobne jeho neinformovanosťou a tým, že jemu blízki súdruhovia Jagoda, Ježov či Beria pracovali
predsa vždy samostatne. Trýznili, kaličili a vraždili ľudí zodpovedne, spoľahlivo a bez jeho vedomia. Napríklad stručná zmienka o masovej vražde poľských
dôstojníkov v Katynskom lese sa tu takisto uvádza len ako čosi, čo sa Veľkého
bosa v konečnom dôsledku vlastne ani netýkalo.
Ťažko sa mi verí, že by taký skúsený autor literatúry faktu, akým by
podľa dostupných informácií mal Sviatoslav Rybas byť, obhajoval názor, podľa
ktorého by vodca o tých zverstvách nevedel.
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(Podľa archívov v tej istej Moskve, v ktorej vodca žil, bolo pred začiatkom
vojny niekedy zastrelených viac než tisíc ľudí za dvadsaťštyri hodín...)
Zamlčovanie týchto skutočností nie je jedinou výhradou čitateľa, ktorý
je do istej miery oboznámený so životom v Rusku tých čias aj z viacerých
prameňov a zdrojov.
Neľútostné vnútrostranícke boje a vládcov chorobný stihomam, to
sú temné historické zákutia Stalinovej éry a akýkoľvek pokus o ospravedlnenie státisícov politických vrážd, napríklad Zinoveva, Kameneva či Bucharina, je poľutovaniahodný a u autora s ambíciami historiografa neprípustný.
Knihe výrazne chýba osobnostný register a spôsob značenia významných
úradov a inštitúcií tými dvoj- či trojpísmenovými skratkami je zmätočný a výrazne sťažuje orientáciu.
Toto bolo niekoľko mojich poznámok o ďalšej knihe o Stalinovi, ale trápim sa dosť tým, že mi autor Sviatoslav Rybas všeličo zatajil, a voľajako sa
toho pocitu neviem zbaviť.
n

TELEVÍZIA
Žeby televízna lekcia mravnosti,
statočnosti a sily ideí?
Opus magnum televíznej dramatickej tvorby je historický seriál,
k nemu sa upínajú túžby dramaturgov, o ňom snívajú režiséri a tento
monštruózny útvar zostáva zatiaľ kráľom mladého televízneho umenia ako
takého. I keď divácky najsledovanejšie sú aj tak stále telenovely a denné seriály. Až na veky vekov.
Všetky európske i svetové televízie, štátne či tie, čo sa hrajú na verejnoprávne, a ich príslušné dramaturgické či producentské centrá z času na čas,
pod tlakom spoločenskej objednávky, teda vlastne politickej mocenskej direktívy, skumštujú o tej či onej tak či onak významnej dcére či významnom synovi
národa televízne dramatické dielo.
Závisí celkom od práve vládnucej štátnej ideológie či od politickej strany,
ktorá štátnu televíziu ovláda, a od partie, ktorá tam práve bašuje, ako a čo
a kto sa bude televízne seriálovo monumentalizovať a čo obyvateľstvo veľkoryso zaplatí tentoraz.
Na Slovensku si tento rok pripomíname dvestoročnicu narodenia Ľudovíta Štúra, nášho kodifikátora slovenčiny, okrem iného.
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(Náš modelovo solídny, náučno-popularizačný a smrteľne nudný seriál Štúrovci, z „pôvodnej“ produkcie STV, 1991, bude v štúrovskom roku ešte len uvedený, nebojte sa, dočkáte sa...)
V Čechách tento rok zasa oslavujú mistra artistických či slobodných
umení Pražskej univerzity Jána Husa, ktorý okrem iného aj kodifikoval češtinu. Pred šesťsto rokmi.
John Huss, ako je známy v širokom protestantskom svete, sa postavil vo
Wycliffovom (Viklefovom) duchu proti životu kňazov a cirkevných hodnostárov, proti ich životu v hojnosti a blahobyte, ktorý majú zabezpečený z pozície
šíriteľov ideológie, ktorá ich skutočne živí skvele.
Mimochodom, na Slovensku i v Čechách v súvislosti s cirkevnými reštitúciami aj dnes téma viac než aktuálna, ale pomstili sa Husovi najmä preto, lebo
brojil proti najodpornejšiemu podvodu, aký kedy katolícka cirkev spáchala
– proti odpustkom. Má tento český národný hrdina, po stáročia idealizovaný
do nadpozemských výšin, model a prototyp čestnosti a mravnosti vlastne aj
slovenského pobratima – rímskokatolíckeho biskupa Róberta Bezáka. Hádam
nám ho neupália.
n

JAN HUS
televízny film, 3x80 min
ČR, 2015
Dramaturgia: Marča Arichteva
Scenár: Eva Kantůrková
Réžia: Jiøí Svoboda
Hudba: Michael Kocáb
Hus a husitstvo,
to sú skutočnosti, ktoré spôsobili, že Česi sú už asi navždy pokladaní
za najurputnejších protestantov vôbec, je to u našich susedov už po stáročia
téma stále živá, stále rovnako jatrivá a historický zápas protestantskej husitskej tradície s českou národnou svätováclavskou legendou je živý dodnes.
Malá ilustrácia spred deväťdesiatich rokov...
(V roku 1925 požiadal T. G. Masaryk Vatikán a pápeža Pia XI. o možnosť
vyhlásiť deň Husovej potupnej a strašnej smrti za štátny sviatok. Vatikán ostro
nesúhlasil. Búrlivá bola aj reakcia niektorých parlamentných strán. Prezident
Masaryk sa rozhodol zareagovať zásadným a viditeľným spôsobom a demonštrovať oficiálny vládny postoj k politickému katolicizmu a 6. júla 1925 dal
nad Pražským hradom vyvesiť čiernu husitskú štandardu s červeným kalichom!
96
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Vatikánsky vyslanec, pápežský nuncius Marmaggi, zareagoval na takúto demonštráciu reformistickej tendencie štátnej moci tým, že ešte v ten deň v podvečer
opustil Prahu...)
n

Spisovateľka Eva Kantůrková napísala pred tridsiatimi rokmi román
o Jánovi Husovi, v samizdatovej Vaculíkovej edícii Edice-Petlice vyšiel v osemdesiatom ôsmom, a vraj v samotnej elitnej disidentskej partii vyvolal už v tom
čase diskusiu. Po prevrate vyšiel román v roku 1991 a po čase z neho napísala
autorka televízny film. Scenár.
Nečudo, tento typ historického románu možno v každom čase a v každej
kultúrno-spoločenskej či politickej situácii hodnotiť minimálne z dvoch gruntovných, lež diametrálne odlišných určujúcich hľadísk.
Teda: zvolíme alebo vernosť historickým faktom a pedantnú prácu s autentickými časopriestorovými danosťami, ktorými učiteľky dejepisu trýznia
školákov, kde, kedy, kto s kým, miesto, deň, mesiac, rok, krstné mená, priezviská, tituly... Alebo vlastný autorský, stvoriteľsky slobodný príbeh básnicky
svojvoľne skumštovaný na námet historickej udalosti či ľudského osudu, za
ktorý je tvorca, bez opory a podpory historických reálií, sám celkom zodpovedný...
Je vraj aj tretí spôsob, tzv. zkaždéhorožkatroškový. Spôsob je to zdanlivo
a chlácholivo uspokojivý, treba sa len vydať tou zlatou strednou cestou – budeme sa držať historických faktov a budeme mierne, prijateľne a bez rizika
fabulovať, a naša solídnosť bude iste ocenená! Mám strach, že touto cestou sa
vydala i pani Eva Kantůrková.
Päťstostranový román spisovateľky som si prečítať netrúfol, ale scenár,
ktorý podľa neho napísala pre dramaturgiu Českej štátnej televízie a stal sa
literárnodramatickým základom televízneho filmu, som si so záujmom a veľkou zvedavosťou pozrel. Takže...
n

Už trochu skúsený a pozorný divák, žiaden kritik či filmový vedec, musí
po krátkom čase pozerania skonštatovať, že televízny príbeh, ktorý mu tvorcovia chcú rozprávať, je príbeh hraný a že chce byť výnimočný.
Chce byť televíznym filmovým príbehom výnimočným viditeľne jednoduchými atraktívnymi znakmi – poetickým (poetizovaným) a patetickým spôsobom obrazového rozprávania. Chce byť výnimočný scénickou hudbou, chce
byť výnimočný kostýmovou výpravou, jej nádherou a rafinovanosťou. Efektne
a pútavo. Prosím, prečo nie.
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Tvorcovia, predovšetkým teda scenáristka Eva Kantůrková a režisér Jiøí
Svoboda, si zvolili, súc zodpovední profesionáli, onú obľúbenú a svojím spôsobom spoľahlivú zlatú strednú cestu, spoľahlivo vedúcu do pekiel.
(Do pekiel príjemnej, bezbolestnej a bezrizikovej pohody televíznych dramatických klišé, spoľahlivých konvencií a servilnosti k jednoduchému diváckemu
štandardu.)
Scenáristka a režisér – asi za žičlivého pritakávania vedúcej dramaturgičky Českej televízie Marče Arichtevovej – zanietene predvádzajú svoju filmársku predstavivosť a tvorivú invenciu, svoj kumšt. Popritom by v divákoch ale
radi (a ako sa len dá) vyvolali aj výnimočný dojem autenticity, teda jej ilúziu,
a to napríklad tým, že nás vodia po rôznych historicky daných prostrediach
a scenériách, ktoré identifikujú titulkom, prípadne dátumom, a my, chápaví,
ústretoví a lojálni diváci, to berieme, teda mali by sme brať ako presvedčivé
a dostačujúce.
Raz je to motív hradného nádvoria, inokedy múr so strieľňami, potom
gotické okno alebo okno zamrežované, motív chodby s výklenkom či stĺporadie s efektným protisvetlom atď.
Je to všetko predsa len hrané, je to len dramatická televízna hra na históriu, nie?
Výnimočné je i množstvo postáv, konajúcich i tých, čo usilovne vytvárajú
komparzovú dekoráciu, množstvo tvárí, ktoré počas tých trikrát osemdesiatich minút(!) vidíme, množstvo mien, titulov či hodností, niektoré si zapamätáme a v ďalšom deji ich aj spoľahlivo identifikujeme, väčšinu nie.
Vo viacerých prípadoch ani na konci tretieho osemdesiatminútového filmu v jednej chvíli spoľahlivo nevieme, čo je vlastne zač ten tajomný muž v dominikánskej sutane či tamten s kardinálskym klobúkom, čo mu visí na chrbte,
kam oni patria, s kým sú, proti komu sú, či reprezentujú hru alebo protihru,
a zistíme, že čosi akosi nefunguje.
Zrazu teda musíme už súcitne konštatovať, že je toho v tomto štádiu vŕšiacich sa peripetií, v tom všeobecne známom príbehu všetkého akosi priveľa,
priveľa nielen na režiséra a kameramana, ale je toho akosi priveľa aj na nás
divákov, že to husté pradivo vzťahov medzi množstvom postáv, tá sieť vzájomných sympatií či záludností a intríg je ťažko čitateľná, že dej sa vôbec neodvíja
plynule, zvyčajným tempom v očakávanom dramatickom rytme, ktorý nemilosrdne určuje náš príbeh a žáner.
A pristihneme sa ako diváci pri tom, že sa spontánne spýtame: „Načo to
všetko, veď vieme už stovky rokov, ako náš hrdina skončí a že zlo, ako vždy,
aj tak zvíťazí, tak, naozaj, načo to všetko?“
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n

Rozsiahle deje tých troch filmov, ktoré by mali tvoriť organický časopriestorový dramatický celok, z ktorého by sa mal zrodiť príbeh, sa, žiaľ, derú
dopredu rozpačitými prískokmi, bez osudovej nevyhnutnosti a k tragickému
vyvrcholeniu príbehu nás scenáristka a režisér s kameramanom v nijakom prípade neprivedú, nie, ani náhodou. Učili sme sa o ňom na dejepise. Katastrofa
je šesťsto rokov daná a katarziu táto filmová televízna ekipa vytvoriť nedokázala. Očista sa nekoná. Myslím si tak, a je mi to ľúto.
Viem, je veľmi ľahké takto tu teraz mudrovať, ale dramaturgická práca
na scenári mala pozostávať predovšetkým z dôslednej štrukturálnej premeny
epických princípov a postupov románu v tvorivé časopriestorové postupy dramatické. Nestalo sa.
(... všetky viacvrstevné, viacúčelové deje románové bolo potrebné dôsledne
vytriediť, scenáristicky nevyhnutne zjednodušiť a dynamizovať a zachovať iba
tie, ktoré príbeh priamo vytvárajú, spôsob a miera takejto selekcie je vecou tvorivej dramaturgie, asi preto je dramaturgia také ťažké umenie, nie?...)
Dramaturgická práca na tomto trojdielnom(!) televíznom filme bola,
s dovolením, vážená pani vedúca dramaturgička, nedostatočná a povrchná.
Žiadna? Žeby?
Ten vytúžený, prepotrebný a zázračný dramaturgicko-scenáristický počin
– prepísať román na film – sa nekonal. Skutek utek. Dramaturgička seriálu podľa mňa zlyhala predovšetkým ako tvorivý oponujúci partner i ako zodpovedný
pracovník televíznej firmy financovanej z peňazí daňových poplatníkov, nie?
Režisér Jiøí Svoboda a Eva Kantůrková pred uvedením diela v jednom
rozhovore priznali, počul som to na vlastné uši, že scenár bol pôvodne napísaný na dva hodinové filmy.
Pýtam sa teda – aký fantóm či kazisvet teda spôsobil, že sú tu zrazu filmy
tri, stodvadsať minút nemilosrdného filmového času navyše! A dobre tušíte,
že to nestojí desaťtisíc ani sto. Kto je teda kompetentný odpovedať okrem
iných na túto konkrétnu otázku a kto by sa mal zodpovedať za takýto finálny
výtvor, ak nie dramaturg projektu Marča Arichteva...
n

Sú tu teda štyri hodiny televízneho lopotne sofistikovaného a umelecky
snaživo precízne ustrojeného chlácholivého rozprávania o tom, že pravda zvíťazí. Zámer, potrebnosť a zmysluplnosť takéhoto počinu mi po tom, čo som
videl, ako televíznemu divákovi uniká.
V prvom storočí tretieho tisícročia našich podenkových životov na tejto
zdivočenej planéte už všetci vieme, ako to v skutočnosti je s tou najpravdivejslovenské pohľady 9
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šou pravdou pravdúcou a že patent na ňu získať jest vjec nemožná. A takisto
už dávno všetci vieme, že veľké emócie zaodeté do hávu tej-ktorej konfesie,
politickej či umeleckej interpretácie, nás zaujmú či nedajbože ovplyvnia naše
myslenie len podprahovo a že nám už vzápätí nebudú chýbať. Skonštatujme
teda, že Michael Kocáb napísal filmovú hudbu, ktorá má parametre veľkého
prenádherného dramatického oratória nezvyčajnej sily, že herec Vladimír Javorský ako český kráľ Václav IV. predviedol pred kamerou výnimočnú a presvedčivú kreáciu, že Matěj Hádek svojím subtílnym prejavom, zraniteľnosťou
a odovzdanosťou esenciálnym spôsobom vyjadruje všetko, čo by divák chcel
na Jánovi Husovi uctievať a vidieť, a že režisér Jiøí Svoboda odviedol ako vždy
prácu televízne spoľahlivo solídnu.
ALE – ako sme na tom s hodnotami ducha a či ešte vôbec veríme v tie
skryté, lež nevidené či nezbadané, ale prazákladné ľudské hodnoty a v akom
svete to teda žijeme, to sa z tejto televíznej online lekcie z dejín európskeho
protestantizmu – náležite citovo dokolorovanej – nedozvieme.
Viem si predstaviť televíznu – v priamom prenose snímanú, idiotsky plánom vysielania časovo neobmedzenú – výmenu názorov a argumentov, hádku, diskusiu, možno i polemiku o mravoch a morálke spoločnosti, o potrebe
či nepotrebe viery, o majetkoch cirkví, o svetskom živote kňazov a cirkevných
hodnostárov i o víťaznom ťažení nespravodlivosti, každodenného pokrytectva
a lži, ktoré ovládli svet, spoločnosť i naše životy.
V príjemnom zátiší niekde v parku a v tichu letného popoludnia by debatovali napríklad Tomáš Halík, Róbert Bezák, Václav Bělohradský, Dominik
Duka, Ján Sokol, Miroslav Marcelli... a poslucháči slovenských a českých filozofických fakúlt, teologických škôl a seminárov... Som si istý, že v takej
televíznej debate by sme sa o hodnotách, pre ktoré vizionár Ján Hus žil a pre
ktoré ho upálili, ale aj o sebe samotných, dozvedeli podstatne viac a spôsobom výrazne inšpiratívnym a aktivizujúcim...
Ale to je iba moja predstava. Chiméra či čo.
(jún 2015)
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SEDEM VIET
O SIEDMICH
KNIHÁCH

ANDRIJAN TURAN

Haruki Murakami / Bezfarebný Cukuru Tazaki a roky jeho putovania
Preložila Dana Hashimoto
Slovart, Bratislava 2014
Haruki Murakami je jedným z najznámejších, najzaujímavejších a isto
aj najprekladanejších súčasných japonských autorov, na ktorého knihy čakajú
milióny fanúšikov, je nositeľom mnohých významných literárnych cien a jedným z jasných čakateľov na Nobelovu cenu za literatúru n V autorovom trinástom románe sa naplno prejavuje jeho láska k detektívnemu žánru a zároveň
snaha o návrat k realistickejšiemu obdobiu vlastnej tvorby n Tridsaťšesťročný
Cukuru Tazaki pracuje v tokijskej železničnej firme ako architekt staničných
komplexov, kde ho na večierku u svojho nadriadeného zoznámia so Sarou Kimotovou, zamestnankyňou cestovnej kancelárie n Vzťah Sary a Cukura obom
mení život n Cukuru sa Sare zdôverí so zážitkom, pre ktorý pred šestnástimi
rokmi stratil dôveru v ľudí, a vďaka nej sa zbavuje nechuti komunikovať s okolím a snaží sa zhodiť okovy väzenia samoty n Sara chce, aby jej milý pátral
po príčinách dávnej životnej zmeny a navštívil priateľov, kde sa asi dozvie
o svojom počínaní v minulosti oveľa viac n Cukuru sa rozhodne prelomiť nočné mory a postaviť zoči-voči traume z minulosti, no je nejasné, či ho poznanie
skutočne aj oslobodí, alebo mu privodí ešte väčšie utrpenie n

Mike Tyson / Pravda a nič len pravda
Preložil Igor Otčenáš
Timy Partners, Bratislava 2014
Filmová hviezdička, boxer, ale aj prchký násilník Američan Mike Tyson
za tri desaťročia svojho športového a verejného účinkovania zrušil mnoho
vžitých stereotypov i konvenčných predstáv o osobnosti verejného života, čo
môže byť rovnako tak pekným vzorom, ako aj najhorším odstrašujúcim prí102
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kladom n Mike vyrastal ako odstrkovaný chlapec v najdrsnejšej a najchudobnejšej brooklynskej štvrti, no stal sa jedným z najextrémnejších a najznámejších boxerov všetkých čias a najmladším absolútnym majstrom sveta n Svoju
brilantnosť v ringu si však pričasto skomplikoval nezodpovedným osobným
životom, keď ho roky žúrov, krvavých zápasov a kriminálnych deliktov v roku
2003 stiahli až na dno a skončil vo väzení n Muž, čo sám o sebe hovoril, že je
závislý azda od všetkého, vybojoval neľahký boj o svoj návrat do spoločnosti,
aby sa stal znovu úspešným, aby zas nadobudol stratenú dôstojnosť a získal
si lásku rodiny, ako aj uznanie ľudí n Triumfálne sa vrátil na verejnú scénu
so svojou šou, potešil svojich priaznivcov vedľajšou úlohou vo filme a našiel
si nové šťastie a stabilitu ako otec a dobrý manžel n Tysonove spomienky sú
nefalšovaným americkým príbehom, kde je ich autor k sebe brutálne úprimný, fakt drsný, no často aj nesmierne zábavný n Jeho príbeh Pravda a nič len
pravda nie je iba opisom cesty jedného muža z brooklynského geta k svetovej sláve a rovnako od neuveriteľných škandálov ku konečnému rozvážnemu
zmúdreniu, ale aj úžasnou memoárovou knihou športovca, ktorá sa vryje do
pamäti na dlhé roky už len preto, že ukazuje, ako sa dá odraziť od dna a zasa
vyplávať k svetlu n

Jonas Jonasson / Analfabetka, ktorá vedela počítať
Preložila Mária Bratová
Ikar, Bratislava 2014
Pokiaľ nepoznáte meno švédskeho autora Jonasa Jonassona, určite si
prečítajte jeho skvelú a veselú knihu Starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol,
preloženú dnes do viac ako 45 jazykov, pretože práve tá vás pripraví na zážitok, aký môžete čakať od autorovho nového románu, ktorý sa vám potom už
nebude zdať až taký priepastne nový, no aj tak nadpriemerne bystrý, hlboko
ľudský a, ako je to u Jonassona zvykom, veru aj veselý n Nombeko Mayeki
sa narodila v roku 1961 v Juhoafrickej republike v chudobnom johannesburskom predmestí Soweto s množstvom chatrčí a latrín a už ako päťročná začala pracovať, o päť rokov osirela a ako štrnásťročná sa stala šéfkou latrínovej
pobočky v sowetskom sektore B n Životaschopná černoška nevie čítať, ale
v matematike exceluje, a práve tieto jej skoro zázračné schopnosti ju predurčili na život plný dobrodružstiev, podivuhodných stretnutí a nečakaných zvratov n Osud ju zavial k večne opitému inžinierovi, potom k dvom rovnakým, no
predsa úplne rozdielnym bratom, k trom Číňankám, ale stretne sa aj s tajnými
agentmi, významnými politikmi a dokonca prezidentmi n A ešte k jednému
slovenské pohľady 9
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problému, ktorý je vraj na predaj, čo by mohlo spôsobiť peknú šlamastiku n
V knihe Analfabetka, ktorá vedela počítať si Jonas Jonasson posvietil zblízka
na rasizmus, diktátorstvo, fundamentalizmus, nekompromisnosť aj úplne obyčajnú všadeprítomnú ľudskú hlúposť n Robí to s láskavým humorom, veľkým
nadhľadom i múdrosťou, ktorú čitatelia poznajú z jeho prvotiny, no ide ešte
ďalej a do väčšieho extrému, ktorý je vyvážený nevšedným ľudským humanistickým posolstvom n

Rudolf Krautschneider / Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka
65. pole, Praha 2014
Príbehy cestovateľov a najmä moreplavcov v nás môžu vyvolávať až posvätnú úctu, pretože títo odvážni muži sa často vybrali na nebezpečnú cestu
do neznáma, bojujúc bez bázne a hany s praživlom našej planéty: šírym a nezdolným oceánom n Jeden z najväčších českých moreplavcov Rudolf Krautschneider v knižke opisuje strhujúcim spôsobom tri a pol roka dlhú plavbu
okolo sveta na jachte Polárka v antarktickom pásme, vylodenie na pustých
ostrovoch, ale i pestrú a živelnú nádheru Austrálie, Afriky, Južnej Ameriky
a dokonca polárnych staníc n Autor si zaznamenáva do lodného denníka:
„Práve bláznovstvo nás vracia k normálu...“ a pokračuje aj inak a ďalej, keď
z jeho postrehov cítiť skúsenosť starého morského vlka, ktorý sa nezľakne
ani Moby Dicka n Pre Krautschneidera nie je najdôležitejšie, kam až dopláva
a kedy, ale ide hlavne za hlbokým až mystickým osobným prežitkom, čo mu
more tak často dopraje a ktoré človeka poľahky zbavia nadmernej pýchy či
domýšľavosti n Rudolf Krautschneider je spisovateľ, moreplavec, dobrodruh,
ale aj filantrop, ktorý v živote vystriedal mnoho zamestnaní a profesií n Hoci
nevyštudoval ani strednú školu a živil sa ako drevorubač i baník, napísal desať skvelých kníh a nakrútil niekoľko úspešných dokumentárnych filmov n
Zatiaľ poslednou a jeho najväčšou loďou je replika Magalhaesovej Victorie,
s ktorou už raz oboplával svet n

Paolo Coelho / Ako rieka, ktorá plynie
Preložila Katarína da Silva
Ikar, Bratislava 2010
Knižky Paola Coelha, na rozdiel od jeho fanúšikov, nepokladám vždy za
geniálne skvosty, pretože som medzi nimi našiel už aj veľa sfušovaného balas104
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tu, no knižka Ako rieka, ktorá plynie ma nadchla n Asi aj preto, že je zovretým
súborom rozprávaní, úvah a myšlienok, predstavujúcich prierez literárnym
dielom Coelha a zreteľne odrážajúcich široký záber tvorby tohto brazílskeho
autora a mysliteľa n V krátkych textoch z posledných rokov spisovateľ spája
zážitky z ciest, odpočúvané príbehy zo stretnutí s neobyčajnými ľuďmi so zamyslením nad zásadnými problémami človeka, pričom javí neutíchajúci záujem o všetko, čo sa udeje trebárs aj v skrytých končinách sveta n Tak ako to
u Coelha poznáme, načerpá inšpiráciu z múdrosti Východu, ale aj z folklóru
prírodných národov a zároveň komentuje horúce udalosti súčasnosti n Zo
stotroch textov, ktoré priebežne vychádzali v najrôznejších svetových novinách, vznikajú prenikavé úvahy, zachytávajúce drobné, pritom večné okamihy
ľudskej existencie z rôznych uhlov pohľadu n Kaleidoskop postrehov o ľudskej
povahe, literárnej tvorbe, dejinách či bežnom každodennom živote približuje čitateľom autorov spôsob myslenia oveľa väčšmi než kedykoľvek predtým
a je esenciou filozofie človeka, ktorý pozoruje život vyrovnane ako budhistický mních hľadiaci na západ slnka pred blížiacim sa hurikánom n Coelho,
v tomto prípade oslobodený tak trochu od bremena povinného príbehu, môže
byť inšpirujúcim čítaním, ktoré vám otvorí očí na pozornejší pohľad na jeho
staršie texty n

Michail Bulgakov / Zápisky na manžetách
Preložila Ivana Kupková
Európa, Bratislava 2014
Pozoruhodný sovietsky spisovateľ Michail Bulgakov to za života nikdy
nemal ľahké, oponenti útočili na jeho celoživotne kritický postoj k sovietskej
spoločnosti a všetky hry, čo napísal, boli postupne stiahnuté z repertoáru n
Nemal z čoho žiť, bol zúfalý, nedovolili mu ani vysťahovať sa do zahraničia
a len Majakovského samovražda prispela k tomu, že mu režim v roku 1930
dovolil pracovať ako asistentovi réžie v Moskovskom umeleckom akademickom divadle n Zápisky na manžetách od Michaila Bulgakova sú autobiografickou novelou, ktorá má formu denníkových zápiskov a zachytáva prvé dva roky
(1920 – 1921) jeho formovania ako spisovateľa n Zápisky pôvodne pozostávali z troch častí, ale zachovali sa iba prvé dve (predpokladá sa, že tretiu alebo
zničil autor sám, alebo ju získalo KGB a dodnes je niekde v jeho archíve),
zaznamenávajú dôležité momenty z Bulgakovovho života vo Vladikavkaze,
kde sa ocitol počas občianskej vojny ako vojenský lekár bielogvardejcov, jeho
prvé novinárske kroky, prvé dramatické a prozaické pokusy, hľadanie vlastslovenské pohľady 9
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ného rukopisu aj osobitého pohľadu na novú realitu a jej literárne stvárnenie
n Chýbajúcu tretiu časť nahrádzajú poviedky z rokov 1921 – 1924, predstavujúce Bulgakovov satirický pohľad na obdobie začiatkov boľševického štátu,
obdobie novej reality, s ktorou akoby sa spisovateľ asi ani nikdy nezmieril
n Bulgakov, autor svetoznámeho románu Majster a Margaréta, ale aj autor
operných libriet, nemal ako autor šťastie a pokoj ani po svojej predčasnej smrti, keď bola väčšina z jeho diel zakázaných n Napríklad Psie srdce, napísané
v roku 1925, bolo vytlačené v Sovietskom zväze až v roku 1987 n

Keith Richards / Dedo Gus a ja
Preložila Jana Melcerová
Slovart, Bratislava 2014
Niektoré knihy sú trošku ako blesk z jasného neba n A táto je jednou
z nich n Dávno pred tým, ako sa stal búrlivák a večný mladík Keith Richards
členom kapely Rolling Stones, ho do tajov hudby zasvätil jeho starý otec
Theodore Augustus Dupree, ktorý hrával v džezovej kapele a doma ho všetci
volali len Gus n Kniha Dedo Gus a ja ponúka nevšedný pohľad do intímnych
zákutí detstva legendárneho gitaristu Keitha Richardsa a ukazuje tohto rockového desperada z úplne inej, ľudskejšej strany n Inšpiratívny a dojímavý
príbeh rozpráva on sám, pričom perokresbovými kolážami príbeh láskyplne
ilustrovala Keithova dcéra Theodora, ktorá nosí meno svojho prastarého otca
n Táto jedinečná obrázková autobiografia vykresľuje zvláštne puto medzi vnukom a starým otcom a vzdáva hold umeleckému nadaniu, ktoré sa v rodine
Richardsovcov traduje z generácie na generáciu a robí ju takou výnimočnou
a svetoznámou n Kniha, ktorá istým spôsobom rúca všeobecne prijímané
a roky tradované predsudky o Keithovi ako o monštruóznom človeku, čo je
večne pod vplyvom alkoholu a drog, obsahuje aj zaujímavé rodinné fotografie n
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Martin Jarrie: Grand Prix BIB, 1997
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VERONIKA ŠIKULOVÁ
FRESKA V DOME
SLOVART, BRATISLAVA 2014
M Á R I A M A J E R Č Á K O VÁ

Od roku 1997, keď sa Veronika Šikulová etablovala zbierkou fragmentárnych
próz Odtiene, uvažuje literárna kritika
o viacerých jej dielach nejednotne. Často im pripisuje žánrovú nejednoznačnosť
či rozkolísanú epickú (ne)presvedčivosť,
no takisto rozprávačskú precíznosť alebo tematickú výnimočnosť/netradičnosť.
Čitateľská verejnosť, nech už uvažujeme
o odbornej alebo laickej, prejavuje však
o autorkine tituly stabilný záujem. Po dosiaľ najúspešnejšom románe Miesta v sieti (2011) a fragmentoch v Diere do svetra (2012) vydala autorka koncom roku
2014 dva knižné tituly: Freska v dome
a Medzerový plod. Zatiaľ čo druhé spomínané dielo jej opakovane vyslúžilo nomináciu v rámci Anasoft litera (prvýkrát sa
tak stalo vďaka Domčeku jedným ťahom
z roku 2010), Freska v dome by nemala
ostať nepovšimnutá.
Keď som v úvode spomenula žánrovú
nejednoznačnosť ako jednu zo stabilných
charakteristík Šikulovej próz, aj v tomto
prípade čítame krátke spomienkové autobiografické prózy, črty, rozhovory, zápisky, vnútorné reflexie striedavo vystavané
na smútku i radosti, čítame literárnokritické stanoviská, privátne výpovede, jed108
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noducho, čítame Šikulovú bez určujúcej
epickej štruktúry.
V kontexte ostatnej autorkinej tvorby
sa tentoraz priznáva väčší epický priestor
najmä postavám, ktoré sa v jej textoch vyskytli vo väčšej či menšej miere. Šikulová
ich miestami opíše v už „známom“ význame, do ktorého sa snaží vložiť niečo nové,
dosiaľ nevypovedané. Takýmto príkladom
je aj časť knihy venovaná Rudovi Slobodovi. Už v Mesačnej dúhe (2003) opisovala
autorka veselú príhodu o tom, ako Rudo
a otec radia: „Mám robiť iba nečakané veci,
trochu sa pri nich potrápiť a aj pri tom potrápení vydržať. A veľa čítať, aby som mala
preduchovnený výraz tváre, to každého muža ohúri, uvidíš, akí budú všetci do teba
zamilovaní“ (s. 27). Identická výpoveď je
síce aj súčasťou Fresky v dome, ale ako
zložka dotvárajúca a bližšie vysvetľujúca okolnosti stretnutia. To môže nabádať
k lepšiemu recepčnému porozumeniu.
Práve doteraz nepublikovaný rozhovor
mladej žurnalistky-autorky so Slobodom
patrí k najzaujímavejším častiam knihy.
„Ani ja si nestaviam svojou prózou pomník,
niečo nezničiteľné, čo by museli ľudia stále
mať na očiach a stále by im to vlastne zavadzalo. A nechcem byť ani trochu slávny.
(...) Budem spokojný, keď si môj čitateľ uvedomí, že je taký istý ako ja. Chcel som mu
pomôcť. Chcel som, aby mohol niečo aj preskočiť, aby v mojom veku už bol múdrejší.
Nemá každý toľko energie, aby urobil toľko
chýb ako ja“, hovorí Rudo Sloboda (s. 39).
slovenské pohľady 9
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Môžeme predpokladať, že vývin vlastnej spisovateľskej osobnosti implikuje
aj vývin prvkov v tvorbe. U Šikulovej je
evidentný posun k argumentačnej odvahe, ktorý sa dá najzreteľnejšie identifikovať pri literárnokritických reflexiách.
Ak sme v Diere do svetra čítali „A teraz,
tak potichučky, skoro až mlčky, by som sa
niekoho mala spýtať, kde ten Strážay je, či
píše a čo, chcela by som niekomu povedať,
že mi chýbajú jeho všedné a tiché básne“
(2012, s. 92), Freska v dome deklaruje
jasne formulované stanovisko o Strážayových estetických kvalitách s oporou
o ukážky z jeho tvorby. „Chcem hovoriť
o básňach Štefana Strážaya. (...) Strážayovi sme nacapili na sako nálepku básnika,
ktorý presne hovorí o socializme. (...) Myslím si, že minimalizmus, fragmentárnosť
a autorov skepticizmus nesúvisia s politikou“ (s. 156).
Centrom Šikulovej poetiky je od jej
debutu postava, ktorá prežíva a reflektuje prítomnosť len s ohľadom na vlastnú
minulosť. A rovnako, ani akékoľvek fabulovanie budúcnosti sa tomuto konceptu
„zažitého“ nevie či nechce vyhnúť. Cyklické a v kontexte tvorby navracajúce sa
formulácie sú toho jasným vyjadrením.
Navyše, ak si Šikulová zvolila ako určujúci autorský idiolekt autobiografickosť, je
uvedené navracanie v „čase a priestore“
pochopiteľné. A ak sa mu priznávajú nové
významy, tak aj nepochybne funkčné.
Uvedené sa naplno zrkadlí aj v opisovanom titule. Kniha je privátnymi dejinami
stretnutí a priateľstiev s ľuďmi, ktorí majú
zväčša dotyk s literárnym a výtvarným
umením. Okrem spomenutých sú to Milan Rúfus, Oleg Pastier, Ján Litvák, Lýdia
Vadkerti-Gavorníková, Tina Čorná a iní,
jednoducho tí, s ktorými Šikulová pocítila
ľudský súlad.
slovenské pohľady 9
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Slovami, ktorými charakterizuje Žilka jednu z čŕt slovenskej postmoderny
– „všetko je rovnako dôležité“ –, môžeme nazerať aj na Fresku v dome. Niekoľkokrát sa v nej explicitne či implicitne
vyskytne „mihalkovičovská“ pravda, že
ľudský život sa má vyrozprávať. Šikulová
sa práve o naplnenie týchto dvoch významov pokúša už takmer dve desiatky rokov a subjektívne si dovolím tvrdiť, že sa
jej to darí.

JÁN TAZBERÍK
SPODNÝ BOD SVETLA
SPOLOK SLOVENSKÝCH
SPISOVATEĽOV,
BRATISLAVA 2014
M I R O S L AV P I U S

Keď som bol takmer na poslednej strane
útlej knižočky, ktorá si ma podmanila tichou filozofiou akejsi nedefinovateľnej,
ale príjemnej skepsy, a už som tú knižočku zatvoril, aby som si trochu oddýchol
od ťarchy elementárnych, no zato základných otázok, ktoré básnik posúva k očiam
a snaží sa vložiť priamo do hlavy čitateľa,
nadobudol som presvedčenie, že bude lepšie, adekvátnejšie a spravodlivejšie pokúsiť sa o niečo, čo by sa možno dalo nazvať
aj malou esejou.
Pri prežívaní, rozkladaní, následnom
dešifrovaní jednotlivých básní, ktoré samy osebe nesú v sebe existencionálne posolstvo (buď ukryté v tajomstve slov, alebo odokryté v krvi ľudskej skúsenosti),
som sa sám nebezpečne dal vtiahnuť do
básnikovho myslenia, cítenia a prežívania
sveta, a to až tak, že som sa začal skutočne obávať, že sa mi z mysle vytratí akási
opatrnosť, ktorá je pokrvnou sestrou su109
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verenity vlastného, od autorovho názoru samostatného, postoja k jeho poézii.
A ani teraz sa nemôžem zaručiť, či sa tak
miestami aj nestalo.
Nuž, inšpirujme sa pri dobrodružnej
ceste za poznaním skrze Tazberíkovu poéziu tak trochu Platónovými Dialógmi,
kde vlastne kládol svojim priateľom tie
isté elementárne bytostné otázky, ako
ich kladie vo svojej knižočke náš básnik:
„Čo je to, čo stále vzniká, ale nikdy nie
je jestvujúce?“ Tazberík: „Ukázalo sa, že
to nevieš – koniec sveta je za dverami; /
(...) a opakuješ mi, čo tu po nás ostáva“
(s. 27). Tazberík napriek nedôvere, ktorú
mu poskytuje jeho entropia, elementárne
žitie, vie, že len samotná životná skepsa
je málo na dobrú báseň a dobrú poéziu.
Akoby nechtiac parafrázoval a podčiarkoval G. G. Márqueza: „Život nie je to, čo
človek prežil, ale to, na čo sa pamätá a ako
na to spomína, aby o tom mohol rozprávať.“ Tazberík: „Tak píšem, / to sú fakty.
/ (Ako malé vraždy?)“ (s. 28) „Tak som sa
prebúdzal? / (...) hrmoce to vo mne ako
v hrobe...?“ (s. 14).
Pravda, básnik nutne na písanie potrebuje fantáziu, aby vo veciach nevidel
len to, čo príroda skutočne vytvorila, ale
predovšetkým to, čo sa usilovala vytvoriť,
čomu však z nám neznámych príčin nedala vzniknúť. Básnik má uvádzať našu
fantáziu do pohybu, zjavovať nám idey,
skrátka, ukázať nám, čo je svet. No prvou
podmienkou toho je, aby ho sám poznal.
Podľa toho, či sa doň ponorí plytko, alebo
hlboko, dopadne jeho básnenie. A musím
povedať, že básnik Ján Tazberík sa doň
poriadne hlboko ponoril, miestami až tak,
že človek má obavu, či sa ešte vôbec vynorí nad hladinu.
Miestami až strhujúca je básnikova telesnosť: „pot, koža, para sliny, (ty?), niečo
110

SP 9_15.indd 110

teplé, čo sa rozlieva“ (s. 16). „Nie som celkom vo svojej koži. (...) Čosi ako vymretý
živočích“ (s. 23). Svojím spôsobom básnik pred nás kladie až prisilnú fyzickú
robustnosť: „telo mäsiarka sa posúva ku
mne, / a kladie do mňa vajíčka. / Rozumieš?“ (s. 13). V básni Keď o tom píšem
sa dočítame: „... tie slová, kŕmim ich, /
strhávam kožu na ruke. Vytrhávam mäso...
/ Píšem“ (s. 41)
Najzaujímavejšie a najväčšmi do krvi
prenikajúce sú básne, v ktorých básnik
potí krv pri ich samotnom, v samote vznikajúcom a osamotene preciťujúcom, stále
unikajúcom čase. Ale básnik má permanentne prítomnú možnosť napísať také
slová, ktoré nepoznajú čas, len ich musí
kruto hľadať, lebo všade, kde sa človek
nachádza, je aj vstupná brána do raja.
Ten bezčasový ľudský paradox je ukrytý
v tom, že zo všetkých ľudí na tejto zemi
básnik najviac preciťuje vlastnú smrť, ale
zároveň nosí v sebe zárodky univerzálneho života, pretože svet vlastne vzniká len
v tom okamihu, keď ho sami objavíme.
Dokonca aj sám Boh hľadá svoj cieľ: „Pod
čiarou textu sú pohyblivé vlčie veci, a je na
to v básni čas. Nemaj mi za zlé, ak tam zanechávam stopy a prechádzam k tebe pomedzi riadky. (...) – slová cez záveje snehu
ako vrčiace svorky“ (Zimný príbeh, s. 21).
Alebo o niečo ďalej: „Nič tam nie je. Je potrebné ísť do ešte väčšej hĺbky. / Naše oči
sú rozvešané pod čiarou textu. / Ak treba
cediť krv, slová si ma nájdu“ (Čo ostáva
v pamäti, s. 29).
Básnik veľmi dobre vie, že slová, ktoré používa, sú len nepresnou prchavou
spomienkou podvedomia a že to nevypovedateľné je za nimi ukryté a že jazyk
zaniká spolu s ľuďmi, ktorí ním hovoria.
A preto je elementárnou povinnosťou
básnika neustále si klásť otázku: Čo je
slovenské pohľady 9
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medzi jazykom a mnou? „A páči sa mi,
ako zostupujem do textu a držím miesto /
cez filter slova ,zajtra‘ – všade sú myši? –
/ a cestou rovnako dôkladne rozhryznem,
zjednoduším slová“ (s. 53).
Poézia Jána Tazberíka je určite poéziou reflexívno-filozofickou. Jeho skepsa zo samotného bytia je skepsou nás
všetkých. Je to vlastne náš ľudský údel,
pretože sme jednoducho boli stvorení ako
ľudia a sme smrteľní. Zo všetkých tvorov
na tejto zemi si jedine človek uvedomuje
svoju dočasnosť. Preto nám básnik posiela naliehavý telegram: Som iný, ako si
sám seba predstavujem. Najlepšie je ostať
v príbehu úplne sám.

PAVEL VILIKOVSKÝ
LETMÝ SNEH
SLOVART, BRATISLAVA 2014
PETER MRÁZ

„Prvú knihu, čo napíšete, čítajú, pretože
nie ste známy, pretože ľudia o vás nevedia, čítajú ju v neporiadku a zmätku, čo
mi vyhovuje,“ vyjadril sa nedlho pred
svojou smrťou Michel Foucault v rozhovore pre Le Monde a pokračoval: „Horšie
je, že ako pokračujeme v písaní, postupne nás úplne prestanú čítať; deformácie
sa množia, nová kniha sa číta na pozadí
starých a nakoniec sa o nej vytvára úplne
groteskný obraz.“ Na záver dodal: „Bolo
by tu jedno riešenie: jediný zákon pre
vydávanie, jediný zákon o knihách, ktorý si prajem, by zakazoval dvakrát použiť
meno jedného autora, pričom by umožňoval anonymitu a pseudonymy, aby sa
každá kniha čítala iba pre ňu samu.“
A odrazu je pred vami slovenský spisovateľ Pavel Vilikovský. Autor Citovej
slovenské pohľady 9
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výchovy v marci, Prvej vety spánku, Eskalácie citu, Koňa na poschodí, Slepca
vo Vrábľoch, Posledného koňa Pompejí,
Vlastného životopisu zla, Psa na ceste,
Prvej a poslednej lásky, Príbehu ozajského človeka. Ďalší Vilikovský, jeho ďalšia
kniha: Letmý sneh. Ako ju ale nečítať na
pozadí starších kníh? Ako ju čítať len pre
ňu samu? Dá sa to vôbec? Veď Vilikovský je svojimi textami vždy úžasný, a to
aj v najslabších prácach. V nich, hoci to
niektorí nechcú počuť, ho v očiach čitateľov zachraňujú jeho práce predošlé. O čo
lepší je ale potom Vilikovský vo svojich
prácach umelecky presvedčivých?!
Novela Letmý sneh je technicky dobre
zvládnutou hrou s intertextovým priestorom, bojuje s tézou o smrti autora jeho
reinkarnovaním do konceptu rozprávača,
ktorému slepo veriť by bolo rýdzim šialenstvom.
Pavel Vilikovský si v novele Letmý
sneh vyberá tému už neraz pertraktovanú, život s blízkym človekom, ktorý sa
nám stráca pred očami, ktorého Ja je ešte
vždy telom, menom v občianskom preukaze, ale už nie viac dušou: s manželkou
trpiacou Alzheimerovou chorobou. Na neveľkom priestore sledujeme nuansy spolužitia muža a ženy, a hoci je to príbeh
pocitovo silný, je to len povrch, za ktorý
treba ísť, aby sme porozumeli Vilikovského textu. Skrýva sa v ňom od čias Platóna
nastolená polemika o vzťahu medzi označujúcim a označovaným, v 20. storočí
vyzdvihovaná diskusia o sile slova a jeho
(ne)schopnosti vyjadriť vo výpovednom
akte zmysel mieneného, leitmotívom textu je otázka bytia, presnejšie jeho autenticity...
Vilikovský je v novele Letmý sneh
opäť raz skvelý, a vôbec si netrúfneme
povedať, či preto, že čítame prácu na po111
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zadí jeho starších prác, alebo jednoducho
preto, že sama novela je taká bez ohľadu
na autora. Jediné, čím sme si istí, je, že
všetko v novele Letmý sneh má svoju vopred premyslenú funkciu, nie je v nej nič
navyše, nič v nej nechýba.
Lebo ak ona, manželka, Magdaléna,
nie je už onou ženou, ktorá formovala
rozprávačovu pamäť, ale má novú funkciu – byť projekciou jeho očakávaní –, aj
doktor Čimborazka, v závere novely sa
predstavujúci Eugénii, je kamienkom mozaiky, ktorá má podobnú otázku autenticity bytia (citu, prehovoru) vyvolávajúcu
funkciu.
Ako v obdobnej súvislosti napísal už
Roland Barthes, „na úrovni diskurzu to,
čo je zaznamenané, má už svojou povahou význam: aj keby nejaký detail vyzeral
ako celkom bezvýznamný a odporoval by
akejkoľvek funkcii, zostane mu nakoniec
význam absurdnosti alebo neužitočnosti“...
Pavel Vilikovský o tom isto vie.
n
V I E R A L U K Á Č K O VÁ

Odvaha, s akou sa autor pustil nielen do
problému v partnerských či manželských
vzťahoch, vzbudzuje prinajmenšom obdiv.
Psychológiu manželstva ako návod nikto
nevypracoval. Načo aj. A práve v diele je
často spomínané slovo jedinečnosť každého jedinca, a na pestovanie takej ,,duchoviny“ nemá súčasník čas. Od predmanželského vzťahu po konečný rozpad samá
neznáma. A práve na počiatku sa tak stávame veľkou súčasťou prírody a jej výziev
od puberty až po prvú skúsenosť. Traumatizuje, ale nič to zato – druhý, tretí
a štvrtý pokus o nový vzťah všetko vyrieši.
112
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Pavel Vilikovský o vážnej téme píše
s nadhľadom, úsmevne a nadovšetko
s umeleckým majstrovstvom v zvládaní
jednotlivých situácií na ceste životom až
po zrelý vek, keď príroda mlčí a ostáva
prázdnota nenaplneného vzťahu.
Celé stoštyridsaťštyristranové dielo je
metaforou, v ktorej sa príbeh začína aj završuje. Nie je veľmi obvyklé u Vilikovského, aby si akýkoľvek skvelý príbeh čitateľ
prvoplánovo v predchádzajúcich dielach
uvedomoval. Ale tu svojou takmer klasickou stavbou až po rozuzlenie čitateľa
ohromí. Pointa je o to silnejšia, keď si
ujasní, čo experimentátor márne pre záchranu duše manželky vykonal. V dobrej
viere sa podujme na úlohu liečiteľa. Dobehnúť, čo azda vo vzťahu zameškal. Čitateľ sa zamýšľa aj nad tým, kedy lavínu
duše (chorobu mysle) dať do rúk skutočných liečiteľov a kedy humánne ,,prestať
chytať psa za chvost“ a liečiť. V závere sa
ukazuje márnosť jeho úsilia.
Lavína ako vygradovaná metafora
v zobrazovaných spoločenských i osobných problémoch je široká a pre autora
veľmi podnecujúca. V osobnom živote (tá
spoločenská má v diele tiež svoje počiatky) začína v akomsi citovom pozabudnutí, keď nás niekto zaujme, či my jeho, čo
je ťažké vysvetliť. Každý z partnerov má
inú predstavu blízkosti a postavenia vo
vzťahu. Muž či žena. Uprednostňovanie
reálneho nad duchovným ponímaním
vzťahu. Vytváranie ženinho vzťahu ako
mŕtveho chrobáka k partnerovmu vnútornému svetu a protiváha týranej ženy, keď
sa výsledky nekonečného váženia na váhach spravodlivosti nedostavujú. Okamih
pravdy a prelom prichádza, keď prestáva
pôsobiť príroda v ženskom i mužskom sexuálnom prežívaní rozkoše, a najmä pri
obchádzanom prepojení duše a tela.
slovenské pohľady 9
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Štefan ako jazykovedec sa stáva protipólom hrdinu, ktorý sa – inšpirovaný jeho teóriami – rozhodne zábavne mu konkurovať v hľadaní vzácnych slov až natoľko, že ho presvedčí o ich postupnom
zániku.
Rozprávač začne od seba a nazve sa
Čimborazkou. Neskôr mu podá vlastný
výklad slova: „Tým slovom sa označuje,
čo zostane z človeka, keď ho vytiahnu spod
lavíny. Keď telo možno ešte dožíva, ale prestalo produkovať dušu.“ Bráni sa stavu
vyprázdňovania duše spojenectvom s ďalším pomocníkom, s Edom, znalcom zen-budhizmu a jogy. Vedú so Štefanom polemiky o slovách guru či sensei a Štefan
označuje obe ,,učenia“ mávnutím ruky:
čert ako diabol. Zdravo európsky skeptický človek sa vopred zmieruje s porážkou,
kým americký sen nemá konca... Cieľavedomé vyprázdňovanie človeka, aby ,,čistá, vymetená“ hlava nemyslela vlastným
rozumom, ale prijímala všetko, čo sa mu
ponúka a tvári ako múdre a dobré. Lavína
spustená v oblasti uchovávania kultúry je
márny zápas; aj Štefanov, ak si priemerný
človek vystačí s päťsto slovami. Ak človek
nemá myšlienky, nepotrebuje ich v jazyku
stotisíc.
Autor sa pohráva aj s partnerkiným
menom Magdaléna: žena „s vlastnou hlavou na hrdom neústupčivom krku, s ironicky zabrúseným úsmevom rozlievajúcim sa
ako mláka“. Magda a Lienka – „chrobák
so siedmimi nekompromisnými čiernymi
bodkami, ktorý hocikedy, keď si zmyslí,
roztiahne krídelká a uletí“.
Neskôr, keď sa prejavia príznaky duševnej choroby, „alebo sa mu jednoducho
celá jej duša obrátila chrbtom“, pomenúva ju Agrafia pre ťažkosti s písaním. Eugéniou ju nazve, keď pripúšťa, že chorí
duchom sa tak vlastne chránia pred laslovenské pohľady 9
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vínou... že hranica medzi bláznom a géniom je jemná, čo spochybňuje Štefan.
Príbeh ponúka čitateľovi veľa situácií,
rieši ich svojsky, aby zachránil nielen ju,
ale aj seba. Je to vlastne boj kto z koho.
Autor si všíma tento zápas vo všetkých
oblastiach zmaterializovaného sveta. Napríklad v jazykovednej oblasti zisťuje, že
z jazykových javov sa tvoria mimojazykové, z ktorých vytŕča sociologická či národopisná slama, alebo grafológia a kriminalistika, kde sa spochybňuje technika podpisu a písma, či import duchovna z východu, keď v joge z dvoch nôh
jedna má potvrdiť zjednotenie sveta aj
s protikladmi a čistou hlavou, ktorá má
v stredoeurópskych končinách nedozerné
následky. Vyprázdňovanie hláv na rôzne
spôsoby.
Čimborazka hravo rieši stupňujúcu sa
chorobu partnerky a ilustruje liečiteľské
metódy či počínanie rovnako ,,zábavne“
až do vlastného vyprázdnenia. Nie je to
šachová hra ani liečenie, ale márny pokus
zvrátiť vývoj vo vzťahu. Prichádza rad na
skutočnú príčinu rozpadu vzťahov a je tu
reč aj o láske, duši, podľa Štefana o vedomí, o rafinovanej hre partnerov, neúprimnosti, formálne šliapanie vedľa seba
za rôznymi cieľmi. V Agrafiinom „chorobopise“ sa vyskytuje meno Alica, ktoré
navonok pripomína partnera, ale pri hlbšom skúmaní vystrkuje rožky žiarlivosť na
niekoho, kto bol pred partnerom. Tomuto
výskumu venuje viac príhod, keď sa usiluje dopátrať pravovernosti vzťahu. Okrem
iného spomína aj plytké rozhovory, keď
opájanie jej hlasom bol najväčší pôžitok.
Hrdinu nenecháva na pokoji manželkin náruživý vzťah k deťom s Downovým
syndrómom. Čiernohumorne pôsobí snaha napraviť dávne rozhodnutie nemať dieťa a nahradiť chovaním psa jeho absenciu.
113
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Ide do školy po obľúbené dieťa z ústavu,
ktoré si vodila domov, a zistí, že už nežije. Po všetkých zlyhávajúcich pokusoch
sa vyberie za ňou do nemocnice. Agrafiu nachádza v stave, keď nie je schopná
„bývalého“ partnera spoznať a mýli si ho
s lekárom. Ak počas minulých stretaní prichádzali ešte záblesky poznania, partner
teraz zisťuje, že boj o jej záchranu bol vopred prehratý. Lavína sa spustila, a teda
zachráň sa kto môžeš, ak vieš a máš po
prehratom boji dosiahnuť zľahostajnenie
k realite a nezbaviť sa duše, ale nadobúdať odolnosť proti chorobe zvanej život.
Nemilosrdne strháva masku pohrávania so slovom jedinečnosť, ale najmä láska, ktoré sa nadužíva na plátanie hluchých miest vo vzťahu. Láska – jeden
„tým myslí splynutie tiel a iný splynutie
duší. Sklamaný býva častejšie ten druhý.
Splývať dlhšie s prázdnom vydrží málokto,
nie je to veľmi zábavné“...
Autor vzťahy bohato rozširuje bezdomovectvom či pojmami materské či materinské znamienko, pretože sa v jeho živote vynára práve v najťažšej situácii, keď
pod tlakom vlastnej „lavíny“ a alkoholu
pozýva k sebe bezdomovcov, ako kedysi
matka prichýlila žobráčku.
V obdivuhodnom slede udalostí, ktoré
nás vedú labyrintom nielen manželského, ale aj spoločenského života, nie je na
okraji ani náš život ako súčasť veľkého
celku človečenstva. Autor ukazuje svetielko na jeho konci, ktoré by malo zasvietiť
ako na začiatku tak i na konci každého
vzťahu, aby bolo menej „zlyhaní“. Autor
pritiahne a strhne čitateľa brilantným
štýlom, ako aj celým humorným ladením
a nadhľadom nad vážnymi i tragickými
situáciami.
Pavel Vilikovský, majster hlboko skrytých príbehov, dáva vo svojom diele vy114
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znieť príbehu neopakovateľným spôsobom, pričom slovo a veta sú nezastupiteľne pevne zovreté v hlavných i vedľajších
príbehoch, ktoré sa čítajú na dúšok. Striedanie reality s duchovnom vyvážene rozširujú a zdôrazňujú naliehavosť hľadania
,,liekov“ proti prázdnote. Vďaka za dielo,
ktoré v čase dehumanizácie kultúry hľadá
a nachádza cesty k obrode človečenstva,
kým sa nespustí lavína.

VIERA OBUCHOVÁ
PRÍBEHY Z DEJÍN BRATISLAVY
ALBERT MARENČIN –
VYDAVATEĽSTVO PT,
BRATISLAVA 2013
VILIAM APFEL

Boli časy – a nie je to ani tak dávno –,
ktoré sa, chvalabohu, pominuli, v ktorých
vtedajší vládcovia tohto malého sveta nadovšetko povyšovali len tie veľké dejiny,
plné víťazných (menej už prehratých)
bitiek, slávnych revolúcií či politických
prevratov, kde masa a celok boli všetko
a jednotlivec pre nikoho z nich nebol zaujímavý. Historici slúžili svojim chlebodarcom, a tak príbehy akýchsi ulíc, mestských štvrtí, prípadne pamätníkov či sôch,
zobrazujúcich osoby a deje, s ktorými sa
oficiálna línia strany rozchádzala, neboli
žiaduce. Život po novembrovom prevrate
tak ponúkol nejednu nezmapovanú tému,
ktorá čakala – a v mnohých prípadoch
ešte vždy čaká – na svojho princa a na
odkliatie. Preto je prospešné a napokon aj
spravodlivé, ak sa neľahkej úlohy zmapovať tento nepopísaný terén podujme ktosi
fundovaný, ktorého cieľ je priniesť triezvy
a niekedy aj potrebný kritický pohľad na
súčasný stav veci.
slovenské pohľady 9
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Práve tento princíp v bádateľskej
a napokon aj publikačnej činnosti uplatňuje historička PhDr. Viera Obuchová, CSc.,
ktorá je čitateľskej verejnosti známa už
zo svojich predošlých kníh s témou Bratislavy (Ondrejský cintorín, Priemyselná
Bratislava či Každodenný život a bývanie
v Bratislave) a dnes prezentuje výsledky
svojich dlhoročných výskumov v knihe
Príbehy z dejín Bratislavy.
Dvadsať zastavení na putovaní neznámymi či málo známymi zákutiami tohto
„... mesta s neuveriteľnou históriou, pamiatkami a pamätihodnosťami...“, ako ich
charakterizuje sama autorka, je svojím
spôsobom objavná cesta, plná prekvapení a rovnako inšpirácií, ktoré občas nútia
zamyslieť sa aj nad našou nevšímavosťou
či ľahostajnosťou. Autorkin tvorivý záber je vskutku obdivuhodný, veď čitateľovi ponúka rozsiahle spektrum tém od
mapy väčšieho územia v okolí Bratislavy
z konca 16. storočia cez neznámy plán
mesta z 18. storočia, neobchádza ani paláce šľachticov či podnikateľov a takisto
sakrálne stavby, no pozornosť venuje aj
okrajovým častiam tohto teritória. A tak
sa pred zvedavým zrakom čitateľa vynára
Uhorská kráľovská komora na Michalskej
ulici, paláce Balašu a Landerera, kláštory uršulínok a milosrdných bratov, ale je
tu aj príbeh Blumentálskeho predmestia, Dynamitky v plameňoch či cintorína
v Slávičom údolí.
„Možno viacerým napadne, prečo som
vybrala práve ponúknuté príbehy, prečo
som nenapísala o niečom inom... Nebolo
pre mňa ľahké rozhodnúť sa, čo ponúknem čitateľovi, pretože za takmer štyridsať
rokov práce historičky-pamiatkarky som
zozbierala množstvo rozličných prameňov
k viacerým témam. (...) Dvadsať príbehov
spracovaných na základe zväčša doteraz
slovenské pohľady 9
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nepublikovaných fotografií, plánov a písomných dokumentov nám priblíži históriu
Bratislavy z iného uhla...“ pripomína Viera Obuchová.
Vďaka jej práci, ktorej časť sa zrkadlí
aj v tejto zaujímavej knižke, je náš život
zasa o čosi bohatší, a to vonkoncom nie
je málo.

MILOŠ DRASTICH
ČÍTANIE Z NEPATRNÝCH
STÔP TSD: TAJOMSTVO
STREDOMORIA
ŠAMANSKOU CESTOU?
DÁVNOVEK: MEGALITÁNIE
POCHYBNOSTÍ
VYDAVATEĽSTVO MULTIKULTÚRA
V NÁS A KULTÚRNE ZDRUŽENIE
NÁRODNOSTÍ A ETNÍK
SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
BRATISLAVA 2014
MILOŠ FERKO

Najnovšia publikácia recenzenta a premýšľavého človeka Miloša Drasticha čitateľa zavedie do lokalít známych už
z predchádzajúcich autorových kníh.
Malta, Grécko pevninské i ostrovné. Opäť
literatúra faktu. Hraničiaca s cestopisom
a traktátom. Titul transparentne a čestne odhaľuje štruktúru textu. Tri časti.
V poradí druhá pod názvom Šamanskou
cestou? prináša v krátkych kapitolkách
zamyslenie nad možnými i nemožnými
vplyvmi halucinogénnych látok. Drastich
načrtáva alternatívu na racionalitu nadmieru upätého myslenia, ale nepodlieha
povrchným vábeniam. Pokus o rozšírenie
vedomia býva totiž vo väčšine prípadov
spätý a zaplatený jeho stratou. Cesta pre
vyvolených zvyšku neposkytuje nijakú
115
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alebo iba mizernú šancu. Isteže, „guru“
LSD hnutia Timothy Leary mal príjemné
zážitky. Prostriedok pôsobil priaznivo. Na
človeka, ktorý po zatknutí ušiel z väzenia,
prežil sám bez pomoci niekoľko dní v polopúštnej pustatine... Desiatky psychicky
i fyzicky slabších študentov, nadšených
prívržencov nového životného štýlu, umreli. Drastich nezakrýva úskalia, no polemizuje s účinnosťou priamočiaro represívnej politiky. „Keď (Gorbačov) nariadil
prohibíciu, bol som na pracovnej ceste v Sovietskom zväze. Na Ukrajine v potravinárskych obchodoch nebolo vidieť cukríky. ,Ľudia ich všetky skúpia, pália z nich
samohonku,‘ vysvetlili mi miestni. Domácich som pred samoobsluhou videl piť pivo
s voňavkou. Na druhý deň bol celý pult bez
kolínskych vôd. Všetky ich vypili. Večer sme
s kolegom fotoreportérom prechádzali mestom. Všade voňala, a či správnejšie akútne
smrdela pálenka, taká tá lacná samohonka. Z každého rodinného domu, všetkými
ulicami, kadiaľ sme kráčali. Milióny občanov Sovietskeho zväzu takto manifestovali,
ako vrúcne túžia byť triezvi“ (s. 41). Autor
vystríha pred hrozbou návyku, pričom
upozorňuje, že pasca sa skrýva v osobnosti jednotlivca. Spoločne s riešením alebo
zlyhaním.
Prvú a tretiu časť publikácie (TSD: Tajomstvo Stredomoria, Dávnovek: megalitánie pochybností) tvorca venuje problematike prehistorických civilizácií. Skúma
pozostatky obrovských megalitických stavieb, zamýšľa sa, polemizuje. S ustálenými závermi. V štýle Souček/Däniken občas prekračuje limity overeného. Smerom
k skromnosti. Pred neznámom. A ľuďmi
či javmi, o ktorých vieme menej, než sme
si ochotní priznať či pripustiť. Pretože
s pochybnosťami sa žije ťažšie než s vierou.
116
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Vlastné úvahy o teóriách striedajú
citáty z literatúry a komentáre k nim.
Reflexívnu zložku tvorca textu osviežuje
cestopisnou. V kaleidoskope postrehov,
krátkych výjavov a historiek sledujeme
zaujímavú, miestami aj napínavú anabázu pútnika. „Do Tírynsu prichádzam veľmi
nešťastne – v sobotu neskoro popoludní.
Archeologická pamiatka je zavretá. Nič to,
nebudem čakať do ďalšieho dňa, preskakujem plot, dúfam, že, ako je v Grécku dobrým zvykom, z nejakého úkrytu nevybehne
vlčiak. Všetko tu nechávajú strážiť psami.
A keď sa napokon stmie, už som v Mykénach. Obloha sa zatiahla, vyzerá to na
dážď. Nie ten zlatý, v podobe ktorého sa
raz išiel milovať sám Zeus, ale obyčajný,
pozemský. Ani hroziaci dážď ma nemôže zastaviť pred večernou až nočnou prechádzkou...“ (s. 8).
Cítite, ako pretlak túžby po poznaní
tryská? Ťažko odolám. V Kalisze, jednom
z najstarších poľských miest, preliezam
plot vedľa zamknutej a prázdnej strážnice, podliezam ostnatý drôt, o polnoci
sa prechádzam archeologickou lokalitou
sídliska starých Slovanov. Chatrče, zvyšky hradieb, hroby. Na počudovanie sa mi
podarí nespadnúť ani do jednej z jám.
V blízkosti najväčšej rozprestriem spacák,
dve hodiny si odpočiniem. Prebúdzam sa
pred štvrtou za skorého júlového úsvitu
v susedstve lebiek a hnátov. Bez akýchkoľvek snov či zdaní opúšťam areál. Spoločne
s prvými rannými chodcami prichádzam
na autobusovú stanicu. O pol deviatej
ráno som už v jednej z metropol Sliezska,
v Opole, a prezerám si tamojšiu dvojvežovú katedrálnu Baziliku Pozdvihnutia svätého Kríža. Teda niežeby som bol veriaci,
zato zvedavý áno. Priam nenásytne.
Som presvedčený, že presne onen stav
je motorom Drastichovho textu. Chcete
slovenské pohľady 9
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dôkaz? Nech sa páči, čítajte. „Treba ísť,
treba ísť! Je čas sa rozbehnúť za ďalšími
tajomstvami! Stredomorie je nimi posiate
ako nebo hviezdami. Užite ako ja TSD. Je
oveľa účinnejšie a lepšie než čokoľvek, čo
by ste si kedy zmysleli použiť. Čistú vodu
a podobne. Ja používam TSD namiesto
LSD. TSD. Tajomstvo Stredomoria. Je to
jediná dobrá a zdravá droga. Možno ju používať v akýchkoľvek dávkach po celý život.
Neškodí pečeni ani mozgu. TSD účinkuje
okamžite a jeho účinky pretrvávajú celoživotne. A dáva nekonečný priestor duši“
(s. 37).
Miestami pociťujete pokušenie podozrenia z nepatrných stôp poetickosti.
Autorom načrtnuté hypotézy o pôvode
a účele záhadných brázd na Malte či o pôvode a šírení človeka zemeguľou však
majú byť sporné. Drastich sa napokon nikde nedomáha nespochybniteľnosti. Netvrdí, nabáda. Ponúka pohľad na navzájom sa križujúce a vlniace cesty časom,
priestorom a najmä myslením. Akokoľvek
miestami mudrlantský, predsa hľadajúci.
Aj a najmä za cenu omylu. Vo svete diktátu disciplíny, precíznosti a výkonnosti
sa hľadanie pochybností a chýb nevdojak
stáva hrdinstvom.

PETER STAMM, JUTTA BAUER
PREČO BÝVAME ZA MESTOM
PRELOŽIL JÁN JAMBOR
PERFEKT, BRATISLAVA 2014
M A R T I N A P E T R Í K O VÁ

Kniha Petra Stamma, švajčiarskeho po nemecky píšuceho spisovateľa, a Jutty Bauerovej, známej nemeckej ilustrátorky ocenenej Cenou Hansa Christiana Andersena
v roku 2010, je prvou Stammovou knihou
slovenské pohľady 9
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pre deti a mládež, no zároveň položením
jednej zo základných otázok istej neobyčajnej rodiny – Prečo bývame za mestom.
Otázku však nemožno pokladať za obyčajnú zvedavosť na spôsob a miesto bývania, ale skôr na spôsob a miesto ľudského
„prebývania vo svete“ či hľadania toho
pravého miesta na svete, ktoré sa stáva
zmysluplným a krásnym v prítomnosti
najbližších.
Kniha je členená na osemnásť kapitol,
ktoré sú zviazané s vybraným priestorom,
kde sa ocitá alebo kde prebýva nezvyčajná rodina. Rodinu tvoria otec, mama, starí rodičia a deti – chlapec a dievča, aj keď
na ploche Bauerovej čiernobielej kresby
miestami evidujeme aj postavu ďalšieho
chlapca. Príbeh rozpráva chlapec, ktorý sa spolu s rodinou sťahuje z miesta
na miesto a ktorý zo svojej perspektívy
zaznamenáva vybrané deje, ktoré členovia rodiny prežívajú na miestach svojho
pobytu, ako aj detaily, ktoré sú zviazané
s vybraným miestom a ktoré eviduje ako
zaujímavé či relevantné. Sú to dom pod
lampou, autobus, les, strecha kostola, tetine husle, mesiac, ba i iné nevšedné priestory, do ktorých sa rodina sťahuje. Autor zvyčajne využíva zostupný počet vybraných segmentov, ktoré možno spojiť
s daným miestom, a tak sa dozvedáme
o členoch rodiny – napr. štvoro novín číta
otec, tri stoličky kúpi mama, po dva páry
ponožiek upletie starká, jedny okuliare
stratí starký, no sestra rozprávača je stále
smutná. A to je prvý z podnetov, ktorý stimuluje zmenu bydliska. Obdobný postup
zvolí autor aj v ďalších kapitolách, no
mení sa nezvyčajný priestor a jeho segmenty, ako aj činnosti rodinných príslušníkov. Číselné vyjadrenie počtu udalostí,
skutočností alebo elementov zviazaných
s rodinou naznačí neľahkú situáciu či
117
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stav rodiny, vypovedá o povahe ľudských
vzťahov, ale aj o hľadaní radosti či krásna v detailoch tohto sveta alebo v jeho
priestoroch, aj keď nie sú „centrálnymi“
miestami na život.
Pri otázke, prečo bývame za mestom,
bývanie evokuje oddelenosť od mestského centra, no na druhej strane prospieva
životu rodiny, doznieva prostredníctvom
rozprávača v poslednej kapitole či príbehu. Bývanie v dome navodzuje pozitívne
pocity spolupatričnosti, nie odcudzenia,
teda podobnosti s tými druhými, neanonymnými ľuďmi v dosahu. Rovnako je to
s činnosťami, ktoré sa opakujú, a tak vnášajú poriadok a istotu do životného cyklu
rodiny. A tá na mieste evokujúcom istotu
a bezpečie znovu obnovuje pretrhnuté
rodinné putá. Pozitívny záver príbehu rodiny je umocnený číselnou symbolikou.
Číslo štyri ako symbol sa využije na vyjadrenie rodinného životného princípu,
ktorý napovedá o stabilizácii života – sú
to štyri rohy domu, štyri ročné obdobia,
štyri roky bývania za mestom, ktoré pre
rodinu zhmotňujú zásadnú hodnotu.
Pre obrázky Jutty Bauerovej sú typické humor, optimistické vyznenie, zdôrazňovanie hodnôt dôvery, bezpečia, citu,
súdržnosti, ale sú na nich zobrazované
aj výrazné rozpory či zdanlivo cudzorodé postavy (opustení ľudia či bezdomovci...). Ilustrátorka využíva temperu,
farbené pastelky, ceruzu, ktoré svedčia
o jednoduchosti jej výtvarného štýlu.
Pre knihu sú príznačné aj čiernobiele
kresby ceruzou, ktoré na ľavých stranách
dvojstrán pod textom zobrazujú väčšinu
z vybraných postáv rodiny, ktorá je ustavične na ceste za iným (lepším) domovom a ktorá prenáša niekoľko elementárnych vecí zviazaných s domovským
priestorom (zrolovaný koberec, stolička,
118
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stojacia lampa, posteľ, knihy, batožina,
rebrík...). Aj keď niektoré elementy odkazujú na iný nevšedný spôsob prebývania vo svete, prípadne aj na neobyčajné
miesta (napr. rebrík → strecha kostola).
Obrázky na pravých stranách dvojstrán
tematicky reagujú na problém, teda aj na
príbeh toho-ktorého fragmentu a miesta
príbehu rodiny, ktorá si hľadá domov, svoje miesto pod slnkom.

ANNA VALCEROVÁ
HODNOTY SVETOVEJ
A SLOVENSKEJ LITERATÚRY
ACTA FACULTATIS
PHILOSOPHICAE
UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS,
PREŠOV 2014
J O Z E F Š PA Č E K

Literárna vedkyňa, poetka, prekladateľka a vysokoškolská pedagogička Anna
Valcerová vydala v svojom materskom
pôsobisku – Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove – pozoruhodnú
publikáciu Hodnoty svetovej a slovenskej
literatúry. Sústredila do nej štúdie, state,
recenzie a esejisticko-biografické portréty rôznych autorov a autoriek za obdobie
cirka od roku 2000 po súčasnosť, presnejšie po rok 2014, rok vydania knihy.
Knihu formálne rozčlenila na dve časti –
v prvej sa zameriava na svetovú literatúru, s dôrazom na komparatívne aspekty
interpretácií diel autorov zo svetovej i našej literatúry, rovnako si všíma problematiku umeleckého prekladu výhradne básnických textov. V druhej časti upriamuje
pohľad na slovenskú literatúru a jej axiologicky podľa nej najpodnetnejších predstaviteľov. Celkovo možno konštatovať, že
slovenské pohľady 9
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pozornosť zamerala na pomerne širokú
paletu autorov – zo slovenských začína
romantikmi a končí Václavom Pankovčínom a Annou Ondrejkovou, zo svetových
od Máchu cez Rilkeho až po Márqueza
a Hrabala.
V úvodnej kapitolke o Máchovi a slovenskom romantizme tlmočí, ako vyzneli
jej pedagogické skúsenosti s komparatívnym prístupom ku K. H. Máchovi a J.
Kráľovi u študentov, ktorým zadala túto
úlohu. Je zaujímavé, že Valcerová i jej
študenti posunuli zmysel tejto komparácie do iných súvislostí, ako to bolo zaužívané v stredoškolskej praxi výučby literatúry, keďže aj v maturitných témach sa
zdôrazňovala či porovnávala príbuznosť
Máchu a jeho skladby Máj s Bottovou
Smrťou Jánošíkovou. Dôvod k takémuto
prístupu bola skutočnosť, že hlavné postavy boli zbojníci. Valcerovej interpretácia však kladie dôraz na Máj a Zakliatu
pannu vo Váhu a divného Janka, pretože
v týchto dvoch básnických textoch je
predsa len viac filiácií ako pri predchádzajúcom príklade. Vilém a Janko sú si
i podľa študentov predsa len v mnohom
podobnejší ako Vilém a Jánošík. Súvisí
s tým, pochopiteľne, i samotný naturel
týchto romantických tvorcov i ich životné
osudy. Zaujímavý postreh zo strany študentov je v konštatovaní, okrem iného,
o motíve väzenia, ktorý je tu spoločný
v tom, že sa v ňom „Vilém nachádza skutočne a Janko obrazne, keďže je uväznený
v sebe“ (s. 21). Anna Valcerová takýmto
zainteresovaním študentov ukazuje, že sa
jej darí vychovávať zdatne fundovaných
budúcich učiteľov, ale aj interpretov literárnych hodnôt. V ďalšej časti Valcerová
komparatívne interpretuje dve knihy básnikov, ktoré paradoxne nie sú básnické.
Kým Rilkeho román Zápisky Malteho
slovenské pohľady 9
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Lauridsa Briggeho je svetovo známy, Silanov román Dom opustenosti je aj v našej literatúre takmer neznámy. Valcerová
nachádza u oboch autorov pomerne dosť
zhodných prvkov nielen v samotných textoch, ale aj v detstve a životných osudoch
vôbec.
Hoci tieto romány, pokiaľ ide o obdobie ich vzniku, časovo od seba delí niekoľko desaťročí, Valcerová vo viacerých
citáciách poukazuje na množstvo motívov,
spätých s tvorivým naturelom a životnými
osudmi oboch autorov. Pre oboch je podľa autorky literatúra záchranným bodom
a účinným spôsobom katarzie. Ďalej je pre
nich typická priorita lyrického prežívania
skutočnosti, asociatívne radenie predstáv
a kompozičné postupy, charakteristické
pre lyrickú poéziu, ktoré viac ako výrazne
ozvláštňujú kompozičnú štruktúru oboch
románových textov. Valcerová ďalej uvádza, že písanie im slúži ako obrana pred
cudzotou a hrôzami vonkajšieho sveta,
ako zhodný prvok uvádza oidipovské zameranie na matku u oboch tvorcov a dokonca i taký prvok ako labyrint, ktorý si
neskôr prisvojili najmä postmodernisti,
Rilke ho posilňuje motívom zrkadla, z ktorého nedokáže vyjsť, Silanov labyrint je
priestor totality, z ktorého preňho niet úniku. Silan sa priamo hlási k Rilkeho vplyvu
najmä v pasáži príbehu o kňažnej Otílii,
do ktorého tragiky sa transformuje podľa
autorky sám básnik. Túto kapitolu možno
považovať z hľadiska využitia komparatívnosti pri hermeneutickej interpretácii za
najvydarenejšiu, pretože priniesla mnoho
nových podnetov a takisto apel na literárnovedných interpretov upriamiť pozornosť na tvorbu do istej miery neprávom
opomínaného Janka Silana.
V ďalšej časti A. Valcerová upozorňuje na výrazný vplyv konštruktivizmu nie
119
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v ideovej, ale v kompozičnej rovine výstavby básnického textu na avantgardné
vyznenie poézie Laca Novomeského pri
jeho vstupe do slovenskej poézie. Zdôrazňuje rovnako skutočnosť, že poéziu písal
tento autor v časoch sviatočných nie z patetických, ale univerzálnych, nadčasových pohnútok. Novomeský i vďaka Wolkrovi potvrdil princíp, že v jednoduchosti je krása a aj preto jeho verše z tohto
obdobia nič nestrácajú na príťažlivosti.
V kapitole Česko-slovenské literárne vzťahy v Smrekovom Eláne (1930 – 1936) Valcerová akoby vybočila z dovtedy uplatňovanej interpretačnej línie, zameranej na
konkrétnych autorov a spracovala tému
skôr literárno-historickú. Poukazuje na
to, akú úlohu zohral Smrekov časopis pri
formovaní či vývine česko-slovenských
a slovensko-českých nielen literárnych
vzťahov v tomto období. Špecifikum
problému vidí v tom, že Elán bol v týchto
rokoch slovenským časopisom v Čechách
s ambíciami prezentovať tu najlepšie slovenské kultúrne hodnoty a tak jej, s Novomeským povedané, otvárať okná i ďalej
do Európy. Ohlasy na časopis boli nadšené (napr. Josef Hora) i odmietavé (najmä
zo strany Rudolfa Uhlára). Postupne sa
však časopis vyprofiloval zásluhou kvalitných prispievateľov z českej, ale najmä zo
slovenskej strany na neprehliadnuteľný
zdroj nápaditých a fundovaných príspevkov, týkajúcich sa nielen kultúry či literatúry, no i takej pálčivej otázky, ako bola
vyváženosť česko-slovenských vzťahov
v politicko-spoločenskej rovine, keďže sa
v Eláne objavili aj príspevky čechoslovakisticky orientovaného Miloša Weingarta a výrazne proslovenského Stanislava
Mečiara, táto fáza Elánu sa končí rokom
1936 aj preto, že sa vtedy v Trenčianskych Tepliciach konal známy Kongres
120

SP 9_15.indd 120

slovenských spisovateľov, po ktorom sa
„dostáva slovenská literatúra do nových
koľají a slovensko-české literárne vzťahy sa
začínajú posúvať do nových súvislostí“.
Ďalšiu kapitolu o komparatívnom aspekte hermeneutickej analýzy s ohľadom
na tvorbu G. G. Márqueza, B. Hrabala
a ich ohlas v slovenskej literatúre vysvetľujú pozície, z akých vychádza, podrobne
konkretizuje podstatu literárnokomparatívneho systému prostredníctvom „slovenského klasika“ tejto metódy Dionýza
Ďurišina k Frankovi Wollmannovi, Felixovi Vodičkovi až po Angeliku Carbineu-Hoffmannovú, Umberta Eca a Harolda
Blooma. Z týchto pozícií vychádza A. Valcerová pri interpretácii Márquezovej prózy Kronika vopred ohlásenej smrti a Hrabalovej poviedky Smrt pana Balstiberga.
Našťastie, tieto analýzy od seba výrazne
oddelila, pretože Hrabal mal už podstatnú časť svojej tvorby napísanú, keď sa
u nás objavili prvé preklady Márquezových próz. Spoločným prvkom oboch
autorov je nesporne magickosť, fantázia,
snovosť a surreálnosť až ireálnosť. Dovolíme si uviesť, že práve v Kronike ohlásenej smrti je uvedených prvkov predsa len
pomenej ako v iných kratších či obsiahlejších Márquezových prózach. Zaujímavé je
konštatovanie autorky, že prvky detektívky v nej uplatnené ju však miernou parodizáciou tohto postupu povyšujú na žáner
vysokej literatúry.
Podobne možno hodnotiť aj interpretáciu Hrabalovej poviedky, zhodou okolností takisto sfilmovanej. O tom, že nebolo pre slovenských autorov jednoduché vyjadriť svoj príklon k akémukoľvek
vplyvu magického realizmu, svedčí dokument z archívu časopisu Romboid z roku
1987(!), uverejnený v tohtoročnom čísle
4, kde strážcovia ideovej čistoty našej lislovenské pohľady 9
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teratúry a obhajcovia socialistického realizmu z ÚV KSS upozorňujú na nebezpečnosť sympatií k tejto tvorivej metóde
zo strany našich niektorých spisovateľov...
Hodno dodať, že napr. P. Jaroš tieto podnety v Tisícročnej včele predsa len úspešne
využil. V kapitolke o Škvoreckom a Bednárovi a ich tvorivých metódach sa ponúka tvrdenie, že v ich tvorbe sa na prvý
pohľad nachádza viac zhodných prvkov
skôr v neliterárnej oblasti – máme na
mysli prekladanie z angličtiny, tvorbu
filmových scenárov, príklon k detektívke, ako aj v ich prozaických textoch. Autorka správne poukázala na to, že ku
Škvoreckému a jeho mladým hrdinom,
ovplyvneným džezom, módou zo západu, mestským a mládežníckym slangom,
sa hlásila Jaroslava Blažková. Ale obsahovo v širších súvislostiach predsa len
obaja autori prinášajú znepokojivé prozaické svedectvá o závažných politicko-historických spoločenských problémoch,
zakorenených v časoch druhej svetovej
vojny a pokračujúcich hlboko do ďalšieho
obdobia. V posledných kapitolkách prvej
časti sa venuje problematike umeleckého
prekladu, ktorý uvádza exkurzom do vývinu najnovších teoretických pohľadov na
túto oblasť. Vybrala si príklady zdatných
prekladateľov – Rilkeho ľúbostný sonet
v preklade M. Válka, preklady S. Jesenina
od M. Rúfusa, Ľ. Feldeka, J. Šimonoviča
a J. Zambora, V. Chlebnikova od M. Ferka
a J. Zambora a píše aj o svojom prekladateľskom vklade a hlbokom osobnom zaujatí životom a tvorbou Mariny Cvetajevovej. Na základe zasväteného textového
rozboru a dôkladného poznania originálnych textov vyzdvihuje najmä prekladateľské princípy M. Válka a J. Zambora.
Druhú časť publikácie Hodnoty slovenskej literatúry uvádza dvoma exceslovenské pohľady 9
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lentnými interpretáciami zo slovenskej
klasiky, kde už sa zvyčajne nepochybuje
o ich axiologickej významnosti, ak nie výnimočnosti. Možno ich označiť za ťažiskové príspevky celej publikácie. Interpretácia Hviezdoslavovej žalmickej básne De
profundis je skvelou ukážkou, ako možno
priblížiť báseň autora, o ktorej sa zvyčajne nepochybuje, ale zrejme k nej ani nevracia. Komplexnosť prístupu – maximálne využitie hermeneutických možností
uchopiť tento neľahký text – pripravuje
čitateľovi interpretácie v podstate nový
a nemenej hlboký zážitok ako pri čítaní
samotnej básne. Valcerová neopomenula
vari ani jednu významnú zložku textu či
z hľadiska verzologického, semiotického
alebo kompozičného. Podľa nej sme v záverečnej časti trojčlenného kompozičného celku svedkami katarzie s alúziou na
antickú tragédiu v paiáne na oslavu Boha.
Nie víťaziaci vražedný osud, ale Boh napokon zachráni národ a jednotlivca, ktorý vzýva jeho mravné hodnoty. Precizuje
a posúva k výrazne hlbším súvislostiam
myšlienky, ktoré svojho času k tejto oblasti poézie P. O. Hviezdoslava formulovali S. Šmatlák a A. Matuška.
V druhej interpretácii sa vracia k známej próze Martina Kukučína Vianočné
oblátky. Podobne ako u Hviezdoslava aj
u Kukučína sa hlboko ponorila do textu
a všetkých súvislostí, ktoré bolo možné
využiť pri interpretácii tejto prózy. Skúsenosti učiteľa Ondreja Pevného Kukučín
zachytáva s takou presvedčivosťou, ľahkosťou a nadhľadom, akú by mohli a mali,
ak nie závidieť, tak sa nad ňou aspoň zamyslieť i naši súčasní prozaici. Valcerová
si všíma najmä princíp binarity, využitý
v značnej miere v rôznych vzťahoch a súvislostiach, no nepôsobiaci schematicky
– veľmi dynamicky pôsobí napr. skutoč121
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nosť, že sa všetko v próze odohráva vo
vianočnom čase pokoja a mieru a pritom
sa dvaja chlapci s oblátkami pri ich roznášaní dostanú do snehovej víchrice, v ktorej takmer zahynú. Približuje aj postupne
sa rozvíjajúci proces vzťahu učiteľ – žiaci
– dedinčania od prvotného vzájomného
skôr nepochopenia k poznaniu, pochopeniu či porozumeniu, s výnimkou záverečnej scény vzájomného obdarúvania farára
a učiteľa rovnakou soškou, ktorú hodnotí
ako návrat u Kukučína známeho a takmer
bez výnimky používaného harmonizačného zakončenia, vyznievajúceho ako násilné zmierovanie rozporov, ktoré umeniu
nesvedčí. Napriek takémuto záveru sú
Vianočné oblátky stále pôsobivým a komplikovaným obrazom síce už inak existujúceho dedinského sveta, ale stále výrazne osloviteľným i súčasného čitateľa.
Mimoriadne vysokú stabilitu kvality konštatuje aj pri interpretácii troch noviel
F. Švantnera a v štúdii o básnickej zbierke
Milana Rúfusa Vernosť. V ďalších častiach
sa venuje hodnoteniu literárnovedných
kníh J. Vanoviča o A. Bednárovi, V. Turčányho Rým v slovenskej poézii a do tejto
línie patrí i literárno-biografická štúdia
o Abínovi Baginovi.
V záverečných častiach knihy Valcerová približuje L. Balleka, M. Zelinku,
V. Pankovčína, J. Zambora, M. Haugovú
a A. Ondrejkovú ako predstaviteľov takých literárnych hodnôt, ktoré v sebe
majú potenciál oslovovať i tie generácie,
ktoré ešte len, dúfajme, prídu. Nie je možné v rámci rozsahu recenzie podrobnejšie
analyzovať úplne všetky časti podnetnej
knihy, v ktorej Anna Valcerová zaujala
svojím zmyslom pre priblíženie hodnôt
svetovej i našej literatúry bez toho, že by
sa dala zvábiť skôr módnymi trendmi ako
vývinu schopnými teoretickými postupmi
122
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postmoderny a dekonštruktivizmu. Podarilo sa jej hermeneutickým prístupom
s využitím aspektu komparatívnosti vniesť
nové pohľady na literárne hodnoty od romantizmu podnes, čo si rozhodne zaslúži
vysoký stupeň uznania.

ANDREW FARLOW
KOLAPS A JEHO DÔSLEDKY
PRELOŽIL MÁRIO POLÓNYI
VYDAVATEĽSTVO SPOLKU
SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV,
BRATISLAVA 2014
MARIÁN KLENKO

Globálna finančná kríza, ktorá sa začala
v roku 2008, predstavuje najväčší systémový kolaps od tridsiatych rokov minulého storočia. Prirodzene tak vyvoláva záujem a potrebu charakterizovať jej príčiny,
priebeh a následky, ktoré v podobe hospodárskej recesie a poklesu ekonomického rastu trvajú dodnes. Touto témou sa
zaoberá aj kniha Kolaps a jeho dôsledky od
ekonóma Andrewa Farlowa.
Finančná kríza sa začala v Spojených štátoch amerických a bola spojená
s problémami na realitnom trhu. V USA sa
prvé príznaky zjavili už v roku 2006, keď
nízkopríjmové skupiny obyvateľstva strácali schopnosť splácať úvery na bývanie.
Predovšetkým išlo o subprime hypotéky
s vysokými úrokovými sadzbami, ktoré
finančné inštitúcie poskytovali klientom
bez ohľadu na ich úverovú históriu a platobnú morálku. Problémy však nemali
len Spojené štáty. V európskych krajinách
sa prejavila prílišná závislosť hypotekárnych bánk od medzibankových trhov. Čoraz častejšie sa hovorilo aj o problémoch
s likviditou. Ako sa neskôr ukázalo, išlo
slovenské pohľady 9
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o podstatne zhubnejšie problémy s kvalitou aktív.
Dôležitým faktorom bol presun investícií z tradičných priemyselných odvetví do finančného sektora, ktorý umožňoval ich výraznejšie zhodnocovanie.
Benefity plynuli v prospech vlastníkov
kapitálu, ale aj manažérov bankových domov, ktorých odmeny boli bezprostredne
spojené s nárastom výkonov pri predaji
neraz mimoriadne rizikových bankových
produktov. V súvislosti s bankou Bear
Stearns autor knihy, okrem iného, píše:
„V rokoch 2000 až 2008 si päť vrcholových
manažérov firmy medzi sebou rozdelilo 1,4
miliardy dolárov vo forme hotovostných bonusov a tržieb z predaja majetku. Tento proces nazývali ,odmeňovanie na základe výkonu‘. Viac sa to však podobalo obrovskému
stroju na peniaze, na ktorý doplácali vždy tí
druhí. Vrcholoví predstavitelia banky Bear
Stearns urobili maximum, aby dokázali, že
najlepším spôsobom, ako vylúpiť banku, je
nechať jej vyplienenie na investorov. Politici
sa pritom v záchvate paniky ani neobťažovali, aby niekoho z nich požiadali o vrátenie
peňazí“ (s. 136). Rovnako štedré odmeny
si nedávali vyplácať najvyšší predstavitelia jednej z najväčších zaisťovacích spoločností v Amerike Lehman Borthers. A tento
systém odmeňovania zjavne nebol vlastný
len spomínaným inštitúciám.
Bolo by naivné tvrdiť, že globálna finančná kríza súvisí len s ľudským faktorom, teda individuálnymi zlyhaniami úzkej skupiny vlastníkov, manažérov a politikov. Ako Farlow pripomína, už v roku
2003 upozorňoval na nedostatky fiškálnej
politiky USA – podfinancované programy
nárokovateľných dávok, pomoc firmám
Fannie Mae a Freddie Mac z verejných
zdrojov a v neposlednom rade na vysoké
výdavky na armádu. Autor pritom kriticslovenské pohľady 9
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ky konštatuje, že rozhodnutia prezidenta
Georgea W. Busha mali negatívny vplyv na
ekonomiku krajiny: „Ku koncu dekády mal
možnosť znížiť štátny dlh USA na nulu, no
namiesto toho podporoval ničím nekryté
trvalé zníženie daní, ktoré USA pripravili
o niekoľko biliónov dolárov, z rozpočtového
prebytku vo výške 2 bilióny dolárov spravil
obrovský deficit a zdvojnásobil štátny dlh
vo výške 5,7 biliónov dolárov, pričom po
ňom neostali žiadne produktívne investície,
ktoré by dokázali tieto výsledky zvrátiť“
(s. 297). Autor pripomína slová multimiliardára Warrena Buffeta, ktorý sa vyjadril, že jeho sekretárka platí vyššie percento daní ako on, a vyzval bohatých ľudí
k plateniu vyšších daní.
Znižovanie daňového zaťaženia, ktoré
kritickí analytici považujú za súčasť tzv.
pretekov ku dnu, nebolo vlastné len pre
Spojené štáty, ale tvrdenie, že nižšie dane
podporujú ekonomický progres, sa stalo
celosvetovým zaklínadlom neoliberalizmu. Znižovanie daňových príjmov sa pritom zjavne prejavilo v zadlžovaní krajín
(za predpokladu, že výraznejšie neobmedzovali verejné výdavky). Farlow pripomína, že v krátkom čase pred vypuknutím krízy boli v USA pri moci republikáni
a vo Veľkej Británii labouristi, no nech by
bol pri moci ktokoľvek, na veci by to nič
nemenilo, lebo všetci sa klaňali „novým
finančným božstvám“ (s. 442).
Pokiaľ v deväťdesiatych rokoch minulého storočia boli príčinou finančných
kríz inflačné šoky, v novom miléniu začala prevažovať moc kapitálu nad pracovnou silou. Zastavil sa rast reálnych miezd,
pričom sa zvýšila nerovnosť v rozložení
blahobytu, takže zvýšenú produkciu nemal kto spotrebovať. Autor tieto úvahy
dopĺňa konštatovaním, že vzniknuté vákuum zaplnil nárast využívania úverov.
123
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Farlow venuje osobitnú pozornosť
dianiu v eurozóne. Kriticky píše, že krajiny ako Grécko, ktoré do nej vstúpili, vložili svoju monetárnu suverenitu do rúk
Európskej centrálnej banky a zároveň sa
pripravili o možnosť využívať znižovanie
vlastných úrokových mier. Grécko je však
samostatným príbehom, ktorý súvisí s politickými zlyhaniami vo vnútri krajiny, ale
aj s rizikami spoločnej meny. Finančná
pomoc európskych krajín tomuto problémovému členovi eurozóny dodnes vyvoláva vášne, spojené s neistým splácaním
dlhov a ďalším ekonomickým vývojom
v Aténach.
Podľa autora Grécko s podielom 2,6 %,
Írsko s podielom 1,7 % a Portugalsko s podielom 1,9 % na HDP eurozóny predstavovali len výbuchy na okraji zoskupenia:
„Španielsko s podielom 11 % už bolo v inej
pozícii. Európske banky mali v španielskych dlhopisoch takmer bilión eur, z toho
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polovica bola vedená na účtoch nemeckých
a francúzskych bánk“ (s. 327). Problémy
neobchádzali ani krajiny jadra eurozóny.
Kritická solventnosť bánk sa premietala
do schopnosti splácať štátne dlhy.
Špecifickosť globálnej finančnej krízy
je v tom, že nejde len o zlyhania finančných trhov, ale o dokumentovanie krízy
ekonomického systému. Kniha Kolaps
a jeho dôsledky je dôslednou analytickou
štúdiou odborníka, ktorý sa dlhodobo
zaoberá finančnými trhmi. Farlow preto
uvažuje o zmenách vo vnútri systému,
teda o regulačných mechanizmoch, ktoré
by obrúsili najostrejšie hrany vo finančnom sektore. Vzhľadom na množstvo
exaktných údajov je nielen dôležitým
zdrojom informácií o priebehu globálnej
finančnej krízy, ale aj inšpiratívnym textom pre každého kritického čitateľa, ktorý
premýšľa o alternatívnych modeloch spoločensko-ekonomického vývoja.
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John Rowe: Grand Prix BIB, 1995
slovenské pohľady 9
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ZA ĽUDOVÍTOM FUCHSOM
Pred piatimi rokmi Ľudovít Fuchs vydal svoju básnickú súvahu, útlu knižku
veršov Pohronské elégie.
V dielku, ktoré vznikalo
pod pracovným názvom
Zvolenské elégie, básnik
akoby stíšeným hlasom – i krokom – sa
navracal na miesta, ktoré od detstva boli
a po celý život ostali jeho duchovným
domovom. I keď približne polovicu života prežil v Bratislave, do Zvolena, svojho
rodiska (4. 7. 1926), sa vracal každoročne, lákali ho spomienky na mamu, mesto
i rieky Slatina a Hron, roky štúdií aj prvé
verše, ktoré vydal už ako stredoškolák –
svojpomocne a ovplyvnený Hviezdoslavovou poéziou (závislosť od Hviezdoslava
sa s ním ťahala po celý život a mala rozličné podoby). Zbierka mala názov Hľadanie (1946) a obsahovo (i hodnotovo)
sa neveľmi odlišuje od Fuchsových neskorších diel, najmä veršov z posledného
(vrcholného) obdobia jeho tvorby. Čoskoro po prvotine vydal básnickú zbierku
Prúd času, ktorý neodteká (1948). Ešte
za vojnových rokov napísal povstaleckú
báseň Veríme... (12. 9. 1944). Na tejto
básni, archivovanej v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, je zaujímavé aj to, že vyšla
pod pseudonymom Kvetoslav (alúzia na
Hviezdoslava), ktorý básnik znova začína
používať v novom tisícročí.
126
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Autorský tvorivý temperament a vynaliezavosť Ľudovíta Fuchsa sa vlastne
sústavne prejavovali v mnohých jeho aktivitách, či už autorských, redaktorských
alebo vydavateľských. Po absolvovaní
učiteľskej akadémie niekoľko rokov učil,
potom pracoval v Banskej Bystrici v rozličných pracovných pozíciách. K tomuto
obdobiu sa viaže jeho účinkovanie v Stredoslovenskom vydavateľstve (napríklad
redigoval prózu P. Balghu, L. Balleka,
P. Kováčika), bol redaktorom periodík Pohľad a Rozkvet. S týmto obdobím je spätá jeho úspešná básnická zbierka Kvet
v čiernom (1967) aj netradičný autorský
počin: ako prílohu časopisu Stredoslovenský stavbár (edícia Panel) vydal knižočku
veršov Ako prší noc (1963).
Po príchode do Bratislavy niekoľko
rokov žil ako invalidný dôchodca, v roku
1980 sa zamestnal v redakcii časopisu
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Bojovník. V tom čase sa básnikovi po dlhých rokoch, keď nemohol publikovať, podarilo vytvoriť si podmienky na
vydanie básnickej kompozície s povstaleckou tematikou Korene (1985). Knižku
sme lektorovali so Zdenkom Kasáčom,
a aby sme zabezpečili jej „nenapadnuteľnosť“, za pomoci Ruda Čižmárika som
o nej uverejnil recenziu v Pravde.
Ako cestu k nerušenej možnosti vydávať aj svoje rukopisy Ľudovít Fuchs využil
Vydavateľské družstvo Pramene, ktoré
spoluzakladal v osemdesiatych rokoch mislovenské pohľady 9
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nulého storočia. V Prameňoch vydal aj
svoje knihy pre deti Tajomstvo rybárskeho
ostrova (1981) a Dúha nad riekou (1990,
pod pseudonymom Ľudovít Slatinský).
Tieto knižky si pozornosť zasluhujú ani
nie tak z literárneho hľadiska – poodkrývajú autorov vzťah k prírode a rybárčeniu
(na petržalských jazerách ako rybár neraz
relaxoval aj v neskorších rokoch). Na začiatku deväťdesiatych rokov, keď sa družstvo Pramene rozpadlo, Fuchs zakladá
vlastné vydavateľstvo Odkaz. Tu sa začína
nové, najintenzívnejšie obdobia básnikovho tvorivého (literárneho) rozletu. Však
prv ako sa tak stalo, Fuchs v súlade s dobovou líniou rozbieha činnosť Odkazu vydaním kníh Karola Sidora, Františka Vnuka, Antona Hlinku, rakúskeho novinára
Petra Karla Schwarza. Až potom nastupuje pozornosť, sústavne venovaná vlastnej
tvorbe a dielam súčasných slovenských
autorov, s rovnakou intenzitou trvajúca
až do konca Fuchsovej vydavateľskej práce. Jednou z prvých knižiek bolo Espresso
Eva, antológia slovenského Femina klubu. Okrem vydávania kníh etablovaných
(ale aj menej „uznávaných“) autorov
vydavateľskou záľubou Ľudovíta Fuchsa
bolo vydávanie zborníkov z tvorby najmä mladých, často neznámych autorov.
Tak vznikli napríklad Dotyky slova I – II
či Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Časopisecký charakter mal mať zborník Poézia, vyšlo však len jedno číslo (uverejnil aj
verše nedávneho redaktora SP Jaroslava
Vlnku).
Kontinuitu medzi Prameňmi a Odkazom dokumentuje Fuchsova básnická
skladba Chvenie (1990, druhé vydanie
vyšlo v roku 2006 pod názvom Sonety
pre môjho anjela). Ak by sme si mysleli
(dokonca aj pod dojmom týchto úvah),
že Fuchs založil Odkaz, aby mal kde uveslovenské pohľady 9
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rejňovať svoje knižky, nie je to celkom
tak. Básnik vedel, že potrebuje aj iných
vydavateľov, ktorých ochota publikovať
jeho verše potvrdí ich opodstatnenosť
a hodnotu. Preto popri knižkách, ktoré
básnik vydal v Odkaze (po Chvení nasledovali Listy bohu, Liečenie milovaním,
Úskalím duše, Rozhovory s najvyšším, Dokorán a Pohronské elégie – u troch sa súčasne ako vydavateľ uvádza Spoločnosť
autorov umeleckej literatúry), mu vo
Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov vyšli zbierky Ponáram sa do tvojich plytčín (1995, výber) a Odvaha vidieť
(2001) a napokon v senickom Arkuse
vydal zbierky Strom vo vás rastie (1996)
a Som, keď som s tebou (1997).
Tento letmý pohľad do priestorov
autorskej činorodosti básnika Ľudovíta
Fuchsa, ponúkajúci informácie o mnohorakosti básnikových pracovných záujmov,
prirodzene, treba rozšíriť aj o to, čo bolo
„za zrkadlom“ (čo nazývame aj „kameňom“ na duši – srdci – človeka) a pre čo
sa odohrával básnikov autorský príbeh.
V prvom rade sú to básne (a vlastne nie
je dôležité, v ktorej knižke sme sa s nimi
stretli, z ktorého obdobia básnikovej tvorby pochádzajú), obrazy v nich zašifrované, ich výpovedná sila. Čo teda hýbalo
básnikovou dušou? Čím sa básnik uchádzal o čitateľovu pozornosť a priazeň?
Odpoveď je zdanlivo jednoduchá, nachádzame ju už v názve básnikovho knižného debutu: Hľadanie. A naozaj, básnik po
celý život hľadal, podriaďoval slová hľadaniu príčin a dôsledkov svojich (a nielen
svojich) duchovných a duševných pohnutí. Hľadal lásku, odpovede na problémy
ľudskej duše, skúmal duchovno (na túto
tému vydal dokonca dve knižočky: Sila
súladu a Tajomstvo duchovna), aj tu však
dominovala láska, ktorá nútila najmä
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k otázkam. Básnik však vedel, že v láske
nachádzame aj odpovede, pod pláštikom
lásky si ich dokonca môžeme vymýšľať,
asi taká bola Fuchsova autorská filozofia.
Keďže s básnikom Ľudovítom Fuchsom som spolupracoval vyše štyridsať
rokov (od roku 1973), mal som možnosť
dôverne poznať jeho duchovný svet (svet
jeho duše), dokonca jeho občasné (aj rodinné) problémy. Pokladal som ho za dobrého kamaráta. I keď sa dožil úctyhodného veku (tento svet opustil presne mesiac
pred dovŕšením osemdesiatych deviatych
narodenín), nie všetko v jeho živote sa
odohrávalo hladko. Básnikovo definitívne
nebytie nám umožňuje všeličo poodkryť
z jeho autorských trápení bez toho, aby
sme zaživa jatrili jeho rany. V prvom rade:
po celý život márne čakal na primeranú
pozornosť zo strany literárnej pospolitosti. Navonok sa vedel povzniesť nad nedocenenie svojej lyriky, ale jeho tichý vzdor
často bol iba akousi sebaobrannou hrou
pre verejnosť. So svojím autorským položením sa elegantne vyrovnával, dokonca
si pomáhal aj pompéznosťou („okázalosťou“), ktorá bola blízka jeho naturelu.
Nevyhýbal sa elegancii a povznesenosti,
vedel sa správať uhľadene (ba po celý život sa tak správal). Aj on túžil po slovách
uznania, tešili ho ocenenia, ktorých sa mu
občas dostalo. Za ľahkosťou, ktorou zdolával životné peripetie, však tlelo napätie,
ktoré ventiloval písaním. Každé slovo,
nedoceňujúce jeho lyriku, básnika burcovalo k novému autorskému nasadeniu.
Vedel byť imúnny proti nežičlivosti, ale
nepoznal otvorenú rivalitu a nenávisť. Bol
rodeným básnikom, lyrikom od prírody,
akoby mu poézia bola daná zhora, preto
toľko lásky v jeho veršoch, preto sklony
k lyrickým meditáciám, preto listy Bohu
a rozhovory s Najvyšším. Na sklonku
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tvorivého života venoval (aj knižne) pozornosť úskaliam svojej duše, akoby tak
chcel vytvoriť protiváhu svojej lyrike síce
krehko zádumčivej, ale vitálnej, eroticky
neviazanej, venujúcej sa najmä fyzickým
rozmerom vzťahu medzi ženou a mužom.
Ľudovít Fuchs sa vyžíval v hľadaní
(a, pravdaže, nachádzaní) originálnych
rýmov, akoby sa básnickými útvarmi zovretými do viazaných veršov usiloval zvyšovať umeleckú pôsobivosť svojich básní
a do značnej miery sa mu to aj darilo. Najradšej tvoril sonety (prevládajú v zbierke
Chvenie) a rispety. Nachádzame ich v dielach Rozhovory s najvyšším, Dokorán, ale
aj v druhej časti Pohronských elégií, kam
ich prevzal z Liečenia milovaním.
Myslím, že budem mať pravdu, keď
poviem, že Ľudovít Fuchs bol v podstate vyrovnaný, noblesný a šťastný človek.
Tým, aký bol, tým, čo robil. Jeho životná púť sa skončila, pokračovať však budú
jeho verše, knižky, ktoré napísal, ich prítomnosť v našom kultúrnom (duchovnom) kontexte potrvá, ako trvá všetko,
čo vytvoril Človek. Urobíme dobre, keď si
básnika práve takto budeme pamätať.
PETER ANDRUŠKA

L

LABORATÓRIUM
PARADOXY TESTOV DNA

Veda ako hlavný nástroj pokroku ľudstva čelí permanentnému tlaku, že by
mala poskytovať aj praktické výstupy.
Jedným z nich sa stali testy DNA, pôvodne vyvinuté na skúmanie našej bioloslovenské pohľady 9
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gickej dedičnosti. V praxi sa ukázali ako
účinný nástroj na odhaľovanie násilných
zločinov. Zdá sa však, že po rokoch nadšenia z tejto metódy dochádza k šokujúcim
odhaleniam – o zlyhaní odborných usvedčovateľov zločincov. V USA momentálne
prebieha priam lavína revízií rôznych
procesov na základe priznania ministerstva spravodlivosti, že celé desaťročia boli
vynášané rozsudky s jediným „vedeckým“
dôkazom DNA z vlasov, ktoré ale boli zle
vyhodnotené. A to až v 95 % prípadov!
Inými slovami, pri špičkovej technike
fatálne zlyhala ich obsluha pracovníkmi
FBI. Momentálne sa vie o 257 prípadoch
takéhoto zlyhania, z toho 32 sa končilo
rozsudkom smrti, ktorý bol už v 14 prípadoch nevinne odsúdených aj vykonaný.
Je to ďalší dôkaz, že nepísané pravidlo
amerických súdov „radšej odsúdiť deväť
nevinných než pustiť jedného vinného“
má fatálne následky. Už slávny Chaplin
bol americkým súdom odsúdený na platenie výživného dieťaťa mentálne narušenej
ženy, hoci krvné testy jeho otcovstvo jasne vylúčili. Ale podľa sudcu „dieťa potrebuje otca“, a tak nedobrovoľne platil.
Všeobecne sú stovky Američanov vystavené nespravodlivým súdom pre tlak
verejnosti, ktorá (aj na základe hollywoodskych filmov a televíznych seriálov
plných usvedčených zločincov) doslova
baží po treste, hoci aj nekorektne vykonanom. Predstava, že trest „musí byť vykonaný“, vedie k takým absurditám, že
svetoznámy režisér Roman Polanski je už
desaťročia prenasledovaný americkými
súdmi za údajné znásilnenie neplnoletej,
ktorá medzičasom jeho súdenie odmieta. On zasa odmieta predstúpiť pred súd
amerického typu, ktorého obeťami sa stali už stovky nevinných. A ešte absurdnejšia je najnovšia séria obvinení od pomaly
slovenské pohľady 9
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celého zástupu žien z údajného znásilnenia známym černošským komikom Billom
Cosbym, čo má len jedinú chybičku – ani
jedna si na tú údajnú traumu nespomenula po tridsať rokov! Európske právo,
vychádzajúc zo zdravého rozumu a nie
krvilačnosti, uznáva fakt, že tak dlho po
čine, pri ktorom sú prítomní len údajná
obeť a údajný násilník, nie je možné súdne potvrdiť, že obviňujúca osoba neklame. Ibaže by mala tridsať rokov kdesi na
tele uchované vlasy údajného útočníka...

KURIOZITY DNEŠNEJ VEDY
Boli časy, keď si ľudia nevedeli ani len
predstaviť technický pokrok, v ktorom
žijeme, a prevratné technické vynálezy,
ktoré ho spôsobili. Nevedeli si predstaviť,
že by tento svet mohol fungovať technicky ešte inak. A tak prednosta istého patentového úradu podal návrh na zrušenie
svojej inštitúcie s odôvodnením, že všetko
už bolo vynájdené. To sa stalo na prelome
19. a 20. storočia, teda krátko predtým,
než technologická revolúcia nabrala nové
obrátky.
„Nemôžem akceptovať teóriu relativity, rovnako ako neakceptujem existenciu
atómov či iných podobných dogiem,“ vyhlásil nemecký fyzik Ernst Mach, po ktorom je pomenované Machovo číslo udávajúce rýchlosť zvuku.
Nositeľ Nobelovej ceny Ernest Rutherford zase v roku 1936 tvrdil, že energia
vznikajúca pri štiepení atómu je mizivá,
a pokiaľ niekto vidí v premene atómu
zdroj energie, blúzni.
Za komunistického režimu bola silná
snaha využívať výsledky vedy na propagandistické účely. Ľudia na to väčšinou
reagovali úplne opačne, robili si z týchto
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zázrakov vedy a techniky žarty. O vznik
vtipov s vedecko-technickou tematikou
sa však starali i samotní vysokopostavení vševediaci súdruhovia. Keď sa do krajín socialistického tábora dostali správy
o výhodách polovodičov, mnohí odborníci
pochopili nutnosť vyvinutia technológie
ich výroby a následného využitia. Na to
však bol potrebný súhlas súdruhov. Jeden
z nich sa v tej súvislosti údajne preslávil
výrokom: „Prečo by sme mali zavádzať
nejaké polovodiče? Počkajme si až imperialisti vyvinú celovodiče!“

OSOBNOSTI SLOVENSKEJ
VEDY
V rámci projektu Slováci a svet predstavujeme vynikajúce osobnosti slovenského
pôvodu, ktoré sa presadili vo svete vedy.
Dnes je to profesor ontarijskej Western
University Ján Mináč (15. 6. 1953). Ten
rieši teórie, ktoré sa snažili rozlúštiť stovky matematikov. Ale hlavne na rozdiel
od iných matematikov prichádza s inovatívnymi metódami výučby, za čo dostal
viaceré ocenenia od kolegov aj študentov.
Patrí medzi ne aj využitie dramatického
umenia napríklad využitím postavy Sherlocka Holmesa pri objasňovaní matematických záhad, čo si môže pozrieť každý
aj na YouTube. Canadian Mathematical
Society mu za to udelila výnimočnú cenu
s poukazom, že „suchopárnu“ hodinu matematiky vie ozvláštniť pozoruhodnou
dávkou humoru. Navyše, matematiku pre
študentov „zosobňuje“ tým, že im opisuje
históriu jednotlivých matematických teórií od prvého nápadu po konečné dôkazy
na príkladoch životopisov slávnych matematikov. Životom rodeného Bratislavčana
Jána Mináča sú teda predovšetkým čísla
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a matematické teórie. Pre HNonline priznal, že matematika bola už od detstva
jeho najväčším koníčkom: „Zamiloval som
sa do nej už ako dvanásťročný chlapec.“
Do roku 1982 pôsobil v Matematickom
ústave SAV v Bratislave, no potom sa rozhodol pre dramatický útek z vlasti pred
komunistickou mocou. Kanada mu dala
šancu v roku 1986 získať akademický titul PhD. na Queen’s University. Následne
absolvoval štúdium na prestížnej University of California v Berkeley a zakotvil
na Western University, kde v roku 2003
dosiahol pozíciu profesora. V súčasnosti
sa profesor Mináč s úspechom zameriava
na Galoisovu teóriu a hovorí: „Ak sa nám
podarí rozlúštiť niektoré hlavolamy, môže
to pomôcť vyriešiť mnohé otázky.“ Mináč
teda venuje veľa času vychovávaniu ďalších generácií úspešných matematikov
a publikuje v popredných vedeckých časopisoch.
G U S TÁ V M U R Í N

A

L
LITERÁRNY ANTIKVARIÁT
VESELO A S CHUŤOU
DO PROBLÉMOV!
(Poučenie z osudov spisovateľky
Betty MacDonaldovej)

V tomto aj iných prípadoch pôžitok
z čítania autobiografického či autobiografizujúceho textu spočíva aj v šteklení
ilúziou a v strapkaní okrajov... jej, alebo
reality? Závisí od vás, kam sa postavíte.
Nuž, zhrňme si pohľad.
slovenské pohľady 9
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Vajce a ja – žena na slepačej farme
uprostred lesov napospas medveďom,
domácim prácam a manželovi. Mary a ja
– žena v útrobách veľkomesta napospas
trhu práce a nápadom viac než ambicióznej sestry. Morová rana – žena na lôžku
v útrobách tuberkulózy napospas lekárom. Situácie opísané s humorom bez
lacného optimizmu. Našťastie, namiesto
transparentného smiechu sa vyskytuje
dôvtip a duchaplnosť. Preto tie preklady
do desiatok jazykov, medziiným aj do češtiny a slovenčiny.
Betty sa vlastným menom volala Anne
Elizabeth Campbellová Bardová. Narodila
sa roku 1908 v Colorade, zomrela o päťdesiat rokov vo Washingtone. Mala päť
súrodencov, sestru Sylviu, ktorá zomrela
v detstve, v textoch nespomína. O štyri
roky staršia sestra Mary Bardová Jensenová bola tiež úspešná autorka humorne
ladených príbehov. Jej debutový román
Tri tváre doktora Wearsa bol roku 1950
sfilmovaný. Hoci Betty spomína sestru
ako večného podnecovateľa vlastných
aktivít, faktom je, že Mary v realite prinajmenšom ako literátka bodovala knižne o štyri roky neskôr než mladšia údajne
utiahnutá hrdinka antikvariátu.
Otec prozaičiek Darsie Campbell Bard
bol banský inžinier. Rodina sa preto často
sťahovala, aby tak zabezpečila dostatok
materiálu na zážitky pre budúce slávne
spisovateľky.
Betty sa snažila o hromadenie zásob
príbehov predovšetkým sama. Prvého
manžela Roberta Eugena Hesketta opustila po štyroch rokoch manželstva spolu
s dvoma maloletými dcérami Anne a Joan.
Bližšie informácie nájdeme v knihe Vajce a ja (1945). Stres spôsobený rýchlou
zmenou zamestnaní po návrate k rodine
(pozri Mary a ja, 1948) sa skončil zdraslovenské pohľady 9
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votným kolapsom a pobytom v sanatóriu
pre pacientov s tuberkulózou (pozri Morová rana, 1950). Roku 1942 sa vydala za
Donalda C. MacDonalda. Pár žil aj s dcérami na ostrove Vashon neďaleko Seattlu
(beletristická analýza situácie je opísaná v románe Dusím sa vo vlastnej šťave,
1955). Odtiaľ sa pre protesty ekologických aktivistov zo Seattlu, zavalení dolármi zo ziskov z predaja Bettiných kníh, odsťahovali roku 1956 na ranč v Kalifornii.
Tu geniálna humoristka o dva roky neskôr
umrela na rakovinu.
Väčšina jej hviezdnej literárnej kariéry
sa udiala v priebehu desiatich rokov po
roku 1945 vydaním spomenutých štyroch
kníh. Pre svieži humor bola populárna aj
za hranicami. Podľa čitateľských prieskumov patrila kniha Vajce a ja v Čechách
k najobľúbenejším titulom, tromfol dokonca Švejka i Harryho Pottera.
Okrem vyššie uvedených autobiograficky ladených kníh je Betty MacDonaldová autorkou štvordielneho cyklu príbehov
pre deti prepojeného postavou dobrej čarodejnice Láryfáry.
Ku knihám Betty MacDonaldovej som
sa dostal v druhej polovici osemdesiatych rokov minulého tisícročia. Nie náhodou. Pod vplyvom mamy. Nepamätám
si z registra vtedajších pocitov nič iné,
len smiech. Voľný oslobodzujúci zo situačnej komiky (najmä v úvodných pasážach opisujúcich detstvo), a tak trocha
i bergsonovsky povedané – škodoradostne víťazný.
„... Napriek tomu, že svet zachvátila
hospodárska kríza, rodina si vždy nájde
čas na skromnú zábavu a rozptýlenie. Kniha môže byť účinným pomocníkom a poradcom dnešným mladým dievčatám, ktoré žijú v istote a pohodlí, a napriek tomu
mnohé často prepadajú pesimizmu,“ píše
131
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sa na obálke románu Mary a ja, ktorý
vyšiel vo vydavateľstve Mladé letá roku
1989 v slovenčine v treťom vydaní v náklade 46 000 výtlačkov.
Knižka, známa aj pod transparentnejším názvom Ktokoľvek môže robiť čokoľvek, nás zavedie do Seatllu tridsiatych
rokov 20. storočia. Hlavná hrdinka Betty
je zamestnaná ako sekretárka u banského inžiniera a vonkoncom nie je schopná
naučiť sa stenografovať. Aby bola aspoň
trocha užitočná, rozhodne sa v pracovnom čase popri písaní poviedky upratať
zamestnávateľovi skrinku s mapami. Po
návrate šéfa nasleduje niekoľkodňová
rekonštrukcia bývalého poriadku. Všetko
však dopadne dobre. Betty naďalej píše
poviedku a navštevuje kurz stenografie
platený zamestnávateľom... Zjavne preto,
aby dievčina mala o čom písať. Veď odkiaľ
by inak úbohá autorka čerpala do poviedky dostatok ústrkov a neúspechov?
Kniha prvý raz vyšla roku 1948, keď
veľkú hospodársku krízu zatienili udalosti druhej svetovej vojny. Opisuje rodinu
s malými deťmi v láskavej opatere rodičov
a následne dospievajúcich súrodencov žijúcich v jednej domácnosti s mamou. Kam
sa podel otec, to sa dozvieme azda len
medzi riadkami... Zrejme zomrel. Romány sú napriek všetkému humoristické, autorka sa drží žánra, vie, čo chce, a vie, čo
chcú vydavatelia tesne po druhej svetovej
vojne. Text tlmí temnotu; opakujme si to,
aby nám pri čítaní nebolo smutno. Nostalgia za časmi veľkej hospodárskej krízy
v USA by bola predsa len emóciou nanajvýš nemiestnou a zvrátenou, absurdnou a pomýlenou. Niet za čím bedákať.
Zajtrajšok je náš, veci si konečne našli
miesto v hodnotách a dnešné mladé čitateľky sa na Slovensku po desaťročiach
slobodne smejú spolu s Američankami
132
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na tých „správnych“ miestach „vhodným“
spôsobom bez ilúzie sebaklamu. V každom prípade, niekoľko desaťročí trvajúca
rekonštrukcia bývalého poriadku potrebného pre humor je fascinujúcou geologickou mapou plnou tajomstiev.
MILOŠ FERKO

ZJEDNOŤME SA V POJMOCH
Ad Július Bartl: Uhorský štát
ako súčasť našich dejín
Vždy sa poteším, keď naďabím na text
o našich dejinách, ak je aspoň o máčny máčik posunom v uvádzaní faktov,
v úvahách, analýzach aj syntézach. Ak
z neho prýšti úsilie o pravdu z našej strany európskych veľtokov, tokov i potokov.
Za taký považujem aj text Júliusa Bartla
v prázdninových Slovenských pohľadoch
(7 – 8/2015) Uhorský štát ako súčasť našich dejín. A predsa sa idem k nemu vyjadriť kriticky. Prečo?
Nuž preto, že sa v ňom vyskytuje niekoľko (dovedna až šesť) rozličných pomenovaní jednej a tej istej substancie, teda
územia (Slovenska) a národa na ňom
žijúceho (Slovenov, Slovákov). Uvediem
ich všetky po poriadku tak, ako sa vyskytujú: „veľkomoravskí Slovieni“, „územie
Slovenska“, „Slovania (Sloveni)“, „slovenské obyvateľstvo, ktoré žilo na tomto území“, „slovenskí (miestni) vladári“,
„domáce slovenské (slovienske) obyvateľstvo“. Možno by mala nasledovať
chvála slovenčine za toľkú variabilitu!
Alebo je v tom niečo iné? Napríklad snaha vyhovieť „všetkým“, teda tým, ktorí sú
za Slovenov, za „Slovienov“, za Slovanov
i za Slovákov?
slovenské pohľady 9
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Pravdaže, nie je to po prvý raz, čo sa
u nás akosi (akoby) programovo(?) vnáša
chaos do pomenovania našich predkov. Aj
napríklad pri ináč odvážnom dokumentárnom seriáli verejnoprávnej televízie
o solúnskych bratoch (ktorý vznikol až
rok po ich 1150-ročnom jubileu) jedni
hovorili o Slovanoch a slovančine (ako
jazyku), druhí o Slovienoch a slovienčine (staroslovienčine) a tretí o Slovenoch
a slovenčine (staroslovenčine), pričom
stále mysleli na jedno a to isté. Pri predpremiérovom rozhovore s autormi onoho
dokumentu vyšlo najavo, že respondenti,
teda zväčša vážení vzdelanci „slovenského pôvodu“, sa nevedeli (teda nechceli)
dohodnúť na zjednotení pri pomenovaní
našich predkov, v letných Slovenských
pohľadoch pochádza takáto „nedohoda“
z hlavy jedného autora.
Tu teraz naozaj nejde o argumenty,
že: po prvé, o nijakých Slovanoch a slovančine nie je nikde v textoch z 9. či 10.
storočia ani len zmienka, po druhé, pojem
„Slovien“ a „sloviensky“ je (protislovenským) novotvarom z hlavy Čecha Georgea
(Jiøího) Polívku z roku 1883 (štúrovci nič
také nepoznali), že neexistovalo a neexistuje nijaké „Sloviensko“ a ani „Slovienky“. Tu zrejme nepomôžu ani kolokviá
(jedno také usporiadala aj Matica). Tu ide
o princíp: o slovenskosť v myslení a konaní, teda v písaní. Nás Slovákov veľké
zjednotenie ešte vždy len čaká, z času
na čas nám ho „prinesie doba“. Začnime
tým, čo by malo byť najjednoduchšie,
zjednoťme sa pri pomenúvaní našich
predkov a nášho Slovenska v dávnych
minulých časoch. Na spôsob našich susedov. Napokon, aj v citovanom texte Július
Bartl doslova píše, že „pred rokom 907 sa
Podunajskej nížiny zmocnili kočovné maďarské kmene, ktoré vtedy ešte netvorislovenské pohľady 9
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li jeden národ“, čo mu neprekáža uviesť,
že „pôvodní obyvatelia Dunajskej kotliny
(kto asi?) prijali starých Maďarov.“
Ide napokon iba o to, aby sme boli odvážni aj v prirodzenom pomenúvaní našich predkov ako Slovenov, resp. starých
Slovákov. A nešpatili si jazyk nezmyselnými kombináciami.
MARIÁN TKÁČ

MARIÁN KOMÁČEK:
S DÜREROM NA CESTÁCH
Marián Komáček patrí k maliarom
a grafikom, ktorí svoje umenie vyviedli
z lona avantgardy a prispeli k zrodu nových výtvarných tendencií na Slovensku.
Nie náhodou sa predobrazom jeho úsilí
stali diela umelcov minulosti, iniciujúce
veľké metamorfózy moderného umenia.
Narodil sa 11. 12. 1959 v Gbeloch.
V rokoch 1975 – 1979 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, v rokoch 1980 – 1986 na Vysokej
škole výtvarných umení v oddelení voľnej
grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Albína
Brunovského. V roku 1987 sa stal členom
Združenia výtvarných umelcov západného
Slovenska, roku 1993 členom Združenia
knižných výtvarníkov Slovenska, v rokoch 1995 – 1999 bol predsedom Spolku
grafikov Slovenska, roku 1995 zakladateľom Medzinárodných grafických sympózií
na Slovensku (doteraz deväť ročníkov),
v roku 1996 sa stal členom medzinárodného klubu umelcov art/diagonal vo Viedni, roku 1997 spoluzakladateľom grafického združenia G-bod a roku 2012 viceprezidentom klubu art/diagonal vo Viedni.
Doteraz sa prezentoval na viac ako deväťdesiatich samostatných výstavách doma
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i v zahraničí. Ilustroval viacero kníh pôvodnej a prekladovej literatúry, je autorom
niekoľkých poštových známok. Tvorí voľnú maľbu, grafiku, asambláž, knižnú ilustráciu, grafický dizajn. Žije v Bratislave.
Zdá sa, že to bol pop-art a nový realizmus, ktoré sa v jeho prípade stali medzníkom vo vývine vzťahu grafický list – obraz – objekt na báze výtvarnej imaginácie.
Svoju úlohu pritom zohrávajú symboly
individuálnej mytológie, kreslenie farbou,
ktoré sa pre neho stalo princípom v maľbe,
grafike a ilustrácii. K tomu treba pripočítať
prienik nefiguratívnych motívov, tvarov
a foriem, farieb motívov a motívov farby,
vytvárajúc priestor, kde sa všetko, čo nás
spoluutvára a čo spoluutvárame my, symbolicky odohráva. Je to univerzum života
v najprirodzenejšej podobe, zachytené
v rôznych pózach a pohybových skratkách.
To všetko maliar sústredil do voľného cyklu
obrazov – akrylových malieb a grafických
listov (čiernobielych, farebných litografií
a kombinovaných techník na papieri), ktoré sa tematicky a obsahovo spájajú s tvorbou slávneho nemeckého maliara a grafika Albrechta Dürera (1471 – 1528). Stelesňujú Komáčkovo – Hommage a Dürer.
Spolu s Dürerom sa totiž Marián Komáček
vydal na púť dejinami. A to v podobe výstavy usporiadanej na hrade Červený Kameň a neskôr v budove SNM v Bratislave.
So slávnym norimberským majstrom renesancie sa Komáček prvý raz stretol ešte
počas štúdií na strednej škole, keď vyrytím
do zinkovej dosky urobil kópiu známeho
drevorytu Štyria apokalyptickí jazdci z cyklu Apokalypsa (1. vyd. 1498, 2. vyd. 1511)
takmer na jedno posedenie. Tá potom slúžila ako podklad pre vznik série grafických
listov formou sútlače (zmnožením, farebnou odlišnosťou, variáciami pôvodnej predlohy kópie) do podoby „grafického frázo134
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vania“. Jednotlivé odtlačky vo viacerých
farebných mutáciách, symetricky umiestnené na jednej papierovej podložke, sa
líšia koloritom, farebnou skladbou a vizuálnou štruktúrou. Vo výsledku aktualizujú Dürerov odkaz, ukazujú na to isté, no
zároveň každý z nich na niečo iné, čo je
vlastné iba jemu. V prvom prípade ide o
pohľad na prvok legendy premietnutý do
Dürerovho drevorytu a na jeho svet – teda
prienik do minulosti, v druhom zasa pohľad z minulosti, od Dürera smerom do
súčasnosti. Oba tieto pohľady poodhaľujú
zmysel zobrazenej udalosti. Ukazujú na to,
ako sa svet ideí recykluje dejinami, mení
a vyvíja, a zároveň sa mení, revitalizuje
a vyvíja aj svet umenia.
Dürerovo grafické majstrovstvo nachádza výraz v znovustvorení obrazu človeka, poukazuje na napätie medzi neskorogotickým a renesančným prístupom a riešením formálnej stavby (niektoré listy sa
líšia formálnou štruktúrou a štýlovými
znakmi). Táto „pestrosť“ v určitom zmysle
aj nejednotnosť univerza Dürerovho výtvarného sveta sa spája s pestrosťou, identitou dekonštruovaného zmnoženého celku sveta obrazu – grafiky Mariána Komáčka. Charakterizuje ich pečať Komáčkovho
rukopisu, ktorý rozvíja kombináciou farebných variácií pôvodných predlôh a zároveň vytváraním nových diel, kde popri
citácii hlavnú úlohu zohráva „surrealistická“ nadsádzka založená na ideových
a formových „posunoch“ pôvodného diela
za hranice reality, pre ktorú bolo určené.
Takéto imaginatívne sny vytvoril Marián Komáček na plátne i papieri, oživujúc tak tradície fantazijnej maľby a grafiky
na Slovensku. Sú ako dynamické symboly
živej ľudskej vegetácie, kde sú si ľudia navzájom blízki i vzdialení a kde spoza rohu
na nás číha – vina a trest. Ako u Düreslovenské pohľady 9
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ra, kde zákon o vine a treste preniká do
priestoru a času. Sú to maliarske citácie
a posuny, ktorými sa vyznačujú Komáčkove diela vytvorené z pocty Albrechtovi Dürerovi, s ktorého menom sa spája
stavebný vývoj objektu hradu Červený
Kameň. Komáček spája obe tieto časopriestorové entity do nového celku výtvarnej výpovede.
Cesta Albrechta Dürera z Norimbergu
na hrad Červený Kameň a späť sa volá jeden z grafických listov, pripomínajúcich
skôr žartovne než vážne pomyselnú udalosť, ktorá znovu oživuje motív štyroch
apokalyptických jazdcov v kombinácii
z velocipédistom v popredí a automobilovým pretekárom s fragmentom architektúry hradu v pozadí, ktorí cválajú, roztáčajú kolesá, a my nevieme odkiaľ a kam.
Putujú po ceste dejinami, od jedného
bodu k druhému, a je len na našej fantázii, čo všetko na nej vidíme alebo s čím sa
môžu stretnúť.
Komáček svojím spracovaním objavuje novú kvalitu v rámci maliarskej a grafickej tvorby na Slovensku s odkazom na
tradície európskeho a svetového magického a fantazijného realizmu a ich prienikom na domácu výtvarnú scénu (tzv. Škola Albína Brunovského na bratislavskej
Vysokej škole výtvarných umení).
Prezentovaná kolekcia Komáčkových
diel vystupuje takisto ako samostatné dielo, ak chceme, aj ako odvolávka na „gesamtkunstwerk“, v ktorý sa premenila výstavná prehliadka zostavená z článkov, čo
na seba nadväzujú, a umocnená hradom
Červený Kameň. V dielach predstavených
na tejto výstave Marián Komáček prináša
posolstvo obsahu o živote a jeho plynutí
v nekonečne.
ĽUBOMÍR PODUŠEL
slovenské pohľady 9
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SPOZA MORAVY
Marina Cvetajevová: Verše Čechám
/ Stichi k Čechii. Verše preložil Jiří
Turek. Úvodné slovo napísal Vladimír Svatoň. Preklad do ruštiny Taťjana Podhájecká. Národní knihovna
ČR – Slovanská knihovna, Praha
2014
Zrkadlové vydanie básnickej zbierky
Mariny Cvetajevovej (1892 – 1941) Verše
Čechám preukazne dokladá vzťah ruskej
poetky, ktorá zaujala Pasternaka i Rilkeho ako poetka i žena, k miestu jej pobytu
– Čechám, k Prahe. Verše diktovala pochmúrna doba okolo Mníchovskej dohody a následne – po vyhlásení prvej Slovenskej republiky – okupácia zvyšku už
bývalého Československa wehrmachtom.
Vydanie je vlastne úplne prvé české, po
tých ruských z rokov 1965 a 2000. Preklad do češtiny je úctyhodným pokusom,
vyskúšaným i verejnými deklamáciami,
ale nie je to moja šálka kávy. V úvodnom
texte českého rusistu sa dozvieme len
niektoré už známe veci: trebárs o veľmi,
skutočne veľmi rezervovanom vzťahu elitnej ruskej emigrácie k českému priestoru
i k provinčnej Prahe, a to je povedané
dosť eufemisticky: v tom sa súčasní „noví
Rusi“ od starých veľmi nelíšia – ale nielen
oni. Tento vzťah poetka prekonáva jednak
osobnými vzťahmi, aké v Prahe nadviazala (obzvlášť k Anne Teskovej), jednak milostnými eskapádami a hlavne tvorbou.
Počas pražského pobytu vytvorila svoje
najlepšie diela. Bokom zostáva vnútorný konflikt germanofilnej poetky, ktorá
súčasne ľutuje úbohých Čechov zašliapnutých nemeckou čižmou: verše pôsobia
miestami násilne, priveľmi deklaratívne
a zjavne – čo nie je prekvapením – nepat135
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ria k najlepším básňam Cvetajevovej. Majú dokumentárny význam a pre Čechov
iste i sentimentálny, dokladajúci rozmach
autorkinej emócie. Ďalším jej krokom
bol návrat do Ruska/ZSSR a samovražda. Cvetajevová píše o skaze Čiech, i keď
nezanikli Čechy, ale Československo: ten
rozdiel asi poetka veľmi nevnímala, o to
väčšmi, že slovo „Čechy“ dodnes v reči,
najmä Pražanov a Čechov z Čiech, ale
i iných národov, vrátane Slovákov, nahrádza celý český priestor. Nech je to jej
i ostatným odpustené. Je takisto škoda,
že k vydaniu nemohol prispieť skutočný
znalec poézie Mariny Cvetajevovej a teoretik, ktorý jej venoval množstvo úvah
a ako editor a autor doslovu sa podieľal
na vydaní zväzku Lichý støevíc (Melantrich, Praha 1996), Zdeněk Mathauser
(1920 – 2007), čestný doktor Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre a nositeľ zlatej medaily Masarykovej univerzity. Hádam by tam – i pri všetkej taktike – táto
téma predsa len zaznela a bola by nejako
vyložená. To, čo robí pražská Slovanská
knihovna vo sfére edícií, si zaslúži úctu
a plnú podporu.
Ivan Dorovský: S domovem v srdci.
Masarykova univerzita, Brno 2014
Mám šťastie, alebo je to danajský dar:
rád vymýšľam názvy, projekty, no nakoniec sú mi odňaté a žijú s novými majiteľmi vlastným životom – niekde doriešili mnou vymyslený a skoro vyriešený
projekt, inde niečo iné… Tak som sa stal
autorom viacerých názvov knižiek, inštitúcií a študijných odborov, časopisov, ale
nič z toho nemám, nedal som si to patentovať, aby som potom požadoval milióny.
To sa týka i pamätí prof. Ivana Dorovského, ktorý ako deväťročný Macedónec pri136
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chádza z Grécka zmietaného občianskou
vojnou do vtedajšieho Československa:
pôvodný názov znel Ako som sa vo svete
nestratil. Autorovi som dal na výber: Do
neznáma, Za svojou hviezdou, S domovom
v srdci, Na vlnách priestoru a času, Život
má sladkotrpkú príchuť. Vybral si hádam
dobre.
Kniha spomienok predstavuje hodnotný text stojaci na hranici vecného
a beletristického žánra. Zachytáva autorovo detstvo v dedine Čuka v egejskom
Macedónsku, vojnové i povojnové roky,
ktoré tam však znamenali zase len vojnu.
Dielo je silným, osobne zaujatým prúdom
spomienok, ale takisto svojím spôsobom
historiografickou prácou, ktorá si kladie
otázky a odpovedá na ne: to sa týka predovšetkým exodu, transferu či „únosu“
detí – Grékov a Macedóncov – z oblasti
permanentne ohrozovanej vojnou vládnych a komunistických ozbrojených oddielov. Autor na to odpovedá presne so
znalosťou dobových dokumentov a s podporou osobných zážitkov, osudov vlastnej
rodiny a dediny. Diaspóra zasiahla rodinu
Dorovských celkom zásadne: otec už od
minulosti v Austrálii, matka v Maďarsku
po úpornej ceste po mori z Albánska do
Gdyne, ďalší zase inde, sám Ivan (Jani)
vo vtedajšom Československu. Kniha je
štruktúrovaná ako naratívna mozaika,
ale má podľa môjho názoru svoju dynamiku a gradáciu. Od sumarizujúcich opisných úvah skôr horizontálnej povahy sa
vnára čoraz vertikálnejšie do zážitkovej
a emotívnej sféry, predovšetkým v partiách opisujúcich cestu z rodných miest
cez Belehrad a Maďarsko do Československa, do zberných táborov a potom ďalej do života, stretnutie kultúr, a dalo by
sa povedať i kultúrny šok, polaritu medzi
stálym napätím a občasným uľavujúcim
slovenské pohľady 9
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vydýchnutím. Autorov pohľad však neprestáva byť ostrý v portrétoch z nového
prostredia v katarzných scénach. Napríklad keď je zničený list jeho otca z Austrálie alebo stretnutie s matkou, ktorá ho
nespoznáva. Citová exaltácia však nikde
nepresahuje únosnú estetickú mieru, vychádza z prirodzenosti situácie. V celom
texte sa autor nezaprie ako filológ s historickým zázemím, ale takisto slovesný
umelec, básnik a hlavne prozaik, ktorý sa
rád pohybuje na pomedzí fiction a nonfiction.
Memoáre bývajú takmer vždy trochu
amorfné, juxtapozičnou výstavbou, ale
u Dorovského predsa len spočívajú na
otočných čapoch, výrazných umeleckých
detailoch, dnes by niektorí módne povedali na „minimalizme“: je to okrem iného
motív zlatého prstienka ako emblému pomoci a domova, Špilberku ako projekčnej
plochy vojnovej fóbie, už spomenutého
zničeného listu otca a stretnutia s matkou, nesúceho až ráz anagnórise starogréckych tragédií. A, samozrejme, komparatívnej konfrontácie dvoch kultúrnych
priestorov (kde inde sa mohol zrodiť Dorovský-komparatista, popredný člen Ďurišinovho tímu!) a šokov, niekedy zdanlivo
paradoxných, keď sa chlapec ešte v českej
škole dozvedá vlastne o svojom domove
a jeho minulosti (solúnski bratia, staré
Grécko).
Písať memoáre – ako potvrdzujú takéto pokusy, s ktorými sa dnes „roztrhlo
vrece“ – je v každom období mimoriadne
ťažké, ich publikovanie ešte ťažšie. Autor
ako medzi Skyllou a Charybdou stojí medzi subjektívnou pravdivosťou zážitkov
a spoločenskou prijateľnosťou, „povolením“. Na jednej strane chce byť vnútorne autentický, na druhej sa musí obávať
súdnych žalôb, objednaných mediálnych
slovenské pohľady 9
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denunciácií alebo i existenciálneho ohrozenia i domnelých drobných ústrkov: to
podľa miery nebezpečnosti tém, ktorých
sa príslušné pasáže môžu dotýkať. Sloboda slova je v každom systéme, akokoľvek
vznešene sa onen systém sám nazýva, je
to len pekná lož. Fakticky ani memoáre
nemôžu prekročiť limity slobody ako poznanej nutnosti. Toho sa autor týchto memoárov našťastie nemusí obávať, pretože
vybral iba časť svojho života: tá sa začína
exodom, resp. spomienkami na detstvo,
a končí sa svadbou a začiatkom novej životnej dráhy, vstupom na brniansku univerzitu. Nasledovalo by iste ešte zaujímavejšie pokračovanie, ale vzhľadom na
vyššie napísané by to bolo veľmi problematické a výber časového úseku ako východisko de facto z neriešiteľnej situácie
je dobrý a podnetný. (Ak sa tu niekde
píše, že vznikali spomienky na detstvo
postupne z otázok autorových detí a vnukov, ktorí lepšie poznali a poznajú naše
pomery, ale málo vtedajšie, balkánske,
je to tak, nech už je to pravda alebo len
naratívna maska.) V dobrom zmysle slova sa tak elegantne vyhol nutnosti písať
s veľkým rizikom alebo, naopak, subjektívne klamlivo či prisladene až idylicky,
alebo – ako sa u nás tiež už stalo – pre
každý režim iné memoáre.
Všetky memoáre majú svoju „tóninu“.
U Dorovského je to melanchólia, horkosladkosť života; je tu veľa radosti a optimizmu, o ktorý sa autor veľmi usiluje, ale
súčasne je všetko akoby pokryté clonou
smútku, čo zrejme vyplýva zo straty domova, odcudzenia, citového dlhu, z hľadania istôt a, ako sám viackrát uvádza,
„z nedostatku pohladenia“. To však potrebuje nielen dieťa a v dnešnej rozbúrenej
a rozborenej spoločnosti plnej nenávisti
je ho ustavičný nedostatok.
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Marta Germušková, Martina Petríková, eds: Portréty spisovateľov východoslovenského regiónu. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity,
Prešov 2013
V rámci projektu KEGA vydali prešovskí slovakisti sériu publikácií, medzi nimi
jednu, ktorá má regionálny charakter
a dokladá známu vec – výnimočné postavenie východného Slovenska v slovenskej
kultúre všeobecne a v literatúre zvlášť.
Slováka to neprekvapí, ale človeka spoza Moravy áno: koľko známych mien má
korene na východe! Medzi nimi básnici,
prozaici, ale i literárni kritici, vedci, prekladatelia. Dnes už klasici, ale i predstavitelia súčasnej literatúry: Július Barč-Ivan,
Jana Bodnárová, Ján Gavura, Erik Jakub
Groch, Michal Chuda, Teodor Križka, Valerij Kupka, Michal Otčenáš, Václav Pankovčín, Stanislav Rakús, František Štraus,
Imrich Vaško, Jonáš Záborský, Ján Zambor, Milan Zelinka, Milka Zimková, Ladislav Zvěøina Narcis, pekne podľa abecedy som ich zoradil a mnoho ďalších
vynechal… Medzi nimi sú i niektorí českého pôvodu. Všetci sú invenční ľudia so
zvláštnou mentalitou a emóciou, ktorí
výrazne prispeli k utváraniu kompaktnej
slovenskej literatúry, kultúry a vedy. Portrét je samostatný žáner na pomedzí vecnej a esteticky hodnotnej literatúry; tieto
podobizne sa skôr pridržiavajú vecnej
hranice, ale sú písané s noblesou a faktografickou akríbiou, dobre sa čítajú, ale
možno by trocha silnejšia slovesná šťava
nezaškodila. Dobrá práca, zvládnuté remeslo, dôkaz, že región nie je čosi okrajové, že stred sveta môže byť kdekoľvek.
IVO POSPÍŠIL

(Z češtiny preložil Jaroslav Vlnka)
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V sídelnej budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave je od 19. júna do 4. októbra 2015
otvorená výstava pod názvom Apoštol:
Eugen Krón a Košice, ktorú autorsky pripravil komisár výstavy výtvarný teoretik
Miro Procházka. Táto širšie koncipovaná výstava, približujúca grafickú tvorbu
Eugena Króna, ako aj jeho pedagogické
pôsobenie, sa koná na počesť 95. výročia
príchodu Eugena Króna do Košíc, 75. výročia úmrtia JUDr. Josefa Poláka, riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach,
ktorý poveril Eugena Króna vedením školy, a 30. výročia smrti Júliusa Jakobyho, významného košického maliara, ktorý
v Krónovej škole začínal. Ako uviedol Miro Procházka: „Košická avantgarda dvadsiatych rokov 20. storočia znamenala
medzník vo vývine výtvarného smerovania na Slovensku. Vďaka historickým,
spoločenským a politickým podnetom sa
Košice až do založenia bratislavskej Vydrovej Školy umeleckých remesiel (slovenského Bauhausu) v roku 1928 stali
strediskom umeleckého života s medzinárodným rozmerom, aký dovtedy na
Slovensku nemal obdobu.“
Eugen Krón (1882 – 1974) sa narodil
v Sobranciach ako dieťa židovskej rodiny, ktorá sa prisťahovala z Budapešti,
kde potom študoval na Vysokej škole výtvarných umení. Keď sa mu v pohnutých časoch podarilo načas zakotviť
v Košiciach, bol už uznávaným grafikom.
Košické roky boli umelecky najplodnejším obdobím jeho života. Vtedy vznislovenské pohľady 9
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kali cykly Život, Tvorivý duch, Eros a Muž
slnka. Autor výstavy Miro Procházka
vidí v tomto období tvorivého vzopätia
ako impulz „vidinu nového, šťastného,
minulosťou nezaťaženého ľudstva... Ide
o clivotu súčasného človeka za časom
ahistorickým a za poslednou istotou“.
A pripomína: „Táto myšlienka Jeana
Jacqua Rousseaua nemá nič spoločné
s kresťanstvom. Je to svetská, rozumová
viera, nič mystické.“ Krón sa usiloval ukázať beztriednu, rovnostársku spoločnosť,
vyjadriť priekopnícke spoločenské myšlienky. Ľudsky ho formovala jeho ľavicová orientácia, skúsenosti z frontu, zajatie
a kontakt s Októbrovou revolúciou.
Výtvarne nachádzal inšpiráciu v nemeckom symbolizme. Miro Procházka
zároveň u Króna vníma svojský, heroický,
zádumčivý životný pocit. „Krón nechal
priestor ozvučiť tvarom. Čaro jeho diel
vyplýva z protikladu účinku vodorovných
a zvislých línií, ležiacich a zohýnajúcich
sa postáv. A pocit štýlu, zmysel pre monumentálnu jednoduchosť v týchto kompozíciách sú čímsi jedinečným.“
J A N A P I V O VA R N Í K O VÁ

POZNÁMKA K REAKCII
PANI BÁTOROVEJ
Nepredpokladal som, že literárna vedkyňa Mária Bátorová bude reagovať na
moju štúdiu Diskusie a spory na IV. zjazde
čs. spisovateľov (Praha 1967). A už vôbec
nie, že bude reagovať tak afektívne, lebo
predmetom štúdie nebola jej monografia
Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote
(2012), ale len spomínaný IV. zjazd.
Vypusťme prvú stranu sťažností M. Bátorovej na „slovenskú literárnovednú a vôslovenské pohľady 9
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bec literátsku scénu“, ktorá sa – podľa nej
– ukázala „stupídna“ viac, ako si myslela,
a poďme k veci. Bátorovej odpoveď je nasledovná: „... predmetná monografia nie je
o IV. zjazde, ale o Tatarkovi.“
Moja odpoveď: Nikde netvrdím, že
jej monografia je o IV. zjazde. Napísal som
iba: „Bátorová sa vo svojej monografii dotýka aj problematiky IV. zjazdu čs. spisovateľov.“
Bátorová pokračuje: „Má 245 strán,
11 kapitol s množstvom diferencovaných
analýz a vyše 50 strán príloh z troch svetových archívov k danej problematike. Problémy IV. zjazdu spisovateľov spracúvam na
jedinej strane (31) a odvolávam sa v tejto
veci na konci celej pasáže na prameň: knihu vynikajúceho historika Jana Rychlíka,
čo si zjavne pán Čertík nevšimol.“
Ale všimol, pani Bátorová, všimol. Len
som Vás nechcel, povedané slovníkom cudzích slov, „dezavovať“...
A práve vďaka tomu, že som si to
všimol, môžeme teraz pokračovať vecne
a bez afektov. Teda: Kým ja som vo svojom článku čerpal z prvej ruky, zo stenografického Protokolu IV. sjezdu Svazu
československých spisovatelů, Praha, Dilia
1967, exemplár č. 775, pani Bátorová
čerpala z druhej ruky, z knihy historika
Jana Rychlíka Česi a Slováci ve 20. století.
Česko-slovenské vztahy 1945 – 1992, Academic Elektronics Press Bratislava a Ústav
T. G. Masaryka, Praha 1998.
A práve tu sa vynára problém. Bátorová totiž problémy IV. zjazdu spisovateľov, na rozdiel od Jana Rychlíka, iba
„spracúva“. Pod slovom „spracúva“ sa
skrýva kvantitatívna i kvalitatívna redukcia Rychlíkovej kapitoly. Z troch knižných
strán Rychlíkovej kapitoly IV. sjezd Svazu
čs. spisovatelů a česko-slovenský problém
vznikla necelá jedna strana Bátorovej ako
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vstupná časť kapitoly „Vnútorná emigrácia“ ako gesto slobody.
Aby sme sa nepohybovali v dohadoch,
odcitujme si časti z Rychlíkovej kapitoly
a potom po častiach Bátorovou „spracovanú“ problematiku.
Rychlík: „Odlišné směrování intelektuálů obou národů se ještě výrazněji projevilo během IV. sjezdu Svazu československých
spisovatelů, který se sešel v Praze ve dnech
27. 6. – 29. 6. 1967. Tak jako v roce 1963
i nyní byla pøítomna delegace ÚV KSČ vedená tajemníkem Jiøím Hendrychem, za
slovenský ÚV se zúčastnil Vasil Biľak. Část
českých spisovatelů, jmenovitě pøedevším
Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Pavel Kohout, Eduard Goldstücker, A. J. Liehm
a Václav Havel, otevøeně vystoupila proti
Novotného diktatuøe a žádali svobodu slova a tvorby bez zásahu moci, Kohout mimo
jiné i revizi proarabského postoje Československa v právě probíhajícím izraelsko-arabském konfliktu.“
Bátorová: „Štvrtý zjazd Zväzu československých spisovateľov (27. – 29. 6. 1967)
poukázal na zásadný rozdiel medzi Slovákmi a Čechmi. Slovenskí spisovatelia
vraj neboli informovaní, hoci v ústredných
orgánoch Zväzu čs. spisovateľov pôsobil
vtedy Juraj Špitzer. Zjazd bol sledovaný delegáciou ÚV KSČ, vedenou jej tajomníkom
J. Hendrychom, za ÚV KSS sa na rokovaní
zúčastnil Vasil Biľak.
Českí spisovatelia, menovite L. Vaculík,
M. Kundera, P. Kohout, E. Goldstücker, A. J.
Liehm a V. Havel, vystúpili otvorene proti
diktatúre Novotného vlády a žiadali slobodu slova a tvorby. Vaculík hovoril o vzťahu
občana a moci.“
Rychlík: „Že Hendrych vyslovil ostrý
nesouhlas zejména s Vaculíkovým projevem, to nikoho nepøekvapilo. Avšak proti
,ideové platformě některých pøíspěvků‘ pro140
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testoval i slovenský básník Milan Lajčiak
(označil je pøímo za neslučitelné se socialismem). Je pravda, že slova proti ,antisocialistickým živlům‘ zazněla i z českých
øad – od Ivana Skály. Avšak skutečnost, že
nikdo ze slovenských spisovatelů Vaculíka,
Kunderu, Kohouta, Goldstückera a Havla
nepodpoøil (poněkud kriticky hovoøil jen
Alexander Matuška), ukazovala znovu na
rozdíly v prioritách, i když by bylo chybou
vést čáru striktně podle národnosti.“
Bátorová: „Proti tomu vystúpili v diskusii nielen stranícki súdruhovia, ale aj
českí a slovenskí socialistickí spisovatelia,
zo slovenských M. Lajčiak a V. Mináč. Slováci dokonca bojkotovali, dezavovali vystúpenia reformistov tak, že spísali stanovisko
českých a slovenských spisovateľov-účastníkov zjazdu (Mihálik, Špitzer, Válek, Mináč,
Kostra, Matuška – ten bol vo vystúpení kritický, Rosenbaum, Lustig, Drda, Hanzelka,
Lazarová), ktoré prečítal M. Válek. Žiadali
v ňom, aby sa na zjazde neriešili politické
otázky.“
Rychlík: „Konzervativních členů Svazu
československých spisovatelů bylo nepochybně dost i na české straně a nešlo jen
o Ivana Skálu, resp. lépe øečeno: ani mezi
Čechy nechyběli váhavci. To se projevilo
ve stanovisku podepsaném českými i slovenskými spisovateli a básníky-účastníky
sjezdu (Mihálik, Špitzer, Válek, Mináč,
Kostra, Matuška/!/, Rosenbaum, Lustig,
Drda, Hanzelka, Glazarová), které pøečetl
Miroslav Válek, aby se politické záležitosti
neøešili na sjezdu, čímž vlastně vystoupení
českých reformistů dezavoval.“
Čitateľ si všimne jemnejší, diferencovanejší „prevod“ českého historika Jana
Rychlíka v porovnaní s tvrdším, radikálnejším „prevodom“ slovenskej literárnej
vedkyne M. Bátorovej. Teda diferencuje
viac Rychlík ako Bátorová.
slovenské pohľady 9
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A ešte tri pripomienky:
l. Ešte pred vydaním Bátorovej monografie som ju v SP 2/2012 upozornil,
že si pomýlila českú spisovateľku Jarmilu
Glazarovú so slovenskou spisovateľkou K.
Lazarovou. Pani Bátorová svoju chybu neopravila, nechala to tak.
2. Pani Bátorová sa na dielo českého
historika Rychlíka neodvoláva, ale parafrázuje ho. V jej knihe je však táto parafráza označená ako citácia č. 10 (pozri
s. 31 v knihe M. Bátorovej Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote).
Odkedy sa pokladá parafráza v literárnovednom texte za citát? Navyše, ak
niekto bojkotoval IV. zjazd, tak to bol Dominik Tatarka, ktorý chcel najprv nahradiť tajomníka ZSS J. Špitzera iným spisovateľom a potom neprijal funkciu v jednom z výborov – hoci bol na zjazde do
nej zvolený. To je paradox: Tatarka, ktorý nechcel, aby slovenských spisovateľov
zastupoval J. Špitzer, sa s ním napokon
ocitol v „disidentskom postavení“. Mária
Bátorová to vo svojej kapitolke nespomína, podľa nej IV. zjazd bojkotovali iní,
nie Tatarka. Čitateľ jej monografie si to
môže namáhavo vydedukovať iba z jej
prílohy – Tatarkovho dodatočného Vyhlásenia k poslednému zjazdu spisovateľov
v prílohe č. 20.
Mňa ako redaktora i autora prekvapuje, že sa pani Bátorová v protiklade so
všeobecnými dejinami Čechov a Slovákov
venuje v spomínanej literárnovednej práci
tomuto spisovateľskému zjazdu len okrajovo, navyše čerpá len z Rychlíka, čiže z druhej ruky. Nešla teda (pokiaľ ide o zjazd)
k prameňom ako Rychlík, ktorý čerpal
z dobových časopisov Kultúrneho života,
z Literárnych novín alebo z diskusných
príspevkov spisovateľov zaznamenaných
v stenografickom Protokole zo IV. zjazdu.
slovenské pohľady 9
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3. Pani Bátorová sa cíti dotknutá každou – aj menšou – kritickou výhradou
k jej textom, dokonca osobne dotknutá.
Pripomínam, že v súvislosti s Tatarkom
som polemizoval s J. Vanovičom (1994),
polemizoval som aj s Mináčovými Návratmi k prevratu (1994), polemizoval som
s B. Hochelom, Ľ. Feldekom a mnohými
inými, a keď som nepolemizoval, aspoň
som diskutoval. Od roku 1976 som žil
profesionálne ako rozhlasový a vydavateľský redaktor v kontakte so slovenskou
literatúrou, podobne ako pani Bátorová.
Žili sme a žijeme pluralitné časy,
a možno len „pluraritné“... Na túto „polemickú cestu“ ma naviedol básnik Pavel
Bunčák, keď som mu hovorieval, že veci môžu byť aj iné a udalosti sa mohli odohrať aj inak, ako sa niekedy píše v novinách a časopisoch. A vtedy mi Bunčák
odpovedal: „Jozef, polemizujte, polemizujte!“
A nakoniec budem polemizovať aj sám
so sebou, presnejšie: opravím sa. V štúdii
o IV. zjazde som si pomýlil českého kritika
Jiøího Hájka (šéfredaktora Plamena) s ministrom školstva Jiøím Hájkom. Citát patrí
kritikovi Jiøímu Hájkovi. Čitateľom sa za
túto chybu ospravedlňujem.
Dodatok:
Naozaj som už nechcel polemizovať
s pani Bátorovou, ba aj túto odpoveď
som chcel odložiť ad acta, no medzitým
jej vyšla nová kniha Medzi ideálom a ničotou (Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov, Bratislava, 2014), v ktorej
so mnou polemizuje opäť, síce spätne,
ale opäť neférovo. Napokon, celá kapitola jej knihy, označená titulom Polemika,
je neférová k oponentom v tom, že v nej
publikuje len svoje „polemické“ odpovede
a čitateľovi ponecháva len bibliografický
údaj článku, s ktorým polemizuje.
141
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Navyše, v mojom prípade chýba aj
bibliografický údaj, lebo replika nebola
vôbec uverejnená. Mala byť uverejnená
v SP 9/2012, ale obaja sme ju stiahli. Pani
Bátorová tú svoju repliku predsa, aj keď
dodatočne, v knihe Medzi ideálom a ničotou uverejnila. Dokonca s fiktívnym dátumom uverejnenia (2010).
Tvrdí v nej v rozpore so skutočnosťou:
„Podobne mne ako autorke štúdie pripíše
odsúdenie A. Matušku a A. Bednára, hoci
v štúdii citovaný úryvok je jasne uvedený
a odcitovaný Tatarkov text.“
Nechávam teda na posúdenie čitateľov, či tento text napísala pani Mária Bátorová, alebo už štvrť storočia mŕtvy spisovateľ Dominik Tatarka: „Češúci sa Matuška je v Tatarkovom sne, rovnako ako
v tmavom obleku prichádzajúci Bednár.
Obaja bývalí priatelia zjavujú sa Tatarkovi
ako zradcovia spoločne stavaných ideálov
slobody. Obaja prijímajú od konsolidátorov vyznamenania a tým môžu fungovať.
Bednár v spomienkach Tatarku (nie je celkom jasné, či skutočne, či vo sne) sa mu
za to príde ospravedlniť“ (Mária Bátorová:
„Vnútorná emigrácia“ a občianske slobody
a práva, SP č. 7 – 8/2009, s. 124).
Ako redaktor som si počas dlhoročnej
praxe s literatúrou zvykol na literárnu
vedu, ktorá – ako to sformuloval literárny
vedec František Miko v úvode svojej knižky Text a štýl – „nie je hrou ani vystatovačnou akrobaciou, ako sa to podľa mnohých
skúseností môže zdať, ale úporným úsilím
preniknúť pod povrch vecí“. V tejto poslednej replike, ale aj v posledných dvoch
knižkách pani Bátorovej ide priveľmi často práve o tú „vystatovačnú akrobaciu“.
Týmto z mojej strany končím polemiku s pani Máriou Bátorovou.
JOZEF ČERTÍK
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P

POLEMIKA
KOMENTÁR K ČÍTANIU

Využívam túto vzácnu príležitosť, aby
som reagoval na Poznámky z čítania od
Jozefa Čertíka v SP č. 6, s. 144 – 147.
Predovšetkým je zrejmé, že viacero jeho
polemických vyjadrení k môjmu príspevku na tému Dominik Tatarka o literatúre
a súvislosti: poznámky zo strany vychádza
z neinformovanosti a neznalosti. Predovšetkým nie je pravda, že od polovice
deväťdesiatych rokov minulého storočia
usporadúva Ústav slavistiky spolu s ďalšími vymenovanými organizáciami slavistické semináre. Ústav vznikol presne
v roku 1995, tieto organizácie ešte neexistovali a nejde o slavistické semináre.
Pán Čertík si to asi prečítal na pozvánke
programu konferencie, ktorej sa vlani zúčastnil – Slovo a mlčanie – a usúvzťažnil
to s celou sériou konferencií, ktoré sa konajú od roku 1998. Stačilo sa spýtať...
Tieto nepresnosti sú však pre pochopenie jeho polemiky a česko-slovenského
vzťahu typické: nejde o akési slavistické
semináre, ktoré sa konajú s podporou Literárneho informačného centra v Bratislave, to ich podporuje len niekoľko posledných rokov, ale takisto už dlho, ale
o pravidelné každoročné česko-slovenské
konferencie. Je mi ľúto, že si to doktor
Čertík nevšimol, lebo to na pozvánke je.
Od roku 1998 existuje u nás na Masarykovej univerzite a jej filozofickej fakulte
odbor slovakistika, ktorý sa študuje vo
všetkých formách, teda v bakalárskej, magisterskej a doktorskej. To sa na Slovensku
všelikde asi ešte nezistilo. V Prahe, kde
bola slovakistika založená o niečo skôr,
už ako samostatný odbor – pokiaľ som
slovenské pohľady 9
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dobre informovaný – nie je, stačilo sa na
to spýtať doc. Chmela alebo doc. Nábělkovej.
Kde si myslíte, že sa študuje bohemistika na Slovensku? Márne by ste hľadali. Začalo sa to kedysi v Bratislave, ale
čoskoro sa to aj skončilo. Všetci tvrdia,
že na Slovensku nie je o češtinu záujem.
Mohol by som vykladať dlho, aké boli
starosti s inštaláciou slovenčiny v Brne.
Fakulta to podporovala, zámer bol jasný: po likvidácii Československa udržať
český záujem o Slovensko a slovenčinu.
Na Slovensku si to však mnohí nemyslia.
Práve Literárne informačné centrum je
jedinou svetlou výnimkou, okrem jednorazovej dotácie na publikáciu, ktorú nám
kedysi poskytlo Ministerstvo kultúry SR.
Zdá sa, že na Slovensku nielenže nie je
o slovenskú bohemistiku, ale ani o českú
slovakistiku príliš veľký záujem, dokonca sme sa stretli i s výsmechom, prečo to
tam máme, keď Slováci zaplavujú Českú
republiku a Česi môžu slovenčinu študovať na Slovensku: ale to sa dnes dá povedať o každom odbore. To, že filologické
odbory spojené s jazykom a literatúrou sú
takisto súčasťou danej národnej kultúry
a nie iba vedy, nám akosi uniká. Chceme
sa na slovenské veci pozerať z hľadiska
svojej národnej skúsenosti, svojimi očami
a ocenili by sme to isté na Slovensku.
Nechcem polemizovať s názormi Dr.
Čertíka v tom zmysle, že by som ho chcel
presvedčiť, že všetko je inak. Len si dovolím spresniť niektoré jeho tvrdenia. Keď
niečo označím ako „slovenský priestor“,
myslím tým, samozrejme, že je to slovenský priestor a nie niečo vyprázdnené. Teda
všetky aktivity uvádzané pánom Čertíkom
tam, samozrejme, boli. Určiť však presné
hranice tohto priestoru nemožno, pretože
neexistoval ani de facto, ani de iure saslovenské pohľady 9
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mostatný slovenský národný štát, ale slovenský priestor – rovnako ako maďarský
alebo chorvátsky – bol súčasťou Uhorska,
a to hádam nikto popierať nebude.
Odlišujme od seba jazyk, národ a štát.
Nie je pravda, že zeme Koruny českej neexistovali de facto ani de iure. Citujem
Dr. Čertíka: „Táto Pospíšilova formulácia
popiera vznik Československej republiky
ako výsledku zahraničného (Masaryk, Beneš, Štefánik) a domáceho odboja a nahrádza ho teóriou pripojenia tzv. slovenského
priestoru k tristo rokov de iure i de facto
neexistujúcemu Českému kráľovstvu (tam
chýba jedno písmeno) a Moravskému markgrófstvu. Teda podľa tejto autorovej logiky
by Československo vzniklo pripojením ,neexistujúceho k neexistujúcemu‘.“
Každý okrem Dr. Čertíka však vie, že
zeme Koruny českej, teda oba menované
útvary, nikdy neprestali existovať ani de
iure, ani de facto. Boli súčasťou habsburskej ríše, to je všetko. Mali svoje presné
hranice i svojich predstaviteľov a politickú reprezentáciu, akokoľvek formálna
by sa mohla zdať. Analógia s Nemeckom
je analógiou práve preto, že nemôže byť
presná, je to uvedené len na porovnanie,
lebo NDR bola štát uznávaný v podstate
celým svetom a nakoniec i SRN ako samostatný štát s presnými hranicami, čo
existoval reálne i právne. Vlastne ani tu
nešlo o spojenie dvoch štátov, ale o pripojenie jedného pod jurisdikciu druhého.
Mechanizmus tzv. rozdelenia Nemecka
a Československa bol samozrejme iný
a má iné príčiny, to je zjavné. Slovenská
republika vznikla až roku 1939, Protektorát bol – na rozdiel od nej – súčasťou Veľkonemeckej ríše. Právnu existenciu Československa v rokoch 1939 – 1945 a územný rozsah ponechajme bokom, vieme, že
v tom nemali jasno ani Spojenci.
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Ak Tatarka označuje Československo
ako „prázdnu krajinu“, teda po česky
„zemi“, je to skutočne podivné, lebo tento
priestor bol zaľudnený a niečo sa v ňom
dialo, rovnako ako v slovenskom priestore v 19. storočí. Ostatné materiály vydávané na Slovensku v rámci historického
projektu to dokladujú, naposledy materiály o tridsiatych rokoch 20. storočia. Čiže
Tatarka skôr vyjadruje nedôveru k tomuto štátu, s ktorým sa ako mnoho ďalších
Slovákov asi nikdy nestotožnil a bral ho
ako niečo prechodné. To mu iste nemožno vytýkať, na to má sväté právo. To, že
Beneš odletel s manželkou do zahraničia
a akoby nechal krajinu napospas, býva takisto hodnotené rôzne. Keď sa na to však
pozrieme z pozície dosiahnutého cieľa,
možno povedať, že jeho mnohokrát vtedy
ironizovaný výrok „Mám plán...“ sa napokon naplnil – aspoň na istý čas. Ďalej už
súhlasím s viacerými výrokmi Dr. Čertíka.
Nesnažím sa niekomu ubližovať, lebo si
myslím, že najväčšmi si ubližujeme, keď
si vytvárame o svojej národnej minulosti falošné predstavy a nepoznáme dobre
svojich partnerov. Áno, české knihy sa
na Slovensku predávajú, u nás slovenské
v podstate nie (keď odhliadneme od toho,
že sa dnes v podstate nikde nečíta). Česi
sú z tohto hľadiska dosť izolacionistickí:
podobný postoj majú k Poliakom: je to ľahostajnosť, a to ide o európsku mocnosť.
To je potrebné zmeniť. Na druhej strane
– nehľadiac na záujem slovenských čitateľov o českú literatúru – vidím nezáujem
o české veci u tých Slovákov, ktorí v českom prostredí pracujú alebo študujú
a chcú tu aj zostať. O tom som písal zase
inde.
V česko-slovenských vzťahoch sa mnoho zmenilo k lepšiemu, ale mnoho ešte
zostáva vyriešiť. Predovšetkým reciproci144
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ta, nech už ide o problémy jazykovej parity a hlavne jazykovej tolerancie a zároveň rešpektu k prijímajúcemu prostrediu.
Najviac si však ubližujeme, keď niektoré
miesta svojej histórie retušujeme, ignorujeme, prekrúcame, tabuizujeme, idealizujeme, idylizujeme, považujeme za nedotknuteľné, obmedzujeme otvorenú diskusiu o nich, zanedbávame nesporné historické fakty.
Nikomu sa do sporných a delikátnych
vecí nechce. Článok Dr. Čertíka je dôkazom, že sú to živé veci a že sa o nich má
diskutovať, i keď si každý môže ponechať
svoj názor a svoje hľadisko. Vedieť o sebe
viac však nikdy nemôže škodiť. Tu možno
majú väčší dlh Česi, ale všetko sa mení
s generáciami a u mladých to nie je lepšie. Preto sa snažíme – v rámci skromných
síl a možností – tento proces vzájomného
poznania, a to i poznávania vlastných názorov, napomáhať ako slovenčinou v Brne
tak česko-slovenskými konferenciami,
kde dochádza k diskusiám a konfrontáciám v rámci priateľského dialógu. Nezdá
sa, že by to bolo na Slovensku všeobecne
známe, vítané a oceňované. Myslím, že
by sa Slováci i Česi mali o svoje jazyky
v zahraničí lepšie starať. Vyjadril som to
jednoducho v rozhovore s jedným slovenským predstaviteľom: viac pre Slovensko
urobí jeden absolvent českej slovakistiky
než desať vystúpení kultúrnych súborov
(nič proti nim). Niektorí to už chápu,
iní stále nie. To predpokladá otvorenosť,
diskusiu, toleranciu a reciprocitu. Máme,
zdá sa, pred sebou ešte veľa práce a tú
nám oficiálne poklepávanie po pleciach
nenahradí.
IVO POSPÍŠIL

(Z češtiny preložil Jaroslav Vlnka)

slovenské pohľady 9

18. 8. 2015 8:49:52

n

Vážený pán profesor,
rozhodne som Vám ani Ústavu slavistiky nechcel ubrať či bagatelizovať Vašu
prácu. Skôr som Vám chcel pridať, a tak
som spomenul aj slavistické semináre
s európskou účasťou, o ktorých ste hovorili v diskusii na najnovšej česko-slovenskej literárnovednej konferencii Slovo
a mlčanie (2014).
Pokiaľ ide o štúdium slovakistiky na
univerzitách v Českej republike a bohemistiky na univerzitách v Slovenskej republike (a tiež na vysokých školách),
kde nám vyčítate asymetriu a nezáujem,
v tom Vám (ale ani nám) nemôžem pomôcť ani na to kvalifikovane reagovať,
lebo nerobím v oblasti vysokých škôl ani
na Ministerstve školstva SR. Na Vašom
mieste by som sa obrátil na slovenských
vysokoškolských učiteľov, ktorí sa na česko-slovenských literárnovedných konferenciách v Brne zúčastňujú a môžu Vaše
pripomienky efektívne tlmočiť na patričných vysokých školách, univerzitách alebo na ministerstve školstva.
Ťažiskom mojich Poznámok z čítania
nie sú slavistické semináre ani česko-slovenské literárnovedné konferencie,
ale fakt, ako ďaleko ste vo svojej štúdii
vybočili z témy zborníka Dominik Tatarka v súvislostiach svetovej kultúry, odišli od Tatarkovho diela, od literatúry
k všeobecným politickým dejinám ako
takým a neváhali ste označiť Slovensko – aj keď pred rokom 1918 – ako
„tzv. slovenský priestor“, ktorý bol podľa Vás po roku 1918 k „Českému kráľovstvu a Moravskému markgrófstvu“ len
„pripojený“. Termín Slovensko používate aj vo svojej odpovedi väčšinou len
slovenské pohľady 9
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v negatívnom kontexte... Dokonca ste
spojenie tzv. slovenský priestor použili viac ráz a do istej miery sa ho nevzdávate ani v odpovedi. Že to odznieva práve od Vás z Brna, z Moravy, ma zaskočilo.
Prekvapuje ma, ako sa vyhýbate termínu Slovensko aj v prípadoch, kde je náležitý. Ako príklad uvediem vetu: „... hranice Československa v dnešním slovenském
prostoru vytyčovali československé legie
podle pøírodních podmínek, nikoli podle
etnického nebo zemského principu.“ To pripojenie „slovenského priestoru“, čiže Slovenska, predsa nebolo trpné, jednostranné. Československé légie tvorili Česi a Slováci, o vytvorenie légií zo zajatcov v Taliansku, Francúzsku, Rusku sa pričinil
Milan R. Štefánik. Ani Clevelendská, ani
Pittsburská dohoda nehovoria o pripojení, ale o spojení „českého a slovenského
národa vo federatívnom zväzku“, ani deklarácia SNR z 30. októbra 1918. Rovnako sa mi ťažko čítajú vety o tom, ako sa to
po federalizácii 1968 „posunulo slavným
proudem Slováků míøících každý týden letadly na federální úøady do Prahy“ alebo
ako v súčasnosti „Slováci zaplavují českou
republiku“...
V svojej replike som nikde netvrdil
a netvrdím, že České kráľovstvo a Moravské markgrófstvo vôbec neexistovali,
píšem o „posledných tristo rokoch“, teda
po Bielej hore de iure i de facto neexistovali. Informáciu som čerpal z Malého
encyklopedického slovníka (Academia,
Praha, 1972), podľa ktorého v rokoch
1627 – 1628 bolo vydané „obnovené zøízení zemské pro Čechy a Moravu“, „... právně
zpečeťující po bitvě na Bílé hoøe porobení
českých zemí. Český trůn prohlášen za dědičný v rodě habsburském“...
Asi bude pre obe strany lepšie, keď
145
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zostaneme pri kultúre, pri literatúre. Aj
kultúra je dosť dobrá politika, tvrdí Tatarkov súčasník esejista A. Matuška, okrem
iného tiež absolvent Karlovej univerzity
v Prahe.
JOZEF ČERTÍK

O SKRESĽOVANÍ
LITERÁRNYCH DEJÍN
Nechcel som veriť vlastným očiam,
keď mi do nich v 22. čísle Katolíckych novín (s dátumom 31. 5. 2015) padol krátky článok nazvaný O literárnej súťaži. Píše
sa v ňom o tohoročnom 17. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže o Cenu slovenského učeného tovarišstva a aj o tom,
že súťažiacim autorom pripravili organizátori akúsi literárnu turistiku. V jej rámci účastníci podujatia išli aj (citujem) „do
dediny Doľany, odkiaľ pochádzajú dvaja
význační literárni velikáni: Juraj Fándly
a Juraj Palkovič“.
A som pri merite veci. Žiaľ, autorka
tohto článku A. H. (dopisovateľka?) tvrdí
nepravdu! Ani jeden z týchto velikánov
totiž nepochádza (čo je v historickom
i biografickom chápaní synonymum termínu narodiť sa) z Dolian!
Pretože redakcia Katolíckych novín
(zástupkyňa šéfredaktora L. V.) na moju
intervenciu týkajúcu sa uverejnenia opravy údajov publikovaných v článku reagovala negatívne, rozhodol som sa, že pozitívne budem reagovať ja.
Juraj Fándly (1750 – 1811) sa narodil v susednej obci Častá a Juraj Palkovič
(1763 – 1835) prišiel na tento svet vo
Veľkých Chlievanoch pri Bánovciach nad
Bebravou. Obidvaja strávili v Doľanoch
detstvo, resp. časť mladosti, čo sloven146

SP 9_15.indd 146

skí literárni vedci dokázali už pred vyše
sedemdesiatimi rokmi (sic!). Zásluhu na
tom má najmä Anton Augustín Baník,
popredný literárny a kultúrny historik,
filológ a biograf (mimochodom, istý čas
pracoval aj v Spolku svätého Vojtecha
v Trnave), ako aj farár a dekan Andrej
Ovšonka, ktorý v rokoch 1939 – 1950
pôsobil v Častej. (Pre úplnosť uvádzam,
že J. Fándly žil v Doľanoch aj v starobe, tu umrel a je pochovaný; J. Palkovič
umrel ako prepošt ostrihomskej kapituly
a v Ostrihome je aj pochovaný.)
Takže taká je pravda o narodení
obidvoch našich významných činiteľov.
To, že článok je uvedením nesprávnych
údajov zavádzajúci, poukazuje rovnako
na nedovzdelanosť jeho autorky, ako aj
príslušnej redaktorky, ktorá ho v takomto znení schválila a zaradila na uverejnenie.
A tak mi prichodí konštatovať, že
Katolícke noviny s nákladom niekoľko
desaťtisíc výtlačkov nevyužili príležitosť
pravdivo informovať svojich čitateľov
a uviesť celú vec na pravú mieru, lež
(aj keď nepriamo a zrejme neúmyselne)
deformovali historickú pravdu o našich
významných činiteľoch a spisovateľoch.
Nehovoriac o kváziobhajobných tirádach
zástupkyne šéfredaktora, spletajúcich
s podráždeným tónom čosi o žurnalistickom štýle, resp. o tom, že v predmetnom
článku nejde o históriu, ktoré som si od
nej vypočul pri telefonickom rozhovore
a ktoré vyústili do záveru, že redakcia
nemá prečo opravu uverejniť. K takémuto postoju predstaviteľky redakcie ťažko
niečo dodať. Sapienti sat!
ĽUDOVÍT KISS
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STOROČNICA
VŠESTRANNÉHO UMELCA
Rok 2015 je rokom viacerých významných výročí osobností, ktoré výrazným
spôsobom vstúpili do dejín Slovenska.
V oblasti nášho výtvarného umenia k ním
nesporne patrí aj Vojtech Stašík, ktorého
storočnicu sme si pripomenuli vo februári.
Stašík patrí medzi významných predstaviteľov moderného maliarskeho umenia a naša verejnosť ho pozná predovšetkým ako maliara, grafika, ilustrátora
a tvorcu monumentálnych diel. Novodobé slovenské výtvarné umenie muselo
zviesť neľahký boj o vlastnú existenciu
v malých rozmeroch slovenskej kultúry,
ale s akcentom na vlastnú národnú identitu. Slovenských umelcov, prirodzene,
ovplyvňovalo európske aj svetové výtvarné umenie. Napokon, aj slovenské výtvarné umenie bolo, a aj muselo byť, súčasťou
takéhoto vývinu. Ak však chcel byť umelec tých čias skutočne národný, musel rešpektovať slovenskú národnú kultúru a jej
prejavy. Maliari hľadali vo svojej tvorbe
ľudovú kultúru, ktorá bola zákonite spojená s domácim prostredím jedinečnej
slovenskej prírody, s krásnymi výšivkami, krojmi, s keramikou, drevorezbami,
s drotármi... Boli to, jednoducho povedané, základné atribúty autenticky každého
umelca tej doby.
Keď v roku 1918 vznikla Československá republika, zároveň vznikol priestor pre skutočný zrod a rozvojové perspektívy novodobej slovenskej výtvarnej
kultúry. Do výtvarného priestoru vstupujú nové umelecké generácie s náročným programom a s novými cieľmi. Nová
generácia maliarov, medzi ktorých patril
aj Vojtech Stašík, sa prejavila zdôrazňoslovenské pohľady 9
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vaním sociálnych programov v kritickom
profile vtedajšej medzivojnovej spoločnosti. Bolo to zložité obdobie, ktoré veľmi
ovplyvnilo tvorbu slovenských výtvarných
umelcov. akými boli Martin Benka, Miloš
Alexander Bazovský, Janko Alexy a Zolo
Palugyay. K nim môžeme priradiť aj Vojtecha Stašíka, ktorý svojím dielom znásobil nielen dobové hodnoty, ale priviedol
slovenské výtvarné umenie na cestu epických príbehov, staroslovanských a kresťanských civilizácií. Stašík tento priestor
obohatil hlavne o realistické umenie
krásnych portrétov národných dejateľov, ale aj svojich priateľov a známych
ľudí, vzdelancov a ich rodinných príslušníkov z martinského prostredia. V monumentálnych kompozíciách dotvoril mnohé interiéry a exteriéry verejných budov
a v nich prepojil históriu s prítomnosťou.
K týmto métam sa však nedopracoval ľahko.
Vojtech Stašík sa narodil 10. februára
1915 v Prešove ako druhý z troch synov
v chudobnej robotníckej rodine. Mal len
štyri roky, keď mu zomrela matka, a šesť
rokov, keď mu zomrel otec. Stal sa sirotou, ktorú umiestnili do sirotinca. Život
začínal najprv ako sluha na statku. Neskôr sa vyučil za inštalatéra, ale aj tak
zostal dlho nezamestnaný. Smutný život
však povzbudzoval mládenca k vrodenému výtvarnému prejavu, i keď len úchytkami, no predsa. V ťažkých časoch prvej
republiky si spolu s Júliusom Nemčíkom,
pochádzajúcim z Lipníka pri Prešove, zarábali kreslením plagátov pre prešovské
kiná. Postupne sa mládenci dostali do
povedomia kultúrnej verejnosti do takej
miery, že nabrali odvahu a prihlásili sa
na Akadémiu výtvarných umení v Prahe.
Oboch tam v roku 1936 prijali na štúdium.
147

18. 8. 2015 8:49:52

Stašík bol žiakom veľkých umelcov,
akými boli M. Švabinský, W. Nowak,
V. Nechleba a ďalší. V tom čase študovali na tej istej škole aj ďalší Slováci – Ján
Želibský, František Gibala, Bedrich Hoffstädter... Študenti bývali v Prahe v Internáte M. R. Štefánika a spoločne sa tu
stretávala budúca slovenská inteligencia,
ktorá tu študovala na rôznych vysokých
školách. Boli to nielen umelci, ale aj lekári, inžinieri, právnici a učitelia.
V tridsiatych rokoch 20. storočia však
veľmi narastala hospodárska kríza a postupný rozpínajúci sa fašizmus nútil úrady rušiť rôzne výtvarné spolky. V roku
1934 bol preto založený spolok Elán
umožňujúci v rokoch 1934 – 1938 realizovať individuálne výstavy začínajúcich
umelcov. Stašík sa už vtedy prejavil ako
veľmi talentovaný maliar-figuralista so
vzťahom k Slovensku.
Rozpadom Československa 17. novembra 1939 zatvorili vysoké školy v Čechách a Stašík sa vrátil na Slovensko.
Matica slovenská v Martine mu ponúkla
prácu ako portrétistovi. V rokoch 1940
– 1945 bol správcom Matice Jozef Cíger
Hronský a tajomníkmi Ján Marták a Jozef Cincík, ktorý bol súčasne vedúcim
Umeleckého odboru Matice slovenskej.
Matiční predstavitelia veľmi prezieravo
akcentovali vedeckú prácu založením vedeckých odborov MS, ktoré viedli renomovaní odborníci. Z vedeckých odborov
neskôr vznikli niektoré katedry na slovenských vysokých školách a dokonca z podnetov týchto významných vedcov vznikla
aj Slovenská akadémia vied.
Martin mal dobrú tradíciu v kníhtlačiarstve (Kníhtlačiarsky účastinný spolok
KÚS), a preto tu v roku 1942 založili Neografiu ako modernú tlačiareň pre slovenskú kníhtlač. V Neografii našli svoje
148
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miesto výtvarníci ako Vincent Hložník,
Vojtech Stašík, Ján Lauko a František
Kudláč.
Vojtech Stašík našiel v Matici slovenskej svoje uplatnenie. Vedeniu MS sa ho
dokonca podarilo „vypýtať“ z vojenskej
prezenčnej služby s odôvodnením, že maľuje portréty Štefana Moysesa, Karola
Kuzmányho, Martina Kukučína, Andreja Plávku, Márie Rázusovej-Martákovej,
Anny Halašovej-Mudroňovej, Pavla Országha Hviezdoslava, Petra Pavla Zgútha,
Jozefa Škultétyho, Boženy Slančíkovej-Timravy, Františka Hrušovského a ďalších.
Matici slovenskej sa podarilo v medzivojnovom období sústrediť výrazné
umelecké osobnosti Slovenska, akými
boli Miloš Bazovský, Fraňo Štefunko, Lea
Mrázová, Karol Ondreička, Jaroslav Vodrážka, František Kudláč, Vincent Hložník,
Emil Makovický, Ján Bodenek, Dominik
Tatarka, Zora Jesenská a mnoho ďalších.
Nebývalou mierou sa v tomto období
rozvinula vydavateľská činnosť. Kvalitné
knihy vydávali okrem Matice slovenskej
aj Tranoscius v Liptovskom Mikuláši, Živena v Martine, Svojeť v Košiciach. Autori
potrebovali kvalitné ilustrácie, frontispisy, prebaly, obálky, väzby, a to bol ideálny
priestor na sebarealizáciu Vojtecha Stašíka v odbore, v ktorom bol majstrom.
Stašík bol umelcom, ktorý vo voľnej
tvorbe zobrazil krásy Turca, Oravy, Považia i Liptova. Mal ateliér v Martine, neďaleko ateliéru majstra Martina Benku.
Tu sa stretávali aj jeho priatelia – majstri Otto Opršal, Miroslav Marček, Ivan
Štubňa, Ladislav Záborský. Postupne sa
zaujímal o monumentálnu tvorbu. Z obdobia okolo roku 1949 sú známe jeho nástenné chrámové maľby, ale aj výtvarné
práce z rôznych materiálov a techník. Je
slovenské pohľady 9
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autorom mnohých grafík, mozaík, vitráží.
Krásne vitráže sú dodnes na železničnej
stanici v Banskej Bystrici, v Žiline, vo Svite a inde.
Mnohé kultúrne domy sa pýšia jeho
mramorovými mozaikami a vitrážami
(Gymnázium V. Paulinyho-Tótha v Martine, Pivovar v Martine, Výskumný ústav
Tesly v Nižnej, Okresný súd v Trebišova
a inde).
Vojtech Stašík bol reprezentantom
umelcov a príslušníkom Generácie 1909,
ktorý výraznou mierou posunul dopredu
nové a moderné tendencie na Slovensku
a obohatil ich o humanisticky vytvárané,
ale aj pochopené hodnoty civilizovaného
sveta. Jeho tvorbu vnímame aj v súčasnosti ako výraz krásy a citového vzťahu
k priestoru s bohatým duchovným obsahom. U máloktorého umelca sa tak dôkladne vyčerpávajúco a obsažne snúbi
komorná maľba s monumentálnou výtvarnou podobou.
Pri príležitosti stého narodenia umelca
mu Turčianska galéria v Martine pripravila prvú súbornú výstavu jeho diela s názvom Vojtech Stašík – storočnica všestranného umelca. Vernisáž, ktorá bola súčasne
spojená s pripomienkou štvrťstoročnice
obnovenia Umeleckej besedy slovenskej,
sa stretla s nevšedným záujmom kultúrnej
verejnosti nielen z Turca, ale z celého Slovenska. Mnohí starší obyvatelia Martina si
veľmi dobre pamätajú diela, ktoré majster
vytvoril, keď intenzívne spolupracoval
s Výtvarným oddelením Matice slovenskej. Na výstave bolo možné nájsť aspoň
vo fragmentárnej podobe najvýznamnejšie oblasti jeho diela – z portrétnej tvorby,
krajinomaľby, knižnej grafiky, ilustrácií,
ale aj monumentálnej tvorby.
Stašík bol výrazným zjavom slovenského umenia, ktorý sa hodnotou svojho
slovenské pohľady 9
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diela a rozsahom tvorby zapísal do dejín
Slovenska a v istom smere aj Európy.
I VA N A P O L Á K O VÁ , M I R O S L AV T U M A

K LUŽICKÝM SRBOM
ZA POÉZIOU
Už po 37. raz prebiehal Medzinárodný festival lužickosrbskej poézie v Budyšíne a okolí (25. – 29. 6. 2015). Neúnavný tím na čele s novinárom, básnikom
a predsedom Zväzu srbských umelcov
Benediktom Dyrlichom pripravil rozmanitý program, v ktorom poézia v rôznych
jazykoch, rozličných autorských poetík
hrala prím. Záujem rôznorodého publika v rôznych priestoroch prekonal naše
očakávania. Dlhé debaty po oficiálnych
prezentáciách vlievali nádej, že poetické
slovo je potrebné a má svoju silu. Ďalším
rozmerom festivalu, ako to už na festivaloch býva, boli stretnutia domácich a zahraničných účastníkov. Tie v mnohom
prekračovali rámec literatúry, umenia či
kultúry vôbec a venovali pozornosť súčasným problémom sveta, Európy a jej
jednotlivých národných kultúr, ale aj postojov intelektuálov v ňom. Z debát bolo
cítiť veľkú obavu z devalvácie klasických
hodnôt, jednodimenzionálnosti súčasného človeka pri mimoriadnej technologickej možnosti mať nové informácie. Festival si pripomínal 110. výročie narodenia
významného lužickosrbského básnika
Józefa Nowaka (1895 – 1978). Každý zahraničný účastník pripravil preklad jeho
buditeľskej básne Postańæe, Serbja! z roku
1919, ktorá napriek archaickému jazyku
akoby získavala novú súčasnú dimenziu.
A tak báseň odznela v češtine, slovenčine (v preklade Petra Čačka), poľštine,
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ruštine, srbčine, ukrajinčine a dokonca
v arabčine, ktorú čítal sýrsky básnik, čerstvý emigrant, žijúci v Drážďanoch, Abdelwahhab Azzawi a, pochopiteľne, v origináli a v nemeckom preklade, ktorý pripravili významní domáci spisovatelia Jurij Brězan a Kito Lorenc. Z plejády lužickosrbských literátov so svojou tvorbou
vystúpili Beno Budar, Róža Domašcyna,
Bernedikt Dyrlich, Annamaria Hadankec,
Leńka, Jurij £ušæanski, Dorotea Šołæina či
Alfonz Wiæaz. Zo srbských básnikov prečítali svoje verše šéfredaktor periodika
Književne noviny Miæo Cvijetiæ, básnik
a maliar Igor Rems, dlhé roky žijúci v Kolíne nad Rýnom, ako i ďalší srbský emigrant v Nemecku, tentoraz z Frankfurtu
nad Mohanom, Ljubiša Simiæ, ktorý je
predsedom tamojšieho Zväzu srbských
spisovateľov. Domácu nemeckú literatúru reprezentovali Peter Huckauf z Berlína a Dieter Kalka z Lipska. Prvý z nich
sa venuje aj fotografii a vizuálnej poézii.
Jeho guru je Velimir Chlebnikov, je prekladaný aj do lužickej srbčiny, poľštiny,
myslím, že aj do slovenčiny, minulý rok
mu vo Varnsdorfe vyšla zbierka Mezumročan, ktorú editoval najaktívnejší zo zahraničných záujemcov o Lužických Srbov – Milan Hrabal. P. Huckauf pri hľadaní svojich predkov zistil, že jedna línia
z otcovej strany vychádza od Lužických
Srbov, čo ešte zvýraznilo jeho záujem
o túto kultúru a poéziu zvlášť. Zaujímavým autorom je Dieter Kalka, ktorý hovorí po poľsky a prekladá (jeho prvou
ženou bola Poľka, ako s úsmevom dodáva). Svoju poéziu spieva, sprevádza sa na
heligónke, čo dodáva veršom mimoriadny
esprit. Neviem, či jeho inšpiráciou neboli
práve poľskí „podwórkowi“ speváci, ktorí napríklad vo Varšave spievajú doteraz.
Vystupovali sme v lužickosrbskom gym150
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náziu v Budyšíne, mládež reagovala veľmi spontánne, a pri pomníku sv. Cyrila
a Metoda, ktorý stojí na návrší pri prastarej obchodnej ceste Via Regia neďaleko dedinky Smochæicy. Maratón poézie
sa začal v Knižnici Ericha Kästnera (ten
od Emila a detektívov) v Drážďanoch, pokračoval v dedinkách ako Wotrow/Ostro
v kostole za účasti detského lužického
chóru, v Radworu/Ratibore v prekrásnej
kaplnke s vynikajúcou akustikou. Vyvrcholením stretnutí bol večer pri Starej
vodárni v Budyšíne, kam prišlo mnoho
milovníkov krásneho slova a hudby. Zaujímavosťou bolo vystúpenie skupiny
mladých hudobníkov „silných rytmov“
DeyuziDoxs, ktorá spieva svoje rytmické
pesničky v lužičtine a ktorú prišiel posmeliť aj nestor lužickosrbskej literatúry
Jurij Koch, ale aj vynikajúci hráč na gajdách, ktorý vedie skupinu etnickej hudby,
polonofil z rodu, ktorý dal svojej kultúre
už po niekoľko generácií zapálených vlastencov, Tomasz Nawka. Dmitri Dagilev,
ruský účastník festivalu, žije v Berlíne
a okrem poézie sa venuje swingu, má aj
svoju džezovú skupinu, neodolal výbornej atmosfére a zaimprovizoval na elektronickom piane „ruský swing“. Manželia,
ukrajinskí vedci a básnici Tetiana a Serhij
Dziubovci, čítali svoju filozofickú poéziu.
Nedá sa spomenúť všetkých, čo sa pričinili o šírenie dobrého slova počas festivalu, ale nemožno opomenúť Alfonza
Wiæaza, ktorý nielen písal o festivale do
miestnych novín, ale hlavne prekladal do
všetkých slovanských jazykov prítomným
hosťom. Christina Ruby, poetka, výtvarníčka, organizátorka kultúrneho života
v Drážďanoch, spolupracuje so societou
Lužických Srbov už mnoho rokov. Nie je
možné vynechať kanonika z Drážďan Stephana Delana, ktorý nám odpovedal na
slovenské pohľady 9
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všetky všetečné otázky týkajúce sa histórie, pamiatok, a bol to on, ktorý pripomínal život a tvorbu J. Nowaka. Hovoril aj
o tom, ako J. Nowak pomáhal poľským
a českým väzňom počas okupácie. A na
koniec: neviem si predstaviť informácie u Lužických Srboch bez brata Čecha
Milana Hrabala z Varnsdorfu, jedného
z jej najlepších znalcov, popularizátorov
života, kultúry, umenia a poézie zvlášť,
keďže sám je básnikom. Česká i slovenská znalosť o tvorbe a živote Lužických
Srbov by bez jeho publikácií, prekladov
a editovania i organizovania stretnutí
bola priveľmi chabá. Z mojich veršov organizátori vybrali na preklad do lužičtiny
a nemčiny Odpoveď na list matky (skvele
pretlmočila Dorothea Šołæina) zo zbierky
Ma (New Delhi, 2004). Verš som prečítal v slovenčine a poľštine. Na festivaloch
poézie v Lužici sa zúčastnilo mnoho našich autorov – neviem o všetkých, ale môj
informátor si niektorých pamätá: Michal
Chuda, Ľubomír Feldek, Dana Podracká,
Milan Richter, Ján Zambor, majiteľka vydavateľstva Buvik Mária Števková a, pochopiteľne, Peter Čačko. Som rád, že ako
nedeľný slovensko-poľský básnik som sa
mohol k nim priradiť. Nedá mi nespomenúť filmovú esej Korene poznania (1986)
o slovensko-lužických kultúrnych a najmä
literárnych vzťahoch, ktorú sme nakrútili
s Tonim Brukom, ako i dokument Mosty (1988) o priateľstve ľudí z Leopoldova a z lužickej dedinky Most, ktoré trvá
dodnes. Obe témy by sa zišlo zopakovať,
ale... Na improvizovanej výstave lužickosrbských autorov a ich prekladov, ktorú
pripravilo vydavateľstvo Domowina sa
vynímala okrem iných aj nedávno vydaná slovenská antológia poézie Madonna
má červenú dušu (MilaniuM, 2009), ktorú
pripravil P. Čačko, ale aj vynikajúca proslovenské pohľady 9
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filová knižka Kita Lorenca: Hlboké kľúče (Slovenský spisovateľ, Kruh milovníkov
poézie, 1984, editoval a preložil Vlastimil Kovalčík). Na výstavku som dodal
aj knižky dvoch mimoriadnych slovenských básnikov, ktoré vydal SC PEN v slovenčine a angličtine, a to Ján Buzássy:
Osemnásť básní (2012) a Erik Ondrejička: Krajina diamantov (2014) a knižku
Dezidera Bangu Krčiažky so živou vodou
(2014). Dúfam, že o rok bude hotová aj
antológia lužickosrbskej prózy v slovenčine a budeme sa ňou môcť tiež pochváliť.
Skončili sa výborne zorganizované
37. hody poézie u Lužických Srbov, Benedikt Dyrlich so svojím tímom už rozmýšľa o ďalšom ročníku. Ten bude mimoriadny, lebo sa bude sláviť storočnica
Jurija Brězana (9. 6. 1916 – 12. 3. 2006).
Prof. Dr. Dietrich Šołta usilovne pracuje
na jeho biografii.
L A D I S L AV VO L KO

CENY A PRÉMIE
LITERÁRNEHO FONDU
ZA ROK 2014
Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2014:
Július Balco za román Kliatba žltých
ruží (VMS)
Vydavateľstvo Matice slovenskej zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za
významný edičný čin.

Prémie v rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok
2014:
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– v kategórii poézia Ján Tazberík za
dielo Spodný bod svetla (SSS)
– v kategórii próza Veronika Šikulová za dielo Medzerový plod (SLOVART)
– v kategórii dráma Peter Lomnický za div. hru Karl Marx: Kapitál (ARÉNA)
– v kategórii literatúra pre deti a mládež František Rojček za dielo Snehuliačik šepol mame (VMS)
– v kategórii literatúra faktu Tina
Čorná za dielo Rozhovory – Kornel Földvári (DÚ)
– v kategórii literárna veda Albert
Marenčin za dielo Básnici a rebeli (MARENČIN PT)
– v kategórii esejistika Etela Farkašová za dielo Vrstvenie času (VSSS)
n

Cena Ivana Kraska za rok 2014
Porota cenu neudelila.
Prémie v rámci Ceny Ivana Kraska
za rok 2014:
Peter Prokopec za básnickú zbierku
Nullae (F.R.&G.)
Roland Oravský za román Hypnos
(FORZA MUSIC)
n

Cena Imre Madácha za rok 2014
– za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:
Zoltán Németh za dielo Kunstkamera
(KALLIGRAM)
Vydavateľstvo KALLIGRAM zároveň
získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin.

Porota cenu neudelila.

Prémie v rámci Ceny Imre Madácha
za rok 2014:
Zorán Ardamica za dielo Örökországi és más történetek – Z Večnej krajiny
a iné príbehy (MEDIA NOVA M)
Zoltán Szalay za dielo Drága vendelinek – Drahí vendelíni (KALLIGRAM)
Enikő Thiele-Csekei za dielo Filmkockák visszafelé – Filmové políčka odzadu (AB ART)
Margit Garajszki za preklad diela Pavel Vilikovský: Egy igazi ember története – Príbeh ozajského človeka (KALLIGRAM)
Erika Vályi Horváth za preklad diela
Ivana Dobrakovová: Halál a családban –
Prvá smrť v rodine (AB ART)
n

Cena Ivana Franka za rok 2014
– za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:
Vasiľ Dacej za román Majkiv kapital –
Majkov kapitál (DAFONS)
Vydavateľstvo DAFONS zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin.
– za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny:
Ivan Jackanin za preklad diela Ľuboš Jurík: Smerť ministra – Smrť ministra
(TIMPANI)
Vydavateľstvo TIMPANI zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin.

– za preklad zo slovenčiny do maďarčiny:
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Prémie v rámci Ceny Ivana Franka
za rok 2014:
Eva Oleárová za dielo Akordi dnja –
Akordy dňa (SUSS)
Július Paňko za dielo Vymrijana podorož – Vysnívaná cesta (SUSS)
Sergej Makara za dielo Ja vyris
v Karpatach – Vyrástol som v Karpatoch
(JC Partner)

POCTA
EVE KOSTOLÁNYIOVEJ
Fenomén osobnosti speváčky Evy Kostolányiovej (2. 11. 1942 Trnava – 3. 10.
1975 Bratislava) dodnes oslovuje generácie poslucháčov populárnej hudby.
Pôsobila vo Vojenskom umeleckom súbore, bratislavskej Tatra revue, účinkovala
s vlastnou skupinou HEJ, ale aj v desiatkach televíznych programov, a vyskúšala si aj muzikálovú postavu v televíznej
úprave operety Mamzelle Nitouche. Rozhlasový redaktor a publicista Martin Jurčo pripravil spomienkový program o kariére tejto interpretky populárnej hudby
prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych
rokov. V spolupráci s orchestrom Art Music Orchestra pod taktovkou umeleckého
vedúceho tohto súboru a člena Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
trubkára Marka Bielika vznikol koncertný program Pocta Eve Kostolányiovej.
Art Music Orchestra sa zložením približuje niekdajšiemu Tanečnému orchestru
Československého rozhlasu v Bratislave.
Práve s týmto telesom nahrala väčšiu časť
repertoáru aj Eva Kostolányiová.
V spomienkovom programe prizvali
tvorcovia na spoluprácu aj spevácky zbor
Lúčnica, ktorého členovia so zbormajsterkou Elenou Matušovou interpretovaslovenské pohľady 9
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li vo všetkých skladbách tie časti, ktoré
v origináloch spievala vokálna skupina.
Spojenie s Lúčnicou bolo viacnásobne
symbolické. Okrem toho, že členovia
zboru Lúčnice majú blízko k členom Art
Music Orchestra, Eva Kostolányiová bola
od štrnástich rokov sedem sezón tanečnicou Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu. Možno tam sa zrodila jej láska
k ľudovej piesni, ktorú potvrdila napríklad v piesni Povej, vetrík, ktorú zaradila do svojho repertoáru. Podobne mala
v repertoári rôzne úpravy ľudových piesní aj v čase svojho pôsobenia v Orchestri
Braňa Hronca a Ľuba Beláka. Navyše,
Dom umenia v Piešťanoch je v súčasnosti
scénou umeleckého súboru Lúčnica, kde
sa jeden z koncertov uskutočnil (ďalšie
odzneli vo Veľkom koncertnom štúdiu
Slovenského rozhlasu v Bratislave a v Divadle Jána Palárika v Trnave). V úpravách pre orchester a zbor vyzneli melodické piesne sýto a impozantne.
Veľký koncertný program je najväčším,
aký orchester Art Music Orchestra doteraz realizoval. V roku 2010 uviedol prvý
z cyklov koncertných programov venovaný spomínanej speváčke. Vtedy orchester už dlhší čas spolupracoval s publicistom Martinom Jurčom a medzitým sa
uskutočnila aj veľká výstava fotografií
speváčky, ktorá bola s úspechom uvedená aj v Západoslovenskom múzeu v Trnave, v Galérii Slovenského rozhlasu
a v Hudobnom múzeu Slovenského národného múzea – v kaštieli v Dolnej Krupej.
V programe odzneli najznámejšie
piesne z repertoáru Evy Kostolányiovej –
napríklad Keď si sám, Farebný sen, Prima
panoptikum či Až bude pokosená tráva.
Mnohými z nich tvorcovia pripomenuli
aj významné rozhlasové osobnosti, kto153
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ré dávali speváčke príležitosť budovať si
vlastný repertoár (Peter Hanzely, Andrej
Lieskovský, Karol Elbert, Tomáš Seidmann, Vieroslav Matušík, Ivan Horváth
a ďalší). Uvádzané piesne zaspievali členky Art Music Orchestra Kristína Bielčiková, Magdaléna Lekárová a Júlia Vlčková. Dve piesne interpretovala stála hostka orchestra šansoniérka Jana Hubinská a predstavil sa aj stály hosť orchestra, spevák Zdeněk Sychra. Okrem hitu
z vlastného repertoáru Kamila zaspieval
v duete s Janou Vlčkovou ďalší Kostolányiovej hit Haló tam, ktorý pôvodne naspievala s hercom a spevákom Michalom
Dočolomanským. V muzikále Na skle maľované totiž mala pôvodne účinkovať aj
Eva Kostolányiová, no pre jej zdravotné
problémy k spolupráci už neprišlo.
Vizuálne atmosféru programu vytvárali fotografie Evy Kostolányiovej z rôznych etáp jej súkromného i koncertného
života, mnohé aj neznáme, premietané na
plátno umiestnené na pódiu. Obohatením
boli videodokrútky Martina Thumu s autorskými spolupracovníkmi Evy Kostolányiovej (hudobní skladatelia Igor Bázlik,
Pavol Zelenay, Ali Brezovský a textár Peter Brhlovič).
Návštevníci koncertov Kostolányiovej sa tak možno po prvýkrát dozvedeli
o zákulisí vzniku jej repertoáru i súdobých podmienkach, ovládajúcich hudobnú scénu. Je pozitívne, že aj dnes sú interpretáciou Kostolányiovej piesní a jej
osobnosťou nadšení mnohí mladí ľudia,
tak ako speváčky aj hudobníci z Art Music Orchestra.
I V E TA P O S P Í Š I L O V Á
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V MOSKVE ZALOŽILI
ŠTÚROVU SPOLOČNOSŤ
Dňa 22. mája 2015 sa konalo stretnutie slovakistov na slovakistike Moskovskej
univerzity k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Konferenciu otvoril riaditeľ Slovenského inštitútu v Moskve Ján
Šmihula. Referáty sa týkali literárnohistorických udalostí, kodifikácie slovenského jazyka, národnej filozofie na osi Západ – Slovensko – Východ, odkazu Ľ. Štúra slovanskému svetu v spise Slovanstvo
a svet budúcnosti (ktoré však Štúr napísal
už v porevolučnej beznádeji a depresii),
štúrovskej témy v umeleckej literatúre
atď.
Pri tejto príležitosti známa slovakistka prof. Alla Mašková iniciovala založenie
Spoločnosti Ľudovíta Štúra.
M Á R I A B ÁT O R O V Á

L

LECHÁREŇ
HA-HA-HÁDANKA

Kedy sa slovenskí učitelia dostanú
k peniazom?
(Keď vyzbierajú od žiakov na školský
výlet.)

K VECI
– Pišta, pri jedle sa Pohľady nečítajú!
– Ááále, veď ja jem pri čítaní.

slovenské pohľady 9
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JESENNÉ VÝRO(B)KY
Viete, že sofobici sú ľudia, čo majú
chorobnú hrôzu z učenia? Do ešte väčších
extrémov zachádzajú pronemofobici, ktorí sa totiž desia už aj rozmýšľania.
n

– Alegória je, keď autor poučuje ľudí
k lepšiemu.
– Humoreska je poviedka s opornou
tematikou.
– Vety poznáme holé a chlpaté.
MILAN LECHAN

September je májom jesene – A. Nonym
n

Škola – základ života? Paradox vo svete vládne! / Dopoviem aj ostatok: / V škole bol vždy dostatočný – / v živote má dostatok – M. Kenda
n

Jeseň spláca zemi listy, ktoré požičala
letu – G. Ch. Lichtenberg
n

Bol som veľmi zlý žiak, ale Hrabal mal
samé päťky – J. Menzel
n

Zelená alternatíva: Tých, čo pre stromy nevidia les, treba poslať do... hája –
A. Tešovičová
n

Poznámka v žiackej knižke herca Petra Nárožného: „Jazdil na stoličke ako
na autíčku, a keď ma uvidel, drzo zatrúbil.“

ŽIAKOVINY
– Na hodine literatúry si rád pod lavicou niečo prečítam.
– Dialóg je poloha dvoch alebo viacerých osôb.
– Balada je epický žáner ľudskej spoločnosti.
– Opis je forma pomocou slov.
– Fejtón je autor, ktorý píše ľahko pod
čiarou.
– Poviedka je krátky epický verš, ktorý
vyjadruje rozprávanie o živote.
slovenské pohľady 9
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SÚŤAŽ NA PÔVODNÝ
DIVADELNÝ
A ROZHLASOVÝ TEXT
Literárny fond – výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla
a zábavného umenia a výbor Sekcie pre
pôvodnú literatúru v súlade so svojím
poslaním stimulovať kvalitnú pôvodnú
dramatickú tvorbu a RTVS – vypisuje
Tvorivú súťaž na pôvodný divadelný
a rozhlasový text. Partnerom súťaže je
Slovenský rozhlas ako súčasť Rozhlasu
a televízie Slovenska.
Tvorivá súťaž sa vypisuje v týchto oblastiach:
1. v oblasti divadla:
a) pôvodná divadelná hra
b) hra pre deti a mládež
c) bábková hra
2. v oblasti rozhlasu:
a) pôvodná rozhlasová hra
b) rozhlasová rozprávková hra a hra
pre deti a mládež
c) feature, esej
3. oblasť – adaptácie:
a) v oblasti divadla – adaptácia epického a lyrického diela bez ohraničenia
pôvodu
b) v oblasti rozhlasu – adaptácia slovenského epického a lyrického diela.
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Vo všetkých troch oblastiach možno
udeliť 3 ceny:
• v oblasti divadla a rozhlasu:
1. cena 1.000,– €
2. cena 750,– €
3. cena 500,– €
• v oblasti adaptácie:
1. cena 500,– €
2. cena 350,– €
3. cena 150,– €
Do súťaže môžu byť prihlásené iba
pôvodné práce, ktoré neboli nikde ponúknuté na zverejnenie a ani sa v príslušnom kalendárnom roku nezúčastnia
inej autorskej súťaže na Slovensku, o čom
predloží autor čestné vyhlásenie. Toto
obmedzenie platí až do vyhlásenia výsledkov súťaže. V prípade porušenia tejto
podmienky môže gestor súťaže cenu odňať a požadovať vrátenie finančnej čiastky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť práce,
ktoré boli vytvorené v predchádzajúcom
kalendárnom roku v Programe ALFA organizovanom výborom Sekcie pre tvorivú
činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby Literárneho fondu.
Súťaž je anonymná.
Do zvláštnej obálky označenej heslom „Pôvodný divadelný text“ alebo
„Pôvodný rozhlasový text“ súťažiaci
vloží vyplnenú prihlášku. Na súťažných
príspevkoch autor svoje meno neuvádza.
Práce a prihlášku je potrebné poslať v 3
exemplároch na adresu:
Literárny fond, Grösslingová 55,
815 40 Bratislava.
Práce prihlásené do súbehu sa nevracajú.
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Uzávierka tvorivej súťaže je 30. 9.
2015.
Výsledky tvorivej súťaže budú zverejnené prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie a internetu do 15. 12. 2015.

S

P
PRIPOMÍNAME SI
V SEPTEMBRI

Mesačník pre deti Včielka – 90
Časopis začala vydávať Matica slovenská spoločne s Čs. Červeným krížom v Martine. Prvé roky
ho redigovali Štefan Krčméry a František Volf, výtvarno-grafickú úpravu
robil Jaroslav Vodrážka
a ilustrovali ho výtvarníci Ján Hála, Janko Alexy, Martin Benka, Jozef Hanula
a Štefan Bednár. Autorsky do Včielky
prispievali o. i. Jozef Cíger Hronský, Elena Maróthy-Šoltésová, Ľudmila Podjavorinská, Sidónia Sakalová-Gabajová a ďalší.
Začal vychádzať 1. septembra 1925.
n

Ján Valach – 90
Významný slovenský
organista, klavirista, hudobný skladateľ, dirigent
a hudobný pedagóg a veľký propagátor slovenskej
hudby zanechal umelecké stopy v mnohých krajinách sveta. Okrem Slovenska, kde roky
dirigoval Spevácky zbor slovenských učiteľov, bol korepetítorom a neskôr asistentom dirigenta v opere SND v Bratislave či
slovenské pohľady 9
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umeleckým šéfom spevohry DJGT v Banskej Bystrici, pôsobil ako sólista organovej hry Symfonického orchestra v Káhire
a vyučoval na tamojšom konzervatóriu.
Roku 1968 dirigoval belgickú premiéru
Suchoňovej Krútňavy v Kráľovskej flámskej opere v Antverpách. V Belgicku, kde
momentálne žije, dirigoval aj Antverpský
komorný zbor, Kráľovskú flámsku operu v Antverpách, bol dirigentom opery
v Gente, umeleckým šéfom a dirigentom
Kráľovskej oratoriálnej spoločnosti Arti
vocali Antwerpen. Každoročne viedol Letné kurzy pre organ a improvizáciu v Antverpách. Ako dirigent a koncertný organista vystupoval v mnohých hudobných
centrách v Európe i v USA (o. i. v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Holandsku, Maďarsku, Francúzsku, Taliansku, v Egypte,
Rusku i v USA). Pôsobil v porotách medzinárodných súťaží a tiež komponoval
(o. i. viac ako 120 organových skladieb).
Mnohé z nich sú v archívoch svetových
rozhlasov, televízií, resp. na rozličných
nosičoch. Belgicko ho ocenilo Radom
Koruny a ministerstvo zahraničných vecí
Zlatou medailou za celoživotnú činnosť
a propagáciu slovenskej kultúry.
Narodil sa 22. septembra 1925 v Hnúšti.
n

Igor Kšiňan – 75
Vyštudovaný elektrotechnik (SVŠT
v Bratislave) sa venoval spočiatku výsostne odbornej problematike ako autor
(odborné monografie, resp. vysokoškolské učebnice) aj ako pedagóg (Strojnícka
fakulta SVŠT v Bratislave). O čosi neskôr
ho zaujala literárna tvorba, najmä próza. Po prvej uverejnenej poviedke Stopa
v piesku v antológii Na zemi (1975) publikoval v časopisoch aj ďalšie a tri roky
slovenské pohľady 9
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nato mu vyšla debutová novela s názvom
Blízkosť. Skúsil to aj s románom, ale jeho
dva pokusy zostali len v rukopisnej podobe. Zostavil zborník esejí a článkov My
v Európe, ktorý vyšiel roku 1997. Priaznivcov futbalového Slovana potešil roku
2012 knihou 90 belasých rokov, ktorú napísal spolu s ďalším vynikajúcim znalcom
športu novinárom Igorom Mrázom.
Narodil sa 4. septembra 1940 v Bátovciach.
n

Milan Húževka – 75
Píše prevažne pre deti a mládež povesti,
resp. rozprávky zo stredného Slovenska,
čo súvisí s jeho celoživotným záujmom
o folklór a ľudovú slovesnosť (o. i. v roku
1971 založil v Púchove folklórny súbor
Váh). Ako absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre pôsobil istý čas ako
pedagóg v Ilave, resp. v Púchove, potom
pôsobil vo funkcii šéfredaktora časopisu
Poľovníctvo a rybárstvo a napokon roku
1995 si založil vlastné vydavateľstvo,
v ktorom vyšlo viacero zaujímavých titulov, o. i. aj monografie obcí ako Dohňany,
Čavoj, Borčice, Horná Poruba, Lednica,
Mestečko, Lednické Rovne, Záriečie a i.
Z jeho najznámejších kníh povestí spomeňme Žobrákov poklad, Hrobľa plná
zlata, Psí knieža, Čarokrásna Ruca, Jeleň
kráľovnej víl, Meč slepého rytiera, Devana
bohyňa lovcov, Trenčianske povesti. Ako
zaujímavosť pridajme, že je náruživým
poľovníkom a stál pri zrode známych
poľovníckych slávností Dní svätého Huberta, ktoré sa od roku 1990 pravidelne
konajú vo Svätom Antole.
Narodil sa 5. septembra 1940 v Dohňanoch-Zbore.

157

18. 8. 2015 8:49:53

n

Milan Šútovec – 75
V čase, keď pracoval
v Slovenských pohľadoch
(1963 – 1970), mu vyšla debutová knižka próz
Tieňohry (1968), o sedem rokov neskôr aj román Muži a zbrane, z jeho scenára vznikol film Súkromná vojna
(1977). Potom sa už systematicky venoval
literárnej vede (Ústav slovenskej literatúry SAV). Po roku 1989 sa ocitol vo víre
celospoločenského a politického diania
(poslanec vtedajšieho Federálneho zhromaždenia, člen predsedníctva a predseda
Snemovne národov, vedúci kancelárie
Nadácie K. Adenauera). V odbornej problematike sa venoval najmä dielu Margity
Figuli, Františka Švantnera a Dobroslava
Chrobáka (štúdie o nich vyšli v roku 1982
súborne v knihe Romány a mýty). Na výber z jeho literárnych kritík, ktorý vyšiel
pod názvom Rekapitulácia nekapitulácie
(1990), nadviazal výber z recenzií, esejí,
kultúrnohistorickej a politickej publicistiky s názvom Zo šedej zóny. Z ďalších odborných publikácií spomeňme O epickom
diele, Umenie v službách totality 1948 –
1956 (spoluautor), Mýtus a dejiny v próze
naturizmu, z ďalších eseje Semióza ako
politikum alebo Pomlčková vojna a knihu
rozhovorov a statí Demokratické ovzdušie
a politický smog. Pred štyrmi rokmi mu
vyšiel výber fejtónov Maslo na našich hlavách.
Narodil sa 12. septembra 1940 v Martine.
n

Kamil Peteraj – 70
Verejnosť ho pravdepodobne vníma viac ako autora desiatok skvelých
158
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piesňových textov k pesničkám najznámejších
slovenských interpretov
a možno menej ako vynikajúceho básnika, čo
zaujal už roku 1965 debutovou zbierkou Sad zimných vtákov, ktorou ideovo inklinoval
ku konkretistom z Trnavskej skupiny. Po
dvoch zbierkach Čas violy a Kráľovná noci
už ďalšia s názvom Vychádzka s večernicou
prináša jeho svojský básnický pohľad na
svet, ktorý najmä tematicky rozvíja a obohacuje aj v ďalších zbierkach, napr. vo výnimočnej Lipohrádok (1973 a roku 2004
aj druhé upravené vydanie), ale aj v ďalších knihách básní, resp. textov, obrazov,
aforizmov, sentencií (Faust a margaréty, Minútové básne, Útechy/maximy/telegramy, Sekunda rozkoše, Dom panny, Lyrické korzo, Aleluja, schúlená, Breviár lásky, V slepých uličkách, Voňavé tajomstvá
– bonmoty a bonmotá, Čo sa šepká dievčatám, výber Toto je moja reč, Bosá v priesvitných šatách, Milujte sa s láskou a i).
Viaceré jeho básne boli preložené a publikované v cudzích jazykoch v zahraničí. Vyšlo mu niekoľko výberov z piesňových textov (Texty, Bosá láska, 77 piesňových textov, Pop texty, Čo bolí, to prebolí, Slávne texty slávnych piesní). Napísal dve humoristicky ladené knižky Lode
v delíriu. Bonmottá a Motýľ z iného neba,
dve knižky pre deti Malá myš a veľký slon
a Celý rok sa hráme, scenáre pre film i televíziu (Smoliari, Cyrano z predmestia
– spolu s J. Štrasserom, Baal, Adam Šangala), preložil mimoriadne úspešné muzikály, dva v spolupráci s Milanom Lasicom
(Husári a Svadby z klobúka) a jeden sám
(Loď komediantov). Jeho meno nájdeme na mnohých albumoch špičkových
slovenských spevákov najmä M. Gombislovenské pohľady 9
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tovej, M. Žbirku, P. Hammela a Prúdov,
skupiny Collegium Musicum, Modusu,
R. Müllera, R. Grigorova, V. Patejdla, P. Lipu. V tejto oblasti je spolu s Borisom Filanom považovaný za zakladateľa modernej slovenskej textovej tvorby. Ako zaujímavosť uvádzam, že prvú báseň v živote
mu uverejnili pred vyše päťdesiatimi rokmi práve Slovenské pohľady (1964).
Narodil sa 18. septembra 1945 v Bratislave.
n

Marián Pauer – 70
Novinár, publicista
(žurnalistika na FF UK
v Bratislave) pôsobil desiatky rokov v rôznych redakciách, o. i. Nové slovo, ČSTK, resp. TASR, Literárny týždenník, Práca
– od roku 1999 vo funkcii šéfredaktora).
Venuje sa najmä zostavovaniu obrazových publikácií, ale aj odbornej a esejistickej tvorbe z oblasti fotografie. Ako
uznávaný expert je členom mnohých odborných porôt doma i v zahraničí (o. i.
od roku 1997 je oficiálnym delegátom
SR v Medzinárodnej federácii fotografického umenia FIAP). Debutoval roku
1987 monografiou s názvom Eugen Lazišťan, ktorú venoval tomuto zakladateľovi
knižnej kultúry na Slovensku. Postupne
zostavil, resp. spolupracoval pri zostavení výpravných obrazových publikácií
ako Báseň o Kriváni (autori Milan Rúfus
a Martin Martinček), Ako sa krúti svet
(s M. Martinčekom). Hold Martinčekovi
vzdal v knihách Chvála svetla, Čas slnka
a v monografii s rovnomenným názvom
Martin Martinček. Autorskú monografiu
výberu z diela predstavil aj jeho manželke, rovnako vynikajúcej umelkyni Ester
slovenské pohľady 9
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Šimerovej-Martinčekovej (1988). V samostatných obrazových publikáciách
predstavil známeho fotografa Deža Hoffmanna (Fotograf Beatles), umelecké fotografie autorov Antona Fialu (Aký nádherný svet. Antarktída a ostatné kontinenty,
Galéria svet), Karola Kállaya (Súvislosti),
Ester Plickovú, sochárske dielo Artura
Fleischmanna, fotografie Milana Rastislava Štefánika (Obrazopis sveta) a ďalších.
Viac než polovica z nich vyšla vo Vydavateľstve Matice slovenskej. Roku 2014 mu
vyšla kniha Kapitoly o fotografii.
Narodil sa 20. septembra 1945 v Trenčíne.
n

Peter Mišák – 65
Básnik a publicista
s pedagogickým vzdelaním (PF v Banskej Bystrici) po náročnej práci
vedúceho odborného redaktora zdravotníckych
učebníc a medicínskych
publikácií (Vydavateľstvo Osveta v Martine) pracoval od roku 1992 v Matici
slovenskej (o. i. niekoľko rokov ako šéfredaktor Slovenských národných novín). To už mal za sebou vydania troch
básnických zbierok (debutovú Listovanie
z roku 1982, Apel – spolu s L. Lajčiakom
a P. Matisom a Deň). Ako novinár napísal
množstvo esejí, článkov a recenzií. Roku
1998 mu vyšla zbierka básní s názvom
Soľ v nás, za ktorú získal cenu vtedajšieho
predsedu Svetového kongresu Slovákov
Paula Rusnáka. Skôr než mu vyšla ďalšia básnická zbierka Necelé sonety o láske
(2004), pripravil na vydanie Malý slovník
slovenských spisovateľov (2002). Nateraz
jediná zbierka zaujímavých poviedok
Pointa smrť mu vyšla roku 2007. V spo159
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lupráci s Petrom Vrlíkom napísal Povesti
z Liptova (2008). O štyri roky neskôr mu
vyšli Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch a v matičnom vydavateľstve roku
2013 Rozprávky spod slovanskej lipy (opäť
v spolupráci s P. Vrlíkom). K poézii sa
vrátil zbierkami Rozhovor na ulici (2009)
a Stanice (2014). Pre rodné mesto pripravil v spolupráci s Radoslavom Kenderom
dva ročníky Ružomberského literárneho
kalendára. Dnes je významným činovníkom v Spolku slovenských spisovateľov
(podpredseda).
Narodil sa 10. septembra 1950 v Ružomberku.
n

Maroš Bančej – 55
V súčasnosti sa takmer výlučne venuje novinárskej práci (Slovenské
národné noviny), viac
ako básne či poviedky
píše eseje, články a recenzie. Od roku 1990 pôsobil
v časopise pre mladých literátov Dotyky (o. i. aj ako šéfredaktor),
potom vo vydavateľstve ARS LITERA
(šéfredaktor) a v Slovenskom rozhlase
(šéfredaktor Rádia Devín). Ako básnik
sa uviedol publikovaním v antológiách
a literárnych časopisoch a neskôr aj knižne v trojici s Jánom Litvákom a Jožom
Urbanom v zbierke Výstrel z motyky
(1990). Po ďalšej zbierke, tentoraz už
samostatnej, s názvom Príliš tesná koža
(1995) nasledoval súbor esejí v knihe
Maroš – Klebety a fakty (1997) a rok nato
opäť básnická zbierka Vampiriáda. Pre
rozhlas písal aj scenáre a dramatické texty, pre kapely a interpretov piesňové texty. Ako spomienku na zosnulého priateľa
Joža Urbana zozbieral to najlepšie z jeho
160
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diela do knihy „Zúrivo, nežne, svoj...“
(2011).
Narodil sa 4. septembra 1960 v Michalovciach.
n

Marián Milčák – 55
Od ukončenia štúdia
roku 1984 na FF UPJŠ
v Prešove (slovenčina –
nemčina) sa venuje pedagogickej práci (vyučuje dejiny a teóriu slovenskej a svetovej literatúry
na FF UPJŠ v Košiciach). Píše poéziu a literárnovedné práce, prekladá z poľského,
ruského a nemeckého jazyka. Debutoval
roku 1989 básnickou zbierkou Priestupný
rok, po ktorej v krátkom časovom slede
vyšli ďalšie tri (Mramorová sieň, Pevné
hviezdy – Prémia Literárneho fondu roku
1992 a Plnosť). Ako básnik sa v každej
zbierke snaží inovovať vlastnú vnútornú
výpoveď, v ktorej častým obsahovým motívom je smrť (Ženy obedujúce s mŕtvym,
Siedma kniha spánku, Hra s hadmi). Z literárnovedných prác spomeňme tituly
ako O nezrozumiteľnosti básnického textu
(2004), Mýtus a báseň (2010), Ako sa číta
báseň (2013).
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