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ROK, AKÝ
BUDEME CHCIEŤ

NA LITERATÚRU, UMENIE A VEDU

ROČNÍK IV. + 130.

M A R I Á N

T K Á Č1 2014

Zhruba 2014. rok od narodenia Ježiša Krista 
(ako totiž vieme, Kristus sa nenarodil v roku 
nula; mních Dionysius Exiguus, ktorý v 6. sto-
ročí určil dátum, kedy sa mal Ježiš narodiť, sa  
s veľkou pravdepodobnosťou pomýlil: plus mí-
nus šesť rokov) bude – a to vieme vari naisto –  
1120. rokom od smrti kráľa Svätopluka, 150. 
rokom od narodenia Andreja Hlinku, 95. rokom 
od tragického úmrtia Milana Rastislava Štefáni-
ka. Aj 75. rokom od 14. marca 1939, aj od neča- 
kaného prepadu vznikajúceho štátu južnými  
susedmi, nazývaného Malou vojnou, aj 70. ro-
kom od 29. augusta 1944. A to zaiste nie sú všet-
ky nuly a päťky, ktoré si pripomenieme. Nulu na 
konci bude mať napríklad aj Janko Silan (v no-
vembri), päťku na konci aj oživotvorenie Matice 
slovenskej (v auguste). Takže bude si čo pripomí-
nať, oprašovať, nanovo interpretovať, bude nad  
čím smútiť i čo oslavovať. V národe, v Matici 
i v jej médiách. 

Budeme mať príležitosť interpretovať Svä-
topluka ako panovníka, ktorý (chvalabohu a nie 
bohužiaľ, ako to už zaznelo, dokonca na prvom 
zasadnutí nového matičného výboru!) rozširo-
val svoje (teda aj naše) územie, hľadel na Západ 
a nedoceňoval Východ. Že Západu, teda Lotrin- 
sku, vlastnoručne daroval dvojramenný erb, 
a to ako krstný otec Arnulfovho ľavobočka Zven- 
tibolda, neskoršieho lotrinského kráľa. Budeme 
sa môcť aj poškriepiť – ak bude treba – o jeho 
prístupe k Metodovým učeníkom. Či vskutku ve- 
dome (alebo len z ľahostajnosti či dokonca ne-
vedomosti?) „daroval“ slovanskému Východu 
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vzdelaných Metodových žiakov. A ešte jedna kacírska otázka: máme doslovne 
veriť franským kronikárom o jeho zrade strýka Rastislava? Neurobili z neho 
Frankovia zradcu svojho strýka úmyselne a len preto, že v skutočnosti zradil 
ich (franské) záujmy, keď sa spojil v onom slávnom roku 871 so Slavomírom 
a obrátil svoj meč proti nim? Pýtajme sa, premýšľajme, meňme zaužívané 
súdy, ak dôjdeme k inej pravde. Isteže, nezabúdajme, že Svätopluk bol moc-
ným či dokonca hrozným a obávaným kráľom, no v jeho časoch králi boli takí. 
Jeden z jeho nasledovníkov, Štefan („za slobodna Vajk“), bol dokonca vyhlá-
sený za svätého napriek tomu, že dal kruto príkaz zabiť svojich príbuzných. 
Rok 2014 bude teda aj rokom kráľa Svätopluka. (A príde raz aj rok panovníka 
Rastislava, v ktorom iné kresťanské cirkvi ako pravoslávna ešte vždy nevidia 
svätca napriek tomu, že on „vystlal cestu“ k svätosti Konštantína-Cyrila a Me-
toda!)

A prichádza aj čas, aby sme si viac ako inokedy spomenuli aj na dvoch 
mužov, ktorých kanonizoval náš parlament a tým ich (popri Alexandrovi Dub-
čekovi) označil za hodných úcty: Andreja Hlinku a Milana Rastislava Štefá-
nika. Na oboch sme museli povinne zabúdať pred rokom 1989, ale aj po tom 
prelomovom roku sú chápaní raz väčšmi, inokedy menej a inak, akoby nie  
z „nášho sveta“.

Dokončime teda rehabilitáciu toho prvého: on naozaj nebol nijakým fa-
šistom, áno, bol mužom slova i činu, bol politikom, mal svoje názory. Len už 
ho konečne nenáležite nenálepkujme, priznajme mu, čo mu patrí: pokúšal sa 
o míľniky na našej historickej ceste k prítomnosti. Skúsme sa na chvíľku po-
zrieť na svet a časy, v ktorých žil, jeho očami. A možno mnohé z jeho slov 
a najmä skutkov pochopíme inak, ako keby sme sa naďalej a tvrdohlavo poze-
rali na Hlinku cudzími očami, očami takpovediac Prahy či boľševickej Moskvy.

A objasňujme, až pokiaľ celkom neobjasníme bolestnú stratu toho druhé-
ho. Pýtajme sa: ako to v skutočnosti bolo, čo mohlo byť onoho 4. mája 1919? 
A ako by bolo, keby v onen deň Štefánik, očakávajúci privítanie s vojenskou 
poctou (mal pri sebe na to nachystanú šabličku), úspešne pristál vo Vajno-
roch? Aké by bolo Slovensko mesiace a roky potom? A buďme aj konkrétni 
a domýšľajme, potrápme si mozgy: udialo by sa 14. marca 1939 „to“, čo sa 
udialo, alebo by sa „to“ udialo inak a dokonca už skôr? Veď Štefánik, ktorý by 
v ten deň, teda 14. marca 1939, mal (len) necelých 59 rokov, prilietal do Bra-
tislavy (a nie do Prahy!) a vraj chcel byť tu sídliacim viceprezidentom! A is-
teže a ďalej: bol by potom prebehol 29. august 1944 v takom „vyhotovení“, 
v akom prebehol?

Rok 2014 je teda aj rokom Andreja Hlinku, i rokom Milana Rastisla-
va Štefánika. Je príležitosťou na mnohoraké a mnohovrstevné rozmýšľanie, 
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hľadanie nových či skutočných právd, na prehodnocovanie. Nech je teda rok 
2014 rokom otáznikov. Lebo bez otáznikov nemajú šancu ani odpovede. Vety 
na konci s bodkou či dokonca výkričníkom.

Ale nielen slovom je človek živý. Práve my, slovenskí intelektuáli, vykla-
dači, ale aj „posunovači“ našich dejín takým smerom, akým bežia, či len krá-
čajú, sme povinní nemlčať, keď – slovami Fraňa Kráľa – „mocní tohto sveta 
rozprestreli svoju vládu všade ako tmavú pavučinu a vo všetkých kútoch majú 
pavúčikov, ktorí im pomáhajú vyciciavať obete, pričom aj oni sa majú dobre“. 
Nie sme – takto vidiac svet – povinní hľadať a ponúkať riešenia? Lebo kto iný, 
ak nie my? A kedy, ak nie teraz? Lebo nejde o nič menej ako o chlieb náš kaž-
dodenný!

Ak je totiž štát dielom ľudským, ktorý spravuje moc politická, národ ako 
dielo Božie vedie moc duchovná a kultúrna, tvorcovia a strážcovia národnej 
duchovnosti, básnici, spisovatelia, národní proroci, u nás Matica. Slovenský 
mysliteľ Štefan Polakovič, autor skvelých, aj keď – ako u nás býva zvykom – 
takmer neznámych Esejí o národe, akoby na okraj dodáva: dovtedy len, kým 
nevystrú ruku za hmotou, aj preto, aj preto... niet časov a režimov, keď netr-
pela Matica. Lebo ak má mať Matica zmysel (mnohými taký spochybňovaný), 
musí mať – a ona aj má – na očiach idey, ktoré ju zrodili. A vtedy je nepoho-
dlná.

Prečítajme si nanovo úvod prvých stanov Matice slovenskej, dielo Jan-
ka Francisciho: „Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slo-
venského. Za cieľ si dala rozširovať a utvrdzovať v členoch slovenského ná-
roda mravnú a umnú vzdelanosť, pestovať a podporovať slovenskú literatú-
ru a krásne umenia a tým napomáhať i hmotný dobrobyt slovenského národa 
a pracovať na jeho zveľaďovaní.“

Múdri boli naši predchodcovia. Vedeli, že „blaho každého národa, ako 
prirodzeného celku, je podmienené jeho duševným rozvojom. Duševne zane-
dbaný ľud nemôže napredovať ani v poľnohospodárstve, ani v obchode, ani 
v priemysle. Ba nemôže dosiahnuť ani len skromný dobrobyt...“ To sú slová 
z Promemorie Matice slovenskej z 15. januára 1873. Vlastenectvo v tom naj-
širšom vydaní.

Zopakujme: vlastenectvo v matičnom podaní je predovšetkým činoro-
dosť, obetavosť, dobrovoľníctvo, činy a skutky, do ktorých vyúsťuje pocit hr-
dosti či láska k vlasti a národu, vlastenectvo a kultúrnosť v tom najširšom chá-
paní, ako odpoveď pochybovačom, ale aj pripomienka nám. Nepochybujúcim.

Patrí sa na prelome 150. a 151. roka v matičných dejinách zdôrazniť, že 
ak náš národ, a teda aj Matica, chce prežiť ďalších 150 rokov vo svojom štá-
te, sme povinní prorocky odpovedať na výzvy dneška. Naša Matica, pokladni-
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ca tradičných hodnôt, Kráľovná a Ochrankyňa národa – akoby pod tajomným 
plášťom Patrónky Slovákov Sedembolestnej –, má mať odvahu byť vlastenec-
kou ustanovizňou v najširšom zmysle slova. Má mať silu byť tvorcom a stráž-
com národnej duchovnosti, udržiavateľom tradícií, svedomím národa a pro-
rokom slovenskej budúcnosti. Iste, iste, musíme si byť vedomí, že proroci, ako 
služobníci ducha, sa nikdy nebáli postaviť pred kráľov i kňazov a hovoriť im aj 
nepríjemné pravdy. Že proroci žili v dobrovoľnej chudobe – aj náš Štúr, ktoré-
mu zasvätíme rok 2015, prešiel tŕnistú cestu životom v chudobe, za ktorú by 
sme sa ešte dnes mali červenať...

Konajme, čiňme sa a nesťažujme si! Lebo veruže žijeme si tu na našom 
Slovensku vlastne len tak, ako si zaslúžime, nie inak. Teda tak, ako chceme, 
ako svoju vôľu vyjadrujeme pri volebných urnách. Natoľko sa máme dobre, 
nakoľko sme ochotní nebáť sa a nesedieť po kútoch a byť činorodí. Ako vieme 
pomenúvať veci podľa vlastného rozumu a srdca a následne konať. Nie, tok 
našich dejín nezvrtneme jedným slovom ani jedným švihnutím biča. Nemá-
me nielen pevný bod, aby sme pohli Európou a svetom (lebo tam sa, predo-
všetkým tam, roja pavúčiky vyciciavajúce obete), ale ani dostatok síl a vplyvu. 
Náš čas napokon plynie inak, zrejme pomalšie ako inde. Nie sme ako tí, ktorí 
si pokojne stavajú osady na cudzom území.

A predsa a napriek tomu: rok 2014 bude taký, aký budeme chcieť. Aby 
bol.
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Ondrej Zimka: (R)evolúcia, bronz, 2009
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LIPA V ZIME SPIEVA:

Premrhala som kvety v čase,
lež znám už hudbu večnosti.
Mám už len ticho v svojom hlase
a v snení úsmev milosti.

Ja čakám verne roky celé,
a nikdy ešte nie je dosť.
Raz bude všetko celkom biele,
raz bude všetko len môj skvost;

a sladkosť, ktorú vzali včely,
nebesá ešte navrátia
a bude znova jasať skvelý
spev vtáctva i ja, dojatá,

a z nevedomých hĺbok bytia,
ako sa vrství vôkol mňa,
rubači pravú tvár mi chytia
a zistia, že je tajomná.

Ešte som k tomu nedospela,
ešte viem málo, čo je kríž.
Raz naň sa zmením, jak som chcela –
a tak ma najviac odmeníš,

ó, Bože nášho Spasiteľa,
ó, Bože, ktorý teraz spíš
so mnou, kým v zime celá, celá
sa chviem: Blíž k Tebe, Bože, blíž...

(Úbohá duša na zemi, 1948)

J A N K O  S I L A N
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PROGLAS TO VŠETKO ODŠTARTOVAL

(ŠTEFANOVI MORAVČÍKOVI K SEDEMDESIATKE)

Slovenským básnikom a našim literátom nech slúži ku cti to, čo napísali v an-
kete Literárneho týždenníka v roku 1995 s titulom: Čo pre vás značí Cyril 
a Metod? Chcem i dnes zopakovať odpoveď Štefana Moravčíka:

„Odkaz týchto veľkých učiteľov nesieme si v krvi, hlboko vo svojom ošar-
panom srdci, ktoré oni večne sceľujú a znovu dávajú dokopy. Naša poézia je 
len nešikovným, menej či viac vydareným pokračovaním ich Proglasu, ktorý 
to všetko odštartoval“ (Literárny týždenník 1995, č. 26, s. 9).

Toto jeho vyznanie vrylo sa mi do srdca až tak, že som si nemohol ne-
všimnúť fakt: okrem dvoch klauzúl („dávajú dokopy“ a „ktorý to všetko od-
štartoval“) celý text má trochejské metrum, teda i po tejto stránke nie je to 
próza, ale báseň.

Keď som si dával dokopy výber zo svojich posledných piatich zbierok 
k svojej osemdesiatke a dal mu názov Prsteň, nasledoval som Moravčíkovo 
trochejské metrum:

„Prsteň, láskou spínajúci jednotlivcov so všetkými jeho blížnymi – na 
púti až k večnému, no v časnosti tak hľadanému, čiastočne i zhliadanému 
Dobru –, by mal byť ten menovateľ, spoločný tým piatim zbierkam...“

Dôležitejšie je to, že i v ďalších svojich prácach chcel som odhaľovať, kto-
ré postupy to Konštantínovo básnické veľdielo nielen v našej, ale i vo sveto-
vej poézii odštartovalo. Za najvýznamnejšiu pokladám básnickú figúru, tzv.  
a n o m i n á c i u, pri ktorej meno (nomen) jej adresáta sa neuvedie pria-
mo, ale pomenovaniami k nemu (ad nomen, adnominatio) privádzajúcimi. 
Tým adresátom v Proglase je panovník R a s t i s l a v (Rastic), pravda, okrem 
všetkých obyvateľov jeho ríše, teda našich predkov:

„Iné však ešte podobenstvo premúdre / povedzme, ľudia, ľúbiaci sa 
vospolok, / túžiaci Božím, ozaj Božím r a s t o m  r á s ť...“ A ešte o pár veršov 
ďalej: „... aby plod Boží v z r á s t o l  v ňom čo najväčšmi.“ (Podobný postup 
použili aj Dante či náš Sládkovič, ako o tom píšem inde.)

Týmto príspevkom chcel som viesť aj analógiu medzi Moravčíkovým 
vyznaním a Proglasom, o ktorom až po celom polstoročí od jeho objavenia 
(1858 – 1908) sa zistilo, že to nie je próza, ale že sú to verše; no predo-
všetkým chcem mu zaželať ešte mnoho rokov plodného života, aby i literárna 
veda, i všetci vnímaví čitatelia postupne a stále odhaľovali hodnoty jeho diela.

V I L I A M  T U R Č Á N Y
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PA V O L  PA R E N I Č K A

NEZNÁMY POMOCNÍK 
ŠTEFANA MOYSESA

Ladislav Zábojský sa zaradil medzi významné osobnosti slovenského nábo-
ženského života v 19. storočí, hoci táto postava je menej známa v širších ná-
rodných a kultúrnych dejinných reláciách. V minulom roku sme si pripome-
nuli viacero kardinálne dôležitých výročí, ako bolo 1 150. výročie od príchodu 
sv. Cyrila a Metoda medzi našich predkov, ako aj 150. výročie založenia Ma-
tice, ktorej historicky prvým predsedom sa stal Štefan Moyses. Matica slo-
venská vznikla roku 1863 v ovzduší miléniových slávností cyrilo-metodskej 
misie, pričom práve na jej tradíciách kultúrnych, literárnych, vzdelávacích, 
ľudovýchovných mal vyrastať a rozvíjať sa začínajúci matičný život. A tu sa 
už priamo dostávame k osobnosti Ladislava Zábojského, ktorý sa ako spišský 
diecézny biskup, ale aj podporovateľ matičného predsedu Štefana Moysesa 
výrazne roku 1863 angažoval na dôstojných cyrilo-metodských oslavách vo 
svojej diecéze, navyše, uplynulo vyše dvestodvadsať rokov od jeho narodenia.

Po prvý raz sa výraznejšie vedecky touto problematikou zaoberal až 
Alojz Miškovič, ktorý roku 1935 v časopise Kultúra publikoval štúdiu Život 
Ladislava Zábojského. Miškovič v jej závere sumarizujúco konštatuje: „Zo Zá-
bojského som nechcel nasilu spraviť národovca slovenského, chcel som mu len 
za uvedomelé prejavy lásky k národu svojmu splatiť kúsok úcty a vďačnosti, čo 
sme mu dlžní, a korigovať slová Svetozára Hurbana Vajanského, ktorý v životo-
pise Štefana Moysesa píše toto: ,Katolícke duchovenstvo Oravy, vyšlé z pomaďar-
čeného seminára a spod správy spišského biskupa Ladislava Zábojského, národ-
ne chladného, bolo z veľkej väčšiny protinárodné.‘ Myslím si,“ poznamenal ďalej 
Miškovič, „že Zábojský v práci za národ v pomeroch, v akých žil, svoj podiel si 
vybral. Zábojský národne nebol chladný.“ Miškovič ako základný prameň k bio- 
grafii Zábojského uviedol jediný rozsiahlejší životopisný príspevok z 19. sto-
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ročia, uverejnený roku 1885 v Katolíckych novinách pod názvom Dr. Ladislav 
Zábojský, biskup spišský v r. 1850 – 1870. Ďalej sa Alojz Miškovič odvolával na 
súveké časopisecké a iné pramene, ktoré čerpal z Riznerovej Bibliografie pí-
somníctva slovenského..., kde sa nachádzalo bio-bibliografické heslo Zábojský.

Počas následného obdobia vlády marxistickej historiografie a minimali-
zovaných aj prísne cenzúrovaných výstupov autorov venujúcich sa cirkevnej 
a kultúrnej histórii sa o Ladislavovi Zábojskom uverejnilo pri rozličných jubi-
leách niekoľko článočkov najmä v náboženskej tlači (Duchovný pastier, Ka-
tolícke noviny, Pútnik svätovojtešský), ktoré mali malú, neraz i skreslenú in-
formačnú výpovednú hodnotu. Ich autori z radov publicistov bez poznania 
a kritického hodnotenia prameňov Zábojského spájali s bernolákovcami, iní 
so štúrovcami, ba pripisovali mu členstvo v spolku Tatrín, kontakty s hurba-
novskými dobrovoľníkmi a pod., inak to nebolo ani v lexikografických prá-
cach. Dôležité však bolo, že Zábojského evidovalo sumarizačné dielo popred-
ného slovenského historika Jána Hučka Sociálne zloženie a pôvod slovenskej 
obrodenskej inteligencie (1974).

Po páde marxisticko-leninskej historiografie sa v interakcii k Ladislavo-
vi Zábojskému na prekvapenie situácia podstatnejšie nezmenila, čo praktic-
ky pretrváva do dnešných dní. Vyšlo o ňom síce niekoľko biografických hesiel 
vo viacerých slovníkových prácach, z ktorých však zásadnejší význam mali iba 
Slovenský biografický slovník a Lexikón katolíckych kňazských osobností Slo-
venska. Z ponovembrových syntéz z oblasti cirkevných dejín väčší priestor La-
dislavovi Zábojskému venoval iba Jozef Vavrovič v poeticky nazvanom diele 
Svetlá minulosti, túto osobnosť neobišiel ani literárny historik Imrich Sedlák 
vo svojej znova iba básnicky nazvanej monografickej práci o východnom Slo-
vensku V čierťažiach búrok.

Na základe týchto starších a novších literárnych prameňov, ako aj zá-
kladných archívnych prameňov sa pokúsime komplexnejšie, i v dobových sú-
vislostiach, načrtnúť biografické súradnice Ladislava Zábojského.

I keď neexistuje osobitná genealogická štúdia o rode a rodine Zábojskov-
cov, v literatúre sa zhodne uvádza, že jej predkovia pochádzali z Poľska. Nič 
by na tom nebolo čudné, veď v pohraničí na Spiši i v Šariši boli mimoriad-
ne previazané slovensko-uhorsko-poľské dejinné vzťahy, kontakty, vrátane 
migračných, emigračných i reemigračných pohybov obyvateľstva v dôsledku 
rozličných historických vojenských, sociálnych i politických pohybov. (Rodo-
vé meno Zábojský sa najčastejšie uvádza v dvoch variantoch ako Zaboyszky 
a Zabojszky.) Ladislav Zábojský sa narodil pred vyše dvestodvadsiatimi rokmi  
31. mája 1793 v Prešove v rodine Petra Zábojského a jeho manželky Marga-
réty, rod. Kreppovej. V matrike narodených sa uvádza viacero krstných mien 
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novorodenca – Ladislav Alojz Pavol, ale s ostatnými dvoma menami sme sa 
v prameňoch stretli iba ojedinele. Inak rodina Zábojskovcov iste patrila k ma-
jetnejším, pretože Peter Zábojský bol prešovským mešťanom a senátorom, 
hoci sa nám nepodarilo zistiť, akou konkrétnou profesiou živil seba i svoju 
rodinu.

Ladislav Zábojský základnú školu a prvé gymnaziálne triedy absolvoval 
v rodnom Prešove, vyššie triedy v zemplínskom Novom Meste pod Šiatrom 
a v Košiciach, určite aj pre osvojenie maďarského jazyka. Ako klerik filozofiu 
študoval v seminári v Trnave a teológiu na univerzite v Pešti, kde získal aj ti-
tul doktor teológie, roku 1816 ho vysvätili za rímskokatolíckeho kňaza.

Ako so svojím tajomníkom s ním počítal spišský biskup Michal Brigido, 
ale ten 23. júna 1816 umiera vo veku sedemdesiatštyri rokov. Zábojský zostá-
va v Spišskej Kapitule, pôsobí na biskupstve ako aktuár a archivár. Istým ži-
votným šťastím pre Zábojského bolo, že roku 1818 na spišský biskupský pre-
stol, po smrti Brigida dva roky neobsadený, nastúpil osvietensky založený Ján 
Krstiteľ Ladislav Pyrker, mimoriadne, až polyhistoricky rozhľadený cistercián, 
popredný klasicistický spisovateľ. Práve on krátko po svojom príchode roku 
1819 zriaďuje prvý učiteľský ústav v Uhorsku v Spišskej Kapitule, podporuje 
základné školstvo, ale aj vydávanie náboženskej a osvetovej literatúry, ako vy-
znávač národnostnej tolerancie, aj bernolákovskej (sám si osvojil i slovenči-
nu). Medzi biskupom Pyrkerom a jeho tajomníkom Zábojským sa vyvinul taký 
silný vzťah, pracovné a ľudské porozumenie, že keď Pyrkera roku 1820 meno-
vali za benátskeho patriarchu, odchádza s ním do Benátok i mladý Zábojský. 
V Pyrkerových službách ostáva až do roku 1823, keď pre očnú chorobu požia-
dal svojich predstavených o návrat na Spiš.

V rokoch 1823 – 1827 Ladislav Zábojský pôsobil ako tajomník biskupa 
Jozefa Bélika v Spišskej Kapitule, od roku 1827 bol farárom vo Veľkej pri Po-
prade, neskôr v Spišskej Novej Vsi, roku 1832 ho menovali za konzistoriálne-
ho radcu biskupstva, roku 1833 za titulárneho kanonika, roku 1840 za deka-
na levočského dištriktu, kde sa stal aj inšpektorom cirkevných škôl. V tomto 
postavení Zábojského zastihli prelomové revolučné roky 1848 – 1849, v kto-
rých, tak ako takmer všetci predstavitelia slovenského národného, kultúrno-
politického aj cirkevného života, zachoval vernosť cisárskej Viedni a panov-
níckemu domu dynastie Habsburgovcov. Aj z týchto dôvodov, politických, ale 
aj odborných, Zábojského roku 1849 menoval mladý, devätnásťročný cisár 
František Jozef I. za cisársko-kráľovského školského radcu. Zábojský sa takto 
začal etablovať na panovníckom dvore a vo viedenských vládnych kruhoch.

A tak nečudo, že v Spišskej Novej Vsi Ladislava Zábojského zastihol 2. ap- 
ríla 1850 cisársky diplom, ktorým ho vymenovali za spišského biskupa za od-
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stúpivšieho Vincenta Jekelfalussyho, ktorý ešte roku 1849 ako stúpenec ma-
ďarskej revolúcie abdikoval z funkcie. Dňa 25. mája 1851 prijal Zábojský svä-
tenie od pápežského nuncia Michala Viale Prelu v kapucínskom chráme vo 
Viedni, pričom v ten istý deň bol vysvätený aj biskup Štefan Moyses v Ostriho-
me. V Spišskej Kapitule Zábojského slávnostne inštalovali 22. júla 1850. Inak 
menovanie Ladislava Zábojského za spišského, Štefana Moysesa za bansko-
bystrického a Štefana Kollárčika za rožňavského biskupa považovali maďar-
ské a maďarónske politické i cirkevné kruhy v Uhorsku za akúsi formu ústup-
ku panovníckeho dvora Slovákom za ich účasť, resp. slovenské povstanie na 
cisárskej strane počas rokov 1848 – 1849.

Ladislav Zábojský hneď po svojej inštalácii vydal pastierske listy adreso-
vané kňazstvu i veriacim Spišskej diecézy, v ktorých deklaroval, okrem cirkev-
ných zámerov, v oblasti národnostnej kresťanskú znášanlivosť a varoval pred 
nacionalizmom. Väčšina slovenského kňazstva na počesť Zábojského pripra-
vila slávnostné kázne, ba dokonca tlačou vydala obligátne dobové slávospevy 
a blahospevy, pričom medzi ich najplodnejších autorov a poetických ospevo-
vateľov začiatku Zábojského biskupskej misie patril jeho dávny priateľ a spo-
lupracovník, bernolákovský básnik Ján Evanjelista Nálepka, farár-dekan vo 
Fridmane (dnes Nižné Lapše na Spiši), od roku 1841 čestný, od roku 1853 
skutočný kanonik a dekan v Spišskej Kapitule, ktorý až do svojej smrti roku 
1858 stál po boku svojho biskupa. Zábojského obhajoval aj tvarožniansky fa-
rár a dištriktuálny vicedekan publicista Anton Kružlic, ktorý na stránkach ča-
sopisu Cyrill a Method ostro vystúpil proti ohováračským praktikám, ktoré sa 
proti biskupovi rozpútali v maďarskom náboženskom periodiku Religio. 

Počas bachovského neoabsolutizmu od päťdesiatych rokov a po jeho 
páde celé šesťdesiate roky 19. storočia sa Ladislav Zábojský venoval v rám-
ci Spišskej diecézy cirkevnému životu, kňazom a rehoľníkom, farnostiam 
a dekanátom, ale aj školským zariadeniam, učiteľom a vyučovaciemu proce-
su. Dobre si uvedomoval, že drvivá väčšina jej obyvateľstva, predovšetkým 
v oblasti Liptova a Oravy, je slovenskej národnosti, zložitejšie národnostné 
pomery existovali len na Spiši, preto sprvu ako cirkevný úradný a školský ja-
zyk podporoval staroslovenčinu, teda češtinu, neskôr štúrovskú spisovnú slo-
venčinu. „Budem pečovať, aby diecézne kňazstvo i reč slovenskú slova Božieho 
dôstojne znalo a hovorilo,“ vyriekol Zábojský s plnou vážnosťou a túto zásadu 
aj prísne strážil a dodržoval. Toto jeho rozhodnutie dokumentuje takisto fakt, 
že v kňazskom seminári sa prednášal slovenský jazyk a napr. roku 1864 za 
profesora slovenčiny vymenoval literáta Štefana Koštialika.

Inak v päťdesiatych rokoch 19. storočia Zábojský úzko spolupracoval 
s Andrejom Ľudovítom Radlinským, vysokým úradníkom Uhorskej miestodr-
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žiteľskej rady v Budíne, ktorého zásady a odporúčania rešpektoval pri použí-
vaní, podľa politickej situácie, českého alebo slovenského jazyka aj v oblasti 
cirkevného úradovania a školstva. Súčasne spišský biskup patril k veľkým cti-
teľom Radlinského náboženskej spisby, z ktorej si najviac obľúbil ním zosta-
vené a spoluautorsky napísané Poklady kazateľského rečníctva, ale šíril aj ďal-
šie jeho náboženské i osvetové diela, podobne ako inú slovenskú tlač, osobit-
ne časopis Cyrill a Method, vychádzajúci pod patronátom Štefana Moysesa. 
Radlinský Zábojského inšpiroval vo vstupe za člena Českého musea a spolku 
Dědictví svatého Jana Nepomuckého. Okrem Radlinského Zábojský udržia-
val korešpondenčný styk aj s ďalším slovensky orientovaným kňazom, iniciá-
torom literárneho, kultúrneho a náboženského života na Slovensku Jozefom 
Karolom Viktorinom.

Vo svojej diecéze bol Ladislav Zábojský známy veľkorysosťou, ktorá sa 
prejavila predovšetkým v oblasti mecénstva. Z osobných príjmov – ako to 
presne spočítali v Katolíckych novinách – „na vzdelanie mládeže dal 7 000 zla-
tých, okrem toho na školy 2 600 zlatých. Na opravu kostolov 4 600 zlatých, na 
opravu fár 4 500 zlatých, na milodary 7 000 zlatých, nerátajúc iné dary v prí-
rodninách, učiní to súčet 26 000 zlatých“. Zábojský štedro nepodporoval len 
cirkevný život, rehoľné bratstvá a sesterstvá, ale aj školské ústavy v Spišskej 
diecéze, z ktorých sa osobitne zameral na seminár a učiteľský ústav v Spišskej 
Kapitule, ako aj katolícke gymnázium v Levoči, kde sám každoročne z vlast-
ných prostriedkov vydržoval okolo štyridsať chudobných slovenských študen-
tov a založil pre nich alumneum. Zábojský predostrel popri cirkevnom, peda-
gogickom, mecenášskom a charitatívnom programe i podporu osvetovej prá-
ce, zameranej na šírenie a činnosť protialkoholických spolkov miernosti.

Aj keď Ladislav Zábojský nestál v prvých radoch slovenského národného 
hnutia po páde bachovského neoabsolutizmu počas memorandového obdobia 
na začiatku šesťdesiatych rokov 19. storočia, o týchto pohyboch bol podrobne 
informovaný a podporoval ich. Svedčí o tom zachovaný Zábojského list, kto-
rý adresoval krátko po prijatí Memoranda národa slovenského 19. júna 1861 
kňazovi svojej diecézy Štefanovi Nikolajovi Hýrošovi, farárovi v Liptovskom 
Svätom Michale, významnému slovenskému národovcovi, historikovi a vlas-
tivednému pracovníkovi. Tento si pýtal od svojho diecézneho biskupa úradné 
povolenie opustiť na dlhší čas kňazskú stanicu, aby mohol prijať členstvo vo 
vyslanectve, ktoré malo predostrieť Memorandum národa slovenského uhor-
skému snemu v Pešti. Hýroš sa naozaj zúčastnil na neúspešnej peštianskej mi-
sii, ale 12. decembra 1861 bol členom slovenskej delegácie vedenej bansko-
bystrickým biskupom Štefanom Moysesom, ktorá vo Viedni na audiencii u pa-
novníka cisára Františka Jozefa I. predložila ďalšie slovenské memorandové 
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požiadavky, známe ako Viedenské memorandum, na základe čoho vznikli slo-
venské gymnáziá i samotná Matica slovenská. Zábojský o všetkom vedel z pr-
vej ruky.

V tomto období našich národných dejín, nazývaných aj memorando-
vo-matičnou érou, sa biskup Ladislav Zábojský tešil mimoriadnej populari-
te prostého ľudu vo svojej diecéze, vrátane najmladšej generácie. Práve ob-
ľúbenosť u pospolitých ľudových vrstiev, znalosť dejinných súvislostí i pocit 
nábožensky motivovanej vlastnej zodpovednosti mu oktrojovali v júli 1863  
(5. – 12.) na Spiši zorganizovať cyrilo-metodské slávnosti.

V roku 1863 pápež Pius IX. povolil cyrilo-metodské slávnosti, pričom 
sám na pamiatku solúnskych bratov nariadil osobitnú spomienkovú sv. omšu 
v Chráme sv. Hieronýma v Ríme. Zo slovenských biskupov sa systematicky cy-
rilo-metodskej problematike a kultu v širokom komplexe otázok venoval Šte-
fan Moyses, ktorý sa v tom čase ako neobyčajná autorita postavil na čelo celé-
ho duchovného a kultúrnopolitického slovenského národného hnutia. Z tejto 
pozície na oslavu milénia príchodu sv. Cyrila a Metoda medzi našich predkov, 
pripadajúcemu na rok 1863, pripravoval so svojimi perspektívnymi matičný-
mi spolupracovníkmi nielen založenie Matice slovenskej cyrilo-metodskej (tak 
presne znel jeden z vážnych návrhov, prezentovaných Štefanom Závodníkom, 
na jej pomenovanie), ale aj veľkolepý projekt cirkevných osláv na Slovensku, 
ktorých centrom mala byť starobylá Nitra. V tejto situácii, napriek akoby po-
žehnaniu zo strany vatikánskych kruhov, proti Moysesovým aktivitám vystúpil 
ostrihomský kardinál a knieža-prímas Uhorska, odrodilý Slovák Ján Scitov-
ský. Tento najvyšší predstaviteľ uhorskej rýchlo sa pomaďarčujúcej cirkevnej 
hierarchie odmietol Moysesove iniciatívy. Na stranu Scitovského sa, možno 
z lojality alebo z popudu obyčajnej poslušnosti, pridal i nitriansky biskup Au-
gustín Roškováni, ďalší z dlhého radu renegátov, ako aj košický biskup Ignác 
Fábry, síce promonarchisticky orientovaný habsburgovec, ale rodom Maďar, 
ten ani o nich neuvažoval, ale najhoršie bolo, že účasť odmietol i rožňavský 
biskup Slovák Štefan Kollárčik, s ktorým sa rátalo.

A vtedy prišiel hviezdny okamih čestného, dobrého a statočného, už sko-
ro sedemdesiatročného biskupa Ladislava Zábojského, ktorý ako jediný vytr-
val pri Štefanovi Moysesovi. Zábojský vydáva dva pastierske listy s cyrilo-me-
todskou tematikou pre kňazstvo i veriacich, nariaďuje, pripravuje a vykonáva 
vo svojej diecéze v júli 1863 oslavy sv. Cyrila a Metoda. „Bol to rok 863. Tenže 
dejepis zachoval nám i mená oných apoštolských mužov, ktorých dobrotivá proz-
reteľnosť potrebovala k vyvedeniu ľudu v tieni smrti sa nachádzajúceho na cestu 
spasenia. Boli to vôbec slávni biskupi a bratia sv. Cyril a Metod,“ píše Zábojský 
svojim veriacim a na inom mieste pastierskeho listu zdôrazňuje: „A tu musíme 
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uznať zásluhy slávneho kniežaťa Rastislava, za ktorého účinkovania sa stalo, že 
títo dvaja apoštolskí muži na Moravu prišli, aby tam cirkev Kristovu založili.“ 
Na margo Zábojského počinov Jozef Vavrovič poznamenal: „Popri banskobys-
trickom biskupstve, kde cyrilo-metodské oslavy nariadil biskup, Spiš bol jedinou 
diecézou na Slovensku, ktorá si oficiálne pripomenula toto jubileum. Tak sa stal 
Zábojský šíriteľom cyrilo-metodskej úcty v severných krajoch Slovenska.“

Ešte tesne pred smrťou sa Ladislav Zábojský zapojil do projektu budova-
nia tzv. matičných gymnázií. Pomáhal realizovať myšlienku založenia sloven-
ského patronátneho nižšieho katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom, 
na ktorého základinu roku 1869 prispel sumou sto zlatých, čím sa zaradil 
medzi jeho patrónov a zakladateľov. Výraznejšie však už s riaditeľom zniev-
skeho gymnázia Martinom Čulenom, svojím oltárnym bratom, významným 
národným dejateľom, matičným funkcionárom, jedným z najlepších sloven-
ských pedagógov 19. storočia, nestačil spolupracovať. Inak obaja, teda Záboj-
ský a Čulen, sa osobne veľmi dobre poznali, lebo Čulen krátko predtým v škol-
skom roku 1867 – 1868 pôsobil vo funkcii riaditeľa rímskokatolíckeho gymná-
zia v Levoči, ktorého zriaďovateľom aj podporovateľom ako prestížnej stred-
nej školy vo svojej diecéze bol práve Zábojský. Čulen roku 1867 po svojom ná-
stupe do riaditeľskej funkcie v dusivej atmosfére po rakúsko-maďarskom vy-
rovnaní inicioval známu národnoobrannú Spišskú petíciu, čo ho v podstate 
v procese nastupujúcej maďarizačnej mašinérie stálo riaditeľské miesto na le-
vočskom gymnáziu, nepomohlo mu ani Zábojského priateľstvo.

Na sklonku života sa prechorený Ladislav Zábojský zdržiaval v biskup-
skom kaštieli v Spišskom Štiavniku, kde zomrel 11. septembra 1870 vo veku 
sedemdesiatsedem rokov na mŕtvicu. Jeho ostatky previezli do Spišskej Kapi-
tuly, kde ich uložili na večný odpočinok do kolumbária katedrálnej krypty. Veľ-
mi stručné správy o Zábojského smrti priniesli 22. septembra 1870 Katolícke 
noviny, o deň neskôr i martinské Národné noviny, ústredný tlačový orgán slo-
venského národného hnutia. Muselo prejsť celých pätnásť rokov, aby sa v Ka-
tolíckych novinách roku 1885 zjavil dôstojný a rozsiahlejší jubilejný článok 
o Ladislavovi Zábojskom, ale jeho autor sa, určite pre postupujúcu maďari-
záciu, podpísal značkou, resp. ako § a do dnešných dní zostáva v anonymite.

Tu kdesi by sme smrťou biskupa Ladislava Zábojského mohli ukončiť vý-
klad o jeho biografických súradniciach v kontexte dobových reálií. Túto ex-
plikáciu treba isto-iste ešte rozšíriť o podrobnú analýzu Zábojského minimál-
ne literárneho diela, ako aj náboženských a pedagogických aktivít. Až tak si 
vytvoríme komplexný obraz o Ladislavovi Zábojskom, pomocníkovi Štefana 
Moysesa.
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D A N A  P O D R A C K Á

AUTOPORTRÉT 
S PROKRUSTOVÝM
LÔŽKOM

Sú noci, keď som potrestaná 
V sne blúdim popri mŕtvom ramene Dunaja
Každé prasknutie môže byť varovaním, že sa objaví
Prokrustos, prezývaný Napínač

Dozviem sa, či som na mieru alebo ma treba 
natiahnuť

ako sa napínajú struny, či treba uťať – čo?
Duchovnosť

Cítim jeho prítomnosť v dýchajúcom zverokruhu
Podozrievam ho, že má v správe červené svetlá 
na rohoch televíznej veže

Jeho praktiky sa zdokonaľujú a sú dobre ukryté
ako implantáty alebo prázdnota

Som potrestaná, lebo nie je v mojej moci zastaviť ho
Musím vkročiť do betónového príbytku
Umyť lôžko po tom, kto tu bol predo mnou, 
rozprestrieť sa

Uvidieť panica, ktorý vo mne žil, keď som bola panna
Objať jeho mladé nepoobtínané srdce
Precítiť líniu svetelného pôvabu, kým sa zablyskne 
ostrie 
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Vtedy sa prebúdzam na vlastný krik
A na krik ďalších, mená ktorých nepoznám

SPOVEDNÍK ZA OKNOM
RÝCHLIKA EURONIGHT

Líham si na ležadlo v rýchliku Euronight
Čakám, kým príde spovedník

Je za mriežkovanou roletou tam vonku, 
v nachovej tme, ktorá predtým bola zelená,
plná nezrelého nepokoja

To, z čoho sa spovedám, nie je Desatoro
Súvisí to s nami, ktorí sa pokúšame písať, s tým,
čo sa nestalo, ale mohlo by sa stať

Napísané čaká na vtelenie, na niekoho tam vonku, 
v nachovej tme, kde sa slovo môže stať bleskom,
vojsť pod oblúky obočia a začať pôsobiť 

Niekedy nedokážem domyslieť,
ktoré obrazy sú poškodené a umožňujú príchod
cudzincov, démonov alebo prekliatych

Prichádzajú v nenápadných ruksakoch
a kolportujú chaos

Previnila som sa, keď som napísala, 
že každá ďalšia žena je hrobom tej predošlej,
kde ju za almužnu svetla poumývajú svätí?

Hľadím na roletu zo štvorcov a krížov, 
ale rozhrešenie neprichádza
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Čo ak už nestačí: kto krivdí, nech krivdí ďalej,
kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej 
a spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť?

Pretože ubúda nepoškvrnených obrazov,
priemerní sa spolčujú s priemernými a kópie
nemajú stred

POCHVALA DIVOKÉHO
ZVIERAŤA V ZIME

Pohrebníčka otvára dvere do márnice,
jagá sa mráz

Leží v ňom otec, so stuhnutou slinou medzi perami
V šikmej mriežke sú ukryté posledné slová
Nebola som pri tom, keď ich vyriekol

Nohy má napriamené na zľadovatenú cestu,
spod ktorej sa derú ostré kamene

Pričňa na obliekanie mŕtvych 
je na okrajoch vybielená do kruhov; 
dva sú od piat, jeden od zátylku

Pripomínajú návštevu Boha u Abraháma
v podobe troch pútnikov

Je čas ísť
Čierne žŕdky konárov spúšťajú čln
Voda vystúpila po posledný gombík goliera
a nad ním veslo ucha
čaká na pochvalu divokého zvieraťa v zime

Zvládol si to, vravím, vyplávaj,
ja musím zostať, zasklil ma prievozník,
aby som utekala za láskou
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ČO SA STALO 
U DVOCH ZLATÝCH KĽÚČOV

Žalovala sa mi čiasi duša, čo tu nocovala predo mnou
Museli sme sa prekryť v preliačine matraca,
zachytiť sa o dávne znenie hlásky ú

Z rezonancií povstávali obrazy, spod žilkovaných blán 
presvitali úžera, útek, ústranie, úľava aj úsmev

Možno kvôli krikľavým závesom 
chodbičkou mysle prebehol Jean Valjean 
so žltým sprievodným listom, 
podľa farby som mala rozpoznať, že ho treba vyhnať 

Zmohla som sa len na repliku z Huga:
Tie strieborné príbory a svietnik, nie sú dôležité, 
vezmite

Ale potom

ktosi vstúpil do mňa a odnášal sakramentálie:
Spev škovránka za letu v špirálach,
kefku na česanie vláskov novorodeniatok,
cudnú hudbu konvalinky

Až som sa hanbila, čo všetko mám a už dávno 
mohla som to rozdať, nevediac o tabernákulu 
nad kľúčnymi kosťami, kde sa ukladá
úklon 
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MILENEC

Môj milenec prežil klinickú smrť
Keď sa milujeme, mlčíme o tom 

Kožu má posiatu škvrnami, takto je vyzdobený
milosťou, ktorá mu požičala leopardí plášť 

Mojou úlohou je preniknúť do medzier, 
nadľahčovať prahy, dať do pohybu kamene

Vstúpiť mu do srdca ako vtedy, na operačke,
keď monitor nakreslil vodorovnú čiaru

Fakľou lona ho zdvihnúť do jemnej hmly,
kde miznú falošný súcit, falošná viera aj 
falošná láska, je len nenarušiteľnosť plátna

Z neho sa vynára krajina, ktorou prechádzame,
neznečistení inými, neznečistení sebou,
zjavení v nahej rovnošate
na bielych pahorkoch mysle

MŔTVI NAD SEVERNOU PLÁŽOU

Ak duša existuje po smrti, 
mŕtvi majú svoje sny

Napadlo mi na útese,
kde stál biely cintorín 

More sem povynášalo mušle, 
tuby od krémov aj ozdoby do vlasov
Slnko vypálilo z portrétov oči a ústa

SP 1_14.indd   20 16. 12. 2013   12:02:30



s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  1  21

Zostali len vajíčka tvárí, 
z ktorých sa vydávajú na cesty 
mŕtvi nad severnou plážou

V telách skáčucich delfínov 
zachraňujú potopené lode a na útesy
vynášajú krásu, ktorá sa dá vzkriesiť

Trblieta sa v čistom premete
a nad kosťami z piesku
pozlacuje breh

MESTO

Verná mestu, ktoré ma prijalo anonymnú a bez predkov
ako hlinu alebo vodu, budím sa na cingot skla

S pravidelnosťou odvážania skládky, črepiny 
narážajú o seba hranami, modré, priezračné, zelenohnedé
Nedokážem sa oprostiť od predstavy, že sa rozbíja
nebeské mesto

Vzpriamim sa v prijímacej sieni a chlácholím samu seba,
že je nerozbitné, ale duša brázdi z obývačky do spálne, 
presviedča ma, že aj ja mám podiel na strechách,
vybudovaných z ducha 

Pokúšam sa o myšlienku tehly alebo veže, pridávam
vápnik kostí, oxid pľúc, vypomáham si 
horúcim srdcom, chladným čelom

Nasledovanie neviditeľného patrí k bytiu 
ako vznášajúce sa postavy v Cirque du Soleil 

Napĺňa ma to podivuhodnou bolesťou, 
z ktorej sa dvíha nepochopiteľný prameň a tryská
fontána

SP 1_14.indd   21 16. 12. 2013   12:02:30



22 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  1

P E T E R  C A B A D A J

MORE HO VYSLOBODILO 
Z VÄZENIA PROVINCIONÁLNOSTI

(SPOMIENKA NA EUGENA VESNINA)

V tieni početných minuloročných jubileí ostalo 100. výročie narodenia a 30. vý-
ročie smrti renomovaného knihovníka, bibliografa a popredného exilového bás- 
nika, redaktora a vydavateľa Ignáca Zelenku, píšuceho pod pseudonymom Eu-
gen Vesnin (22. 1. 1913 Mokrý Háj – 12. 6. 1983 Rím). Nasledujúci príspevok 
v stručnosti reflektuje pozoruhodný životný príbeh i rozsiahle básnické dielo 
tohto neprávom zabudnutého autora. Mimochodom, išlo o človeka, ktorý odišiel 
z tohto sveta ako muž bez občianstva. Československého sa totiž po vojne zrie-
kol, a o talianske, hoci žil na Apeninskom polostrove takmer polstoročie, nikdy 
nepožiadal... Poďme však pekne po poriadku.

OSUDOVÝ RÍM

Pôsobenie na Slovensku predstavuje v Zelenkovej celkovej životnej bi-
lancii veľmi skromný vklad. Zásluhou učiteľky Jozefíny Sersenovej, ktorá ako 
prvá vypozorovala jeho nadanie a prehovorila chudobných rodičov, aby za-
čal študovať na gymnáziu v Skalici. V štúdiách pokračoval v seminári v Trna-
ve, ktoré ukončil maturitnou skúškou v roku 1933. Na odporučenie trnavské-
ho titulárneho biskupa Pavla Jantauscha odchádza ešte v tom istom roku na 
štúdium do Ríma. Dvadsaťročný mládenec vtedy nemohol tušiť, že s večným 
mestom bude nakoniec spojený celý jeho ďalší život. V Ríme nastúpil na Col-
legium Russicum a pred sebou mal desaťročné intenzívne štúdium. Na Pápež-
skej gregoriánskej univerzite vyštudoval filozofiu, získal doktorát z teológie, 
jazyky s literatúrou absolvoval na Kráľovskej univerzite, východným vedám sa 
venoval v Pápežskom orientálnom ústave. Po ukončení teologických štúdií sa 
zapísal na univerzitu v Ríme, kde študoval paleológiu a paleografiu; aj toto 
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štúdium absolvoval s doktorátom. V tejto súvislosti treba uviesť, že nie sú zná-
me bližšie okolnosti, za akých bol I. Zelenka laicizovaný.

Do súradníc slovenskej literatúry vstúpil pod pseudonymom Eugen Ves-
nin v polovici tridsiatych rokov minulého storočia. Ako študent Pápežskej gre-
goriánskej univerzity v Ríme posielal svoje verše do viacerých súvekých lite-
rárnych a kultúrnych periodík (Kultúra, Pero, Prameň, Slovenské pohľady, 
Slovenské smery a iné). Básnikova poézia tých čias inklinuje k prúdu katolíc-
kej moderny. V konfrontácii s inými autormi sa Vesnin prezentoval ako kulti-
vovaný experimentátor, očividne zahľadený do tradície talianskeho symboliz-
mu. Od vojnového obdobia sa z rôznych dôvodov odmlčal a k písaniu sa vrá-
til až o veľa rokov neskôr. Hádam najviac ho trápila strata otca a fatálna izo-
lácia od rodnej vlasti (Slovensko naposledy navštívil v roku 1939), ktorú so 
sebou priniesla doba po roku 1945, respektíve 1948.

Ako mimoriadne nadaný a všestranne vzdelaný odborník nastupuje 
v roku 1943 do Vatikánskej apoštolskej knižnice. Dopomohol mu k tomu zná-
my francúzsky kardinál Eugen Tisserant, dekan Posvätného zboru kardinálov 
a bývalý hodnostár spomínanej bibliotéky; jeho meno sa neraz spájalo s mož-
nosťou zaujať prestol sv. Petra. Vďaka kardinálovej autorite získal mladý Zá-
horák štedrého podporovateľa svojich početných aktivít. Vo Vatikánskej apoš-
tolskej knižnici sa postupne zoznámil s významnými protagonistami tamojšie-
ho spoločenského života. Tajomníkom bibliotéky bol Alcide de Gasperi, povoj-
nový premiér talianskej vlády, funkciu riaditeľa Knižničného katalógu zastával 
renomovaný spisovateľ a politik Igino Giordani. S týmito aj ďalšími osobnos- 
ťami sa dôverne spriatelil a vedel využiť ich postavenie a vplyv pri riešení 
rôznych komplikovaných záležitostí, vzťahujúcich sa na slovenský povojno-
vý exil.

Popri výkone náročnej práce nezabudol I. Zelenka ani na rodné Sloven-
sko. Pomáhal propagovať našu kultúru, knihy, časopisy. Počas existencie prvej 
Slovenskej republiky sa stal na istý čas lektorom slovenčiny v slavistickom od- 
delení univerzity v Ríme.

POVOJNOVÝ VIRVAR

Bezprostredne po skončení vojny čakala na Zelenku ďalšia ťažká a mi-
moriadne zodpovedná práca. Združenie slovenských katolíkov v Amerike ho 
totiž vymenovalo, na všeobecné prekvapenie našich exulantov, za svojho zá-
stupcu v Európe a poverilo ho úlohou pomáhať slovenským politickým ute-
čencom. Úrad, ktorý viedol, mal názov Ústredie sociálnej starostlivosti o slo-
venských emigrantov v Európe (sídlil na rímskej ulici Piazza Adriana).
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Výkon funkcie komplikovala Zelenkovi vyhrotená politická diferenciácia 
nášho povojnového exilu. Naplno sa to prejavilo aj pri realizácii vôbec prvé-
ho zborníka slovenskej povojnovej emigrácie – Vo vyhnanstve (1947). Zbor-
ník bol výsledkom spoločného úsilia I. Zelenku a literárneho vedca Stanisla-
va Mečiara. Medzi autormi príspevkov nachádzame len stúpencov politickej 
línie Ferdinanda Ďurčanského a neutrálnych tvorcov. Prívrženci Karola Sido-
ra odmietli ponúknutý publikačný priestor. Z tohto dôvodu chýbajú v zborní-
ku mená ako Jozef Cíger Hronský, František Hrušovský, Jozef Cincík, Henrich 
Bartek, Mikuláš Šprinc, Karol Strmeň... Niekoľkí „sidorovci“ nevyberane na-
padli a spochybnili v americkej krajanskej tlači prácu I. Zelenku. V bezohľad-
nej kampani ho obviňovali najmä z údajného zlého hospodárenia so zverený-
mi finančnými prostriedkami. Zelenka si aj napriek krajne zložitej osobnej si-
tuácii udržal povesť neutrálneho človeka a svoju misiu v prospech našich ute-
čencov zdarne ukončil. Jeho významnou zásluhou sa podarilo vytvoriť po-
zitívne predpoklady na masový odchod slovenských exulantov do zámoria 
(USA, Kanada, Argentína, Austrália).

V prvých povojnových rokoch mal Zelenka, okrem iného, v úmysle zalo-
žiť Slovenské kultúrne stredisko v Ríme. Hoci sa mu nakoniec túto myšlienku 
nepodarilo uskutočniť v zamýšľanej podobe, predsa len vznikol časopis Rím 
a rovnomenná knižná edícia (1948). Ani v tomto prípade nechýbala pomoc- 
ná ruka kardinála Tisseranta. Projekt však stál obetavého Zelenku veľké množ-
stvo financií, pričom pre zadlženosť mal permanentné existenčné problémy. 
Na obdobie, keď vychádzal časopis Rím, si vo svojej pozoruhodnej memoáro-
vej knihe Výpredaj ľudskosti zaspomínal popredný exilový spisovateľ Ján Okáľ.

„... Nazvať časopis Rím úspešným podnikom by bolo nadsádzkou. Časopis 
bol v prvom rade určený pre amerických Slovákov, ktorí ho vcelku prijali veľmi 
srdečne, ale náklad na jeho tlač sa hradil viac z darov ako z predplatného. Lenže 
to Dr. Zelenku neodradzovalo. Bol to jeho časopis, úplne kontroloval jeho obsah 
a vedel, že príde čas, keď to bude jediná tribúna, lebo vplyvom protivníkov stratí 
podporu slovenskej tlače v USA. To však bola iba časť úmyslov Dr. Zelenku, ktorý 
chcel okolo svojho časopisu vybudovať vydavateľstvo kníh, týkajúcich sa Ríma. 
Pretože sa približoval Svätý rok 1950, po dohode s výkonným redaktorom sa za-
čali pripravovať malé knižočky o Ríme, jeho bazilikách a iných, s touto udalos-
ťou súvisiacich veciach. Tak napríklad na pokračovanie v časopise Rím a neskôr 
v malom zväzočku vznikla knižka Svätý rok 1950, neskôr niekoľko veľmi dobre 
spracovaných knižiek o Vatikáne, jeho pamiatkach a význame pre dejiny a vývoj 
umenia od najstarších do najnovších čias“, (1989).

V roku 1954 bol Zelenka nútený z finančných dôvodov ukončiť činnosť 
edície Rím. Trvalo mu takmer 10 rokov, kým splatil svoje dlžoby. Jeho obeta-
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vá, nezištná práca však položila základ pre nástup iných cieľavedomých ak- 
tivít. Časopis Rím tak postupom času nahradili Slovenské hlasy z Ríma, edí- 
ciu Rím, Nakladateľstvo sv. Cyrila a Metoda, ktoré založil reverend Ján J. 
Lach.

BÁSNIK MORA

Po dlhom čase sa I. Zelenka konečne vrátil k aktívnej literárnej tvorbe. 
„Oprášil“ pseudonym Eugen Vesnin a od polovice šesťdesiatych rokov začína 
vydávať svoje básnické zbierky. Tie vychádzali v edícii Duch a svet, ktorú si 
sám financoval a ktorú v Buenos Aires redigoval literárny kritik a historik Er-
nest Žatko-Bor. Prvým titulom spomínanej série bola Borova štúdia Osnovateľ 
slovenskej literatúry v Ríme, ktorá vyšla pri príležitosti básnikových päťdesia-
tych narodenín.

Pod názvom Zo zátišia mimóz vyšiel v roku 1965 Vesninov básnický kniž- 
ný debut, ktorý si čoskoro získal značnú publicitu. Dva roky nato uzrel svet- 
lo sveta vo výbere a preklade profesora Lea Magnina dokonca taliansky 
preklad (L’Oasi delle mimose, 1967). Podľa literárneho vedca a historika L. 
Magnina je Vesninova poézia „v prvom rade jednoduchá a spontánna. Toto sú 
dve podstatné požiadavky pre skutočného básnika. Ako sme už poznamenali 
na inom mieste, v prírode nachádza svoj prameň najlepšej inšpirácie. A tento 
naturalistický zmysel života, tento pôvab, ktorý pociťuje pri dotyku s krajina-
mi Stredomoria, plnými farieb, svetla a s ich niekoľkotisícročnými civilizáciami, 
znamenajú najväčšiu hodnotu jeho poetického umenia a autentickosti jeho ly-
riky“ (1967).

Magninov výber pozitívne prijali viaceré talianske, ale aj argentínske, 
brazílske či portugalské periodiká. Nešlo však o jediný úspech Vesninovej tvor-
by v neslovenskom svete. V roku 1970 vyhlásila Accademia internazionale di 
propaganda cultura súbeh Desať rokov talianskej poézie, ktorý bol motivova-
ný stým výročím vyhlásenia Ríma za hlavné mesto Talianska. Zúčastnilo sa 
na ňom takmer 400 autorov a medzi ocenenými nechýbal ani Záhorák E. Ves- 
nin. Dňa 28. februára 1971 mu rímsky mešťanosta udelil pokál, spomienkový 
dekrét a exemplár bulletinu Akadémie, v ktorom zdôvodnili význam jeho po-
ézie a motívy udelenia prémie. Z tvorby básnikov, ocenených na spomínanom 
súbehu, vyšla antológia, kde medzi protagonistami talianskej poézie figuruje 
i rodák z Mokrého Hája!

Po úspechu prvej knihy prichádza Vesnin v ďalších rokoch s celou plejá-
dou svojich zbierok veršov (Z temena mojich hôr, 1966; Cesta na Ponzu, 1967; 
Ja nie som potomok zlatokopov, 1968; Aj v etrurských záhradách, 1970; Ó, 
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more, ó, more, 1973; Prehŕňajúc svoj rímsky náčrtník, 1975; Tam, kde kvitnú 
eukalypty – výber z poézie, 1983 a iné). Ako bytostne založený romantik, citli-
vý a vnímavý básnik-turista ospieval svoje nespočetné potulky po príťažlivom 
stredomorskom svete. V jeho poézii dominuje reálna inšpiratívnosť videné- 
ho a prežitého, podfarbená dôkladnou znalosťou historických reálií prísluš-
ného teritória. Slabinou je nezvládnuté zakomponovanie epických prvkov, 
ktoré vyznievajú neorganicky a rozvláčne. V nejednom prípade tak zbytoč-
ná opisnosť potláča do úzadia spontánnu poetickú hravosť, lyrické impresie 
a nečakanú pointu. Na druhej strane zas platí, že jednotlivé tematické cel- 
ky básnik harmonicky prepojil filozofickým obsahom vnútorného významu 
slov a ich symbolov. Vesnin tak prekročil zaužívanú líniu tradične kompono-
vanej exilovej lyriky a ponúkol experimentálnejšie ladené tóny básnického 
výrazu.

V kontexte rozsiahleho Vesninovho diela má osobitné postavenie zbierka 
Kytica nezábudok (1971). Knižka je postavená na zážitkoch, náladách a fantá-
ziách, ktoré v autorovi vyvolali fiktívne stretnutia s pôvabnými domorodými 
ženami-sirénami. Provokujúcu zmyselnosť básnik vyvážil empirickým nadhľa-
dom, pričom citlivá symbióza oboch aspektov okorenila verše o príťažlivú 
arómu.

Irene

ó útloboká amfora
som šťastný

že môžem konečne dlaňami chodiť
po tvojej oblej kráse

že môžem k svojim smädným ústam priložiť
tvoje nepopukané hrdlo

že môžem z teba plným dúškom piť
sladký mok zabudnutia

ó útloboká amfora
si šťastná

Hoci E. Vesnin nebol prvým slovenským spisovateľom, ktorý písal o ta-
lianskom, respektíve stredomorskom prostredí (M. T. Mitrovský, V. Rolko,  
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V. Beniak), do dejín našej literatúry sa zrejme zaradí ako najväčší ctiteľ mo- 
ra a prímorského sveta. Tento zreteľ výstižne charakterizoval básnikov dlho- 
ročný priateľ a spolupracovník E. Žatko-Bor. „Vesnina, ktorý v malej zapad- 
nutej záhorskej dedinke Mokrý Háj sníval o láske a šťastí, more vyslobodilo  
z väzenia chudoby, malosti a provinciálnosti, na čo sa tak dojímavo sťažuje“ 
(1973).

Pre Vesninovu poéziu však nie je výsostne príznačná len tematika atrak-
tívnych morských a prímorských destinácií, reálií či pôvabných žien. V nie-
koľkých zbierkach nezabudol ani na rodnú vlasť a jej ponižujúce postavenie 
v časoch vládnutia komunistického režimu. Z básní tejto proveniencie vyža-
ruje úprimné vlastenectvo, nekompromisný kritický postoj k dobovej realite 
a s ňou súvisiacemu rozpoloženiu svojho národa (Balada o neznámom Slo-
vákovi, 1976; Albatros slovenský, 1977; Athanasia Slovaca alebo Nesmrteľka 
z Nesmrteliek najnesmrteľnejších, 1980 a iné).

Veľká časť autorovho diela ostala v rukopisnej podobe. Žiaľbohu, boha-
tú vzácnu korešpondenciu a súkromný archív, vrátane rôznych rukopisov, spá-
lil...

EPILÓG

Podstatnú časť svojho života venoval I. Zelenka práci vo Vatikánskej 
apoštolskej knižnici. Uplatnil sa v nej ako prvotriedny odborník; osobitne sa 
zaoberal najmä bibliografiou. Dosiahnuté pracovné výsledky ocenili nadriade-
ní aj tým, že ho ako prvého laika a Netaliana pápež Pavol VI. v roku 1975 vy-
menoval do funkcie riaditeľa Katalogizačného oddelenia Vatikánskej apoštol-
skej knižnice. Mimochodom, v tejto svetoznámej bibliotéke pôsobil počas pon- 
tifikátu piatich pápežov, ktorých osobne poznal...

Pri krste dostal Zelenka meno Ignác, ktoré je gréckeho pôvodu. Akoby 
tým chceli sudičky jeho pohnutého životného príbehu naznačiť predurčenie 
duchovnej spriaznenosti a spätosti s antickou kultúrou. Očaril ho jej podma-
nivý duch a ako básnik svojráznou formou ospieval hodnoty, ktorých platnosť 
najlepšie preveril majster čas. Prostredníctvom tvorby zanechal pozoruhodné 
originálne svedectvo o svete, kde sa rodila európska kultúra, ktorej integrál-
nou súčasťou je aj tá naša – slovenská. Básnikova citlivá lýra hrala slovenský-
mi akordmi a vyčarila príťažlivé tóny harmónie slovenského ducha s duchom 
modernej civilizovanej Európy.
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Ischia

Príď...
Ischia vonia mierne rozmarínom
Opojným spevom epomejským vínom
Ischia vonia exotickým kvetom
Oázy krajšej pod oblohou nieto
Príď...

Príď...
Budem ťa čakať opäť na pobreží
Kde krásny zámok v rozvalinách leží
Kde more kypí vlna vlnu plieska
A život hýri sťa pompejská freska
Príď...

Príď...
Budem ťa vodiť po slnečných cestách
Kde zrady niet kde zlo už nemá miesta
Budem ťa vodiť po záhradách nehy
Z ktorých je vidieť až po rajské brehy
Príď...

Príď...
Život je krátky krátky utečie nám
Dnes celá zem je sladko roztúžená
Dnes pohár lásky aj na nás sa smeje
Vypime ho kým neskoro nie je
Príď...
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Ondrej Zimka: Sexbomba, bronz, 2002
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E L E N A  E L E K O VÁ

DOTYK

Tej zimy ju trápil krk. Najprv sa ohlásil nepríjemným pocitom napätia, ktorý 
odháňala ako dotieravý hmyz; ignorovala ho, kým sa jedného rána nepre-
budila s úplne stuhnutou šijou. Z nej ako z kmeňa vyrastali úponky novej 
bolesti, plazili sa nahor a prichytávali sa za ušami, na zátylku, temene, až jej 
nimi obrástla celá hlava. 

V noci sa úponky zmenili na riečisko, v ktorom bolesť pulzovala v prí-
livových vlnách. Pokúšala sa zachytiť ich rytmus, aby sa mu podvolila; stará 
stratégia. Chvíľami sa to darilo, ale častejšie ju vlna prevrátila na chrbát a za-
plavila pocitom bezmocnosti. Krútila krkom, pokúšala sa zviera ohlodávajúce 
jej stavce zvnútra vypudiť pohybom, ktorý týral i uľavoval zároveň.

Bolesť a únava sa usilovali vytrhnúť ju sebe samej, no ani jedna z nich 
nemala dosť síl urobiť to úplne. Ráno sa budila bez pocitu úľavy, s omámenou 
hlavou ovenčenou podivuhodnou tŕňovou korunou.

Keď dva dni po sebe nenapísala poriadne ani riadok, priotrávená liekmi 
od bolesti, rozhodla sa situáciu konečne riešiť.

Podľa odporúčania známej vstúpila do domu s ošarpanou fasádou v sta-
rej časti mesta, prešla po pavlači a zaklopala na biele dvojkrídlové dvere.

Vedela, ako sa muž za nimi volá, aj že (vraj) pracuje dobre. Že je tam na 
to, aby jej uľavil v trápení.

Až keď sa za paravánom so vzorom orgovánu vyzliekala, uvedomila si, 
ako dlho už svoje telo nevystavila cudziemu pohľadu. Tých pár povinných náv- 
štev u lekára za posledné roky nerátala. Tam to bolo všetko úchytkom a do-
tkla sa jej len chladná membrána fonendoskopu. Ale tu sa jej bude ktosi sú-
stredene dívať na miesto, ktoré si už dávno ani sama nevidela. A dotýkať sa 
jej.
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Trochu nesvoja si ľahla na biele koženkové lôžko.
Ako dieťa bývala často chorá; pamätá si dotyk rúk starého doktora, ktorý 

chodieval k nim domov. Boli teplé a suché. Presne ako tieto ruky.
Ibaže tieto boli mladšie. Ako si maséra stihla zbežne obzrieť, mohol byť 

pokojne jej synom. Alebo kamarátom jej syna, ak by bola niekedy nejakého 
mala. Nevedela mu celkom odhadnúť vek, niečo medzi tridsaťpäť a štyridsať 
rokov. Vysoká postava a nevýrazné črty tváre. Ale predovšetkým si na ňom 
všimla ruky. Trochu hranaté so štíhlymi, pomerne dlhými prstami. Dôkladne 
jej vyhľadávali na krku a chrbte ohniská bolesti.

„Tuto bolí?“ pýtal sa podchvíľou tichým, zastretým, akoby chlácholivým 
hlasom. 

Dosvedčovala, že jej krk je tvrdá doska a po celej línii pliec má hrče, 
ktoré si starostlivo sama pestovala.

„Takže sedavá práca?“ vnútorným zrakom videla, ako súhlasne prikyvu-
je sám sebe.

„Áno.“
Potom ďalšie mlčanie a tlak jeho prstov na jeden z bolestivých uzlov.
„Povedzte, ak by to veľmi bolelo.“
„Dá sa to zniesť.“
Už vedela, že v živote sa dá zniesť všeličo. A lepšie sa zväčša znáša náhla 

veľká bolesť ako chronické pichanie špendlíkom.
V miestnosti bolo ticho, hralo len rádio, stanicu, akú predtým nikdy ne-

počula.
„Máte zvláštne meno,“ ozval sa odrazu zastretý hlas. „Ešte som také ne-

počul.“
Prekvapene sa pomrvila. 
„Je to meno z cirkevného kalendára, v maďarčine je to Piroška, pre An-

gličanov Priscilla,“ povedala trochu fufnavo s hlavou zaborenou do podhlav-
níka s vyrezaným otvorom pre tvár.

Dali jej meno Prvorodená, hoci prišla na svet až po mŕtvej sestre. I Ma-
riusovi bola až druhou ženou, i keď jedinou vdovou.

„Priska znie lepšie ako Piroška,“ konštatoval.
Neodpovedala, lebo nemohla využiť mimiku. Rozhovory u masérov sú 

občas asi rovnako bizarné ako rozhovory u zubára.
Tlak jeho prstov teraz povoľoval. Začal nimi jemne krúžiť. Jemne v po-

mere k tomu, čo si pamätala z jedinej doterajšej masáže v kúpeľoch.
Uvoľnila sa. Už dávno nemyslela na to, ako vyzerá jej chrbát. Vnímala 

iba dotyky rozbíjajúce hniezda bolesti, z ktorých vylietajú tmavé uvrešťané 
vtáky s kľujúcimi zobákmi.

SP 1_14.indd   31 16. 12. 2013   12:02:31



32 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  1

Keď skončil, cítila miernu úľavu, no upozornil ju, že možno bude mať 
i svalovicu. Môže prísť zas o týždeň. Chvatne zaplatila, a keď mu podávala pe-
niaze, ich ruky sa stretli.

Vypadla do snehovej kaše zmiešanej s trúbením áut a smradom výfuko-
vých plynov. Konečne sa mohla naplno hanbiť.

A s určitou hrôzou si uvedomiť, že je vzrušená. Aj keď bolesť, ako masér 
správne podotkol, až tak nepoľavila, čosi hojivé sa v nej rozprestrelo a odtiaľ 
vyžarovalo do všetkých akupunktúrnych bodov. V ten deň si po dlhom čase 
navarila; pustila si pritom neznámu stanicu.

S príchodom noci bolesť narástla a Priska si priala znova cítiť hojivé do-
tyky na suchej rozpálenej pokožke. Rozostrenými zmyslami vnímala tiene 
na plafóne, zvuky z parkoviska pred činžiakom a neprestajné temné hučanie 
v radiátoroch. A nad tým všetkým chvenie, tajomné, nepostihnuteľné.

Ležala na posteli a putovala ulicami mesta; opäť vstupovala do starej za-
nedbanej záhrady zbúraného panského domu, otvárala bránu spomienkam.

Martin ju držal za ruku, mal veľkú ruku – oproti jej krehkej, hoci nie ma-
ličkej. A Martin bol pre ňu nepravý. Hovorila mu, s dlaňou v jeho dlani (tak 
príjemne hriala v tmavom chladnom večere!), že by to nebolo dobré – ani pre 
jedného.

„Ale veď si rozumieme, držím ťa za ruku a tebe to neprekáža,“ namietal.
„Ale ja nie som Helena.“
Helena bola jeho rozhádaná frajerka a jej kamarátka.
„To je dobre, že nie si.“
„A nemilujem ťa. A ty mňa takisto nie.
„Mám ťa rád...“
„Aj ja teba,“ usmiala sa. „Ale to nestačí.“
„Nie sme na to odkázaní,“ povedala napokon, aby sa aspoň trochu odlí-

šila od postavy zo zlého románu, a konečne si, potlačiac povzdych, vymanila 
ruku z tej jeho.

Potom poodišla a nasala do nozdier chladné vlhké povetrie, dúfajúc, že 
tak potlačí aj všetky vášne. Nechcela, aby porovnával jej útle boky a prsia, 
malé do jeho dlane, s Heleninými neobarokovými krivkami. Odkiaľsi slabo za-
voňala čremcha; ostalo jej smutno. Ale predsa čosi slastné preblesklo cez ľah-
kú súžbu: pocit mladosti v celom tele a prísľub budúcnosti – tajomnej, otvo-
renej.

Ten, ktorý jej teraz tak chýbal.
Už niekoľko rokov žila od jednej uzávierky prekladu k druhej. Marius sa 

pri nej presvedčil o svojej neplodnosti a umrel, keď už pre ňu bolo prinesko-
ro dokazovať si svoju plodnosť.
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Marius... Usmieval sa na ňu v tých nočných hodinách vo svojej najlepšej 
forme. V tej, do ktorej sa zamilovala.

A ráno bolo zasa chladné, šeré, boľavé. Nevydržala. Zavolala, že by chce-
la prísť skôr ako o týždeň.

V jeho hlase nepočula prekvapenie. Napokon, som platiaci klient, hovo-
rila si, keď opäť hanblivo vkĺzla za paraván.

Tentoraz bol zhovorčivejší aj zvedavejší. Pripomínal jej kaderníčku. Skla-
mala ho tým, že neprekladá odbornú literatúru. Má také staré knihy, hovoril, 
ruské, s opismi masáží, ale nevie si všetko preložiť.

Potom odrazu, uvoľňujúc tlak palca na zatvrdlinu, povedal: „Máte tu pod 
lopatkou taký veľký komedón. Ak chcete, môžem vám ho vytlačiť.“

Aj keď hneď nepochopila, čo je to, inštinktívne sa zahanbila.
Komedón, mazová zátka s čiernou hlavičkou, na chrbte často veľká, vy-

svetľoval ochotne.
Už vedela, o čom hovorí – je to presne to, čo býva tak často na chrbtoch 

starých ľudí, čím mal chrbát posiaty starý otec a čo jej pripadalo také odpor-
né.

Potupene súhlasila.
Keď vstávala z lôžka, namiesto úľavy cítila nevoľnosť.
„Ešte by som vám chcel poradiť,“ nahol sa k nej dobromyseľne, keď mu 

podávala peniaze, tentoraz sa snažiac vyhnúť dotyku, „že by ste mali zájsť na 
kožné. To znamienko dolu na bedrovom stavci nevyzerá dobre a vo vašom 
veku...“

Stuhla. Ledva prikývla a už sa brala von.
O týždeň navštívila kožnú ambulanciu. Znamienko jej vybrali. Na masá-

ži už nebola. Zvyšok zimy prežila s elektrickým vyhrievacím golierom, ktorý 
si kúpila v akcii v supermarkete.
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E T E L A  FA R K A Š O VÁ

NA OKRAJI RÁNA

hneď na okraji rána
až bolestivo precítená krehkosť
drobných každodenných radostí...

čas na odpútanie sa,
vyberáš si nepriehľadnú masku,
čo najvierohodnejšiu
(aby si sa v nej však celkom nestratila...)

náhlivý pohľad do zrkadla,
za oknom netrpezlivo
bliká deň
(ani nevieš, či ešte čakáš niečo,
čím by ťa mohol prekvapiť)

STRÁCAM SA

strácam sa,
miznem
vo svojich vlastných slovách,
v pohľadoch a gestách,
strácam sa sama sebe,
neistá,
či niekedy ešte budem schopná
poskladať sa do obrazu,
akému som sa nikdy nepodobala
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a akému by som sa chcela
tak veľmi podobať

ŠTRUKTÚRY AŽ BOLESTIVO 
NEMENNÉ

roztápam sa v akordoch,
ktoré sa chvejú, jemne prelievajú do seba,
na okamih celkom blízke zámlke,
aby sa vzápätí vynorili, odolné proti zániku

vlny: 
opakujúce sa s prísnou pravidelnosťou,
štruktúry: 
pevne zakosílené do osnovy
a chvíľami
až bolestivo nemenné...

síce občasné ruptúry v podobe zlomenej tóniny
(s malým rozlíšením)
... a zase už iba návraty

ako keď Philip Glass hrá na klavíri
cyklus svojich Metamorfóz
a pod prstami mu preteká 
udalosť za udalosťou,
sen za snom,
radosť za radosťou
a smútok za smútkom
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keď z klávesníc sa ako opar dvíha
výdych a nádych za výdychom a nádychom
a, napokon, aj deň za dňom 
a život za životom,
všetko také podobné, jednotvárne
a povedala by som až fádne,
aj keď zakaždým predsa len trochu iné
(prinajmenšom o nanovo nariasené vzťahy
medzi prúdiacimi tónmi)

opakovateľnosť štruktúr
(zadúšajúca svojou nástojčivosťou),
osudovosť príbehu, v ktorom je toľko rozpoznateľného,
v istom zmysle dôverne známeho,
nemennosť túžby:
strácať sa v zdanlivej bezčasovosti
jeho neúprosného plynutia

JESENNÉ VETY

obraznosť zo mňa oprcháva
ako zo stromov jesenné lístie,
zošúverené, vyschnuté

ostávajú len holé vety,
slová bez metaforického okvetia,
a donaha povyzliekané konáre
čnejúce do sivej oblohy,
zmierené so stratou
pestrej farebnosti
a živej, slnkom preteplenej,
zvlnenosti tvarov:
strohé a prísne
v jednoznačnosti
svojho smerovania k tomu,
čo by som azda mohla nazvať
podstatným
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Ondrej Zimka: (Re)klamy, bronz, 2008
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VO VOĽBE CIEĽA 
SPOČÍVA 
NUTNOSŤ ZLYHANIA

(ROZHOVOR S GABRIELOM HOŠTAJOM)

Keď talentovaný autor tragicky odíde v mladom veku uprostred svojho diela, je 
nádej, že ostanú po ňom knihy, a teda aspoň časť zmapovanej periódy jeho živo-
ta. Takýto bol, napríklad, všeobecne známy tragický údel básnika Joža Urbana. 
Prozaik, ale aj aforista a básnik Ján Hoštaj sa, žiaľ, svojho knižného debutu 
nedožil. Tragicky zomrel vo veku 26 rokov a nebyť toho, že sa jeho literárnej 
pozostalosti ujal jeho brat režisér Gabriel Hoštaj, dielo Jána Hoštaja by ostalo 
v metafyzickom priestore spisovateľského vesmíru, kde sa vznášajú nerealizova-
né knihy.

MAROŠ BANČEJ: Tvoj brat Ján tragicky zahynul pri autonehode skôr, ako 
mohol svoju tvorbu predstaviť čitateľom. Jeho prozaický odkaz si prebral po 
ňom ty a vďaka tvojmu úsiliu vyšla zbierka Krátke prózy. Vieš niečo o vzniku 
rukopisu? Aká bola jeho genéza až po knižnú formu?

n GABRIEL HOŠTAJ: Pamätám sa na to veľmi dobre... Brat začal pí-
sať niekedy v roku 1992 a venoval tomu dosť času aj úsilia. Vtedy chodil na 
vysokú školu elektrotechnickú v Bratislave a písal hlavne v internáte, menej 
doma. Najprv začal písať krátke poviedky (ktoré neskôr zaradil do cyklu Abe-
ceda) a nejaké básne. Nasledovali aforizmy, miniatúry a denníkové zápisky. 
Najväčšie úsilie venoval Abecede a aforizmom, ktoré dopĺňal a prerábal až do 
posledných dní života. Mal rád krátke literárne formy. Mal s tým, samozrej-
me, plány, chcel vydať knihu – čo mi hovoril ešte v máji 1998, mesiac pred 
nehodou. Literatúra bola preňho z osobných vecí najdôležitejšia. O tom, že 
píše, som vedel iba ja, nevedel o tom nikto z kamarátov a nevedeli to ani 
doma. Mal plány, ale nečakaná smrť v júni 1998 všetko zastavila. V roku 2000 
som potom celé zachované dielo archivoval do počítača, a to aj staršie veci. 
Rozhodol som sa, že knihu o pár rokov vydám. A prešli roky... Nezabudol som 
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na to, ale nemal som čas, lebo som sa zaplietol vo filme, ktorého tvorba vy-
žadovala obrovské úsilie. V roku 2006 som začal hľadať vydavateľa a do roka 
sa mi to podarilo. Kniha vyšla v roku 2008 pod názvom Krátke prózy vo vyda-
vateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Vzápätí som si povedal, že by bolo 
zaujímavé, keby kniha vyšla aj v češtine, navyše s ilustráciami. Začal som na 
tom pracovať v roku 2010 – nebolo to ľahké –, ale tohto roku kniha vychádza 
v češtine vo vydavateľstve Větrné mlýny v edícií Česi, čítajte...

M. B.: Doménou tvorby Jána Hoštaja boli krátke koncentrované poviedky, 
často s absurdným podtónom, tragikomickým akcentom, niekedy zvláštne 
snové. Aké mal tvoj brat literárne lásky, obľúbených autorov?

n G. H.: Bolo ich viac. Najviac čítal Rusov – Gogoľa, Dostojevského, Tol- 
stého, z novších Nabokova, Bulgakova, Charmsa, Zamjatina... Z ostatných Kaf- 
ku, Goetheho, Sartra, Leara, Carrola, Meyrinka, Poea... Z básnikov Puškina, Vil- 
lona, Apollinaira, Morgensterna... Ale najobľúbenejší u neho bol asi Gogoľ. Čí-
tal aj filozofické knihy, a nie málo. Najviac Nietzscheho, Schopenhauera, Kir- 
kegaarda, Erazma... Rád hľadal majstrov v staršej literatúre. Za krátky čas sa 
skutočne dostal k tomu najlepšiemu...

M. B.: Skúšal brat svoju tvorbu uverejniť v literárnych časopisoch, zúčastnil 
sa literárnych súťaží?

n G. H.: Nestihol to, ale plánoval to. Kupoval niektoré literárne časopi-
sy. Po skončení školy v roku 1996 sa zdalo, že by na to mohol mať čas, ale mu-
sel nastúpiť na vtedy ešte povinnú vojenskú službu a stratil rok... Tam nemo-
hol písať. Po skončení vojenčiny sa zasa presťahoval, nastúpil do práce, potom 
prišla havária... Ešte pri jednom z posledných našich stretnutí hovoril, že kni-
hu chce vydať a azda sa mu to za pár rokov podarí. Tie slová som neskôr po-
važoval za záväzok, v zmysle, že to musím spraviť ja.

M. B.: Ktorá z poviedok z knihy Krátke prózy je pre teba bytostne najbližšia?
n G. H.: Krátke poviedky sú sústredené v prozaickom cykle Abeceda. 

Moje najobľúbenejšie sú O penzistovi J. J., ktorému sa po prebudení stanú 
bizarné veci; O talentovanom huslistovi E. E., ktorého postihne séria nešťastí; 
a O historikovi J. K., ktorý opisuje jednu dobovú legendu.

* * *
Penzista J. J. sa, ako obyčajne, prebudil po krátkom poobedňajšom spán-

ku. Zľahka si prechádzal dlaňou po čele, žmúril, hlasno zíval a nohami sa snažil 
nahmatať papuče, ktoré si pred spaním vyzul pri posteli – no nedarilo sa mu to. 
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Neprestávajúc zívať sa preto po ne zohol, no pri posteli ich nevidel. Nazrel pod 
posteľ, ale nevidel ich ani tam. Na chodbu pred dvere – ani tam. A tak chvíľu pre-
mýšľal, kde asi môžu byť, no nič mu nenapadalo, a keď sa ešte raz poobzeral po 
izbe a nenašiel ich, znova si ľahol a snažil sa na papuče nemyslieť.

Ako tak ležal, opäť naňho prišli driemoty a znova sa rozzíval, ale keďže už 
nechcel zaspať, odhodil perinu, posadil sa, bosé nohy spustil na dlážku a zívajú-
ce ústa si prikryl päsťou. Ale čo sa neprihodilo! Ako mal tak naširoko roztvore-
né ústa, päsť mu vbehla dnu a on ju inštinktívne prehltol. Strašne sa v tej chvíli 
preľakol, čosi také nečakal. Snažil sa vytiahnuť si ruku z krku, ale nešlo to, bola 
totiž zovretá v päsť. Skúšal teda najprv päsť roztvoriť, ale na to bolo hrdlo pri-
úzke. Pomaly mu začal dochádzať vzduch a hrozilo, že sa udusí.

Vtedy ho pochytila skutočná panika. Nezmyselne mykal rukou, prehýbal sa 
v páse, nadskakoval, zakláňal hlavu – nič nepomáhalo. Päsť sa nedala vytiahnuť 
a následkom dusenia pomaly upadal do mdlôb. V strachu preto vykonal posled-
ný pokus: predklonil sa, lakeť ruky si pristúpil nohou a mal v úmysle prudkým 
trhnutím trupu, ktorý by mu poslúžil ako páka, dostať ruku von. Avšak – neve-
diac, či to bola len jeho halucinácia spôsobená nedostatkom kyslíka, alebo sku-
točnosť – v momente trhu sa paža začala naťahovať, akoby bola z gumy, a rov-
nako silno pružiť. Zdesený J. J. vypäl posledné sily a pomaly sa vzpriamoval, 
predlžujúc tým ruku do obludných rozmerov. Vo chvíli, keď sa celkom vystrel, 
natiahnutá ruka pružila tak silno, že chrbát to už nevydržal, povolil, obe nohy 
mu vyleteli do vzduchu a čelo prudko dopadlo na podlahu. J. J. sa ocitol v stoji 
na hlave. Predsa však mal nakoniec šťastie. Silný náraz mu uvoľnil ruku z krku 
a opäť mohol voľne dýchať.

Chvíľu zotrval v stoji na hlave, lapajúc dych. Potom mu začala prekážať krv 
navalená do hlavy, a preto sa snažil dostať nohy na zem. Vo chvíli, keď sa mu to 
už takmer podarilo, náhle stratil rovnováhu, zrútil sa na dlážku a prekotúľal sa 
cez otvorené dvere von z izby. Neocitol sa však na chodbe, ako by bol očakával, 
ale zakopaný po prsia v nejakom trávniku. Okolo neho chodili batoľatá s vedier-
kami piesku a sem-tam ho niektoré udrelo lopatkou po hlave.

J. J. už neveril vlastným očiam a nič nechápal. Neprial si nič iné, len aby 
sa to všetko skončilo a on zasa ležal vo svojej posteli. Aby sa presvedčil, že sa mu 
všetko len sníva, bolestivo si do krvi dohrýzol obe pery.

M. B.: Si autor scenárov a režisér niekoľkých filmov. Sú to televízne filmy, ale 
na slovenskej scéne určite netypické. Myslím si, že aj tvoja cesta bola do znač-
nej miery ovplyvnená bratovou tvorbou, ale aj jeho predčasným skonom...

n G. H.: Zaoberal som sa hororom a trilerom, ale to je žáner, ktorý u nás 
nemá tradíciu. Skôr ma priťahovali staré filmy tohto žánru. Pre mňa bolo vždy 
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dôležité nasvietenie, kamera, vytváranie napätia, výrazný zvuk... Dnes je už 
tento žáner inde, presadzujú sa slashery – krvavé filmy –, a to sa mi nepáči... 
Ale hlavný dôvod, prečo som s nakrúcaním asi skončil, sú financie. Film je 
veľmi drahý a financie sa u nás nedajú zohnať, no je to aj časovo veľmi nároč-
né. Je možné, že bratovou tvorbou som bol ovplyvnený aj ja. Určite tak, že ma 
dostal k zaujímavej literatúre. Už ako veľmi mladý som čítal dobré knihy, a tie 
mali často zvláštny dej, čo sa mohlo prejaviť vo filme. Brat sa však vo svojej li-
teratúre hororom, napätím nikdy nezaoberal a ani filmy takéhoto žánru nevy-
hľadával – skôr sa mu nepáčili... Po jeho smrti sa môj život dosť zmenil... Mu-
sel som sa niečím zaoberať, aby som prekonal smútok, alebo aspoň ho potla-
čil aj pomocou vzpierania... Potom prišlo to ostatné. To, že som sa dostal k fil-
mu, mohlo byť spôsobené aj literatúrou, ktorú som čítal.

M. B.: Vďaka tvojmu úsiliu vyšiel český preklad knihy Krátke prózy. Je kompli-
kované uverejniť slovenského autora na českej literárnej scéne?

n G. H.: Určite to nie je ľahké. Keď som to začal vybavovať, bolo jas-
né, že to bude trvať dlho, niekoľko rokov. Bol som však zvyknutý nevzdávať 
sa, aj po praxi vo filme, kde plány bežne po rokoch úsilia krachujú. Vydava-
teľstvo som našiel pomerne skoro, asi po pol roku. Veril som knihe, reakcie 
vydavateľov neboli zlé. Stretol som sa so šéfredaktorom vydavateľstva Větr-
né mlýny Petrom Minaøíkom, ktorému sa kniha páčila. Tak sme začali spo-
lupracovať. Potreboval som, samozrejme, knihu preložiť do češtiny, pomo-
hol mi s tým docent Zelinský, a knihu podporilo aj Literárne centrum. Potom 
ešte nejaký čas trvalo, kým sme zohnali financie. České vydanie je zvláštne 
tým, že na rozdiel od slovenského vydania je obohatené o expresívne kres-
by ilustrátorky Kataríny Slaninkovej, ktoré výborne doplnili knihu, a o to je 
zaujímavejšia.

M. B.: Ján Hoštaj bol aj osobitým aforistom. Ponúkni čitateľom Slovenských 
pohľadov ukážku z jeho tvorby.

n G. H.: Aforizmy boli preňho dôležité... Po Abecede venoval najviac úsi-
lia práve aforizmom, ktoré nazval Črepy. V najlepšej forme ich písal niekoľko 
za deň... Pamätám si na časy, keď si ich zapisoval na lístočky. Každý aforizmus 
na jeden lístok... Po istom čase ich mal hromadu. Raz takto sedel a vyraďoval 
tie, ktoré sa mu nepáčili. Sedel som oproti nemu a hovoril som: „To nerobíš 
dobre, taká škoda...“ Ale aj tak ich vyradil. Bol k sebe kritický. Ale mal som 
pravdu, nebolo to dobre. Nedal si povedať. Samozrejme, netušil, čo sa stane. 
Najradšej mám aforizmy, ktoré sú spojené s osudom. Napríklad:

SP 1_14.indd   41 16. 12. 2013   12:02:32



42 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  1

Už v tejto chvíli mohla začať pôsobiť nejaká jemu zatiaľ neznáma príčina, 
spúšťajúca už nezadržateľný sled dôsledkov, na ktorého konci bude on.

Zrazu akoby každé zaváhanie, každý krok vedľa, kdejaká drobnosť spôso-
bovali čosi už nenapraviteľné, navždy stratené.

Chcel by rázne vykročiť, no stojí si v ceste.

Kto rastie pre guľku, ten sa neutopí.

Podpalubie plné tovaru, všetky plachty napnuté, kapitán na mostíku, po-
sádka na svojich miestach – no už druhý týždeň úplné bezvetrie.

Vo voľbe cieľa spočíva nutnosť zlyhania.

Toľko možností nevyužitých, toľko šancí premrhaných, toľko nádejí zmare-
ných. A predsa: ďalšie možnosti, ďalšie šance, ďalšie nádeje... (Ale aj tie takmer 
rovnako premárnené.)

Tento posledný aforizmus, mal preňho špecifický význam. Vždy s ním 
zakončoval aforizmy. Veľakrát ho prerábal. Okrem aforizmov napísal aj zopár 
podobenstiev, ktoré nazval Miniatúry. Jedna ukážka z nich.

Odsúdenec
Podobný vyšetrovateľom sám seba vypočúval. Podobný vypočúvaným sám 

seba zapieral. Podobný sudcom sám seba súdil. Podobný katom sám seba stínal... 
Podobný zradcom sám seba udával. Podobný žalárnikom sám seba väznil. Za-
šiel však priďaleko!

Podobný divákom tlieskal na svojej poprave. Podobný príbuzným prosil  
o milosť. Podobný tyranom milosť zamietol.

M. B.: Na záver by som ťa rád poprosil ešte o jednu poviedku od tvojho bra- 
ta.

E. E. bol talentovaný huslista. Denne cvičil, zo dňa na deň robil pokroky 
a – podľa znalcov – bol na najlepšej ceste stať sa virtuózom. Ale keď malo jeho 
dlhoročné úsilie priniesť plody, keď mal zažiariť v koncertných sálach, náhle pri-
šiel o ruku a musel sa s husľami rozlúčiť.

Aby ľahšie zabudol, aby sa ľahšie zmieril a – konečne – aby aj ukojil svoj 
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„hlad po hudbe“, začal spievať. Keď si postupom času trúfol aj na ťažšie árie  
a zdalo sa, že sa so všetkým vyrovnal – začal strácať hlas.

Poučený predchádzajúcou pohromou okamžite nechal spev spevom a začal 
sa venovať niečomu, síce hudbe vzdialenému, ale blízkemu jeho citlivej duši: to-
tiž maľovaniu.

No nešťastiam nebol koniec. V období, keď pocítil, že začína pozvoľne vni-
kať do toho tajomného sveta línií a farieb – náhle oslepol. A to ho už zlomilo! 
Zostarnutý, zatrpknutý a s podlomeným zdravím už iba posedával a premýšľal 
o svojom nešťastí.

So svojimi myšlienkami sa jedného dňa zdôveril hŕstke posledných priate-
ľov a tí ho nadšení, dúfajúc, že práca mu prinesie rozptýlenie a zlepšenie nála-
dy, prehovorili, aby si ich nenechával len pre seba. Na tento účel mu zaobstarali 
aj slepecký písací stroj, a on potom na ňom klepával od rána do večera, takmer 
bez prestávky. Vtedy nikto ani len netušil, aké tragické následky môže mať ich 
ušľachtilý zámer...

Po troch mesiacoch vysilený E. E. náhle s písaním prestal a počas nasledu-
júcich dvoch dní, keď k sebe nikoho nevpúšťal, všetko spálil, písací stroj zničil  
a on sám sa obesil.

V  S P O L U P R Á C I  S  G A B R I E L O M  H O Š TA J O M

P R I P R A V I L  M A R O Š  M .  B A N Č E J

SP 1_14.indd   43 16. 12. 2013   12:02:32



44 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  1

SLOVENČINA DNES

O situácii vo vývine slovenčiny po zmene v roku 1989 som už viackrát uvažo-
val a písal. Keď sa teraz vraciam k tejto problematike, pokladám za nevyhnut-
né oprieť sa o niektoré základné charakteristiky jazyka. Obávam sa totiž, že bez 
toho by moje ďalšie, bohužiaľ, kritické poznámky, nemali dostatočnú oporu na 
ich vnímanie čitateľmi.

I

JAZYK, SPOLOČNOSŤ A NÁROD

Jazyk je najdôležitejší nástroj dorozumievania. Je podmieňujúcim činite-
ľom vzniku a existencie ľudských spoločenstiev. Práve jazyk zjednocuje svojich 
nositeľov do celkov, akými sú aj národy. Spoločenstvo národa sa preto môže 
charakterizovať aj ako jazykové spoločenstvo.

Vo vývine jazykových spoločenstiev, teda vo vývine ľudstva, vznikali si-
tuácie, keď sa ako dôsledok súvislosti i závislosti jazyka a myslenia (myslenia 
a jazyka) musela zdôrazňovať aj potreba presnosti a jednoznačnosti jazyko-
vého prejavu. Ukázala sa potreba dokonalosti jazykového prejavu ako výsled-
ku myslenia, ale rovnako aj potreba dokonalosti jazyka ako nástroja mysle-
nia. Týkalo sa to všetkých jazykových zložiek, osobitne slovnej zásoby, sklad-
by, ale aj ich zvukovej realizácie. Subtílnosť procesov myslenia súvisela a sú-
visí aj dnes, dnes možno zreteľnejšie než kedysi, so subtílnosťou jazykového 
prejavu. Aká je naša dnešná situácia, aká je slovenčina dnes?

MATERINSKÝ JAZYK

Záujem o jazyk, osobitne o materinský jazyk, jestvuje vo všetkých jazy-
kových spoločenstvách. My nie sme výnimkou. Materinský jazyk je totiž veľmi 
dôležitý činiteľ vzniku, jestvovania a pretrvávania individuality, teda existencie 
jeho nositeľov. Ak sa hovorí o materinskom jazyku, poukazuje sa tým aj na jeho 
dedičnú hodnotu, na jeho emocionálnu spätosť s vnímaním domoviny a na 
jeho pretrvávanie počas striedania generácií v procesoch vývinovej dynamiky.

Dejiny jazyka, aj dejiny slovenčiny, siahajú ďaleko pred existenciu tzv. 
spisovného jazyka. Preto sa potom aj udalosti vzniku (ustálenia a kodifiká-

Á B E L  K R Á Ľ
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cie) spisovného jazyka neraz spájajú so zápasmi o bytie, o individuálne preži-
tie národa v historických turbulenciách. Lebo zápas o národnú existenciu sa 
často odohrával práve v zápase o jazykové bytie, o presadenie živého mate-
rinského jazyka jeho nositeľov do verejného života a oficiálneho prostredia. 
Tak to bolo aj u nás. A nebolo to iba v 19. storočí. Treba zdôrazniť: Je to pre-
to, lebo materinský jazyk, jazyk národného spoločenstva, bol a je veľmi dôle-
žitým pilierom jeho individuality, identity a existencie.

Jazyk je charakteristickým, odlišujúcim a identifikujúcim znakom jeho 
nositeľov. Ukazuje sa to aj na spoločnom pomenúvacom základe jazykové-
ho spoločenstva a jeho jazyka: Francúzi – francúzština, Nemci – nemčina, 
Rusi – ruština, Slováci – slovenčina. Iba výnimočne môže jestvovať spoločen-
stvo, ktorého individualita vznikla a udržiava sa na inom (na nejazykovom) 
základe, odvodzuje sa z osobitných politických a kultúrnych historických de-
jov (napr. Švajčiari) mimo sféry jazyka. 

ZLOŽITOSŤ A USPORIADANOSŤ – JAZYKOVÝ SYSTÉM

Z funkcie jazyka vyplýva nevyhnutnosť jeho bohatstva, teda aj zložitosti 
a potom nevyhnutne i usporiadanosti. Usporiadanosť jazykových prostriedkov 
zabezpečuje jeho stabilitu a identitu, zabezpečuje dorozumievaciu jednoznač-
nosť a precíznosť, ba umožňuje aj jeho rýchle osvojovanie deťmi už v útlom 
veku. Zložitosť, ale aj usporiadanosť jazykových prostriedkov si dobre uvedo-
mujú už žiaci základnej školy – u nás majú predmet „slovenčina“: počas mno-
hých vyučovacích hodín si osvojujú základné zákonitosti slovenčiny, ich prí-
tomnosť a význam v ústnom a písomnom dorozumievaní. Učia sa účinne vy- 
užívať jazykové prostriedky. Znalosť pravopisného systému je tiež dôležitá, ale 
nie je najdôležitejšia.

Bohatstvo a zložitosť jazyka súvisia s tým, že jeho prostriedkami sa re-
flektuje zložitosť samého sveta, a to v oboch sférach ľudského poznávania a by- 
tia: vo sfére hmotnej (materiálnej) i duchovnej (ideálnej) a opäť v oboch pro-
cesoch ľudskej činnosti – v myslení (v chápaní a interpretácii sveta) i v do-
rozumievaní (v odovzdávaní výsledkov poznávania).

Jazykové bohatstvo jeho prostriedkov i jeho poriadok najviac vnímame 
na slovnej zásobe. Keby slovná zásoba nebola usporiadaná, keby nejestvova-
li lexikálne súvislosti a vzťahy, dorozumievanie by bolo veľmi rudimentárne, 
ťažké, možno primitívne, náznakové a najmä nejednoznačné. Neexistovala by 
ani usporiadanosť väčších celkov, napr. usporiadanosť vety, vnútri nej vzájom-
né súvislosti vetných častí (vetných členov) atď. Usporiadanosť sa prejavuje 
aj organizáciou základných jazykových jednotiek v kategóriách, ako sú napr. 
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rod, číslo, pád, slovný druh, súvislosti medzi nimi atď. Kategoriálnosť je pred-
pokladom pre ustálenú syntaktickú funkciu slova vo väčších jazykových cel-
koch, napr. vo vete. Všetko slúži potrebe zrozumiteľnosti, jednoznačnosti a ko- 
munikačnej zhody medzi účastníkmi dorozumievacieho procesu.

SLOVO V SYSTÉME

Slovo jestvuje vo zvukovom obale. Dorozumievame sa zvukmi reči. Od-
lišnosť jazykov je v prvom pláne odlišnosť zvukov, na ďalších úrovniach je to 
aj odlišnosť iných častí jazykovej usporiadanosti – odlišnosť celého jazykové-
ho systému jednotlivých jazykov. Jazyková schopnosť je na strane hovoriace-
ho najprv schopnosť usporiadanej zvukovej realizácie (artikulácie, výslovnos-
ti), schopnosť tvoriť zvuky reči tak, ako je to v jazyku ustálené, potom však 
aj schopnosť pri dorozumievaní počutému rozumieť: poznať obsah (význam) 
prijatých zvukových celkov (ich sémantickú platnosť) a ustálené zvukové jed-
notky a celky aj správne používať.

Nejestvuje priama závislosť významu slova od jeho zvukového znenia. 
Keby to tak nebolo, dorozumeli by sme sa s každým hovoriacim na celom svete 
– nejestvovali by rozličné jazyky. Skutočnosť je taká, že napr. význam sloven-
ského slova „hlava“ má v nemčine (zjednodušene) zvukový ekvivalent „Kopf“, 
francúzsky „tete“, anglicky „head“, lat. „caput“, španielsky „cabeza“ atď.,  
pričom ešte aj znenie jednotlivých hlások a ich radov (v písme grafických cel-
kov) je v rozličných jazykoch rozličné.

Hovoriaci si teda musí osvojiť nielen detaily výslovnosti, ale aj väzbu 
zvukového obalu s príslušným významom. Musí poznať význam slov a na-
opak: ich znenie. Toto poznanie však nie je signalizované matériou (zvuk-
mi) reči.

Pretože jestvujú státisíce slov, ich zvládnutie by bolo takmer nemožné, 
keby medzi nimi nejestvovali už na rovine znenia súvislosti a väzby. Jednodu-
chý príklad: Slovenské slovo „rodina“ má svoj zvukový (a potom aj významo-
vý) základ v slovnej časti (v koreni) „rod“, ním je vo zvukovom, ale i význa-
movom vzťahu k slovám „rodiť“, „rodina“, „rodič“, „zrod“, „odroda“, „príro-
da“, „prirodzený“, „rodoľub“, „odrodilec“, „rodný“, „rodostrom“, „národ“ atď.,  
na rovine významu, t. j. súvislosti s objektívnou skutočnosťou, jestvuje však 
slovo s koreňom „rod“ aj v slovnom spojení a v pojme „rodičovský dom“ a po-
tom aj vzťah k druhej časti slovného spojenia, teda k slovu a pojmu „dom“, 
„domov“, „domovina“ a potom aj k slovu „vlasť“ atď. (porov. Rodina a čo s ňou 
súvisí, Kultúra, roč. XVI., 20. 2. 2013, resp. Aj náš jazyk má čo povedať k pod-
state rodiny, Viera a život, 2005, 2013). Je to príklad, ako sa vecné súvislos-
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ti prejavujú v jazykových súvislostiach. Okrem toho sa tu signalizuje, že slo-
vo je už svojím (slovným) koreňom, ale aj svojou formálnou skladbou i v jeho 
variáciách pevne uložené vo veľmi zložitom a usporiadanom systéme slovnej 
zásoby, ako to signalizujú formálne (a obsahové) variácie použitím predpôn, 
prípon atď. Táto systémová väzba má významné dôsledky aj v mechanizmoch 
asociácie – neuvedomovanej podpory dorozumievania vyvolávaním širších sú-
vislostí jednotlivín počutého i vyslovovaného.

Ak by nejestvovali tieto mnohostranné súvislosti jednotiek reči, rečový 
akt by bol ťažkopádny a zdĺhavý, vznikal by komunikačný chaos, dorozumie-
vacia nejednoznačnosť. To by sa prejavilo aj v procesoch myslenia.

Z predchádzajúceho vyplýva, že do systémových jazykových vzťahov ne-
možno necitlivo zasahovať. Nemôže sa to robiť ani ľubovoľným, neodôvodne-
ným, jazykovo chaotickým vnášaním takých nových slov a tvarov, ktoré ne-
majú v jazyku systémový priestor. Nemožno rušivo zasahovať ani do iných ja-
zykových rovín.

To sa dnes, bohužiaľ, v slovenčine deje.

DNEŠNÝ JAZYKOVÝ STAV

Význam vedomia stability spisovného jazyka pre národ, osobitne najmä 
problém preberania a používania cudzích slov, je dnes veľmi aktuálny. Prebe-
ranie je síce trvalý proces, nemôže sa však uskutočňovať chaoticky, bezhla-
vo. Naše náhodné a neodôvodnené preberanie cudzích slov a tvarov, ich cha-
otické používanie má zvyšujúcu sa frekvenciu. Tento stav sa začal už dávnej-
šie. Kritické poznámky o tom sú napr. v zborníku Zápas o Slovensko v kapito-
le Naša materinská reč. Dnes to pozorujú a odmietajú aj takí používatelia slo-
venčiny, ktorí neabsolvovali univerzitné štúdium slovenského jazyka, ale ma-
terinský jazyk citlivo vnímajú, pozorujú a o ňom uvažujú (najnovšie Ing. Jo-
zef Mikuš: Čo sa to robí so slovenským jazykom? Kultúra 13, 26. júna 2013;  
Ing. Ľudovít Urminský, Slovenčina v ohrození – listy Ministerstvu kultúry 
SR). 

Musíme konštatovať stav neprimeraného a nevhodného používania cu-
dzích slov a tvarov, deformácie slov, tvarov, slovných spojení a väzieb, upozor-
ňujeme na slabnúce jazykové vedomie a nedostatok jazykového citu s dôsled-
kom destabilizácie jazykového systému. Veľmi zlé dôsledky bude mať nedo-
statočné vzdelanie a nedostatočná jazyková výchova našej mládeže v školách. 
Internet to nenahradí. Naopak. Aktuálny je problém, na ktorý upozornil aj 
(v základnom postoji kontroverzný) A. Bernolák, keď v úvode známeho jazy-
kovedného diela uviedol: „Nové veci a pochopy vyžadujú nových slov. Treba ich 
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tedy vytvoriť, nemáme-li byť nemými alebo nemáme-li si slová vypožičiavať od 
národov cudzích. Je len treba, aby nové slová boli tvorené len v prípade sku-
točnej potreby, s rozvahou a zo starých koreňov podľa ducha reči.“ Zopa-
kujme tento prevzatý výrok a dobre si uvedomme: zo starých koreňov a po- 
dľa ducha reči!

Nadmiera preberania cudzích slov do spisovnej slovenčiny najnovšie 
vyvolala aj pokus o ich detailnejší súpis s uvedením návrhov na ich náhra-
du jestvujúcimi slovenskými pomenovaniami rozšírenými o možnosti tvore-
nia nových slov a tvarov podľa možností slovotvorby slovenčiny (pozri Maroš 
Krajčovič, Puristický slovník slovenčiny, 2013).

V nasledujúcej časti tohto príspevku uvediem príklady chaotického zaob-
chádzania s jazykovými prostriedkami, bezhlavého preberania a používania 
nevhodných a nepotrebných lexikálnych prostriedkov (dnes predovšetkým 
z angličtiny) a ich šírenia vo verejných prejavoch – najmä v slovenskej pub-
licistike. Ich používaním sa oslabuje naše jazykové vedomie a šíri sa postup-
ná destabilizácia systému spisovnej slovenčiny. Dokumentujú to nasledujú-
ce príklady.

Upozorním aj na niektoré negatívne javy vo zvukovej rovine spisovnej 
slovenčiny. Nepokladám za nevhodné, ak sa príklady publikujú aj opakovane.

II

POZNÁMKA O NAŠOM VEREJNOM PRIESTORE

Na začiatku vybraných ukážok, aká je naša dnešná jazyková prax, od-
porúčam najprv prejsť sa napr. po Bratislave alebo inde u nás, čítať miest-
ne názvy a orientačné informácie, čítať reklamné tabule a počúvať reklamy, 
všímať si názvy podnikov a (najmä zábavných) pripravovaných programov, 
všímať si „best ceny“, vyššie levely, eventy, „inovačné vouchery“, benefity, 
workshopy, všetky možné „travel“ inštitúcie, destinácie aj naše rekreačné pod-
niky a priestory, aj „gotatry“, Tatralandia, Tatra Moutain Resorts atď. – anglič-
tina, angličtina, aj v najodľahlejšom kútiku Slovenska angličtina... Koloniálna 
krajina? Už aj najnašskejšie slovenské výrobky, ako sú oštiepky, parenice, náš 
ovčí syr, majú na stánku s týmto tovarom vo veľkom obchodnom dome v cen-
tre mesta informáciu „Original Milk Fantasy“. Komu slúžime? Ak je hlavné 
mesto našej republiky (a nie iba ono) preplnené anglikanizmami, ak to vyze-
rá tak, akoby sme tu žili a pracovali iba pre cudzinu, akoby to bola naša spá-
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Ondrej Zimka: Memphiská kráska, bronz, 1999
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sa a naša budúcnosť, nie je to naša hanba? Nestrácame tým aj naše prirodze-
né, zdedené jazykové vedomie, náš jazykový cit, ba náš život a našu radosť  
a hravosť aj v jazyku a s jazykom? Už nebudeme spievať naše piesne, nebude-
me sa tešiť z múdrosti našich prísloví a porekadiel, nebudeme čítať naše roz-
právky, recitovať našu poéziu...? Je to zastarané, nemoderné, nevyspelé, ne-
aktuálne? Dokedy sa budeme krčiť pred „vyspelou“ cudzinou, ktorá nám sys-
tematicky ničí to, čo je naše, ako sa to začalo poľnohospodárstvom, energe-
tikou atď.?

O dôsledkoch tohto vývinu v jazykovej sfére zrozumiteľne hovoria aj na-
sledujúce príklady.

Príklady z jazykovej praxe
V našich verejných prejavoch sa už zriedka vyskytuje slovo „objednávka“. 

Namiesto neho sa dnes veľmi často používa slovo „zákazka“. Aj žiak základnej 
školy už vie, že toto slovo má (slovný) koreň „kaz/káz“, ktorý sa vyskytuje  
v slovesách „kázať“, „prikázať“, „zakázať“, „zakazovať“, ale aj v tvaroch ako 
„kazateľnica“, „kazateľ“ atď. Významová platnosť týchto slov je však jasná. 
Slovo „zákazka“ nemožno vyčleniť z uvedeného radu – z jeho formálnych  
a obsahových súvislostí. Napriek tomu sa dnes používa protirečivo k jeho zá-
kladnému významu „zakázať“, „zakazovať“. Vnucuje sa mu obsahovo proti-
chodný význam „objednávať“, „objednávka“.

Má to vážny dôsledok, na ktorý sme už upozornili: Oslabuje a narúša sa 
jazykový systém a jazykový cit, a čo je ešte vážnejšie, vnáša sa chaotický pr-
vok do jazykového vedomia používateľa jazyka, do jazykového systému slo-
venčiny. V tomto prípade sa znemožňuje aj pomocná jazyková asociácia, kto-
rá je aktívna pri slove „objednávka“ a stráca sa pri slove „zákazka“.

Slovo „zákazka“ je v slovenčine jazyková mŕtvolka.

Príklad so slovom „zabaviť“
Vo verejných ústnych a písomných prejavoch sa nesystémovo často po-

užíva aj slovo „zabaviť“ vo význame „zhabať“, „zobrať“. Vyskytuje sa napr.  
v spojeniach: zabavenie majetku, lieh zabavili colníci, auto zabavili policajti, 
zabavené počítače atď. Slovný základ „bav“, ako je v slovese „zabaviť“, je aj 
v slovách „baviť sa“, „zabávať sa“, „zabávať“ (niekoho), „zábava“, „zábavka“. 
Slovo „zabaviť“ patrí formou i obsahom do tohto radu. Ak však štátny orgán 
(napr. colná správa) komukoľvek dačo vezme, je to zábava?

Slovesá „dôjsť“, „prísť“
Tieto slovesá sa dnes veľmi často vyskytujú v nasledujúcich kontextoch: 
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došlo k zemetraseniu, k zraneniam ľudí nedošlo, k realizácii doteraz nedošlo, 
k problému dochádza vtedy, prišlo k odobratiu detí rodičom, k väčšiemu otep-
leniu nedôjde, dochádza k tisíckam zemetrasení, k dohode neprišlo, nedošlo 
k predvedeniu osôb, k predaju materiálu nedošlo, k zraneniu našťastie nedo-
šlo, môže prísť k úrazu, môže prísť k pádu, neprišlo k žiadnemu rozhodnutiu, 
mesto pristúpilo k vysťahovaniu atď. V týchto prípadoch sú obsahovým (vý-
znamovým) a formálnym základom pohybové slovesá „ísť“, „dôjsť“, „chodiť“, 
„stúpať“. Lenže „chodí“ tak, ako chodí živočích, aj zemetrasenie, zranenie, 
realizácia, problém, odobratie detí, oteplenie atď.? Hovoríme jednoducho: 
bolo zemetrasenie, ľudia neboli zranení, ešte sa (to) neuskutočnilo, problém 
vzniká, rodičom nevzali deti, neoteplilo sa atď.

Sloveso „ustáť“
Príklady zo slovenskej publicistiky: Sagan ustál (a on bol vtedy na zemi, 

spadol!), dážď bude ustávať, dážď ustal – namiesto jednoduchého vyjadrenia 
Sagan (niečo) zvládol (dokázal), hoci... dážď nebude ustávať, dážď bude po-
stupne slabnúť – prestane (už) pršať, nebude pršať. Takéto chybné použitia 
slova „stáť“, „ustáť“, „ustať“, „ustávať“ sa vyskytujú čoraz častejšie napriek 
ich pevne a stáročia používanému významu „stáť“ (t. j. nehýbať sa), „ustať“ 
(unaviť sa), „byť ustatý“ (vyčerpaný, vysilený, unavený) a pod. Môže byť dážď 
ustatý (unavený)?

Osobné zámeno „on“
Toto zámeno označuje živú bytosť, nie predmet. Je to zámeno tretej oso-

by mužského rodu jednotného čísla. Napriek tomu sa stretávame s takými-
to zlými formuláciami: hoci na neho (na príspevok) nemal právo, pre neho 
(fotoaparát), môže prísť poňho (t. j. po balík), nemá naňho (na dôchodok) 
nárok, dostane ho iba ten, kto oňho (o polročné vysvedčenie) požiada, pod 
neho (pod stromček) a i. V týchto prípadoch sa v slovenčine používa správny 
tvar: naň, preň, oň, poň, podeň...

Predložka „na“
Príklady chybných použití a spojení: cesta na Poľsko, výjazd na Liptov, 

na Liptove, izba na internáte, spolu bývali na internáte, môže bývať aj so svo-
jím psom na internáte, hovoriť na kameru, mám záujem na tom, poďme na 
tému, poďme na program, poďme na ďalšie správy, poďme na to, poďme (s vý-
znamom sústreďme sa) na futbal, idem na vládu, na vláde, schváliť na vláde, 
na škole, na hoteli im bolo zima, dcéru našiel na záhrade, kráter na záhrade, 
sú na omyle, má záujem na niečom, záujem na tom, na vládnu ideu, operátori 
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na sále atď. atď. Po slovensky hovoríme: cesta do Poľska, výjazd do Liptova, 
v Liptove, izba v internáte, bývali v internáte, bývať (aj so psom) v internáte, 
hovoriť pred kamerou (do kamery), záujem o, poďme k téme, k programu, 
poďme (sa rozprávať) o futbale, idem na zasadnutie vlády, vo vláde, v škole, 
v hoteli, v záhrade, sú na omyle – mýlia sa, o vládnu ideu, v sále atď.

S úsmevom možno pripomenúť: študenti sú v internáte, sú v škole (v bu-
dove školy; podľa Slovníka slovenského jazyka – SSJ – vyjadruje sa „prostre-
die“). Na internáte alebo na škole (na budove školy) sú vrabce, holuby (podľa 
SSJ ide o „miesto na povrchu“). Po slovensky teda hovoríme: vláda rokova-
la, vo vláde sa rokovalo (o niečom), vláda prerokovala, podobne hovoríme 
bol v škole (to je inštitúcia, prostredie), podobne: študovať na univerzite, 
na gymnáziu (tiež inštitúcia, prostredie). Ale ak povieme (napíšeme), že bol 
na škole, na internáte, vtedy hovoríme, že bol na budove školy, na budove 
internátu. Môžeme byť aj na téme, na omyle, keď tým označujeme miesto na 
povrchu?

Veľmi vážna je však otázka: Aká je úroveň myslenia tých, čo takto hovo-
ria a píšu?

Zámeno „to“
Nominatívny tvar tohto zámena sa čoraz častejšie chybne nahrádza da-

tívnym tvarom „tomu“. Príklady: tomu tak nie je, dnes je tomu inak, tomu 
bolo inak, ako tomu bolo doteraz, inak tomu nebolo atď. Po slovensky však 
hovoríme: to tak je, to tak nie je, dnes je to inak, bolo to inak, ako to bolo 
doteraz, inak to nebolo a pod.

Slang v oficiálnom prejave
Čoraz častejšie sa v spisovných prejavoch začínajú používať slangové 

(nespisovné) slová a tvary. Opakovane sme počuli slová: osobák, osobáky 
(zrušené sú osobáky) namiesto osobný vlak, osobné vlaky, podobne daňovák, 
kulturák ríbezlák, rozhlasák, zimák (štadión), Lomničák a iné. Pravidelne už 
počúvame smerák, smeráci, smerácke zmeny, smerácka väčšina a pod. To nie 
je v pravidelne sa opakujúcom oficiálnom prejave(!) prípustné. Poslucháč 
(čitateľ) to vníma ako nevhodné úsilie o oslabenie autority, o zosmiešnenie, 
degradáciu, o výsmech.

Iné formálne a obsahové deformácie
Publikačný priestor pre túto jazykovú kritiku je odôvodnene ohraničený, 

preto ďalej bez komentára uvediem slovné a textové príklady na používanie 
nespisovných slov a tvarov, na ľahostajný a podceňujúci postoj k adresátom 
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najmä zo strany redaktorov, moderátorov, komentátorov a autorov: budúcno, 
plány do budúcna; bicygel, Baťove mestečko, Arafatove telo, dostáť (ústava 
dostála zmeny), doznať (je ochotný doznať zmeny), odobriť (členstvo musia 
odobriť, návrh musia odobriť, návrh odobria), neopomenúť (spomienku ne-
opomenuli ani médiá), vyprostiť (osobu museli vyprostiť z auta), nabudiť – 
nabudený (športovec), budúcno, námatkové kontroly, zdieľajte túto stránku, 
pilot minul dráhu, zmizol nadobro atď. Podobne nevhodne sa používa aj slovo 
„šetrenie“ namiesto „vyšetrovanie“.

Používajú sa prevzaté slová ako prádlo, kúzelník a i. Vysokú frekvenciu 
má (podľa pôvodu cudzojazyčný, zle preložený) výraz „nenechajte si ujsť“.

Rovnako sa rýchlo množia vzájomne „zápasiace“ predložkové spojenia: 
od žilet, od švarckopf (Schwarzkopf), od loreal, od jakobs, počúvame nezmys-
ly, ako je nekonečne sa opakujúce želanie „majte sa pekne“. A sme o poscho-
die kdesi vyššie, keď povieme (napíšeme) „headline“?

Opakujem: Aká je úroveň myslenia tých, čo povedia o vlakovom nešťastí 
v Španielsku: „rútil sa dvojnásobne rýchlejšie, vďaka čomu...“ Máme byť vďač-
ní, máme ďakovať za to, že vlak havaroval, desiatky ľudí zomreli, ďalšie de-
siatky boli v nemocnici...? Tešil sa autor tejto výpovede, že sa to stalo? Ak ne-
vie po slovensky, prečo píše pre slovenské oznamovacie prostriedky? Ak mo-
derátor reprodukuje takýto text, nie je aj on zaň zodpovedný? Prečo nik zod-
povedný nevedel, čo autor napísal?

Skupina (slovenských?) dám sa zasa tvrdohlavo bráni prechyľovaniu 
svojich mien, ako je to bežné a potrebné v slovenčine. Odmieta sa slovenčina. 
Dámy s menami Czibulka, Vadkerti, Kirschner, dokonca aj Hrabovec a mnohé 
iné sa odcudzujú domovu. Slávu, veľkosť a akúsi výnimočnosť hľadajú v cu-
dzom? 

Niektorí vidia oporu pre tento stav v osobných menách cudziniek, ako 
znejú v cudzích jazykoch. Chybne hovoria napr. „pani Merkel“ – neinšpirujú 
sa ani českým príkladom.

III

POZNÁMKY O VÝSLOVNOSTI

Analýza stavu používania spisovnej slovenčiny by bola veľmi neúplná, 
keby sme aspoň v skratke nespomenuli zvukovú stránku slovenčiny. Pretože 
zvuky v tomto texte nemôžeme reprodukovať, musíme veriť, že čitateľ naše 
veľmi úsporné poznámky prijme s dôverou, o ktorú sa uchádzame poznám-
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kou, že píšeme v súlade s tým a reklamujeme to, čo stojí v kodifikačnej príruč-
ke Pravidlá slovenskej výslovnosti. (Príklady zapisujeme veľmi zjednodušene.)

Opakovane treba pripomínať nedostatky v znelostnej asimilácii (výslov-
nosť: rokapol, šesťjeden), chyby vo výslovnosti zdvojených spoluhlások (nara-
zilo do dvoch chodcov (dôchodcov?) – tu sa však má vysloviť zdvojené, resp. 
predĺžené ch a zdvojená spoluhláska zo skupiny dc; podobne: ranásmena – tu 
sa vyslovuje zdvojené n a chybná je aj písmenková výslovnosť druhého slova. 
Atď. Príkladov je veľmi veľa.

Veľmi veľa chýb je aj vo výslovnosti tvrdých a mäkkých spoluhlások, vo 
výslovnosti spoluhláskových skupín a i.

Tvrdohlavo (so súhlasom JÚ ĽŠ SAV?) sa opakuje chybná, násilná vý-
slovnosť názvu Thajsko – s pokusom vysloviť obidve prvé spoluhlásky (písme-
ná). V kodifikačnej príručke (Pravidlá slovenskej výslovnosti) je však všeobec-
né poučenie: „Zemepisné a miestne názvy a cudzie mená sa v spisovnej slo-
venčine vyslovujú tak, ako je to v príslušných jazykoch, pravdaže, s tým, že sa 
cudzie hlásky nahrádzajú najbližšími zvukovo príbuznými hláskami“ (pozri s. 
49). To sa vzťahuje aj na skupiny spoluhlások. Podľa ortoepického slovníka sa 
názov Thajsko vyslovuje „taisko“, nie „thai-“, podobne sa vyslovuje aj „toma-
sova múčka“, nie „thomasova“. Máme novú kodifikáciu spisovnej výslovnos-
ti? Nevhodne a neodôvodnene sa zavádza aj zvukovo nápadná, výslovnostne 
násilná realizácia „u-osmeho“, „u-osmak“, „u-osmi“ (presnejšia transkripcia  
a poučenie sú v Pravidlách).

ZVUKOVÁ REALIZÁCIA VETY

Osobitne treba spomenúť zvukovú realizáciu väčších celkov, najmä viet 
a súvetí. V spravodajských reláciách už iba výnimočne počujeme tzv. uspo-
kojivú končiacu melódiu, ktorá intonačne charakterizuje neutrálnu (citovo 
nezaťaženú, nemodifikovanú) oznamovaciu vetu. Intonácia neutrálnej ozna-
movacej vety v našich zvukových (a obrazových) médiách veľmi často nemá 
charakteristický klesajúci intonačný (melodický a dynamický) pohyb. Je teda 
intonačne nedokončená. Tento čudný stav (spolu s nezmyselným tempom) sa 
v extrémnej podobe ustálil v športových informáciách. Intonácia na posled-
ných slabikách vety (v poslednom slove) sa často chybne dvíha. Obyčajne 
stúpa aj intenzita (sila) hlasu bez ohľadu na to, kde je jadro (podstatná časť) 
vety. Príklady: „V Bratislavskom kraji minimálne kooperujú“ (intonačný vr-
chol bol na slove „kooperujú“, a mal byť na slove „minimálne“). Podobne: „Vy-
stupovanie najsilnejšej opozičnej strany“ (intonačný vrchol bol na slove „stra- 
ny“ namiesto „opozičnej“), „Boli vyžrebované tieto čísla“ (vrchol bol a v trvalo 
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sa opakujúcej reprodukcii tejto stabilnej informácie je chybne na slove „čísla“ 
namiesto „tieto“) atď. atď.

Ak sa nerešpektuje (v konkrétnom prípade) ani nevyhnutné logické čle-
nenie výpovede prestávkou (prestávkami), vznikne nezmyselná výpoveď, ako 
to napr. bolo v informácii: „Žena zomrela po jej partnerovi. Pátrajú.“ Poslu-
cháč musí informáciu dešifrovať – reinterpretovať a opraviť. Inak vzniká váž-
na porucha v dorozumievacom procese.

V situácii, keď sa rozprávanie uskutočňuje aj zrýchleným, neraz veľmi 
rýchlym tempom, ako sa to často deje v športových správach (zrýchľované 
tempo je dnes priam finančný zákon, lebo veď čas sú peniaze!), sťažuje sa vní-
manie a chápanie výpovede, sťažuje sa uloženie informácie do pamäti (vedo-
mia) poslucháča, čo by mal byť cieľ v sprostredkúvaní informácie. Akú hodno-
tu má taká informácia? Na adresu hovoriaceho možno povedať, že je to aj jeho 
bezohľadnosť k divákovi a poslucháčovi. O všetkom rozhoduje ten, čo platí?

Čitateľovi týchto poznámok odporúčam odísť od televízora a počúvať 
televíznu reč na chodbe. Bude lepšie vnímať účinok tých neprijateľných, ne-
zmyselných a neodôvodnených televíznych (ale nie iba televíznych) rečových 
pretekov, čudnej, cudzej intonácie, môže lepšie vnímať dynamiku reči, ktorá 
sa často podobá na zvukové znenie hádky. Ako exemplárny príklad nadmer-
ného tempa reči a neprirodzenej, nanútenej strojovej intonácie treba spome-
núť známeho športového redaktora (P. V.). Kde sa podela (aj cudzincami vy-
zdvihovaná) slovenská intonácia? Je pán P. V. platený podľa toho, ako rýchlo 
zreprodukuje pripravené informácie? Nedávno som vo vysielaní počul (pripo-
mínam, že inak sviežeho mladého) poslucháča s horším sluchom sťažovať sa: 
„Keď rýchlo rozprávajú, nepočujem.“(!) To je zrozumiteľná kvalifikácia nad-
merného, intonačne mŕtveho, hádavého tempa reči.

V súvislosti s členením výpovede je zaujímavý aj prípad častého výskytu 
slova Československo, československé: výslovnosťou sa hlása (reálne nejestvu-
júci) štátny celok ako súčasná politická realita! Naši politici, komentátori, re-
daktori, moderátori vyslovujú toto zložené slovo bez akéhokoľvek intonačné-
ho členenia. Ako je napísané (a očakávané?), tak ho aj reprodukujú. Tento 
menný útvar vyslovujú s prízvukom na prvej slabike (tak to má byť), ale chý-
ba odčlenenie druhej časti tohto pomenovania signálom veľmi krátkej prestáv-
ky a prízvukom na slabike „slo“, lebo to je začiatok druhého slova – pomeno-
vania druhého nezávislého štátneho útvaru. Tak teda znova je tu Českosloven-
sko! Naozaj iba z nevedomosti? Veď za tým sú dva rovnocenné štátne útvary, 
a to by už mali vedieť aj „vševediaci“ profesionáli, aj naše národné(?) médiá!
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POZNÁMKA NA ZÁVER

Ďalšie výslovnostné poznámky – nie však nepodstatné veci – by nadmer-
ne rozšírili tento text. Spomeniem iba artikulačnú nedokonalosť reči niekto-
rých profesionálov: na strane poslucháča je sťažená zrozumiteľnosť reči. Treba 
tiež spomenúť nadmernú a nepríjemnú, mimoriadne rušivú dynamiku reklám 
a ich bezohľadné, v krátkych intervaloch opakované vsúvanie do hocijakého 
programu a na hociktorom mieste.

Nepríjemný stav vzniká lexikálnymi, skladobnými a intonačnými vplyv-
mi cudziny na slovenské prejavy. Je to dôsledok našej pomýlenej mánie po 
svetovosti a modernosti. Prejavuje sa anglikanizáciou slovenčiny, čo zo stra-
ny vonkajších tlakov ťažko vysvetliť inak než ako novodobý kolonizačný jav. 
Lenže dnes sami strkáme hlavu do tohto chomúta. Už dávnejšie boli na to re-
akcie napr. v článkoch Bratislava nechce byť na Slovensku a Zostane Bratisla-
va slovenská? Kto nás nútil, aby aj autobus z Hornej do Dolnej bol Slovak li-
nes? Kto vnucuje všetko cudzie do „nášho“ RTVS? Prečo RTVS? Na niečo po-
dobné ťažko nájdeme príklad v cudzine. (Nenájdeme ho ani v tej „vyspelej“.)

Ak súťažíme v speve, prečo nespievame predovšetkým slovenské sklad-
by a po slovensky?

Čo nám pripomína novodobý časopis Neue Presssburger Zeitung? Atď.
Ako je možné, že štátny orgán podporuje aj produkcie „umelcov“ veľmi 

nízkej (aj nijakej) kvality, ktoré sú krikľavo a bezohľadne protinárodné a pro-
tislovenské (prípad štátnej hymny), ba aj neetické?

Prípadov finančnej podpory protinárodných a protislovenských aktivít 
je, bohužiaľ, viac. Kto je za to zodpovedný? Nezodpovedá za to minister kul-
túry? Je o tom informovaný aj predseda vlády SR?

A na záver aj ďalšie otázky:
Kto a ako dnes zabezpečuje jazykovú spoluprácu s našimi publicistami 

(a „celebritami“)? Máme ústav, ktorý je súčasťou Slovenskej akadémie vied, 
našej najvyššej vedeckej inštitúcie! Nemá táto inštitúcia prístup k rozhodujú-
cim štátnym a parlamentným orgánom, kde by mohla a mala reklamovať pri-
meranú starostlivosť o stav nášho štátneho jazyka? Nemáme na to osobitný 
ústav? Vraciame sa azda k dávnejšiemu „aj tak sa môže, aj tak sa môže“? Mo-
derný je jazykový liberalizmus?

Akú hodnotu má teraz náš Zákon o štátnom jazyku? Naše médiá dávajú 
veľa priestoru tým, čo vyhlasujú u nás, ale najmä do „vyspelého“ sveta a z „vy- 
spelého“ sveta, že sa nestaráme o našu cigánsku (rómsku) menšinu, že utláča-
me našu maďarskú menšinu. Nezaujíma nás ani postoj jej politických vodcov 
k SR a k Slovákom, k jej kultúre v minulosti ani dnes, ako o tom veľa hovorí 
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známa (u nás nečítaná!) knižka Žijem v takej krajine... Plní si v tejto veci po-
vinnosti Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo školstva SR?

Akú úroveň má naša školská príprava v materinskom jazyku? Je ešte na 
ňu čas?

Stačí vyučovanie angličtiny našich detí od prvého dňa návštevy školy? 
Stačí „moderná“ sexuálna výchova, stačí rozvrat základného článku spo-

ločnosti, ktorým je rodina? A to už v útlom veku?

DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV

Ak hovoríme, žijeme, správame sa a konáme ako Slováci, ak si ctíme de-
dičstvo otcov, sme azda menejcenní? Nemáta nás zdanlivá veľkosť toho, čo 
my nie sme, a nepodceňujeme to naše, čo bolo a je (aj dnes je!) porovnateľné 
s hodnotami ktorejkoľvek európskej kultúry? Mali sme a aj dnes máme dôvo-
dy na národné (seba)vedomie, na národnú hrdosť aspoň tak, ako ju majú iní, 
hoci nie je podložená vojenskými ťaženiami...

Starostlivosť o náš materinský jazyk, teda o naše bytie, je už prežitok? 
Starostlivosť o materinský jazyk, ktorý je starostlivosťou aj o naše myslenie  
a potom i odovzdávanie myšlienok iným, dnes už treba liberalizovať?

Neodohrával sa zápas o naše prežitie v minulosti v zápase o našu spi-
sovnú reč? Starostlivosť o stav spisovnej slovenčiny už dnes netreba? Dnes je 
to prežitok a prejav nacionalizmu? Voľakedy (dokonca aj v tom „onom“ čase) 
to bolo treba a prinášalo to dobré výsledky. Bohužiaľ, naozaj žiaľ, to dnes ne-
možno povedať tým, čo by mali stáť v prvom rade, ani tým, čo kráčajú s hla-
vami otočenými dozadu, čo nemajú čas na zápas s aktuálnymi spoločenskými 
problémami, ale sa vystatujú bojom s tým, čo bolo, čo dnes nik nemôže zme-
niť... Nemajú čas, lebo zápasia na život a na smrť o akési prvenstvo.

Prečíta tento text dakto z tých, ktorí zodpovedajú za stav, o ktorom je tu 
reč?! Všimne si ho minister kultúry SR, minister školstva SR a príslušné od-
borné a kultúrne orgány?
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M A R I O N  J E R S C H O W O VÁ

VEČNÝ RAK

Myknutie nožníc
a dopredu späť
až kým slovo
neumrelo na jazyku

v jaskyni leva
podľahnúc umlčaniu
a popol sypúc
mi na hlavu

nech si prečítajú:
na dne vecí
ženiem svoje bytie
dopredu späť
a proti prúdu

AUTOPORTRÉT

Prišite mi gombík
na neviditeľnú košeľu
a uvidíte:
priveľké primalé
srdce v obdratí
rozstrapkané dokrkvané
číra náhoda
utkala súkno
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nepohľadala 
som si ho
pripadlo mi
prirástlo ku mne
pyšne ho vystavujem
na obdiv

ZROD HVIEZDY

hory čo som zdolala
boli zo vzduchu
zem čo som vynašla
vskutku jestvovala 
len ja som žiaľ bola vymyslená
a že odvčera som už
mŕtva
a zajtra prebratá
k životu ani toto
nedáva zmysel

Tak riekol Zarathustra:
naozaj rád ich počúvam
žaloby a nárek
treba zniesť ten
chaos
aby sa z neho zrodila
tancujúca hviezda

OPAL CITY

chladný oheň
modré zlato – 
svet za omrvinku
život za
temnú dieru
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drahý kameň
v špinavej ruke
zaťato preráža chamtivosť 
šachtu

vnútrom navrch
kutá 
v posvätnej štruktúre
kvôli cudzincovi
ktorý sa hlboko 
v zemi nasťahuje
do svojho chladného príbytku

mesto bez neba
mesto bez základu
bez uváženia

WANAMBA

Mäkký je kameň
rozpadnutý na púšť
písmo vetra na poludnie 
opotrebované čítaním

bohyňa sype soľ
do očí zeme
a zlorečiac prevaľuje sa
riečny boh v prachu

mäkký je kameň
vo vyprahnutej drsnej krajine
pretože náš pestrý had
býva v nej
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MILKOVANIE

Vždy keď si bol vietor
bola som list
s ktorým si sa hral

Vždy keď si bol strom
bola som brečtan
čo sa ovíjal okolo teba

Vždy keď si bol rieka
ja som bola tŕstie
v ktorom si spal

Vždy keď som bola zem
ty si bol slnečná smrť
krátko pred nocou

A teraz zimný
popol po poli
rozvieva čo leží úhorom

Marion Jerschowová, 1943 – rakúska spisovateľka a prekladateľka – sa 
počas štúdia slavistiky na viedenskej univerzite dostala na jednoročný pobyt do 
Moskvy, kde sa v roku 1967 usadila. V roku 1978 sa vrátila do Rakúska, žije 
v Linzi. Publikuje prózu (romány, poviedky, literárne reportáže) aj poéziu, pri-
čom čerpá z ciest po Rusku, Austrálii a USA. Po slovensky vyšli ukážky z prózy 
v Literárnom týždenníku a Revue svetovej literatúry. Zbierka Toľko mojich ži-
votov (Meine so viele Leben, 2009) sa skladá zo siedmich vzájomne poprepája-
ných cyklov. V básni Večný rak podstupuje subjekt osobnú bilanciu, ktorá vedie 
k sebakritickému poznaniu, že za postupovanie či prenikanie smerom dopredu 
treba platiť defenzívnymi krokmi späť. Kto sa obráti za tým, o čo prišiel tak ako 
Orfeus za svojou Eurydikou, ostane v jeho moci pripútaný k miestu spomínania. 
Oslobodzujúci pohyb sa uskutočňuje bezprostrednou prácou na jazyku a svojbyt-
nou, od neho odvodenou formou. Vnútorná energia a poetická vitalita zároveň 
poháňajú k ďalším cyklom.

P R E L O Ž I L  Ľ U D O V Í T  P E T R A Š K O
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S L A V O  K A L N Ý

PRÍPAD BURLAK

TELEFONÁT

Na druhý deň po škandalóznom úteku Burlaka z väzenia v Štefánikových ka-
sárňach na Hlavnej ulici v Košiciach, po okamžitom vyhlásení poplachu a ne-
vídanom harmatanci v meste i kasárňach, v kancelárii poručíka Mauréryho, 
kde sa dalo krájať ticho zo zúfalstva, zazvonil telefón. Nevyspaný a unavený 
Mauréry sa toho dňa telefónu bál, lebo mal už po krk nekonečných výčitiek 
a kriku zúrivých nadriadených. Napokon slúchadlo zdvihol: Počúvam. S kým 
hovorím?

Kapitán Szczygielski Vladimir!
Burlak?
Osobne.
Skade voláte?
Z horárne, kúsok od mesta.
No... doriti!
Prosííím? Vy sa netešíte, že volám? Že sa chcem vzdať aj so svojimi vo-

jakmi a vrátiť sa do kasární?
Kde ste? V ktorej horárni? Konkrétne!
Na Bankove. U pána horára Kopala.

POPLACH

Krátko po večeri 12. februára 1947 z vojenskej väznice v Štefánikových 
kasárňach ušli piati banderovci. A medzi nimi najprísnejšie strážený, legen-
dami opradený veliteľ sotne Burlak. Neušla však Oľga Chanasová, zvaná Ofé-
lia, Burlakova milenka, čo bola ďalšia záhada.
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Mauréry z vlastného vyšetrovania vedel, že po večeri si šli väzni umý-
vať príbory. Na kasárenské nádvorie sa dostali jedine cez okienko na záchode. 
Nakoniec preliezli štvormetrový múr, za ktorým bolo kino... a v bočnej ulič-
ke vytúžená sloboda.

Strážny pri bráne stále opakoval to isté: Nevidel som nikoho ani prichá-
dzať, ani odchádzať!

Ešte toho večera stál poručík Mauréry štyrikrát v pozore a hlásil, čo ve-
del. Ale veľa toho nevedel ani on.

Hodinu po úteku veliteľ divízie nariadil košickej posádke poplach a vy-
dával rozkazy na stíhanie väzňov:

Prvá pešia skupina uzatvorí ulice a námestia vnútorného mesta!
Druhá, spolu s jazdeckými hliadkami, vytvorí okruh desať kilometrov od 

Košíc!
Tretia, zostavená z pechoty na autách, bude pátrať dvadsať kilometrov 

od Košíc!
Keďže do akcie sa zapojili aj pohotovostné oddiely ZNB, už o štvrtej ho-

dine nadránom mal veliteľ na stole hlásenie: Košický priestor je uzatvorený 
a kontrolovaný!

Velitelia logicky predpokladali, že utečenci nepôjdu po rovine sme-
rom k maďarským hraniciam, ale odbočia do hustých lesov pri Ťahanovciach 
a Margecanoch. Hoci v noci napadol sneh, vojaci prečesávali lesy bezúspešne. 
Velitelia zrejme pozabudli na Burlakovho hada, na jeho tradičný pochod v zá-
stupe, pri ktorom banderovci našľapujú na jednu stopu a posledný v zástupe 
čečinou zahládza stopy. Ale sneh rapídne zmenšil šancu aj utečencom. Hoci 
pôvodne sa chceli dostať cez lesy do Tatier, v noci sa vrátili bližšie k mestu, 
kde mali väčšiu nádej získať teplé oblečenie, zbrane a jedivo. Unavení a vy-
čerpaní vnikli na druhý deň večer do horárne, kde našli horára a jeho man-
želku. 

BURLAK: Daj, Bože, dobrí ľudia. Neľakajte sa, neublížime vám. Najprv 
sa však trochu porozhliadneme, či vás tu náhodou nie je viac. My sme piati. 
Vidíte, aj zmordovaní, aj mizerne oblečení. Horár, čo myslíš, kto sme?

Drevorubačov poznám... netuším...
Počul si dačo o banderovcoch?
Aj áno, aj nie.
A čo Burlak? Ani o tom si nepočul? Som kapitán Ukrajinskej povstalec-

kej armády Burlak. Nebojte sa, zbrane nemáme. Chceme si odpočinúť. Ale 
dobre by nám urobil aj teplý čaj.

Áno, moja vám ho navarí. Máme lipový... aj med máme.
Keď Burlak postrehol, že horár sa podchvíľou pozerá na zavesené bro-
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kovnice a guľovnice, opäť pokojne vraví: Pušky ti nezoberieme. Načo aj? Ne-
máme mapy, kompas, nie sme teplo oblečení a snehu je už po kolená.

Horár sa potešil, lebo videl, že horárka vedno s kanvicou čaju priniesla 
aj slaninu: Zajedzte si.

Dáte nám vyspať?
Áno, prečo nie. Dobrých ľudí sa veľa pomestí.
Hoci zbehovia boli pod strechou a mali čo jesť, zajtrajška sa obávali. Aj 

Burlak im čítal myšlienky: Hovorte, kamaráti, čo urobíme?
Ide najmä o tvoj život, veliteľ.
Áno, viem, že Poliaci ma chcú vyžiadať od Čechov a dostať pred svoj súd. 

Iba Boh vie, čo bude. V košických kasárňach nám nebolo až tak zle. Pomodli-
me sa, priatelia, Pán Boh nám pomôže.

Na druhý deň predpoludním sa Burlak spytuje horára: Ako sa volá do 
mesta?

Chcete volať lekára?
Nie, kasárne. Možno sa potešia, keď im oznámim, že dvíhame ruky.

VYŠETROVANIE

Škandalózny útek sa nedal zatajiť ani v meste, lebo zosilnené hliadky 
a prestrašení dôstojníci pobehovali nielen po Hlavnej ulici. Poplach v kasár-
ňach preskočil do celého mesta, krčiem i bytov. Kolovali aj chýry, že banderov-
com k úteku pomohli niektoré dôstojnícke paničky, ku ktorým ako väzni pri-
chádzali narúbať drevo alebo vymaľovať byt. V tých dňoch bolo v kasárňach 
vyše stovky internovaných banderovcov. Boli to Ukrajinci, Poliaci, zopár zblú-
dených Rusov a Maďarov. Príkladne sa správali najmä Ukrajinci. Dbali na hy-
gienu, čistotu, bolo vidieť, že sú to zväčša učitelia, bývalí gymnazisti a vysko-
čení vysokoškoláci. Boli aj veriaci, lebo podchvíľou sa po gréckokatolícky žeh-
nali a modlili. Hoci boli medzi nimi aj tri ženy, Košičania sa najväčšmi zaují-
mali o Burlakovu milenku Oféliu. O ich láske sa veľa písalo, ba kolovali aj pi-
kantné chýry. Ofélia vraj po každom úspešnom záťahu objatím vyznamena-
la „hrdinu akcie“. Burlak bol grand, ten to vraj toleroval, lebo vedel, že to, čo 
potrebuje on ako chlap, potrebujú aj jeho vojaci.

Internovaných zajatcov využívali na pomocné práce najmä v kasárňach. 
Ofélia pomáhala v kuchyni kadetky, chlapi občas aj za ohradou kasární. Iba 
vďaka tomu bol Burlak každý deň perfektne oholený a mal na sebe čistú koše-
ľu. Ibaže pri dôslednom vyšetrovaní sa velitelia podozvedali o takých čudných 
móresoch a benevolencii zodpovedných strážcov, že zúrili ešte viac.

VELITEĽ: Kto strihal Burlaka? Ktorý holič v meste? Skade má tie drahé 
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voňavky? Skade tucet nových žiletiek, keď ich ani v meste nedostať? Akým 
právom a na čí rozkaz ste púšťali väzňov z kasární? Čože?! Obilie vykladali 
v Čiernej nad Tisou?! To ste ich mohli odtransportovať rovno do Ľvova, rov-
no domov! Ste nezodpovední darebáci! Tu bude lietať toľko trestov a degra-
dácií, až ozeleniete!

Zle-nedobre bolo aj na Mauréryho. V inkriminovanom čase úteku bol 
veliteľom roty a zodpovedal za stravovanie zajatcov. A väzni práve po večeri 
ušli! Kto zodpovedá za ich odchod z jedálne?!

MAURÉRY: Keď mi hrozila degradácia, ba až vyhadzov z armády, bránil 
som sa svojimi metálmi. Veď mi ich udelili práve za dolapenie Burlaka. Poľský 
vojnový kríž sa pre nič, za nič neudeľuje. Ukázal som im aj vysoké českoslo-
venské vyznamenania za chytenie Burlaka pri osade Jánošíkovo. Verte-never-
te, no mňa zachránil jedine Burlak. Keď mi oznámil, že sa vzdáva, vydýchol 
som si ja i kasárne. Ozbrojení frekventanti ich priviezli na dvoch nákladných 
autách. Eskortovali ich rovno do sedrie, do krajskej väznice, kde boli múry 
i mreže pevnejšie ako v kasárňach.

PORUČÍK MAURÉRY

Mauréry neprešiel frontovým peklom. V Povstaní ho Nemci zajali, zo za-
jateckého tábora sa vrátil až po oslobodení. V armáde získal hodnosť rotného, 
ako poddôstojník z povolania sa prihlásil do Hraníc, kde ho vyradili ako poru-
číka. Neskôr ho vymenovali za veliteľa čaty v košickej kadetke.

V máji roku 1947 bola ešdézetka z Košíc na sústredení v priestore Ku-
chyne a Tureckého vrchu. Neukončili výcvik ani predpísanú streľbu, keď pri-
šiel rozkaz okamžite sa premiestniť k východným hraniciam. Škola ako útvar 
dostala krycie pomenovanie Tiger.

Dôstojníkov informovali, že rôzne skupiny banditov a banderovcov čoraz 
smelšie prenikajú na naše územie a zanechávajú po sebe krvavé stopy. Tiger 
sa presunul do priestoru Starina – Ulič – Nová Sedlica. V drsnom, nesmierne 
chudobnom a vojnou zničenom regióne, kde sa ženičky vedeli prežehnať i po-
modliť, ale nie podpísať, neprijímali čs. vojakov dobre. Platilo, čo vyhlásil pop. 
Svojho popa však vláčili so sebou aj väčšie skupiny banderovcov. Komu veriť? 
Ustráchaní boli aj ašpiranti, napospol neostrieľaní vojaci. Nevedeli piť ani poľ-
ský spirt, lebo ten sa tam píjaval nezriedený: „Neuznávajú nás, smejú sa nám.“

Neskúsení a ustráchaní ašpiranti prečesávali slovenské hory i lesy, ob-
javovali banderovcov, ale aj vyrabované domce bez chleba, kozičky a kravy. 
Pred očami detí derešovali otca Dodu Fedora, slopali, rehotali sa, keď mater 
pred nimi spínala ruky: Maríja Bohorodica...
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V bojoch padli dva tucty našich vojakov, ďalší zahynuli pri tragických ne-
hodách, šiestich ašpirantov rozstrieľali na Magure-Ľupči.

BURLAK

Vladimir Szczygielski, známy pod menom Burlak, sa narodil 8. augusta 
1920 vo Ľvove. Bol ukrajinskej národnosti, gréckokatolíckeho vyznania, ab-
solvoval šesť tried gymnázia, za nemeckej okupácie slúžil ako policajt. Neskôr 
zorganizoval stočlennú skupinu, s ktorou sa zaradil do nacionálnej UPA. Veli-
teľ práporu Ren ho vymenoval za veliteľa sotne. Burlak sa výrazne angažoval 
v hnutí ukrajinských separatistov, bol uznávaný stratég, charizmatický rétor. 
Vo svojej sotni si zriadil „nezávislý“ súd a mal i svojho popa. V ČSR sa stoj čo 
stoj chcel správať ako vojak. Zajatcov nemučil, dával im jesť, na Magure-Ľup-
či prikázal ošetriť ranených ašpirantov. Rád pripomínal, že už ako gymnazista 
cvičil v Sokole, neskôr bol viackrát aj v Československu. Ale po rozbití repub-
liky aj v nemeckom vojenskom výcvikovom stredisku.

MAURÉRY: Keď sme ho na samote Jánošíkovo zajali, mal na sebe ukoris-
tenú blúzu príslušníka Zboru národnej bezpečnosti bez výložiek, zelené rajtky 
a na nohách čierne čižmy. Obávam sa, že to oblečenie mal po nebohých. Ale 
v dedinách za skonfiškované šatstvo a potraviny platil buď korunami, alebo 
bumážkou. Akiste veril, že svoju vojnu vyhrá a raz bude aj mocný. Veď svoju 
veľkú Ukrajinu chcel ťahať až po Tatry.

OFÉLIA

Oľga Chanasová, v Burlakovej sotni odjakživa Ofélia, narodená 4. de-
cembra 1923 v Maľkovičove pri Ľvove, slávila svoje dvadsiate štvrté narode-
niny za mrežami v Košiciach. Niekdajšia učiteľka z Uľna, vyškolená spojka ve-
liteľa poľných žandárov Snehura, uznávaná prieskumníčka sa k Burlakovej 
sotni pripojila ako členka štábu. Bystrej učiteľke to vskutku všestranne páli-
lo. Hoci bola milenkou Burlakovho zástupcu Kuczerjaweho, lákala k sebe aj 
Burlaka. Milenecké prieky, žiarlivosť a duely o sladkú korisť vyriešilo Kuczer-
jaweho zranenie pri Krasňanoch. Keďže sa obával zajatia a vyšetrovania, sám 
sa odsúdil vpálenou guľkou do hlavy.

Po rokoch mi podplukovník Mauréry vraví: Kto bol Burlak? Bandita, 
banderovec, terorista... alebo inteligentný ukrajinský nacionalista? Svojmu 
národu chcel akiste dobre. Ale za svojím cieľom u nás kráčal bezohľadne, ne-
raz krvavo.
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Ondrej Zimka: Dedinka v údolí, oceľ, 2013
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JÁNOŠÍKOVO

Burlakovu sotňu sa podarilo zahnať k Malej Fatre a tam aj obkľúčiť. Voj-
sko jeho skupinu rozbilo, mnohí banderovci zahynuli alebo padli do zajatia. 
Ale Burlak, jeho šarže a ostrieľaná prieskumníčka Ofélia medzi nimi neboli.

I tak ich situácia bola beznádejná. Zašili ich, ako vraveli vojaci, do vre-
ca. Vrece vytvorili rieky Váh a Orava, „suché miesta“ zabezpečovali jednotky 
ŠDZ a príslušníci ZNB. Poručík Štefan Mauréry bol vtedy veliteľom jednotky 
Tiger 3, hliadkujúcej od tunelov po elektrickú rozvodňu smerom na Vrútky.

MAURÉRY: Historická samota Jánošíkovo bola práve na tomto úseku. Tu 
tečie Váh, popri ňom ide železnica a na druhej strane rieky je samota Jáno-
šíkovo. Tam boli dve zrubené chaty, kde spávali drevorubači. Ja som bol vte-
dy ukrytý v drevenej búdke na náradie pri železničnej trati, asi tridsať met-
rov od člna, ktorý sa hompáľal na Váhu. Ak by sa banderovci odvážili prejsť 
na druhý breh Váhu, mohli tak urobiť jedine člnom alebo kompou. V tom čase 
bola rieka neobyčajne prudká, na niektorých miestach dva metre hlboká. Dňa  
2. septembra predpoludním prišiel za mnou drevorubač Vasiľ Iľčuk, Rusín 
z východu, ktorého som už dávnejšie získal na spoluprácu. Veril som mu. 
A práve Vasiľ mi hlási: Zajtra, hodinu pred polnocou, mám preplaviť bande-
rovcov na člne.

Výborne!
Burlak mi za prevoz prisľúbil zlaté dvojplášťové hodinky.
Výborne!
Keď som Burlakovi povedal, že vojaci z úseku odišli a prechod člnom je 

bezpečný, uveril mi.
Výborne!
Nijaké výborne, pán poručík. Ja riskujem krk. Vy ste vojak, máte svoj 

žold, erárne žrádlo, čižmy, ale ja sa živím pílou a sekerou. Za chyteného ban-
derovca je vypísaná päťtisícová odmena. Ja ich budem mať v člne šesť. Plus 
Burlaka a Oféliu. Je to osem?!

Ak sa nám ich podarí zneškodniť, ty, Iľčuk, dostaneš parádnu odmenu.
Vasiľ Iľčuk vedel, že banderovci sú mimoriadne uštvaní, nevyspatí a ne-

majú pri sebe ani veľa peňazí, ani zlata. Už predtým viackrát prinútili drevo-
rubačov, aby sa s nimi podelili o jedlo alebo im dačo priniesli od pekára.

MAURÉRY: V búdke som mal telefón napojený na štáb Tiger. Po mojom 
telefonáte prišiel zo štábu npor. Lašanda, npor. Jeník a spravodajský poručík 
Vykydal. Priviedli vari tucet ašpirantov zo samopalnej jednotky. Predpoklada-
li sme iba dve možnosti: Buď Burlak so svojím štábom príde z lesného masívu 
k búdam, alebo priamo k člnu, resp. kompe. Keď prídu banderovci k člnu, za-
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stavíme ich príkazom VZDAJTE SA! Keby chceli ujsť do lesa, zaútočí na nich 
družstvo Vykydala. Ešte za šera sme si zopakovali prieskum nášho taktického 
plánu a potom sme už iba čakali, vyčkávali, tŕpli a boli nesmierne nervózni, 
lebo sme mali zákaz fajčiť.

Vtedy prišiel na náš úsek veliteľ skupiny TEPLICE, ktorému bola podria-
dená jednotka Tiger, povstalecký generál Július Nosko. Generál s nami pre-
bral situáciu, náš strategický plán schválil a pri rozlúčke povedal: Držte sa, 
chlapci!

Keď som dostal kódovaný signál, že Burlak so štábom zišiel z lesa do 
chaty drevorubačov, onedlho sa k rieke približovali dve siluety postáv. Bola to 
Ofélia s drevorubačom Vasiľom. Takmer pri každej významnejšej akcii robila 
prieskum Ofélia. Žena, zväčša osamotená, je menej podozrivá ako muž. Prav-
daže, ani my sme Oféliu nezastavili. Keď obaja nasadli do člna pripevnené-
ho na lane a čln bol asi v polovici rieky, jeden z dôstojníkov unáhlene vystre-
lil bielu svetlicu. Nazdal sa, že v člne je Burlak. Svoje akiste zohrali aj napäté 
nervy. Ofélia v tej chvíli hodila pištoľ do vody. Zoskočiť do Váhu sa neodváži-
la, lebo prúdnica bola vskutku hrozivá. Zaskočenú, bezbrannú Oféliu čln pri-
pevnený na lane prinášal do zajatia.

Ofélia bez Burlaka je ako zbraň bez náboja. Vtedy zlyhali nervy aj Bur-
lakovi, lebo vo chvíli, keď uvidel svetlicu, vyskočil na drevorubačov a zreval: 
Oklamali ste nás! Podviedli, zlosynovia!

Trasľavým hlasom mu odpovedal ustráchaný drevorubač: ... ak neviete, 
pán veliteľ, ste obkľúčený. Okolo nás je vojak pri vojakovi. Za každým kríkom 
je vojak so samopalom. Vzdajte sa, lebo z nás urobia riečicu.

Skurvysynovia!
Načo zbytočne umierať? Vzdajte sa!
Burlak váhal, uvažoval, čo robiť, no s nikým sa neradil. Drevorubači roz-

právali, že v tvári mal zúrivosť, no v rukách bezbrannosť. Nakoniec odhodil 
samopal i pištoľ a zdvihol ruky.

Ďalšie zbrane vynášala z búdy kuchárka drevorubačov. Kládla ich na zem  
pred Burlaka a do ticha noci vykríkala: Páni vojaci, nestrieľajte! Zbrane máme! 
Pozbierala som všetky flinty a pištole...

Najbližšie rozmiestení ašpiranti vbehli do chaty a banditom remienkami 
pozväzovali ruky. Potom sme ich naládovali na kompu a previezli na ľavý breh 
Váhu. Výsledok akcie sme hlásili svojmu generálovi.

OKOLO BURLAKA sa naozaj vŕšili paradoxné náhody. Mesiace ho prena-
sledovali ozbrojené jednotky, číhali naňho vyškolení dôstojníci... a nakoniec 
najnebezpečnejšieho banderovca, veliteľa sotne, ktorý mal na svedomí veľa ži-
votov, zajali bez výstrelu.
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ZA CHYTENIE BURLAKA Maurérymu udelili Československý vojnový 
kríž 1939, ba aj vyznamenania poľské.

ZA CHYTENIE BURLAKA vyznamenali a odmenili drevorubačov Vasiľa 
Iľčuka, Antona Jakela a nebojácnu kuchárku Vilmu Hajdenovú, ktorá bande-
rovcov odzbrojila.

DOSTAL „AMERIKU“

Burlaka eskortovali z Košíc do Moravskej Ostravy 29. júla 1948. Tam ho 
odovzdali poľským orgánom.

Poľské orgány vyšetrovali Burlaka takmer pol roka. Objemné súdne spi-
sy mali vyše tisíc strán. Pred súdom stál začiatkom januára 1949. Obžaloba 
ho vinila z mnohých vrážd žien i detí, z vypálenia tridsiatich piatich dedín 
a osád. Po päťdňovom procese prokurátori kpt. Dwernicki z Krakova a kpt. 
Panas z Rzesova navrhli trest smrti.

Burlak prosil o milosť senát i prezidenta Boleslava Bieruta.
Dňa 7. apríla 1949 o 20.00 hodine priviedli Vladimira Szczygielskeho 

pred popravnú čatu. Dostal Ameriku. Lekár konštatoval smrť zastrelením.
Oľgu Chanasovú, známu pod menom Ofélia, odsúdili v Poľsku na dlho-

ročné väzenie. Ale krátko pred nástupom do väzenia porodila chlapca. Keď sa 
jej spýtali, kto je otcom, milo sa usmiala a veľavravne pokrčila plecami. Dalo 
sa vyrátať, že Burlak otcom nebol. Ani iný banderovec.

Otcom bol pravdepodobne neznámy dozorca – bachar slovenskej alebo 
poľskej väznice.

Autor nevie, netuší, čo sa dialo s Oľgou Chanasovou, prieskumníčkou 
a mamičkou Oféliou. Vie však, že čoskoro po vojne sa náhľady na banderov-
cov rozchádzali. Veľa priaznivcov mali vo svojej vlasti, v zahraničí, ba našli 
sa aj u nás. Najznámejší z nich, a medzi nimi aj Vladimir Szczygielski, zva-
ný Burlak, majú na Ukrajine a v Bielorusku sochy i pamätné dosky, občania si 
menami svojich vlastencov pomenovali ulice i školy.

PRÍPAD KAROLY

Je to možné? Marí sa mi? Vidím dobre? V tučnom bachante telefónneho 
zoznamu Ostravy mi oči padli na priezvisko Karoly. Mikuláš Karoly! Úžasné! 
Dokonca také meno je v tomto obrovitom zozname iba jedno. Jasám, lebo už 
roky rokúce som hľadal príbuzných Mikuláša Karolyho. Poručíka s týmto me-
nom banderovci usmrtili v Bukovských vrchoch nad Runinou. Jeho smrť však 
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bola od počiatku akási čudná, až záhadná. Keďže ďalších svedkov som nena-
šiel, pátranie som nakoniec vzdal. A po rokoch som sa čírou náhodou s me-
nom Karolyho opäť stretol.

Dvíham slúchadlo, vytáčam číslo, predstavujem sa a volanému opatr-
ne naznačujem, prečo hľadám práve toto meno. Som zvedavý, ako to vypáli 
a ktorý Karoly sa mi ohlási. Možno ktosi z rodiny, možno iba menovec...

– Vy ste pán... pán Karoly?
– Áno.
– Pán Mikuláš Karoly?
– Áno, prečo sa pýtate?
– Nie ste náhodou ten... chcem povedať, rodina istého Karolyho, ktorý 

padol na Slovensku roku 1947?
– Náhodou som.
– Naozaj?
– Ak máte úprimný záujem o poručíka Mikuláša Karolyho... tak toho 

„náhodou“ poznám... aj keď som ho nikdy nevidel.
– Nežartujte, prosím.
– Bol to môj otec. Viem, že padol na Slovensku v horách pri Runine. Ja 

som sa mesiac po jeho smrti narodil.
– Aj... aj mená máte rovnaké... 
– Jeho menom ma dala pokrstiť matka. Na otcovu počesť. Ale o tom by 

vám lepšie porozprávala ona.
– Vaša mama žije?
– Nebýva však vo Vítkoviciach ako ja, ale vo Vratimove. Na dverách má 

meno Eva Sondelová. Je totiž dupľovaná vdova, starenka, stále je čulá... pote-
ší sa, keď ju navštívite. Ale pri vašom stretnutí chcem byť aj ja. Môžem?

Stretnutie a spoločné spomínanie bolo obojstranne užitočné. Rovnako 
chvíľa, keď sme spolu stáli nad hrobom Mikuláša Karolyho. Konečne môžem 
dopísať svoju dávnu reportáž o neobjasnenej smrti poručíka.

O smrti poručíka Karolyho kolovali dve verzie: Buď ho smrteľne zranili 
banderovci, alebo si guľku do hlavy vpálil sám. Zrejme ani na ministerstve ná-
rodnej obrany v Prahe nevedeli, ktorá je pravdivá, lebo poručíka za hrdinstvo 
v boji povýšili „in memoriam“ na kapitána a vystrojili mu vojenský pohreb 
so všetkými poctami. Ale z toho istého ministerstva poslali manželke päťtisíc 
korún a pripísali, že ide o „dar z milosti“. Od dôstojníkov sa dozvedela, že dar 
z milosti sa „neudeľuje“ pozostalým po hrdinovi, ale po samovrahovi.

Karolyho manželka a jeho syn ma požiadali, aby som im porozprával 
všetko, čo viem o jeho smrti, ale aj o Runine, kde nikdy neboli a tú viesku si 
nevedia ani len predstaviť. Syn Mikuláš bol už aj na Dukle, ale návštevu Runi-
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ny odmietol. Obávala sa jej aj matka. Do tejto pobosorovanej dediny sa odvá-
žil iba matkin otec, ktorý truhlu s nebohým prepravil do Ostravy.

Pani Eva Sondelová vraví: – Iba vďaka nášmu dedovi leží môj prvý man-
žel v našej hrobke vo Vítkoviciach.

V Runine, kde žilo sotva tristo duší, som bol viac ráz. Karolyho osud ma 
priťahoval aj preto, že poručík bol vari posledný, čo v tejto oblasti zahynul 
v boji s banderovcami. V osade sa na mňa zakaždým nalepil strapec chlapov 
a jeden cez druhého sa mi vynukovali porozprávať príbeh o poručíkovej smr-
ti. Príbeh sa časom aj tu premieňal na legendu, lebo väčšina rozprávačov „sve-
deckými výpoveďami“ chcela upozorniť najmä na svoje zásluhy. Podaktorí si tak 
zrejme očisťovali aj svoje svedomie. Banderovci tu mali nielen priaznivcov, ale 
aj vďačných trúnkových kamarátov. Nejeden ozbrojenec mal v tomto kúte aj mi-
lenku, lebo vlastných chlapov ubúdalo a cudzí zachutil neraz lepšie ako vlastný.

Spomedzi domorodcov sa mi najväčšmi pozdával pohonič Miťu, ktorý pri-
bližoval drevo z lesa. Dušoval sa, že ma zavedie na miesto, kde Karoly umrel.

– To miesto nájdeme raz-dva, lebo spolubojovníci mu tam zhlobili kríž 
s menom aj dňom úmrtia.

Ale na mieste, kde mal byť kríž, nebolo po ňom ani stopy. Bohzná, či 
Miťu vravel pravdu, alebo tú jeho pravdu zavial čas. Raz darmo, blízo hraníc 
a v hustých lesoch sa nedarí ani spomienkam, ani dreveným krížom.

O prípade nevedel ani starosta. Požiadal som ho, aby ma zoznámil 
s predsedom alebo učiteľom, ktorí tu pôsobili roku 1947 a boli v obci aj 
uprostred júna, keď sa tragédia odohrala.

Pofrontový predseda MNV si spomenul na vojenské nákladné auto, z kto-
rého okrem vojaka a vodiča vystúpil aj starší civil: – Predstavil sa mi ako Sta-
rosta alebo Starůstek, na meno si už nepamätám, ale spomínam si, že rozprá-
val akousi čudnou češtinou. Od armády mal aj povolenie odviezť truhlu s mŕt-
vym. Odkiaľ prišiel, neviem, lebo viac rokoval s vojakmi ako so mnou. Ale ne-
bohému bol určite blízky, lebo mu priniesol aj vychádzkovú uniformu. Nepo-
môžem vám, na iné si nespomínam!

Po chvíli však zo šuflíka vytiahol zaprášený fascikel, zalistoval v ňom a vra-
ví: – Pozrite sa na tento list. Armáda odo mňa žiadala duplikát úmrtného listu. 
Ale ako sme mohli mŕtvemu vystaviť duplikát, keď sme nevideli ani originál?

– V Runine som sa viac nedozvedel, vravím matke i synovi a približujem 
im podhorskú viesku, kde sa končia hraničné chodníky, chránené Bukovský-
mi vrchmi. Banderovci mali svoje základne v hlbokých lesoch na poľskej stra-
ne. U nás zákerne udierali a v okolí poľského Smereku sa zbabelo skrývali.

Po vyše polstoročí sme z torzovitej mozaiky informácií spoločne skladali 
život poručíka Mikuláša Karolyho a približovali si najmä jeho neobjasnenú 
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smrť. Nebolo to jednoduché, lebo umrieť dva roky po oslobodení pri málo 
známej osade vysotenej k poľskej hranici znamenalo umrieť zbytočne. Okol-
nosti jeho smrti sa nám stále javili akési čudné, až záhadné.

Mikuláš Karoly sa narodil v Šumiaci v rodine piliara. Vyučil sa za inštala-
téra a pracoval v Dolných Hámroch. V čase vojnového Slovenského štátu na-
rukoval na východný front. Ale už pred odchodom sa medzi kamarátmi viac-
krát preriekol, že domov sa síce vráti, ale v inej uniforme.

– Len aby si sa nevrátil v truhle! odpovedali mu čiernym humorom ka-
maráti, napospol zmýšľajúci protifašisticky. Vtedy rovnako zmýšľal aj jeho 
rodný Šumiac. Veď táto dedina dala aj SNP veľa obetavých chlapov a kopce 
pecňov chleba.

V ZSSR Karoly prešiel na druhú stranu, no k svobodovcom sa dostal až 
po strastiplnej ceste cez zajatecké tábory. Po vojne medzi svojimi rád pripo-
mínal, že na Dukle mu podal ruku a pochválil ho sám generál Svoboda. Do 
republiky sa vracal ako veliteľ tanku, hoci tank mu zničili a vyradili „panzer-
fausty“. Sám mal po celý čas vojny šťastie, lebo guľky nepriateľa, lazarety a la-
piduchovia sa mu vyhýbali.

Po vojne uniformu nevyzliekol, stal sa dôstojníkom z povolania. Naruko-
val do Ostravy, kde býval v Kasárňach Bělský Les. Stade mal na skok do Vítko-
víc, kde bývali chýrne tancovačky a dôstojníci vyhľadávanými partnermi. Tak sa 
zoznámil s predavačkou Evou Starůstkovou... Láska nedala na seba dlho čakať.

Dvadsaťročná dievčina rada spievala, hrávala divadlo, podobne ako jej 
matka sa nadchýnala učením majstra Jana Husa. Československá cirkev husit-
ská mala v Ostrave a jej okolí veľa priaznivcov a veriacich. Evin otec bol sto-
lár, v prvej svetovej legionár, ktorý sa k rodine vrátil päť rokov po vojne. Keďže 
trafiky už boli rozdané, venoval sa rezbárstvu a umeleckému stolárstvu. Dôs-
tojník Karoly sa mu pozdával. Legionár tvrdil, že úprimný a statočný mláde-
nec vie, čo chce, a v armáde to dotiahne vysoko. Ale Evinej matke sa nevide-
lo, že je krstený ako gréckokatolík.

– Mikuláš, ak Evku naozaj ľúbiš, mal by si prestúpiť na našu vieru.
A tak sa stalo, že zamilovaný Mikuláš oficiálne požiadal o vystúpenie 

z gréckokatolíckej cirkvi. Táto jeho žiadosť šumiackeho kňaza uniatov hlbo-
ko urazila. Na hlavu odpadlíka udieral hromy-blesky. Veď také čosi sa dovtedy 
v Šumiaci nestalo. Rodina Karolyovcov bola sprvu zaskočená, chvíľu aj uraze-
ná, lebo Mikuláš bol uznávaným frontovým dôstojníkom, vyznamenaný naši-
mi, sovietskymi a poľskými radmi. Ibaže svetlonosom pravdy bol vždy pán fa-
rár. Morálka dediny sa jednoznačne pridala na stranu kňaza, ktorý zradu ve-
rejne odsúdil: – Karoly je zradca, odpadlík, neverec horší ateistu! Skončí zle, 
skončí v pekle, zahynie mu duša!!
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Sobáš museli najprv odložiť vinou armády. Vysoké šarže dlho a dôsled-
ne preverovali „rodokmeň“ nevesty, lebo perspektívny dôstojník čs. armády si 
môže zobrať za manželku iba ženu dôveryhodnú, pochádzajúcu zo serióznej 
vlasteneckej rodiny. Pre tieto prieťahy bola nevesta už viac mesiacov pred so-
bášom gravidná, čo v tých časoch až také bežné nebolo. Ba v Šumiaci to zna-
menalo zneuctenie, hanbu.

Zaľúbenci sa brali uprostred mája 1947. Nevesta mala dvadsaťjeden ro-
kov, ženích o desať viac. Akiste mal viac aj životných skúseností, lebo už de-
siaty rok bol v uniforme a prežil nielen útek k Sovietom a ich lágre, ale aj 
fronty vrátane Dukly.

Týždeň po sobáši mladomanžela povolali na známu Akciu B, čiže do boja 
proti banderovcom. Manželka v ôsmom mesiaci sa povolávacieho rozkazu 
preľakla, no Mikuláš sa iba pousmial: – Prešiel som iným ohňom, ako sľubuje 
táto lapačka na banditov. O tri týždne, Evka moja, sa poslušne hlásim doma.

– Len aby... len aby... vieš, čo nás čaká...
– A kto to má vedieť, ak nie ja? Aké by to boli krstiny bez otca?! Objal si 

ženu a ešte aj vo dverách jej s úsmevom a frajersky zasalutoval.
Pani Eva podnes opatruje tri listy. V prvom sa Mikuláš vyznáva z túžby 

po nej, obáva sa o jej zdravie, no nezabúda ani na krstiny, ktoré musia spievať.
V druhom liste preklína hraničné lesy a pralesy, v ktorých ani topograf 

nevie, či sa nachádza ešte vo vlasti, alebo je už v cudzine. Aj stromy sú tu ne-
priateľské, zákerné, strieľajúce do chrbta.

O čudnej prosbe píše v treťom liste: „Evka zlatá, skôr ako sa vrátim do-
mov, priprav mi klietku. Nie drevenú ani drôtenú, ale silnú, oceľovú klietku ako 
pre divú zver. Skôr ako si ťa vyobjímam, musím sa najprv scivilizovať. Musím 
skrotnúť a iba pomaly a postupne vchádzať do života ako normálny človek, kto-
rý túži po tebe a svojich blízkych.“

Aj z týchto „vojenských listov“, v ktorých sa vyhýba pravde o skutočných 
podmienkach v teréne, sa dá vycítiť, ako na hraniciach žili, proti akému zá-
kernému nepriateľovi bojovali. Podaktorí ašpiranti z jeho čaty o skutočnom 
boji nemali potuchy. Aj samopaly im prekážali. Obávali sa vojsť do lesa, nieto 
v ňom bojovať. Posmeľoval ich Karoly. Sám sa ako prvý plazil dopredu od stro-
mu k stromu, čo sa mu stalo osudným. Za širokým bukom pokľakol, potom 
vstal, plecom sa oprel o strom a takto krytý zacielil na nepriateľa... No skôr 
ako mohol stisnúť kohútik, chytil dávku do brucha. Ostrieľaný frontový vojak 
zrejme vedel ošacovať nielen dávku, ktorú chytil, ale aj šancu na prežitie. 
V bojoch videl zblízka umierať priveľa kamarátov, pridobre si vedel predstaviť 
položenie ťažko raneného dôstojníka v zajatí banditov. Zrejme vedel, čo robí, 
keď si na sluchy priložil pištoľ a vpálil si guľku do hlavy.
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Aj tieto jeho posledné chvíle si môžeme priblížiť iba vďaka tomu, že spo-
mienky naňho žili a kolovali medzi spolubojovníkmi. Rodine ich najcitovej-
šie opísal kamarát-dôstojník a svobodovec ako on, ktorý prišiel do Runiny vy-
striedať práve Mikuláša.

Bojové útvary sa striedali po troch týždňoch. Na druhý deň ráno sa mal 
Karoly so svojimi ašpirantmi vrátiť do kasární v Bělskom Lese. Namiesto ná-
vratu mu spomínaný kamarát-svobodovec na mieste, kde padol, zhlobil kríž. 
Stál v pozore, salutoval, ašpiranti vystreľovali rozlúčkové salvy a pritom pla-
kali ako deti.

Pani Eva Sondelová, rodená Starůstková, spomína: – Ja som sa o jeho 
smrti dozvedela v kuchyni. Pre malého som žehlila plienky, chystala výbavič- 
ku. Obaja sme túžili po chlapcovi. Vtedy u nás na dvere zaklopal kapitán 
Kůrovec. Zasalutoval, vzpriamil sa, akoby sa mi hlásil, pozrel sa mi do očí 
a úradne oznamoval: „Váš manžel poručík Mikuláš Karoly padol v boji s bande-
rovcami v obci Runina pri Snine. Priniesol som vám jeho uniformu a tieto drob-
nosti. Úmrtný list zatiaľ nemáme. Prijmite moju hlbokú sústrasť!“

– Áno, nebyť môjho otca legionára, azda si ho doma ani nepochováme. 
Truhlu z Runiny do Vítkovic priviezol on. Ja by som sa neodvážila cestovať 
v jednom aute s vlastným mužom v truhle. Veď už cestou som mohla porodiť. 
Aj tak neviem, ako som to vládala prežiť. Ešte šťastie, že môj otec a kamará-
ti nebohého obliekli Mikuláša do vychádzkovej uniformy a napudrovali mu aj 
tvár. Ale ranu na sluchách po strele som aj tak predobre videla.

Kapitán „in memoriam“ Mikuláš Karoly mal vojenský pohreb so všetkými 
poctami. Ľudí sa poschodilo ako málokedy. Blízki príbuzní pricestovali až zo 
Šumiaca. Ale šumiacka rodina Karolyovcov kadečomu nerozumela. Veď pred 
mesiacom tu boli v parádnych krojoch na sobáši, a zrazu sú všetci v čiernom 
na pohrebe. Ako môže ktosi umrieť v boji s nepriateľom v čase mieru? Ba po-
čuť hlasy, že sa sám rozlúčil so životom. Náš pán farár mali svätosvätú prav-
du, keď predpovedali, že zapredanie viery a Všemohúceho sa neskončí dobre. 
Veď aj ten ich „slávny“ Hus bol upálený ako kacír.

Čudné okolnosti smrti neobjasnilo ani povýšenie poručíka Karolyho na 
kapitána in memoriam. A už vôbec nie nešťastný „dar z milosti“ a k nemu päť-
tisíc korún. Manželka nepoberala nijaké vdovské, nijaké odškodné, iba sirot-
ské pre syna. Navyše dostala iba spomínaný dar z milosti a ten sa v armáde 
dáva pozostalým po samovrahoch. Zrejme paragraf pre padlých v boji s ban-
derovcami ministerstvo obrany vtedy ešte nemalo.

Pani Eva vraví: – Môjtybože, a čo mal robiť, keď mu brucho premenili na 
rešeto? Mal vari čakať na „dar z milosti“ od banditov?
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NAJHROZNEJŠIA 
ŽENSKÁ ZBRAŇ – TELO

(ROZHOVOR S HILARY MANTELOVOU)

Jej dielo siaha od osobných memoárov, kritík, esejí a poviedok k historickým 
románom. Okrem mnohých ďalších ocenení je dvojnásobnou laureátkou Booke-
rovej ceny za Wolf Hall (2009) a Predveďte telá (2012). Stala sa tak po J. M. 
Coetzeem, Petrovi Careym a J. G. Farrellovi prvou ženou, ktorá získala toto 
vyznamenanie dva razy.

Narodila sa v Glossope pri Manchestri ako Hilary Mary Thompsonová 
(1952), Mantel je otčimovo meno. Po štúdiu práv pracovala v sociálnom odde-
lení geriatrickej nemocnice a ako predavačka v obchodnom dome. V roku 1972 
sa vydala za geológa Geralda McEwena. V roku 1974 začala písať román o Veľ-
kej francúzskej revolúcii, ktorý však vyšiel až v roku 1992. V roku 1977 odišla  
s manželom do Botswany, neskôr strávili štyri roky v saudskoarabskej Džidde. 
Deň jej opustenia označila za najšťastnejší v živote. Po návrate do Anglicka sa 
stala filmovou kritičkou. Prvý román Každý deň je Dňom matiek vydala v roku 
1985 a vychádzal zo zážitkov v geriatrickej nemocnici. Manžel sa vzdal povola-
nia, aby sa venoval obchodným záležitostiam svojej ženy.

Ako dvadsaťročná trpela vysiľujúcou a bolestivou chorobou. Pôvodne jej 
diagnostikovali psychiatrickú poruchu, hospitalizovali ju a liečili antipsycho-
tikami. Tieto lieky, paradoxne, vyvolali psychotické príznaky, v dôsledku čoho 
Mantelová niekoľko rokov nevyhľadávala doktorskú pomoc. Napokon raz zúfalá  
v Botswane nazrela do lekárskej učebnice a pochopila, že trpí ťažkou formou en-
dometriózy, čo odborníci v Londýne potvrdili. Po nevyhnutnej operácii nemôže 
mať deti. Následná liečba steroidmi zapríčinila priberanie na váhe a zmenu vý-
zoru. Práve dopisuje svoj trinásty román.

M .  P.
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MIRO PROCHÁZKA: Láka ma začať otázkou, ktorú kladie v románe Wolf Hall 
vojvoda z Norfolku: „Načo sa vôbec rozprávať so ženskými?“

n HILARY MANTELOVÁ: Pre človeka z obdobia Tudorovcov to bola veľ-
mi ťažká otázka! Ešte tak recitovať im milostné verše s nádejou, že ich dosta-
nete do postele... Ale čo vtedy, keď vstúpia do politickej hry? Thomas Crom- 
well vedel, že keď sa treba pasovať so ženami vzdelanými a inteligentnými 
ako dve prvé manželky Henricha VIII., sluší sa pozorne im načúvať, pretože 
majú dostatočnú moc, aby ho zničili alebo mu pomohli. Vojvoda z Norfolku 
bol starosvetský človek a neveľmi dobre chápal skutočnosť.

M. P.: Hlavnou hrdinkou románu Wolf Hall je istým spôsobom druhá man-
želka Henricha VIII. Anna Boleynová. Každý tancuje, ako sa mu píska. Tak-
že: aká bola?

n H. M.: Tento oriešok vyvoláva hodne sporov. Dá sa priam povedať, že 
by sa nenašli dvaja historici, ktorí by sa zhodli na tom, aká bola. Každý však 
súhlasí s tým, že bola veľmi inteligentná, rázna a že mala neobyčajný sexu-
álny magnetizmus. Podaktorí historici sa nazdávajú, že bola úprimnou nábo-
ženskou reformátorkou, jednou z veľkých patrónok reformácie v Anglicku. Iní 
usudzujú, že sledovala vlastný záujem, že novú cirkev potrebovala, aby oslo-
bodila Henricha z okovov prvého manželstva. Nevieme, či ľúbila Henricha, 
alebo ho jednoducho využívala.

Keď premýšľam o Anne Boleynovej a takisto o ďalších pre tamtie časy vý-
znamných ženách – Alžbete I. a Izabele Aragónskej –, nevychádzam z obdivu 
k nim. V epoche, keď dieťa ženského pohlavia bolo nechcené, stali sa hlavný-
mi postavami historických udalostí.

Pre Henricha VIII. chýbajúci mužský potomok, nástupca na tróne, bol 
tragédiou. Každý vedel, že žena vie vládnuť krajine. Jednako problém spo-
číval v tom, koho si kráľovná vezme. Ako zaonačí, aby jej manžel neprevzal 
moc? Alžbeta I. bola veľkou kráľovnou, ale tento problém nevedela rozuzliť, 
takže sa nevydala. A tak sa stala poslednou panovníčkou z rodu Tudorovcov.

M. P.: Ste prvá žena, ktorá získala dvakrát Bookerovu cenu, a zároveň jediným 
autorom, ktorý dostal toto ocenenie za pokračovanie ságy. Aký je to pocit?

n H. M.: Bola som naozaj prekvapená. Svojej knižke som verila, ale 
myslela som si, že nedávny vavrín pre prvý diel preváži na škodu druhého. Ve-
čer, na ktorom udeľujú cenu, je dlhý a plný napätia. Televízne kamery čakajú, 
aby zachytili tvár oceneného v okamihu vyhlásenia verdiktu. Každý teda mu-
sel vidieť moju radosť a údiv.
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M. P.: Sarah Watersová, jedna z najvýznamnejších britských genderových spi-
sovateliek, vyhlásila, že „literáta ťažkej váhy vo vás rozpoznali, keď ste vytvo-
rili román celkovo zasvätený chlapom“.

n H. M.: S tým nemôžem súhlasiť. Muži boli hlavnými hrdinami v mno-
hých mojich predchádzajúcich knihách. To, že som nikdy nemala široký okruh 
odberateľov, sa dá, myslím si, objasniť ináč. Všetky moje romány sa od seba 
veľmi líšia. Vydavatelia nevedia, ako zo mňa stvoriť „značku“. Nazdávam sa, 
že v literárnej súvislosti to je veľká prednosť. Avšak pre marketing v tom ne-
pochybne spočíva istá slabina.

M. P.: Spisovateľskú dráhu ste začali vtedy nevydaným historickým románom 
o francúzskej revolúcii. Dejiny tvoria muži, aspoň sa tak zdá, ale v pozadí čas-
to možno stretnúť ženu, ktorá – ako Anna Boleynová či Helena Trójska – deji-
ny zmení. Dá sa povedať, že ženy, ako čítame v románe Wolf Hall, to docielia 
nie pomocou meča, lež tela?

n H. M.: Román o francúzskej revolúcii vyšiel až po uverejnení štyroch 
mojich „súčasných“ kníh. Sledujem v ňom síce revolučnú kariéru troch chla-
pov, ale usilujem sa ukázať aj ženy, ktoré ich obklopujú, vykresliť osobný ži-
vot, ktorý sa nedá oddeliť od kariéry. Nazdávam sa však, že nemožno preceňo-
vať ani prekrúcať úlohu žien v dejinách. Nemali by sme pochlebovať minulos-
ti. Ak ženy odsúvali na vedľajšiu koľaj, musíme sa s tým zmieriť. Pochopiteľ-
ne aj v neosvietených dobách muži naskrze záviseli od žien, od ich schopnos-
ti rodiť potomstvo. Život Henricha VIII. je toho skvelým príkladom. Potrebo-
val syna a ženu, ktorá mu ho dá. Prvé dve manželky ho sklamali. Tretej sa to 
pošťastilo, ale umrela po pôrode. Čiže Henrich potrebuje druhého syna. Žení 
sa ešte ďalší raz. Štvrté manželstvo je čisto politické. Henrich nemá rád Annu 
Klévsku a nemôže s ňou mať pohlavný styk, tak sa rozvedie. Zaľúbi sa do tí-
nedžerky. Starne, je chorý a ona má milenca. Zabije ju a opäť sa žení, tento-
raz pre ukojenie. Lenže jeho šiesta manželka je inteligentná, plná zápalu, za-
ujímajú ju náboženské reformy. Vstupuje do hry o moc, používajúc práve tak 
myseľ ako telo. Vidíme teda, že telá sú kľúčové. Henrichova závislosť od žen-
ského tela je poľutovaniahodná. Všetka moc a rozum jeho ministrov mu neve-
dia zadovážiť to, čo potrebuje najviac.

M. P.: Nakoľko významnú rolu zohrávali ženy na kráľovskom dvore?
n H. M.: Podstatnú a veľmi výraznú. Okruh kráľovnej – jasne oddelený  

od mužskej časti dvora – bol zrkadlovým odrazom prostredia kráľa. Dvor by 
sa dalo prirovnať k manželskému trhu. Postavenie dvornej dámy pre každú 
mladú slečnu zo šľachtického rodu bolo veľmi výhodné, na dvore sa totiž ženy 
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mohli nádejať, že nájdu primeraného manžela. Avšak keď nebolo kráľovnej, 
ako po smrti tretej manželky Henricha VIII., všetky ženy z dvora zmizli.

M. P.: Ako dnes vnímame Henricha VIII.? Istým spôsobom jemu Veľká Britá-
nia vďačí za status impéria.

n H. M.: Narážame tu na určitý paradox, lebo na jednej strane v ňom 
vidia zlého človeka, na druhej zase – veľkého vladára. Mnohí, hoci pochopi-
teľne nie rímski katolíci, ponímajú reformáciu v Anglicku ako jeho obrovský 
počin. Isto by k nej došlo, aj keby sa s Katarínou Aragónskou nerozviedol. Bol 
kráľom za čias, keď sa Anglicko znova samo vymedzovalo, a on trval na nezá-
vislosti svojej krajiny. Treba mať, pochopiteľne, takisto na pamäti, že jeho súk-
romný život bol pohromou.

M. P.: Často dnes počujeme, že historický román je mŕtvy žáner. Rozpráva-
ním o 16. storočí ste chceli ukázať, že sa môžeme nemálo dozvedieť aj o sebe?

n H. M.: Myslím si, že sa ľudia veľmi zmenili. Zaujímajú ma podobnosti  
s predkami, ale ešte väčšmi ma pútajú odlišnosti. V anglickom jazyku historic-
ká próza dnes prekvitá, aj keď je neveľa románov takých ako moje, zriedka sa 
totiž vyskytujú ozajstné historické postavy. Čitateľ vždy hľadá záchytný bod, 
oporu, preto sa díva na dejinný román tak, aby v ňom uzrel odraz vlastných 
čias. Myslím si však, že by sa nemala využívať minulosť ako zásterka pre vý-
klad aktuálnych udalostí, hoci bezpochyby každý historický román nevyhnut-
ne odzrkadľuje časy, v ktorých vznikol.

M. P.: Ktorí spisovatelia ovplyvnili váš štýl? Francúzi? Marguerite Yourcena-
rová alebo Maurice Druon?

n H. M.: Najväčší vplyv mal na mňa Robert Graves. Prístup francúz-
skych spisovateľov sa mi vždy videl priveľmi formálny, chladný a neživý, kým 
Graves – najmä v diele Ja, Claudius – vedel pochopiť svojich hrdinov, prenik-
núť do ich vnútra a navyše spájať to s úchvatnou básnivou frazeológiou.

M. P.: Koľko skúseností, času, výskumov si vyžiada vytvorenie románu ako 
Wolf Hall?

n H. M.: Strávila som nad ním päť rokov. Usilovala som sa spoznať ži-
vot oných čias natoľko, aby som pocítila, že môžem chodiť po dome Thoma-
sa Cromwella tak nenútene ako po vlastnom. Nejde však o overovanie faktov. 
Fakty bývajú často skryté, možno ich ľahko znevierohodniť, ba aj vtedy, keď  
o nich nemáme nijaké pochybnosti, treba postihnúť ich význam a dosah. Tre-
ba vedieť toľko, koľko vie historik, a potom sa patrí naučiť čosi viac. Dôležité 
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je vedieť nielen to, čo ľudia robili, lež aj čím sa riadili. Treba sa naučiť myslieť 
v rámci ich svetonázoru.

M. P.: 16. storočie je jednou z najpozoruhodnejších kapitol európskych de-
jín. Sú to časy, keď sa svet začína meniť. Vstupujeme do Gutenbergovej galak-
tiky, ako to poňal Marshall McLuhan. Nájdeme tu Martina Luthera, Thoma-
sa Mora, Erasma Rotterdamského, Machiavelliho. Tam pramení vaše zaujatie 
týmto obdobím? Alebo skôr z očarenia Thomasom Cromwellom – dieťaťom 
novej éry, človekom bez rozsiahleho rodokmeňa, s veľkými medzerami v živo-
topise, ale zato plným odvahy a sebadôvery?

n H. M.: Do tých čias ma vtiahol Cromwell, hoci, samozrejme, sám bol 
ich dieťaťom. Páčil sa mi jeho nijaký pôvod, obdivovala som jeho zápas s pro-
tivenstvami osudu. Máte pravdu, jeho mládenecké roky sú takmer neznáme. 
Nie som si istá, či je to nevýhoda, alebo prednosť. Niektorí spisovatelia by is-
totne boli ochotní zalátať napochytro tieto diery. Ja som to radšej neurobila. 
Pripúšťam však, že neznáma minulosť mohla tvoriť kľúč k jeho moci. Nikto ho 
nevedel rozšifrovať. Ani nepriatelia, ani priatelia ho úplne nepochopili.

M. P.: Potrebuje dnes Anglicko nového Thomasa Cromwella?
n H. M.: Každá krajina potrebuje Thomasa Cromwella! Ale takí ľudia bý- 

vajú vzácnosťou. Bol vizionár, ale svoje veľké idey aj uvádzal do života.

M. P.: Uverejňovalo sa spisovateľkám v Anglicku sedemdesiatych rokov ťaž-
šie ako dnes?

n H. M.: Myslím si, že sa im nepublikovalo ťažšie, no keď som debuto-
vala, kritici ženy-autorky zriedkavejšie doceňovali; často ich knižky čítali veľ-
mi povrchne.

M. P.: Ktorú súčasnú britskú spisovateľku hodnotíte najvyššie?
n H. M.: Pat Barkerovú, autorku skvelej trilógie o prvej svetovej vojne. 

Jej veľký projekt sa do značnej miery podobá mojej ságe o období Tudorov-
cov. Väčšina mojich obľúbených spisovateliek sú Američanky. Veľmi obdivu-
jem Annie Proulxovú.

M. P.: Premýšľali ste už, o čom budete písať po ságe o Tudorovcoch? Láka vás 
dáke konkrétne obdobie?

n H. M.: Nateraz celý môj horizont vypĺňa tretí román s Cromwellom  
v hlavnej úlohe. Mám veľmi veľa nápadov, ale v tejto chvíli si ešte nechcem 
voliť nijaký z nich.
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O N D R E J  H E R E C

UMENIE PAMÄTI

(ARS MEMORIAE A DATAKALYPSA)

Mnémosyné bola stelesnením pamäti a matkou múz, deviatich bohýň krásnych 
umení a vedy. Mnemonika má dve tradície, Aristotelovu praktickú inštrumentál-
nu a Platónovu špekulatívnu, metafyzickú. Za snívaním kybermystikov o abso-
lútnom poznaní s pomocou stroja stojí túžba hermetikov, gnostikov a ezoterikov 
nahliadnuť v nekonečnom množstve údajov do podstaty sveta, zlomiť prekliatie 
datakalypsy. Fantastická archeológia snov, pamäťových obrazov a abecied sa  
v čudnej imaginácii zlieva s kombináciami čísel. Kybernetické mnemošpekulácie 
súladia so stredovekou mystikou, mapy konzumu sa podobajú na antické paláce 
pamäti, Gibsonov kyberpunk na úvahy sv. Augustína: „Počítače v mojich knihách 
sú metafory ľudskej pamäti: zaujíma ma ,ako‘ a ,prečo‘ pamäti, spôsob, ktorým 
definuje, kým a čím sme, ako ľahko podlieha revidovaniu.“1

Antický výraz ars memoriae, umenie pamäti, označuje techniky organi-
zujúce pamäť a uľahčujúce spomínanie. Quintilianus pokladal vizuálne uspo-
riadanie faktov za metódu ľahšieho zapamätania. Antickí rétori komponova-
li v mysli imaginatívne priestory ako skvostné paláce s detailnou architektú-
rou. Prehliadkou sa vybavil sklad informácií, našli sa presne rozmiestnené ob-
razy (ikony) vecí a slov s citovo podfarbenými obrazmi. Rečou obrazov pôso-
bí aj videokultúra.

Každá molekula vzduchu, ktorú vdýchneme, prešla pľúcami dinosaurov. 
Do každého diela sa vkrádajú démoni predchodcov. Zúfali by sme si, keby 
nám ošiaľ tvorby nedal pozabudnúť, že každé naše slovo už nespočetne ráz 

1 William Gibson, cit. podľa: Cavallaro, Dani. 2000: Cyberpunk and Cyberculture: Science Fiction 
and the Work of William Gibson. Athlone Press, London & New Brunswick, New Jersey, s. 204, prel. O. H.
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vyslovili a každý náš príbeh už napísali iní. Ale aj naopak: pamäť je sídlom 
rozprávania, ktorému neporozumieme bez predobrazov. Nikto nemôže unik-
núť kultúrnej pamäti. Slovo ožíva vlastným životom, je vpísané do predmet-
nej techniky, samo je technikou: článkovaná reč je technikou komunikácie.

Sokrates rozpráva v Platónovom dialógu Faidros, ako egyptský boh Thovt  
ponúkol kráľovi Thamusovi novú techniku – dar písma. Písmo je materializo-
vaná pamäť. Veda, umenie ani filozofia by neexistovali bez umelej kolektívnej 
pamäti, bez znakov na papieri alebo na monitore. Kráľ však rozumne odmie-
tol dar, ktorý iba napodobňoval múdrosť bez jej podstaty a ohrozoval pamäť, 
ktorú ľudia stratia, keď ju prestanú cvičiť. Písanie umožní verklíkovať múdre 
slová bez pochopenia, rozšíri sa zábudlivosť a lenivosť, nastane úpadok mys-
lenia.

Encyklopédie, knižnice, múzeá a galérie nie sú cintoríny minulosti, ale 
materiálna pamäť civilizácií a kultúr, miesta (loci), ktoré organizujú konkrét-
ne predmety. Už pri triedení a ukladaní materiálu sa archivár opiera o svoju 
pamäť. Archívy nie sú skládky dokumentov, ale proces interpretácie udalostí, 
nekopírujú dejiny, rozprávajú historické príbehy od výberu dokumentov cez 
cenzúry počas archivovania po ich štúdium. Informácie z minulosti sú určené 
pre budúcnosť, ale cenzuruje ich prítomnosť. Minulosť sa začína dnešnou voľ-
bou medzi zapamätateľným a pamätihodným. Technické konzervy spomienok 
nás nespájajú s minulosťou viac než sardinky v plechu s morom.

Pamäť neskladuje spomienky, vytvára ich. Pamäť je generátor myšlienok, 
ruka na diaľkovom ovládači reality – fantázii, ktorou sa ľudia snažia uspo-
riadať informácie o svete: fyzikálne dimenzie, labyrinty duše, alternatívne 
vesmíry. Protézy mysle otvorili skvelé možnosti od nových liekov po vesmír-
ne lety a zároveň nás odrádzajú od tradičných ciest poznania. Načo by si deti 
pamätali násobilku, keď majú v mobile kalkulačku? Obyvateľ videokultúry si 
pamätá prežúvané alebo neexistujúce udalosti z médií a nereptá, keď pamäť 
počítača obsahuje údaje dôležité pre iné počítače a nie pre užívateľa. Právo aj 
morálka meškajú za technikou. Nevieme, komu odovzdávame časť našej mys-
le, a nechceme vedieť, že spolu s pamäťou a myslením zahadzujeme aj slo-
bodu.

„Sú dve pamäti: jedna prirodzená, druhá umelá. Prirodzená pamäť je 
vložená do našej duše zároveň s myslením. Umelá pamäť je posilnená alebo 
zdokonalená cvičením.“2 Pamäť, prenesená mimo mozgu, technicky zacho-
váva spomienky nezmenené. Osoby, udalosti a myšlienky sú neraz vytesané 
do kameňa. Už prepisovači prvých biblických textov kontrolovali počet slov 

2 Rhetorica ad Herennium, 3.16 – 24.
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v kapitole, porovnávali prvé a posledné písmeno odpísanej kapitoly s pôvod-
nou atď. Stabilnú pamäť písma a obrazu relativizovali techniky pohyblivého 
záznamu zvukov a obrazov: gramofón, fotografia, film a ďalšie médiá. Napo-
dobnili schopnosť živej pamäti reprodukovať udalosti aj meniť ich spomienka-
mi. Originály sa topia v hlbočine vekov, kultúrne dedičstvo je často odkázané 
na reprodukcie. Hromadná reprodukcia recykluje a obmieňa realitu až po vy-
tváranie novej minulosti – podobne ako v ľudských spomienkach ožívajú zme-
nené alebo neexistujúce udalosti. Dejiny sa dajú prepísať zmenami záznamu.

Každá nová technika ináč reprodukuje predstavu človeka o sebe a sve-
te. Kyberkultúra rozpráva ďalší príbeh o zásnubách pamäti s technikou. Simo-
nides, Quintilianus aj Augustín sa prechádzali v statických priestoroch pamä-
ti. Kyberpamäť žije vlastným životom, čo je dnes na sieti, včera nebolo alebo 
sa zmenilo a zajtra už nemusí byť. Rétorika extatických proroctiev budúcnosti 
zrodenej „vôľou k virtualite“ priniesla ofenzívny literárny štýl s vlastnou lexi-
kou, rytmom a trópami: „Odpadky údajov milujú život na divých hraniciach, 
prekresľujú totalitu ľudského tela tam, kde ho myseľ odmieta.“3 Vety a odse-
ky stelesňujú digitálny dych elektrických výbojov, navigujú nás od jednej myš-
lienkovej búrky k druhej. Otvárajú záhrady pamäti lyrizovanej kybergnóze aj 
priepasti neporozumenia a zabudnutia.

Reč nezanikla, keď sa ľudia naučili spredmetniť ju písmom. Kyberkultú-
ra vzišla zo spojenia novej techniky s predchádzajúcim poznaním. Digitálni 
revolucionári tvorili komunikačné rozhranie medzi používateľmi a počítačmi 
s pomocou starých metafor. Internet je kolektívny palác, divadlo aj archív pre 
celý svet. Vrátili sme sa k jednotlivcovi: Johnny Mnemonic4 je kyberpunkový 
potomok majstrov umenia pamäti. Jeho mozog je databáza a zamestnaním je 
pamäť, kontajner na dopravu informácií, ku ktorým nemá prístup, lebo kľúč 
pozná len zákazník. Gibson definuje Mnemonica priezviskom ako živý disk, 
nositeľa údajov.

V Borgesovej poviedke Alef si protagonista chce zachovať nedotknutú pa-
miatku na mŕtvu lásku Beatriz. Dosiahne bod Alef, v ktorom sa stýkajú všet-
ky body vesmíru a otrasie ním vízia nekonečna, čo obsahuje aj jeho a dosiaľ 
netušenú Beatrizinu neveru. Všeobsiahle poznanie sa prejaví ako distópia, od 

3 Kroker, Arthur & Weinstein, Michael. 1994: Data Trash: The Theory of the Virtual Class. New 
York, St Martin’s Press, s. 158. Pozri tiež Kroker, Arthur. 1993: Spasm: Virtual Reality, Android Music and 
Electric Flesh, New York: St Martin’s Press, s. 6; DEMOCRACY IN AN ELECTRONIC AGE: A Conversation 
with Arthur Kroker http://car.owu.edu/pdfs/1995-8.pdf. The Civic Arts Revue 9/10/2007), Vol. 8 # 
1. file:///C/Documents%20and%20Settings/kjakers.OWU...ocuments/My%20Webs/ArtsNew/Vol.%20
8%No.%201.htm.

4 Gibson, William F. 1981: Johnny Mnemonic. Časopis Omni.
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ktorej protagonista poviedky unikne do zabúdania: „Dospel som k nevyslo-
viteľnému stredu svojho rozprávania. A zmocňuje sa ma spisovateľské zúfal-
stvo. Každý jazyk je abecedou znakov, ktorých používanie predpokladá mi-
nulosť žitú tými, čo sa zúčastnia rozhovoru. Ako odovzdať ľuďom nekoneč-
ný Alef, ktorý moja nesmelá pamäť ťažko obsiahne?“5 Gibsonov Bobby New-
mark putuje virtuálnym vesmírom umelej inteligencie ako Borgesov protago-
nista v bode Alef a klávesnicový jazdec Case sa vzdáva virtuálnej lásky, ponú-
kanej umelou inteligenciou.6

Juana Ines de la Cruz v 17. storočí opísala v metafyzickej poéme Prvý 
sen túžbu dokonale spoznať svet: „Snívala som, že chcem úplne a okamžite 
pochopiť všetky veci, z ktorých sa skladá vesmír... nemohla som.“7 Utópia ab-
solútneho poznania zlyhala, prebudenie zo sna symbolizuje prebudenie mysle  
k pochopeniu svojich obmedzení. Mágia aj kryptografia prenikajú do priestorov 
pamäti. Číselné systémy mali obsiahnuť tajomstvo sveta. Diagramy ohromujú-
ceho pokusu katalánskeho mnícha Ramona Lulla systematizovať celé pozna-
nie programom na odvodzovanie filozoficko-teologických výrokov predzna-
menali kybermystiku.8 Lull ovplyvnil vývoj logického kalkulu a patril k pred- 
chodcom symbolickej logiky a počítačov. Jeho Ars Magna preložili Werner 
Künzel a Heiko Cornelius do programovacieho jazyka COBOL.9 Pri počiatkoch 
kybernetiky stáli metafyzika a okultizmus.

DATAKALYPSA SPOTREBY

Záplava informácií podporuje konzumentskú pamäť. Hltáme množstvo 
údajov, ktoré nám vnucujú iné údaje, ktoré zväčša nepotrebujeme. Samotné 
slovo „hypermarket“ odkazuje k hyperrealite konzumu a jeho fatamorgánam 
v pamäti spotrebiteľa. Žargón palácov spotreby je rečou praktickej mágie sú-
časnosti. Spotrebiteľov manipulujú skratky kúzelníkov predaja, okultné zna-
ky vyskočili z tajných foliantov na obaly tovaru, ezoterická symbolika dege-
nerovala na technobľabot komerčnej alchýmie. Reklama zaklína konzumenta 

5 Borges, Jorge Luis. 1945: El Aleph.
6 Gibson, William F. 1988. Mona Lisa Overdrive. New York, Bantam. Gibson, William F. 1992: Neu- 

romancer. Plzeň, Laser, s. 46 – 47. Prel. O. Neff.
7 Sor Juana Ines de la Cruz: Primer Sueño, First Dream. http://elwinspoetrytranslations.blogspot.

sk/2010/04/sor-juana-ines-de-la-cruz-primer-sueno.html, prístup 26-04-2010.
8 Pozri tiež Raymond Llull’s contributions to computer science John N. Crossley Clayton School  

of Information Technology Monash University, Clayton, Vic., Australia 3800 John.Crossley@infotech.
monash.edu.au.

9 Künzel, Werner a Cornelius, Heiko. 1991: Die Ars Generalis Ultima des Raymundus Lullus, Stu-
dien zu einem geheimen Ursprung der Computertheorie, 5th edition. Ed. Künzel, Werner. Berlin.
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alegóriami obchodných produktov, marketing systemizuje syntetické fantázie, 
ako alchýmia systemizovala vidiny o kameni mudrcov, elixíre života a o trans- 
mutácii kovov na zlato.

Ukladáme si do pamäti nálepky, v klimatizovaných sieňach palácov kon-
zumu hľadáme zhody medzi osobným programom „potrebujem – nepotre-
bujem“ a aplikáciou marketingu „Chceš, musíš!“. V mysli si vytvárame data-
bázu nákupu: kakao, chlieb, akcia ponožiek, najlacnejšia cibuľa… Nákupný 
program v mysli môže organizovať položky aj podľa značky, predajcu či ob-
chodu – mobil v Orangei alebo Telecome, košeľa v obchodnom centre Marks/
Spenser, Davidoff v butiku alebo Marlboro v štýlovej predajni. Toto je antická 
technika výstavby palácov pamäti. Podmienené reflexy cvičeného konzumen-
ta budujú virtuálnu architektúru spotreby.

NADPRIESTOR PAMÄTI

Hlbším účelom ars memoriae než praktická pamäť je nosiť v sebe svoj svet 
a kedykoľvek ho jasne vidieť: obrazy pre prácu, radosť a poučenie, pravidlá 
správneho myslenia a vyjadrovania, mapy udalostí a miest. Ľudia môžu mať  
v hlave čosi lepšie než televízor a internet – vlastnú pamäť, nie elektronický vy-
hľadávač. Azda to nie je záruka kvalitnejšieho myslenia (Platón by sa v tom ne-
zhodol s Quintilianom), ale je to autentické. Sami pracujú so svojimi spomien-
kami, bez digitálne recyklovaných spomienok na syntetickú druhotnú realitu.

Ľudia, čo ovládali umenie pamäti, boli nielen skvelými rečníkmi, ale aj 
encyklopédiami svojej doby. Vďaka nim sa nám zachovali úlomky minulosti. 
Homér nemusel čítať, aby si pamätal 20 000 veršov, v jeho kultúre to bola pro-
fesia rozprávača. Anglický historik George Thomson ešte v polovici 20. sto-
ročia stretol kazašského pevca Džambula, ktorý vedel spamäti recitovať pol 
milióna veršov, teda 25-krát viac ako Homér. Jeho najlepšou mnemotechnic-
kou pomôckou bol básnický talent: pri každom rozprávaní improvizoval. Bás-
nik je kňazom umenia, a podľa Giambattistu Vica umenie pamäti je zdokona-
lená logika poézie v reči našich dávnych predkov (La Scienza Nuova, 1744).

Umenie pamäti odlišuje od mechanických či elektronických médií „ľud-
ské médium“. S minulosťou nás spája živý človek, ktorý ju zaznamenáva a in-
terpretuje. Človek nevlastní pamäť, pamäť vlastní človeka. Človek bez pamä-
ti nemá osobnosť a ľudstvo bez pamäti by bolo živočíšnym druhom bez dejín, 
kultúry a civilizácie. Počítačovú pamäť možno porovnať s ars memoriae, sv. 
Augustína s W. Gibsonom, lebo fungujú na rovnakých princípoch.

Augustín10 katalogizuje obrazy, poznatky a skúsenosti nadpriestoru ume-
lej pamäti podľa pravidiel, ktoré platia aj o kyberpamäti: „Hľa, na širokých plá-
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ňach, v skrýšach a nespočítateľných jaskyniach mojej pamäti, ktoré sú prepl-
nené nespočítateľnými druhmi vecí… na týchto pláňach sa prechádzam a cho- 
dím sem i tam, prenikám, ako ďaleko len môžem, a konca nikde nenacho-
dím.“ Sú tu zhromaždené všetky údaje sveta: „Tak sa dostanem na široké po-
lia a do priestranných palácov svojej pamäti, kde sú poklady nespočetných 
obrazov.“ Pre kyberkovboja je palácom pamäti kyberpriestor: „Grafická repre-
zentácia údajov abstrahovaných z dátových bánk všetkých počítačov ľudské-
ho systému. Nemysliteľná zložitosť. Línie svetla zoradené v nepriestore mysle, 
zhluky a súhvezdia údajov.“11 Aj antický kyberkovboj musel informácie nájsť, 
pripojiť sa k nim, vznášať sa nad nimi a v nich: „... pozorne sa starať, aby v tej 
istej pamäti, kde to bolo až doteraz rozptýlené a zanedbané, aby to bolo pri-
pravené a poruke pre ľahké použitie.“12

Pamäť nereprodukuje spomienky mechanicky. Vďaka nepresnosti a ne-
spoľahlivosti pamäti máme predstavivosť a myslíme. Pamäť sme externalizo-
vali na papier a potom do kyberpriestoru, ale jej amputácia nás nepripravi-
la o túžbu poznať a chápať, o fantáziu ani o túžbu po imaginárnych palácoch 
zábavy a umenia.

MIESTO POBYTU: NE-MIESTO

Umelú pamäť tvoria obrazy a miesta. Zmysel pojmu „miesto“ sa mení 
v rôznych dobách a kultúrach. Nebo a peklo sú v našej kultúre miesta abso-
lútneho dobra a zla. Danteho Peklo aj obrazy Hieronyma Boscha sú kartogra-
fie utrpenia hriešnikov, rozmiestnených v pekle podľa spáchaných hriechov. 
Umelá pamäť môže reprodukovať obrazy pekiel aj nasťahovať peklo do člove-
ka, ktorému sa vymkla spod kontroly. Už Aristoteles vystríhal, že ríša pamäti 
môže presiaknuť do snov. Obrazy v pamäti nie sú totožné s realitou. „Či azda 
v pamäti sú nejaké skutočné miesta?“ pýta sa Augustín. Podozrievam Augé-
ho,13 že jeho „atópia supermodernity“ je inšpirovaná Augustínovým vnútor-
ným miestom, ktoré nie je žiadnym miestom: „Tak isto obsahuje moja pamäť 
pravidlá a nespočítateľné zákony o číslach a mierach... ale čísla, ktorými po-
čítam, sú niečím celkom iným ako veci.“14

10 Vyznania svätého Aurélia Augustína. Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1942 , s. 282, 270, 275.
11 Gibson, William F. 1992: Neuromancer. Plzeň, Laser, s. 46 – 47. Prel. O. Neff.
12 Vyznania. 1942, s. 275.
13 Ne-miesto, na ktorom založil A. Wood svoju všeutópiu (omnitopia): Wood, Andrew. 2009: City 

Ubiquitous Place, Communication, and the Rise of Omnitopia. Hampton Press New Jersey. Pozri Augé, 
Marc. 1995: Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. New York, London, Verso.

14 Vyznania. 1942, s. 276.
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Ondrej Zimka: Podvodný tvor, bronz, 2009
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Práca aj zábava sťahujú pamäť a myslenie do kyberpriestoru. Súčas-
nosť sa odohráva viacnásobne: raz na mieste skutočnej udalosti, po druhý raz  
v prenose a potom v reprízach. Záznam môže pretrvať reprízy a s nimi aj uda-
losť, vytesnenú novými udalosťami. Naša pamäť je pamäťou okamihu. Za-
vše vyvolá hmlisté ozveny minulých udalostí, ale žije prítomným okamihom, 
nedíva sa jedným okom do minulosti a druhým do budúcnosti, aby neškúli-
la na súčasnosť. Obrazy minulosti nás nevedú do budúcnosti ako mýty, eposy  
a drámy, ale oslňujú trblietavým mihotaním na hladine súčasnosti. Dlhodobá 
a krátkodobá pamäť sa zliali do žmurkania.

Ikony na monitore otvárajú zložky pamäti a operácií ako gigantické hie-
rarchie galaxií v Gibsonovom Neuromancerovi. Kyberpriestor je viac než virtu-
álna databáza: je to druhotný vesmír. Matematicky prísna katedrála teológie 
v Danteho básnickej kartografii hlása jednotu sveta. Katedrály pamäti ucho-
vávajú obsah a formy, ale ich podstatou je logos, živý prúd mysle v oceáne in-
formácií, obrazov a zvukov.

Technika zastaráva rýchlejšie než myslenie: „Vieme, že pojmy dobro, veľ-
kosť, múdrosť, moc, sláva nemôžu vyprodukovať kardinálne zjavenie. My, čo 
v podstate nie sme menej naivní než Lull, by sme založili jeho stroj na iných 
pojmoch, na entropii, čase, elektrónoch, potenciálnej energii, štvrtej dimenzii, 
relatívnosti, protóne, Einsteinovi. Alebo na nadhodnote, proletariáte, kapita-
lizme, triednom boji, dialektickom materializme, Engelsovi.“15 Modernizova-
li sa slová, nie sám stroj pamäti a múdrosti. Ten nemá obsah, preto doň mô-
žeme vložiť akýkoľvek obsah. Výstupy produkuje forma, algoritmus, program, 
protokol. Stará metóda vzoru sa používa pri generovaní prozaických textov  
i básní s pomocou počítača, ale je staršia než počítače.

Informačná mánia vyrábať, skladovať, predávať a konzumovať fragmen-
ty digitálneho sveta sčasti pramení z túžby po zjavení, po apokalypse pozna-
nia. Apokalypsa je viac než koniec starého sveta, je podmienkou nového. Je 
to multimediálna vízia slobody, zahrnujúca zánik i stvorenie sveta. Výrok „nie 
je nič zahalené, čo nebude odhalené, nič skryté, čo nebude oznámené“ (Ma-
túš 10:26) znie ako proroctvo datakalypsy. Podľa Daniela „poznanie bude roz-
množené“ (12:4).

Astrológovia, alchymisti a mágovia vystupovali na pyramídu dokonalosti 
po schodisku poznania. Učenec inšpirovaný hermetikou plával v údajoch: čís-
la, znaky, pečate, rituálne názvy, astrologické aj iné mapy, byliny, talizmany, 
invokácie – všetko, čo spája človeka s vesmírom. „Ak spoznáš naraz všetky tie-

15 Borges, Jorge Luis. 1999: „Ramón Llull’s Thinking Machine.“ In Selected Non-Fictions, ed. by 
Eliot Weinberger. New York, Viking, s. 155 – 159.
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to veci, časy, miesta, skutky, kvality a kvantity, môžeš poznať Boha.“16 Ten, kto 
sa stane encyklopédiou viacerých svetov, pochopí vesmír: „Mysli, že si naraz 
na každom mieste – na zemi, v mori, na oblohe; ešte nepočatý, mladý, starý, 
aj po smrti.“17 Pád ľudstva zapríčinil sfušovaný vesmír. Babráctvu stvoriteľov 
sa dá uniknúť priamym poznaním múdrosti (gnosis), teda univerzálnou pa-
mäťou, mystériom vedomostí a božským poznaním. Oslobodzujúce poznanie, 
kým sme boli, čím sme sa stali, do čoho sme boli uvrhnutí, kam spejeme, čo 
je zrod a čo znovuzrodenie, umožňuje podľa alexandrijského gnostika Valen-
tina návrat do jednoty božských síl (pleroma). V gnóze posadnutej simulakra-
mi a kryptografickými odkazmi i v jej túžbe po spirituálnej slobode a v odpo-
re k ortodoxným autoritám môžeme tušiť predzvesť kyberkultúry.

Digitálni démoni majú podvojnú povahu ako ľudia, sú zároveň progra-
movaní aj slobodní, konajú autonómne aj automaticky reagujú na podnety. 
Nedokonalé hlasy prebývajú v dokonalej mysli:

„Som zavrhnutá a veľká....
Nesprávaj sa pyšne ku mne, vyvrhnutej na Zem,
a nájdeš ma v tých, čo prídu...
a nájdeš ma v kráľovstvách...
čujte ma počujúci
a učte sa z mojich slov,
vy, čo ma poznáte.
Ja som reč nepochopiteľná
Ja som nezrozumiteľné ticho...
Ja som hlas mnohých hlasov a spomienka mnohých foriem...“18

Ak počítačové siete raz prehovoria z vlastnej vôle, možno sa predstavia 
podobnými slovami.

16 The Corpus Hermeticum XI. Mind Unto Hermes. 20, 7. http://gnosis.org/library/hermes11.
html, prístup 02-01-2011. Prel. O. H.

17 Tamže.
18 Pozri http://www.stoa.org/diotima/anthology/thunder.shtml, porov. s http://gnosis.org/na-

ghamm/thunder.html; http://gnosticteachings.org/scriptures/gnostic-scriputres/307-thunder-perfect-
mind.html; http://lightworkers.org/blog/168582/thunder-sophia-perfect-mind. Prístup 01-02-2013.
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M A R T I N  V L A D O

* FLUKTUAČNÁ POÉZIA

neposúva

uviazol

kdesi v 70-tych
kdesi v 80-tych

jeho poézia
je fluktuačná

najväčší fluktuanti
sú:

je e ha o pe o é zet
i a

FERO PÍŠE 
CIVILNÚ POÉZIU

píše

takú

* Fluktuačná poézia je nekonzistentná, čo súvisí s rozdielmi v jednotlivých básnických výkonoch 
rozkmitaných medzi schopnosťou individuálneho básnictva a preberaním tradičných či súdobých prvkov 
rôznych poetík alebo ich variantným domýšľaním – ide často o kapricióznu lyriku. In: R. Matejov: Cesta 
k dubisku / Slovenská poézia 2006. Knižná revue, XVII, 2007, s. 16 – 17.
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odkedy sa vrátil
zo základnej vojenskej služby

je to dávno
je to viac ako dvadsať rokov

a fero stále
tú svoju

kapricióznu lyriku

na odznak vzorného vojaka
hviezdičku na uniforme
lampasáka L.
humenné
a iné dopopuku historky
si ani len nespomenie

a mal by si

mal by si

TO

prvýkrát pri mori 
s rodičmi
v rumunskej mamaii

jedenásťročný 
odmietajúci sa na pláži 
vyzliecť do plaviek 

tučniak 
čo spadol 
do jamy s vápnom 
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jediný svetlý bod:
krajina 
karla maya

čítať si 
v hotelovej izbe 

a pri každom

pohľade z okna

cítiť ako sa to

do teba zavrtáva 

pomaly 
presne

POZOROVATEĽ JE 
NA STANIČNOM NÁMESTÍ:
NAD HLAVOU MÁ 
BELASÉ NEBO

1
čaká na vlak 

vo vlaku ako vieme
sa nefajčí 

fajčí 

prechádza sa 
 
sleduje čas

na staničných hodinách
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na svojich
náramkových hodinkách

na ktoré odtiaľto
pochopiteľne nevidno
 
krátky krok
pomerne nízky
v strednom veku

po pomyselnej 
pomerne krátkej 
úsečke

čiže sem a tam 

s prižmúrením oka 
podľa zeleného pravítka

2
skúsme to: 
prižmúriť aj druhé oko 
 
znížená ostrosť
pohyblivé škvrny

samovoľne spomaľujúce alebo zrýchľujúce

heterogénnej morfológie

3
ani tma
ani oslepujúce svetlo
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D A L I M Í R  S TA N O

BIG BEAT

Nebra je predsa vždy pohostinná. Inde by ho už strieskali. Čierna košeľa, čier-
ne rifle. Sadne si oproti mne. Ani sa neopýta. Možno až teraz...

„Ako ďaleko dovidíš?“ tresne.
Divná otázka. Brčkavé krátke čierne vlasy. Hľadám v nich niečo zvláštne, 

ale nevidím. 
„Si sprostý?“ tresne, keď neodpovedám.
Už-už mi vyletí ruka, len s námahou sa ovládnem.
„Vyhodili ťa z roboty,“ pokračuje, „lebo si nedržal hubu.“
Mykne mnou: Ako to vie? Ale po chvíli si pomyslím: Blafuje.
Oči má čierne, sucho upreté na moje. Je mi to nepríjemné. Akoby poze-

ral do mňa. Odvrátim pohľad. Siahnem po pive. Dlhý dúšok. „Ha.“
„Dnes mám päťdesiat. Chcem to pokojne osláviť. Sám.“ Dvíham sa od 

stola, ale jeho ruka ma zadrží.
„Ešte nikdy si nebol voliť.“
„Dobre,“ vravím, skúšam sa vymaniť, „nájdi si niekoho iného.“
„Prišiel som za tebou.“ Ruka povolí. Už nemusí držať. Toto ma dorazilo.
Sadám si naspäť na stoličku. Čiernu. I stôl je čierny. Zrazu.
„Kradol si mäso,“ usmeje sa láskavo.
„Ale...“
„Ja viem, tvoja majsterka ukradla celý stroj.“
„Aj ostatní kradli?“ zašepkám.
„Prečo si nedržal hubu?“
Na toto si asi nikdy neodpoviem.
„Žena ťa nechala,“ teraz sa neusmieva. „Mal sa zatepľovať váš blok. Do-

movník zvolal schôdzu. Prečo si nedržal hubu?“
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„Ani sa len neunúval... Stálo by nás to strašné prachy... Aj tak podpísal 
firme, ktorá mu ponúkla províziu.“

„Tvoja žena teraz žije s ním...“
Sánka mi visí dolu. Nezmôžem sa na slovo.
Dopijem pivo. Na dúšok. Marieta už nesie ďalšie. Vypijem aj to. Vypil 

som už dosť, krúti sa mi hlava. Zrazu je ťažká. Skloním ju pred seba. Podo-
priem päsťami. Počujem už len akoby zďaleka.

„Majiteľka firmy podplatila financov. Len aby neskrachovala. Aby sa ne-
muselo prepúšťať. Dobrá duša. Že sa kradlo, vedela. Bolo to v medziach. Aj 
ona si uliala. Na daniach. Prečo si nedržal hubu?“

„...“
„Tí dvaja financi to vedeli. Aj ich šéf. Museli odísť. Prečo si nedržal 

hubu?“
„Ako ďaleko dovidíš?“ pomyslím si.
Netuším, čo povedať.
„Na voľbách si nikdy nebol. Ani prvý raz. Ešte za oných čias. Keď sa mu-

selo. Pil si s kamarátmi celý čas na intráku.“
Toto ma preberie.
„A to odkiaľ vieš?“ vyjachcem.
„Všetkých si udal. Už sme nedoštudovali.“
Začína mi svitať. Je to asi jeden z nich.
Akoby mi čítal myšlienky, povie: „Pozri sa na moje ruky, Ferko. Už nie sú 

plné mozoľov. Aj bez školy môžem robiť hlavou. Stačí mi položiť pár otázok.“
„Tie, ktoré si mi položil?“
„Položím ti ich až vonku.“
Schytí ma pod krk a ťahá z krčmy. V priechode mi priloží ku krku nôž.
„Chceš žiť? V tomto živote, či až potom?“
Od strachu neviem povedať ani slovo.
„Odpovedaj.“
Zdvihnem hlavu. Marieta sa na mňa usmeje: „Ešte jedno, Aďo?“
Prikývnem a zbadám ho. Sadá si oproti mne. Automaticky tresnem: „Si 

sprostý, ako ďaleko dovidíš.“
Pozrie na mňa prekvapene, ale neodchádza, len si odsadne. Spokojne si 

poškrabkám rožky. Nebra je predsa vždy pohostinná.
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M A R I Á N  G R U PA Č

6

„Iránsky cestovateľ z desiateho storočia ibn Fadlan opisuje pohrebné rituály, kto-
rými boli uctievaní vodcovia na Volge. V tomto regióne si pôvodní slovanskí oby-
vatelia osvojili spôsoby švédskych Vikingov, ktorí sa plavili tam a späť po riekach 
medzi Blatom a Kyjevskou Rusou. Na moje prekvapenie, hovorí Fadlan, bola 
vládcova loď prirazená k brehu a uprostred zložitých obradov jeho telo umiest-
nené na palubu, do malého stanu uprostred lode; jeho obľúbená konkubína bola 
rituálne znásilnená jeho šiestimi mužmi, potom zabitá ako obeť a uložená vedľa 
neho.“

M I C H A E L  K E R R I G A N ,  H I S T Ó R I A  S M R T I

Pretože svet len nebadane spája
osamelosť so zabúdaním
Ilúzia je skutočná –
platí len ak jej uveríš
Ale v pochybnosti
je ešte mocnejšia

Ale už šesť párov krvilačných očí
besne sa nabodáva
do jej bielych oblín
Vodca je mŕtvy, skapal –
pripomína rybu
Ona je jeho kostrou
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Ale už ani necíti jeho priazeň
ktorá jej mohla
veľkoryso požehnať a darovať ticho
Spánok! Tak veľmi!
Šesť hrubých kolov zabodnutých
do jej kyprej
bolesti

Ale už jej po prsiach steká blen
pery opuchnuté do krvi
Polomŕtva zo šiestich viet
ktoré šialenci vypálili
na zhnitú palubu vraku

Ale už zahalená v hmle
leží pokojne nemá
Nevesta a cundra svätá
Na šiesty raz konečne
vyslovená
a pokropená pýchou

Pretože žiadny tvar
nie je dokonalý
azda okrem siluety starodávnej plachetnice
ktorá ukotvená
majestátne stojí
pred cintorínom
na vŕšku za mestom

Lesk z omámenia; pohanský súhlas – nemohra
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DIAĽKOVÉ HOVORY

(MICHAEL WHITE)

OD MYSLE K MYSLI

Michael White sa narodil v roku 1959 v Londýne, ale od roku 2002 žije 
a tvorí v austrálskom Sydney. Vyštudoval prírodné vedy na londýnskej Krá-
ľovskej akadémii, potom prednášal na viacerých britských univerzitách a pô-
sobil ako vedecký redaktor. Knižne začal publikovať v roku 1994. Je autorom 
tridsiatich piatich kníh, medzi ktorými nájdeme životopisy významných spi-
sovateľov a vedcov, ako boli Tolkien, Galilei, Hawking či Leonardo da Vinci. 
Jeho debutový román, triler Equinox, sa dostal do prvej desiatky britských 
bestsellerov a bol preložený do tridsiatich piatich jazykov. V roku 1997 získal 
americkú Bookmanovu cenu za alternatívnu biografiu Isaaca Newtona pod 
názvom Posledný čarodej. Medzi jeho knihami zaujímajú mimoriadne miesto 
tituly mapujúce paranormálne javy (Veda a akty X, Myseľ a hmota či Život tam 
vonku). Stali sa populárne aj vďaka zrozumiteľným výkladom týchto javov:

„Boli časy, snáď až do začiatku 20. storočia, keď sa skúmaniu paranormál-
nych javov prisudzovala akási úctyhodnosť a keď sa mu venovali tak profesio-
nálni vedci, ako aj amatérski nadšenci. Táto slobodomyseľnosť zanikla z dvoch 
dôvodov. Po prvé, mnohé paranormálne javy sa zdali natoľko nepochopiteľné, 
že zaneprázdnených fyzikov, chemikov a biológov čoskoro unavila márna snaha 
zachytiť ich a prišpendliť do katalógu. Po druhé, veda dosiahla také ohromujú-
ce úspechy, že oblasť nadprirodzena začala mnohým pripadať takmer až zbytoč-
ná. Jadrová fyzika, operácie mozgu a rozvoj vesmírnych letov môžu byť rovnako 
vzrušujúce ako hon na duchov alebo snaha dokázať existenciu mimozemských 
civilizácií, a navyše – zároveň ich možno využiť komerčne alebo akademicky. Ale 
paranormálne javy ostávajú aj naďalej neuchopiteľné. Dnes nie sme o nič bližšie 
k dôkazom o existencii telepatie, psychokinézy alebo jasnovidectva, ako sme boli 
pred vyše sto rokmi, máme však k dispozícii väčšiu zbierku vedeckých poznatkov, 
na ktoré sa v snahe dospieť k rozumným hypotézam môžeme obrátiť.“

Myšlienka, že by ľudia spolu mohli komunikovať priamo od mysle k mys-
li, je pravdepodobne rovnako stará ako ľudstvo samo. Za ostatné storočie sa 
uskutočňuje nespočetné množstvo experimentov, pomocou ktorých sa ľudstvo 

M I L O Š  J E S E N S K Ý
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usiluje tento fenomén zachytiť a aspoň zhruba vysvetliť, ako funguje. Postupne 
sa pokusy stávali čoraz rafinovanejšie a bádateľom sa podarilo vylúčiť každý 
mysliteľný spôsob, ktorý by mohol viesť k podvodom, hoci vedci sa na podob-
né experimenty ešte aj dnes pozerajú ako na šikovné triky. Ale je to naozaj tak?

„Dôvod na takýto skepticizmus sa skrýva v tom, že telepatia, ak vôbec exis-
tuje, je nepolapiteľný fenomén, ktorý ktosi obdaril prezývkou žiarlivá, pretože 
v prítomnosti skeptikov často nefunguje tak, ako by mala, a väčšinou nezodpo-
vedá tomu, čo by si experimentátor želal. Pre neveriacich je to príznak takzvanej 
nevyvrátiteľnej hypotézy alebo hypotézy, proti ktorej nejestvujú nijaké dôkazy. 
Ako príklad uvediem tvrdenie, že moja mačka je v skutočnosti stvoriteľ vesmíru 
a že vesmír neexistoval dovtedy, až kým pred piatimi rokmi nestvorila sama 
seba. Môžete namietnuť, že si pamätáte svet spred šiestich rokov, no ja by som sa 
mohol brániť tým, že moja mačka nám v okamihu, v ktorom stvorila vesmír, vlo-
žila do hlavy predstavu, že sme žili aj pred týmto dátumom a implantovala nám 
k nej navyše aj spomienky a obrazy. Takúto hypotézu nemôžete len za pomoci 
čistej logiky nijako napadnúť – je nevyvrátiteľná. No v prípade mnohých para-
normálnych javov má skepticizmus aj iné dôvody. Jedným zo základných princí-
pov vedy je opakovateľnosť. Pokiaľ vedec tvrdí, že pozoroval nejaký skutočný jav 
a že vykonal pokusy, ktoré zmerali pôsobenie tohto javu, ostatní vedci ho vezmú 
vážne iba v prípade, ak sa toto pôsobenie zopakuje za rovnakých podmienok 
pri pokusoch iných vedcov. Ak je pokus nezopakovateľný, na pôvodný dôkazový 
materiál padá tieň vážnych pochybností. Takýto postoj potom právom ovplyvnil 
aj prístup najvplyvnejších vedcov k telepatii a iným paranormálnym javom. Ale 
ak chceme zistiť, akým spôsobom by telepatia mohla fungovať, musíme potlačiť 
nedôveru a pozorne preskúmať jej možné mechanizmy.“

S TELEPATOM NA KOKTAILOVOM VEČIERKU

Čo pre nás v skutočnosti znamená slovo telepatia? Zo science-fiction sme 
si odniesli predstavu človeka, ktorý má schopnosť nazrieť do mysle iných, ma-
nipulovať s myšlienkami alebo donútiť iného, aby konal aj proti vlastnej vôli. 
To je extrémnou formou telepatie, ale je vcelku dobre možné, že každý z nás 
je do istej miery schopný urobiť niečo podobné, hoci nie na základe nadpriro-
dzených schopností, ale pomocou zostreného vnímania.

„Reč tela alebo neverbálna komunikácia je nám dnes všetkým dobre zná-
ma, ale vedome ju využíva iba málo ľudí. Výraz tváre, pohyby hlavou, poloha 
tela, tón hlasu, dokonca aj pach – to všetko k nám môže vysielať podprahové 
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signály, ktorých interpretácia sa zvyčajne odohráva v podvedomí. Pohyby hla-
vy a tváre nám poskytujú najviac informácií o práve vyjadrovaných emóciách, 
ktoré sme všetci schopní inštinktívne interpretovať, ale politici a herci majú za 
sebou výcvik, ktorý im umožňuje zapojiť do hry ešte jemnejšie signály, a tak 
využiť zvýšené, hoci celkom prirodzené podvedomé schopnosti, ktoré sú vlastné 
nám všetkým. Tieto schopnosti sú založené na našich piatich zmysloch. Lenže 
informácie, ktoré zmysly produkujú, keď je naše vedomie v plnej pohotovosti 
a sústredene prijíma signály, sa značne odlišujú od obrazov, ktoré vnímame pod-
prahovo a ktoré sa prefiltrujú do iných oblastí mozgu, a potom akoby vytečú von 
bez toho, aby sme o nich vedeli. Často ich interpretujeme až neskôr. A citlivosť 
našich prirodzene daných zmyslov nás občas veľmi prekvapí.“

Mnohé časopisy priniesli nedávno nadšené správy o takzvanom feno-
méne koktailového večierku. Ide o názov, ktorý sa zaužíval pre zvýšenú vní-
mavosť človeka, pokiaľ ide o jeho vlastné meno. Zo všeobecného ruchu na 
koktailovom večierku alebo v inom hlučnom prostredí vieme rozoznať svoje 
meno, aj keď ho ktosi vysloví šeptom z druhej strany miestnosti.

„Syndróm koktailového večierku nie je ničím iným ako mechanizmom pre-
žitia, ktorý nám ostal z raného obdobia vývoja ľudstva. Ak sa niekde spomenie 
naše meno, znamená to, že sa na nás chce niekto pre niečo obrátiť. Môže to sig-
nalizovať príchod agresora alebo soka, ktorý sa nás snaží identifikovať, alebo 
môže ísť o nejakú záležitosť prospešnú pre nás, ktorú si nechceme nechať ujsť. 
Naša schopnosť podprahovo registrovať veci, ktoré si vedome nepripúšťame, je 
výsledkom výberového filtrovacieho systému. Ak by sme mali pripisovať rovna-
kú dôležitosť všetkému, čo zachytia naše zmysly, nemohli by sme sa sústrediť na 
to, čo je dôležité a využiť to pre svoj život. Náš mozog je naprogramovaný tak, že 
rozozná, čo je pre nás dôležité a čo nie, a my potom môžeme tieto pocity triediť.“

DOMA MÔŽEME BYŤ PROROKMI

Zo všetkých paranormálnych javov prijímajú vedci zrejme najmenej 
ochotne predpovedanie budúcnosti. Predvídanie je však paradoxne jednou 
z najstarších metafyzických myšlienok a v určitej forme sa objavuje takmer 
vo všetkých kultúrach a dobách, pričom sa s ním stretávame v mnohých po-
dobách, počínajúc antickou výstrahou („Pozor na marcové Idy!“) až po súčas-
né jarmočné atrakcie.

„Prekvapivé množstvo ľudí tvrdí, že má skúsenosť s predpovedaním budúc-
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nosti. Väčšina z nás na takéto obrazy zabudne skôr, než by sme sa ich mohli 
pokúsiť interpretovať – sú vytlačené vedomím a každodennými problémami. No 
podľa prívržencov predpovedania budúcnosti v nás niektoré z týchto obrazov zo-
stávajú a znova sa objavia, keď sa začne nejaká významná udalosť – toto sa 
zväčša myslím pod pocitom déja vu. Niektorí ľudia, ktorí získavajú takéto obrazy 
zo snov, ich vedia dať dohromady a niekoľkí boli natoľko trúfalí, že s nimi vyšli 
na verejnosť. A práve tieto proroctvá sa občas ukázali znepokojivo pravdivé. Čo 
je ešte horšie pre vedcov, takéto prorocké obrazy je takmer nemožné odsunúť 
nabok nejakými prozaickými vysvetleniami.“

V určitom zmysle je jednoduché stáť na strane vedcov, ktorí hovoria, že 
takéto vysvetlenia sú dielom nevedomých laikov, snažiacich sa prispôsobiť 
niečo, čomu samotní nerozumejú, svojim vlastným zámerom. Myšlienky pa-
rapsychológov predstavujú pre mnohých fyzikov priam urážku desaťročia tr-
vajúceho štúdia a výskumu. Na druhej strane, aj samotná fyzika, a špeciálne 
kvantová mechanika, sa dnes ponúka parapsychológom ako obetný baránok.

Priaznivcom paranormálnych javov sa hraničné oblasti vedy môžu zdať 
rovnako nadprirodzenými ako ich vlastné teórie. Rozdiel je však v prístupe: 
exaktná veda je založená na experimentálnom overovaní, nijaká teória nie 
je prijatá, kým sa experimentálne nepodloží. Fyzici preto tvrdia, že parapsy-
chológovia majú sklony k rýchlym záverom a k pôsobivým predstavám, ktoré 
zdanlivo zodpovedajú faktom bez dôkazov, matematickej presnosti a dosta-
točnej miery sebakritiky.

PONAUČENIE OD JOGÍNA

Bolesť je dokonale prirodzený, dokonca nevyhnutný fyzický proces, ale 
objavuje sa čoraz viac a viac dôkazov, že ľudská myseľ môže telo vycvičiť 
tak, aby bolesť ignorovalo. Ovláda aj množstvo iných telesných funkcií, pri-
čom sa telo musí skloniť pred silou vôle. Odnepamäti pritom existujú mnohé 
záznamy o neuveriteľných schopnostiach jogínov a ľudí im podobných. Opisy 
chôdze po žeravom uhlí, sebamrzačenia a rozprávania o ľuďoch s obrovskou 
výdržou znášať nepriaznivé podmienky nájdeme v Biblii, ale aj v starovekých 
zvitkoch antického Grécka alebo v posvätných textoch Orientu. Aj dnes môžu 
ukážky podobných schopností sledovať udivení turisti na celom svete.

„Ja sám som bol svedkom čohosi podobného na tom najmenej pravdepodob-
nom mieste – na mestskej pláži v Los Angeles. Uprostred tanečníkov, muzikantov 
a žonglérov som zazrel malý hlúčik, obkolesujúci strašne chudého belocha, ktorý 
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si práve usilovne pripravoval posteľ zo sklenených črepov z rozličných fliaš. Roz-
bíjal fľaše, rozmiestňoval črepy na prikrývke položenej na zemi, žartoval s divák-
mi, a keď zbadal, že ho fotografujem, zavolal ma k sebe a požiadal o pomoc pri 
predstavení. O päť minút už bolo sklo navŕšené dovysoka, pričom z kopy trčali 
asi tak osemcentimetrové črepy. Larry, tak sa mi totiž tento človek predstavil, ma 
poprosil, aby som mu podržal stoličku, kým bude liezť na kopu. O krátku chvíľu 
už po prvýkrát skočil na rovné nohy do hŕby skla. Dav stíchol, ale Larry sa vôbec 
neporanil. Potom po skle skákal hore-dolu, pričom si trel chodidlá o úlomky, ako 
keby sa brodil v potoku. Keď skončil, ukázal mi chodidlá – nemal na nich ani 
kvapku krvi, ani jediný škrabanec.“

V mnohých kultúrach sa takéto ukážky odvahy a sebaovládania spájajú 
s náboženskými rituálmi, očistnými procesmi či božími súdmi. Podobné prí-
behy presviedčali ľudí, že takéto priam zázračné kúsky sa dajú dosiahnuť len 
s čistým srdcom, prostredníctvom hlbokej meditácie či prísnemu pôstu. Ešte 
aj dnes tomu veria mnohí z tých, čo takéto výkony podávajú, alebo sa na ne 
s otvorenými ústami pozerajú. Moderný výskum však ukázal, že nábožnosť 
pomáha hlavne preto, že vytvára istotu. Schopnosť kráčať ohňom, prepicho-
vať si telo hákom alebo ležať na posteli z klincov bez akéhokoľvek poranenia, 
je otázkou aplikovanej vedy, tréningu a dôvery v seba samého.

„Je jasné, že myseľ do istej miery ovláda prirodzené telesné procesy, ale ako 
ďaleko tá schopnosť siaha, ťažko posúdiť. Niektoré sekty pri tréningu týchto da-
ností zachádzajú do extrémov a ich členovia zasväcujú život rozvíjaniu svojich 
prirodzených schopností. Existujú apokryfné historky o svätých mužoch, ktorí sa 
dvadsať rokov postili, sediac úplne ľahostajne v lotosovom sede. Takéto príbehy 
neboli nikdy overené a priečia sa všetkým zákonom vedy. Ale o niečo prozaickej-
šie výkony sa vyskytujú celkom bežne a môžeme ich pripísať akémusi ovládnu-
tiu hmoty duchom spolu s rozumnou aplikáciou techniky a triezvej vedy. Výskum 
a každodenné skúsenosti zdôrazňujú, že všetci máme schopnosť inštinktívne pre-
žiť aj tie najextrémnejšie možné podmienky, a to dokazuje, že naše telá sú znač-
ne prispôsobivé a dokážu veľmi dobre reagovať na okolnosti.“

OKNO DO VEČNOSTI

Už viac ako storočie sa tí, čo veria v paranormálne javy, usilujú poskyt-
núť jasné dôkazy svojich tvrdení. V 19. storočí, keď vládla móda médií a špi-
ritizmu, podľahlo mnoho ľudí presvedčeniu, že duchovia majú nadprirodzený 
pôvod a popularita špiritistických seáns opadla až vtedy, keď skeptici odhalili 
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Ondrej Zimka: Posledná večera, oceľ, 2012
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mnohých podvodníkov. Dodnes prakticky neexistuje presvedčivý fotografický 
alebo filmový záznam duchov či zjavení. Ak sú údajné návštevy duchov také 
časté, ako ľudia veria, je to zaiste dosť prekvapujúce.

„Duchovia určite existujú, no nemáme nijaký dôkaz, z ktorého by vyplýva-
lo, že akákoľvek forma osobnosti alebo duša prežije smrť mozgu. Zdá sa teda, že 
duchovia pochádzajú z iných zdrojov. Týchto zdrojov je veľa, či už ide o zámerný 
podvod alebo masovú halucináciu. Je tiež možné, že akási forma energie, ktorá 
zachytáva fyzickú charakteristiku osoby, by sa mohla zaznamenať následkom 
nezvyčajného zoskupenia podmienok prostredia. (...) Mnohí duchovia, v ktorých 
prípade nešlo preukázateľne o podvody, ilúzie, halucinácie alebo zvláštne efekty 
prostredia, mali obmedzené pohybové schopnosti a len donekonečna opakovali 
určitú scénu. Svedok sa niekedy pod vplyvom zjavenia cíti stiesnene alebo je citli-
vý na skľučujúcu náladu, no takýto účinok takmer určite vytvára myseľ človeka, 
a nie duch. Ak existuje takýto spôsob záznamu a premietania, je to čisto fyzi-
kálny jav, ktorý snáď spočiatku vytvárajú extrémne emócie, ale veda ho zatiaľ 
nedokázala definovať.“

Fascinácia paranormálnymi javmi je zrejme generačná záležitosť. Sku-
točnosť, že záhady a tajomstvá bez ohľadu na vek stále znovu a znovu zamest-
návajú našu predstavivosť, nie je výsledkom náhody. Možno tým, ako je náš 
život čoraz pohodlnejší, potrebujeme nájsť niečo viac, niečo, čo by nás pre-
sahovalo. A tu je namieste otázka, či väčšina z nás takýto prvok nenachádza 
v každodennom živote, preto ho hľadáme inde, unikáme?

„Rovnako ako väčšina ľudí aj ja si zo srdca želám, aby sa mnohé tieto pred-
stavy ukázali pravdivé. Bola by to úžasná zábava, keby jestvovali duchovia. Bolo 
by to nesmierne vzrušujúce, keby boli medzi nami mimozemšťania a keby sme 
s nimi mohli komunikovať. O čo príjemnejší by bol život, keby sme vo veľkom ve-
deli využívať užitočné telepatické sily. Predpovedanie budúcnosti by takisto prišlo 
vhod, keby sme sa ho naučili správne používať, a cestovanie časom by bolo pre 
mňa splneným snom. Bohužiaľ, dôkazy vo väčšine prípadov hovoria niečo iné. 
Ale my napriek všetkému neprestávame dúfať, a ja sám nepatrím k tým ľuďom 
s vedeckým vzdelaním, ktorí zavrhujú paranormálne javy. Je dôležité, aby sme 
si zachovali otvorenú hlavu, no aj to, aby sme ju zároveň neprestali používať.“

V  T E X T E  B O L I  P O U Ž I T É  C I TÁT Y  Z  D I E L A  W H I T E ,  M . :  

V E D A  A  A K T Y  X .  P R Á H ,  P R A H A  1 9 9 7
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J A R O S L A V  C H O VA N E C

TRANSFORMÁCIA MÉDIÍ 
NA DUÁLNY SYSTÉM 

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Úvodom svojho článku považujem za potrebné poukázať aspoň stručne na 
nežnú revolúciu, jej príčiny a dôsledky. Ňou sa začal transformačný proces 
česko-slovenskej a slovenskej spoločnosti a štátu, ako i transformácia médií na 
duálny systém, ktorý predstavujú verejnoprávne a súkromnoprávne – komerč-
né – médiá v Slovenskej republike. Predpoklady a príčiny nežnej revolúcie 
sa začali vlastne v osemdesiatych rokoch minulého storočia, keď v česko-slo-
venskej federácii – ČSSR – postupne narastala spoločensko-politická a hospo-
dárska kríza. Pritom v oficiálnych dokumentoch Komunistickej strany Česko-
-Slovenska i najvyšších štátnych orgánoch sa neustále proklamovali úspechy. 
Predstavitelia štátu a komunistickej strany prehliadli alebo vyslovene nechceli 
vidieť signály, že česko-slovenská spoločnosť sa nachádzala v stave, keď bolo 
potrebné vykonať podstatné zásahy vo všetkých oblastiach politického, štát-
neho, hospodárskeho, ale aj v iných oblastiach života spoločnosti a štátu. 
Pokiaľ sa aj uvádzala potreba zmien, tak to vyznievalo len ako konzervova-
nie daných skutočností, prípadne malo to len skôr proklamatívny charakter.1 
Neustále sa prehlbujúce rozpory v Česko-Slovensku a pritom i vplyv krachu 
komunistických autokracií prakticky vo všetkých tzv. socialistických krajinách 
vyústili v novembri 1989 do revolúcie, ktorá dostala názov nežná a ktorá 
znamenala koniec vlády komunistov. Dokonca sami komunisti si odhlasova-
li zrušenie čl. 4 Ústavy ČSSR o vedúcej úlohe Komunistickej strany Česko- 
-Slovenska ústavným zákonom FZ ČSSR č. 135/1989 Zb.; odvolanie časti po-
slancov Federálneho zhromaždenia ČSSR, Českej národnej rady, Slovenskej 
národnej rady a národných výborov všetkých stupňov za svoju politickú stra-

1 Chovanec, J.: Ústava Slovenskej republiky – základný zákon štátu. Bratislava: Procom 2002, 
s. 81.
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nu, v záujme vyrovnania rozloženia politických síl, lebo vzhľadom na svoje 
dovtedajšie pôsobenie neposkytovali záruky rozvoja politickej demokracie. 
Takisto uskutočnili i skrátenie volebného obdobia existujúcich i budúcich zá-
konodarných zborov ústavným zákonom č. 45/1990 Zb. Okrem toho sa usku-
točnilo množstvo ďalších zmien dotýkajúcich sa ústavného vývoja.2 Pod tlakom 
demokratických občianskych a politických síl došlo k uskutočneniu rozsiah-
lych premien v politickom, štátnom, hospodárskom, sociálnom a kultúrnom 
živote občanov ČSFR. Tieto premeny smerovali k vytvoreniu pluralitného de-
mokratického politického systému, ako aj k vytvoreniu trhového hospodár-
stva s rešpektovaním sociálneho a ekologického aspektu. Taktiež smerovali 
k vytvoreniu právneho a demokratického štátu so zárukami základných ľud-
ských a občianskych práv a slobôd pre všetkých občanov ČSFR. Okrem toho 
sa tieto transformačné procesy dotkli i právneho poriadku ČSFR, ako i Českej 
republiky a Slovenskej republiky ako subjektov česko-slovenskej federácie.3 
V tejto súvislosti sa žiada osobitne zdôrazniť významnú skutočnosť, že pre-
biehajúce transformačné procesy v ČSFR – v jej oboch členských subjektoch 
(v Českej republike a Slovenskej republike) – významným spôsobom zasiahli 
okrem iného i do transformácie médií a mediálneho priestoru v Slovenskej re-
publike. Z hľadiska pohľadu občana, ale i médií má nepochybne veľký význam 
aj Listina základných práv a slobôd obsiahnutá v ústavnom zákone FZ ČSFR 
č. 23/1991 Zb. Listina základných práv a slobôd bola v podstate (jej časti) 
prevzatá i do Ústavy Slovenskej republiky. Listina základných práv a slobôd 
v druhej hlave (Základné práva a slobody), druhý oddiel (Politické práva) 
v čl. 17, zakotvila: „Sloboda prejavu a práva na informácie sú zaručené“ 
(ods. 1). Ďalej v čl. 17 ods. 2 zakotvila: „Každý má právo vyjadrovať svoje ná- 
zory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobod-
ne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice 
štátu.“ V citovanom článku odsek 3 zakotvuje: „Cenzúra je neprípustná.“ Pri- 
tom sa žiada ešte zdôrazniť významnú skutočnosť, ktorú článok 17 ods. 4 za- 
kotvuje: „Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obme- 
dziť zákonom, ak ide o opatrenia, ktoré sú v demokratickej spoločnosti ne- 
vyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejnú bezpeč-
nosť, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“

Ústava Slovenskej republiky (ktorá bola schválená Slovenskou národnou 
radou dňa 1. septembra 1992 a nadobudla plnú účinnosť 1. januára 1993, 
keď sa na základe nej a ústavného zákona FZ ČSFR č. 542/1992 Zb. o zániku 

2 Tamže, s. 85.
3 Tamže, s. 86.
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ČSFR konštituovala samostatná Slovenská republika) v druhej hlave (Základ-
né ľudské práva a slobody) tretí oddiel (Politické práva) v článku 26 zakotvila 
slobodu prejavu a právo na informácie, a to tak, ako ich zakotvuje v prísluš-
ných ustanoveniach Listina základných práv a slobôd. Pritom treba poukázať 
na skutočnosť, že niektoré ustanovenia precizuje. Napr.: v čl. 26 ods. 2 okrem 
iného zakotvuje: „Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Pod-
nikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Pod-
mienky ustanovuje zákon.“ Ďalej v čl. 26 ods. 3 zakotvuje: „Cenzúra sa zaka- 
zuje.“ V tejto súvislosti sa žiada zdôrazniť významnú skutočnosť, že tieto dve 
základné ústavnoprávne normy boli spolu s nežnou revolúciou východisko-
vou základňou pre začatie a postupne uskutočňovanie transformácie médií 
a mediálneho prostredia v Slovenskej republike. Následne schválené právne 
normy – zákony Národnej rady SR, ktoré sa dotýkajú médií a mediálneho pro- 
stredia – tieto rozvíjajú a zabezpečujú realizáciu transformačného procesu sme- 
rujúceho k transformácii médií na duálny systém v Slovenskej republike. Pri-
tom sa žiada upozorniť, že niektoré mediálne zákony, ktoré boli schvaľované 
ešte za socialistického štátu, t. j. pred nežnou revolúciou, po nej boli nove- 
lizované. Tieto, spolu so zákonmi schválenými po nežnej revolúcii, pozitívne  
pôsobili na transformáciu médií a mediálneho priestoru a urýchlili ich. Ide 
vlastne o pomerne väčší počet zákonov pôsobiacich v tomto smere v našom 
platnom právnom poriadku. Vrátane Ústavy Slovenskej republiky v noveli-
zovanom znení a Základnej listiny práv a slobôd. Celkovo je to 23 zákonov. 
V tejto súvislosti považujem za potrebné poukázať predovšetkým na tie, kto-
ré rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili transformačný proces médií a mediál- 
neho priestoru smerujúci bezprostredne k duálnemu systému médií v Sloven-
skej republike. Ide vlastne o tieto právne normy – zákon č. 468/1991 Zb. o pre-
vádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších zmien  
(zákony č. 597/1992 Zb. z., č. 166/1993 Zb. z., č. 325/1993 Zb. z., č. 
212/1995 Zb. z., č. 220/1996 Zb. z., č. 160/1997 Zb. z., č. 283/1997 Zb. z., 
č. 187/1998 Zb. z., č. 233/1998 Zb. z., č. 331/1998 Zb. z., č. 46/1999 Zb. z., 
č. 188/1999 Zb. z. a nález Ústavného súdu č. 66/1999), zákon č. 254/1991 
Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších zmien (zákony č. 482/1992 Zb., 
č. 166/1993 Zb. z., č. 82/1995 Zb. z., č. 321/1996 Zb. z. a č. 335/1998 Zb. 
z.), zákon č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších zmien 
a doplnkov (zákony č. 483/1992 Zb. z., č. 166/1993 Zb. z., č. 83/1995 Zb. 
z., č. 321/1996 Zb. z., č. 380/1996 Zb. z. a č. 335/1998 Zb. z.), zákon č. 
166/1993 Zb. z. o niektorých opatreniach v oblasti rozhlasového a televízne-
ho vysielania v znení neskorších zmien (č. 321/1996 Zb. z., č. 380/1996 Zb. 
z., č. 285/1997 Zb. z.), zákon č. 160/1997 Zb. z. o Rade Slovenskej republiky 
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pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len Rada), oznámenie MZV SR 
o uzavretí Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii č. 168/1998 Zb. z.

Okrem uvedených základných právnych noriem upravujúcich vlastne 
vznik duálneho systému médií v Slovenskej republike ešte sa v spoločensko-
-politickej a právnej praxi uplatňuje celý rad právnych noriem, ktoré súvisia 
s prevádzkovaním rozhlasového a televízneho vysielania.

Nadväzujúc na uvedené zákony môžeme teda konštatovať, že tieto rozho-
dujúcim spôsobom vytvorili predpoklady a podmienky pre transformáciu mé-
dií a mediálneho prostredia formou duálneho systému. To znamená, že exis- 
tujúce štátne médiá (rozhlas a televízia) sa transformovali na verejnoprávne 
médiá. Popri nich sa prostredníctvom uvedených zákonov a môžeme povedať, 
že tzv. transformačných zákonov vytvorili i súkromné – komerčné – médiá: 
rozhlas a televízia, ale i printové médiá.4 Okrem toho môžeme poukázať na 
skutočnosť, že uvedené transformačné zákony umožnili uskutočniť i transfor-
máciu štátnych (resp. štátom financovaných) printových médií na súkrom-
né – verejnoprávne médiá). Pritom treba upozorniť na to, že transformačné 
zákony menia – transformujú i za socializmu existujúci mediálny priestor na 
mediálny priestor, v ktorom pôsobia verejnoprávne a súkromné – komerčné – 
médiá a tomu, resp. im zodpovedajúce i súkromnovlastnícke vzťahy, trh a eko-
nomický a politický pluralizmus, ako i inštitucionálna báza – štruktúra mé- 
dií a moderný komunikačný systém a právna úprava.5 V novom mediálnom 
priestore sú vlastníci buď právnické osoby, alebo fyzické osoby, a to ako vysie-
latelia alebo ako vydavatelia. Pokiaľ ide o verejnoprávne médiá, tie sú v SR 
financované jednak zo štátneho rozpočtu a z koncesionárskych poplatkov 
našich občanov (fyzických a právnických osôb) a takisto z reklamy a edičnej 
činnosti. Súkromné – komerčné – médiá sú financované z podnikateľských 
aktivít vlastníkov, no najmä z reklamy.6 V tejto súvislosti sa žiada poukázať na 
skutočnosť, že reklama musí rešpektovať zásady etiky a ochranu spotrebiteľa. 
Tak napríklad reklama nesmie prezentovať násilie, urážať ľudskú dôstojnosť, 

4 Pritom sa žiada upozorniť na skutočnosť, že v súčasnosti v podstate neexistujú verejnoprávne 
printové médiá v SR.

5 Bližšie pozri Holina, V.: Zmeny mediálneho prostredia (sociologický aspekt). Bratislava : Národ-
né centrum mediálnej komunikácie 1998, s. 57 a s. 100.

6 Zahraničná literatúra uvádza rôzne formy financovania médií, resp. získavania finančných zdro-
jov pre svoju činnosť. Ako príklad môžeme uviesť tieto formy získavania finančných prostriedkov: pre-
daj práv inému vysielateľovi (sublicencia); predaj budov a techniky; koprodukcia (zlúčenie niekoľkých 
subjektov so zámerom dosiahnutia spoločného cieľa, a to tak na úrovni vnútroštátnej, ako aj na medzi-
národnej); možné i bartrové obchody, ktoré by mali byť finančne ohodnotené (ide vlastne o koproduk-
ciu v hmotnom plnení); externá zákazková výroba najmä v oblasti televízie, pričom si copyright pone-
cháva objednávateľ.
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diskriminovať na základe pohlavia, rasy, náboženského cítenia a sociálneho 
pôvodu. Rovnako sa žiada poukázať na významnú skutočnosť, že reklama je 
neodmysliteľnou súčasťou mediálnej komunikácie a pôsobí na všetky oblas-
ti fungovania života v spoločnosti a štátu.7 Pritom legislatívne a ekonomické 
podmienky musia zabezpečiť zdravú hospodársku súťaž a kvalitný rozvoj du-
álneho systému médií (verejnoprávnych, ako aj súkromných – komerčných 
– médií) a musí byť garantovaný ich demokratický a pluralitný charakter.8

Duálny systém rozhlasového a televízneho vysielania v Slovenskej re-
publike je právne upravený v zákone č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retrans-
misii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Pri tomto 
zákone môžeme konštatovať, že ide o prvú najkomplexnejšiu právnu úpravu 
v oblasti mediálneho systému, ktorá bola schválená v Slovenskej republike po 
jej vzniku ako samostatného národného štátu.

Zákonodarca – NRSR – v schválenom zákone č. 308/2000 Z. z. o vysiela-
ní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. urobil nasledovnú štruk-
túru či systematiku: zákon obsahuje pätnásť častí. Jednotlivé časti sú rozdele-
né do paragrafov, odsekov a písmen. V prvej časti zákona v § 1 je zakotvený 
predmet úpravy a v § 2 pôsobnosť zákona a v § 3 sú vymedzené základné 
pojmy ako vysielanie, vysielateľ, retransmisia, základná programová ponuka, 
programová služba, program, programová sieť, program vo verejnom záujme, 
telex, videotelex, časový rozsah vysielania, terestriálne vysielanie, celoplošné 
vysielanie, multiregionálne vysielanie, regionálne vysielanie, lokálne vysiela-
nie, majetkové prepojenie a personálne prepojenie. Ďalej v prvej časti citova-
ného zákona v § 2 ods. 1 je zakotvená pôsobnosť zákona, ktorá sa vzťahuje 
na vysielateľa, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie podľa 
tohto zákona a takisto na prevádzkovateľa retransmisie, ktorý získal opráv-
nenie na retransmisiu registráciou podľa tohto zákona. V tejto súvislosti, či 
v nadväznosti na uvedené, považujem za potrebné ešte odcitovať aspoň § 2 
ods. 2, ktorý fixuje, že: „Tento zákon sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo 
fyzické osoby, ktoré nie sú vysielateľmi podľa odseku 1 písm. a) a b), ak majú 
svoje sídlo alebo sídlo organizačnej zložky: a) v Slovenskej republike, ale roz-
hodnutia o skladbe programovej služby prijímajú v členskom štáte Európskej 
únie, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú časť zamestnancov, 
ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním, b) v členskom štá-
te Európskej únie, ale rozhodnutia o skladbe programovej služby prijímajú 

7 Bližšie o uplatňovaní reklamy v spoločensko-politickej praxi pozri zákon č. 147/2001 Z. z. o re-
klame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8 Benkovičová, D.: Regionálne a lokálne elektronické médiá. In: Otázky žurnalistiky č. 3/1997, 
s. 203 – 204.
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v Slovenskej republike, a ak zamestnávajú v Slovenskej republike podstatnú 
časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je priamo spojená s vysielaním, 
c) v Slovenskej republike, ale rozhodnutia o skladbe programovej služby pri-
jímajú v štáte, ktorý nie je členom Európskej únie, a ak zamestnávajú v Slo-
venskej republike podstatnú časť zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je 
priamo spojená s vysielaním.“ Vzhľadom na veľký počet vymedzených, resp. 
definovaných pojmov v citovanom zákone, v zmysle neho odcitujem len tri 
najčastejšie frekventované v spoločenskej a právnej praxi. Ide o tieto pojmy: 
v § 3 citovaného zákona pod písmenom a) vysielanie je šírenie pôvodných 
kódovaných alebo nekódovaných rozhlasových programových služieb, ako aj 
ďalších zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových informácií vrátane 
teletextu prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí alebo teleko-
munikačných zariadení určených na príjem verejnosťou; vysielanie nezahŕňa 
komunikačné služby zamerané na poskytovanie informácií alebo iných komu-
nikátov na základe individuálnej požiadavky ani vysielanie prostredníctvom 
internetu,

b) vysielateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá redakčne zod-
povedá za skladbu a obsah programovej služby, ktorú sama šíri alebo ktorú 
dáva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou,

c) retransmisia je príjem a súčasný prenos úplných a nezmenených pô-
vodných programových služieb alebo ďalších zvukových, obrazových alebo 
zvukovo-obrazových informácií od vysielateľov určených na príjem verejnos-
ťou, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom telekomunikačných sietí alebo za-
riadení, alebo prostredníctvom iného technologického systému na príjem 
a súčasný prenos programových služieb.

Citovaný zákon v § 1 upravuje za: a) postavenie a pôsobnosť Rady pre 
vysielanie a retransmisiu, b) práva a povinnosti vysielateľa, prevádzkovateľa 
retransmisie a právnických osôb alebo fyzických osôb, alebo fyzických osôb 
uvedených v § 2 ods. 2 a 4.

V druhej časti citovaný zákon upravuje poslanie a postavenie, pôsobnosť, 
zloženie, členstvo, funkčné obdobie členov rady, skončenie členstva v rade, 
náležitosti spojené s členstvom v rade, rokovanie rady, zabezpečenie činnos-
ti rady, kancelárie a súčinnosť orgánov štátnej správy s radou (§ 4 až § 14).

V tretej časti citovaného zákona sú upravené základné práva a povin-
nosti vysielateľov a prevádzkovateľov retransmisie (§ 15 až 17). Vo štvrtej 
časti sú upravené osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona (§ 18). 
V piatej časti je upravená ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, maloletých 
a právo na opravu (§ 19 až 21). V šiestej časti sú upravené európske diela 
a nezávislá produkcia vo vysielaní televíznej programovej služby (§ 22 až 28). 
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V siedmej časti je upravený prístup verejnosti k informáciám vo vysielaní tele-
víznej programovej služby (§ 29 až 31). V ôsmej časti je upravené vysielanie 
reklamy, telenákupu a sponzorovaných programov (§ 32 až 39). V deviatej 
časti je upravená programová služba určená výhradne na vlastnú propagá-
ciu a telenákup (§ 40 a 41). V desiatej časti je upravená pluralita informá-
cií a priehľadnosť majetkových a personálnych vzťahov vo vysielaní (§ 42 až 
44). V jedenástej časti je upravené konanie o udelenie licencie (§ 45 až 55). 
V dvanástej časti je upravené konanie o registrácii retransmisie (§ 56 – 63). 
V trinástej časti sú upravené sankcie (§ 64 – 68). V štrnástej časti je upravené 
frekvenčné spektrum na vysielanie (§ 68 až 70). V pätnástej časti sú spoločné, 
prechodné a záverečné ustanovenia (§ 71 – 77). Okrem už vyššie uvedeného 
citovaný zákon obsahuje i čl. II a čl. III § 78; účinnosť: „Tento zákon nadobú-
da účinnosť dňom vyhlásenia.“

V súvislosti s vyššie uvedeným citovaným zákonom a s jeho zhodnote-
ním sa žiada upozorniť na významnú skutočnosť, že druhou najkomplexnej-
šou právnou normou (zákonom) upravujúcou duálny mediálny systém v Slo-
venskej republike je zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, 
ktorý bol schválený NR SR 15. decembra 2010 a ktorý nadobudol účinnosť  
1. januára 2011. Zákon č. 532/2010 Zb. z. o Rozhlase a televízii Slovenska 
je rozsiahly a z hľadiska štruktúry či systematiky sa skladá z článkov označe-
ných rímskymi číslicami, a to I až VII, má 28 paragrafov a v rámci nich odseky 
a ešte písmená, a to od a) až po r) vrátane. Týmto zákonom zákonodarca  
NR SR spojil dva dovtedy pôsobiace samostatné právne subjekty či inštitúcie: 
Rozhlas Slovenska a Televíziu Slovenska do jedného subjektu, to jest: Rozhlas 
a televízia Slovenska. Ich spojenie zdôvodnila vládnuca garnitúra Ivety Ra-
dičovej v dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona nasledovne: ,,Žiadna 
vláda Slovenskej republiky však za obdobie od vzniku duálneho systému ne-
pristúpila k radikálnejšej zmene filozofie zákonov, ktoré upravujú podmienky 
existencie verejnoprávneho vysielania, aj keď to bolo vzhľadom na veľkosť 
a charakter nášho mediálneho trhu nevyhnutné.“9 „Jeho hlavným zámerom 
je zastavenie zadlžovania verejnoprávneho vysielania, zefektívnenie hospo-
dárenia, kontroly a riadenia verejnoprávneho vysielania s cieľom zvýšiť jeho 
kvalitu a prinavrátiť mu jeho primárny atribút službu verejnosti. Pre verejno-
právne vysielanie znamená finančné úspory tak v rovine personálnej a v ro-
vine obslužných činností hlavných organizačných procesov a činností, ako aj 
v rovine výroby programov a servisných výkonov, techniky a nových technoló-

9 Vládny návrh: Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
číslo: UV – 40459/2010, Bratislava 2010 – Dôvodová správa (Všeobecná časť), 1 a 2.
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gií, ktoré je možné využiť na skvalitnenie vysielania. Nezanedbateľnú úsporu 
by malo v budúcnosti priniesť aj jednotné priestorové riešenie novovzniknu-
tého verejnoprávneho média, ako aj nová technologická báza, ktorá bude pre 
rozhlasové a televízne vysielanie do istej miery spoločná.“10

Citovaný zákon v článku I zakotvuje: Predmet úpravy (§ 1); Postavenie 
Rozhlasu a televízie Slovenska (§ 2); Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska 
(§ 3); Úlohy Rozhlasu a televízie Slovenska (§ 4); Činnosť Rozhlasu a televí-
zie Slovenska (§ 5); Podnikanie Rozhlasu a televízie Slovenska (§ 6); Orgány 
Rozhlasu a televízie Slovenska (§ 7); Pôsobnosť rady (§ 8); Zloženie rady 
(§ 9); Členstvo v rade (§ 10); Funkčné obdobie členov rady (§ 11); Skonče-
nie výkonu funkcie člena rady (§ 12); Náležitosti spojené s členstvom v rade 
(§ 13); Rokovanie rady (§ 14); Postavenie generálneho riaditeľa (§ 15); Pod-
mienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa (§ 16); Voľba generálneho 
riaditeľa (§ 17); Skončenie výkonu funkcie generálneho riaditeľa (§ 18); 
Hospodárenie Rozhlasu a televízie Slovenska (§ 19); Financovanie Rozhla-
su a televízie Slovenska (§ 20); Zmluva so štátom (§ 21); Rezervný fond 
(§ 22); Prechodné ustanovenia (§ 23); Voľba prvého generálneho riaditeľa 
(§ 24); Voľba prvých členov rady (§ 25); Prvé zasadnutie rady (§ 26); Zrušo-
vacie ustanovenia (§ 28). V súvislosti s uvedenou štruktúrou zákona sa žiada 
upozorniť na skutočnosti, ktoré sú zakotvené v § 27, a to: ,,Prvý generálny 
riaditeľ zvolený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona je povinný do 60 dní 
odo dňa zvolenia do funkcie predložiť rade na schválenie: a) návrh rozpočtu 
Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011, b) štatút RTVS, c) organizač-
ný poriadok RTVS, d) štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov 
RTVS, e) podmienky poskytovania archívnych dokumentov (ods. 1). Ďalej 
v citovanom § 27 ods. 2 je stanovená povinnosť prvého generálneho riaditeľa 
do 60 dní prehodnotiť obsah uzavretých kolektívnych zmlúv. V ods. 3 sa ho-
vorí, že interné predpisy podľa ods. 1 písm. b) až e) prijaté podľa doterajších 
predpisov sa uplatňujú až do schválenia nových interných predpisov radou 
podľa tohto zákona. Podľa odseku 4 je rada povinná do 30 dní po účinnosti 
tohto zákona predložiť predsedovi národnej rady na schválenie štatút rady 
a rokovací poriadok rady.

V článku II je uvedené, že zákon č. 308/2000 Zb. z. o vysielaní a retrans-
misii a o zmene zákona č. 195/2000 Zb. z. o telekomunikáciách v znení zá-
konov sa mení a dopĺňa okrem iného zákonom č. 532/2010 Zb. z. o Rozhlase 
a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10 Vládny návrh: Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, číslo: UV – 40459/2010, Bratislava 2010 – Dôvodová správa (Všeobecná časť), 1 a 2.
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V článku III sa zakotvuje, že zákon č. 220/2007 Zb. z. o digitálnom vysie-
laní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostred-
níctvom digitálneho prenosu a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Zb. z. a zákona 498/2009 
Zb. z. sa mení a dopĺňa.

V článku IV sa zakotvuje zmena zákona č. 343/2007 Zb. z. o podmien-
kach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, mul-
timediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení zákona  
č. 498/2009 Zb. z. 

Článok V zakotvuje zmenu zákona č. 68/2008 Zb. z. o úhrade za služ-
by verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VI zakotvuje zmenu zákona č. 515/2008 Zb. z. o Audiovizuál-
nom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VII zakotvuje, že: „Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 
2011.“

V zákone č. 532/2010 Zb. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sa zakotvuje: „Zriaďuje sa Rozhlas a televí-
zia Slovenska ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna 
a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlaso-
vého a televízneho vysielania“ (§ 2 ods. 1). V citovanom § 2 odsek 2 je stano-
vené, že RTVS je právnická osoba so sídlom v Bratislave a že svoju činnosť 
vykonáva prostredníctvom organizačných zložiek, ktorými sú a) Slovenský 
rozhlas, prostredníctvom ktorého poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhla-
sového vysielania, b) Slovenská televízia, prostredníctvom ktorej sa poskytuje 
služba verejnosti v oblasti televízneho vysielania. V odseku 3 citovaného § 2 
sa zakotvuje, že: „Organizačné zložky podľa ods. 2 (RS a ST) sú samostatne 
hospodáriacimi vnútornými organizačnými jednotkami bez právnej subjekti-
vity.“

Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska je vyjadrené v § 3 citovaného 
zákona. Tento paragraf zakotvuje, že poslanie RTVS spočíva v podstate v po-
skytovaní programovej služby RTVS. Podľa tejto právnej úpravy poskytovanie 
verejnej služby je univerzálne, a to z hľadiska geografického dosahu, progra-
movej rozmanitosti pri rešpektovaní redakčnej nezávislosti, kvalifikovanosti 
a zodpovednosti v záujme rozvíjania kultúrnej úrovne poslucháčov a divákov 
(ods. 1 a ods. 2). Okrem vyššie uvedeného v § 3 ods. 3 je zakotvené, že: 
„Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria spravodajské, pub-
licistické, dokumentárne, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie progra-
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my a programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré a) sú založené na 
zásadách demokracie, humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etic-
kému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti, b) poskytujú 
nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku 
vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí 
na slobodné utváranie názorov, c) rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slo-
venskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru, 
náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod atď., 
d) utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom 
posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmani-
tej spoločnosti.“ Citovaný zákon o RTVS v § 4 ods. 1 hovorí: „Rozhlas a televí-
zia Slovenska vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na 
vlastnú zodpovednosť a nemôže svoje práva a povinnosti vysielateľa rozhlaso-
vej a televíznej programovej služby previesť zmluvou ani iným právnym úko-
nom na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.“ Pritom sa žiada zdôraz-
niť, že podľa ods. 2 citovaného zákona ,,chráni a rešpektuje nezávislosť svo- 
jich programových pracovníkov a spolupracovníkov v súlade so štatútom 
programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Sloven-
ska (§ 8 ods. 1 písm. f)“.

Rozhlas a televízia Slovenska ako verejnoprávna inštitúcia má povin-
nosť poskytovať archívne dokumenty z oblasti vysielania, vrátane tých, ktoré 
vznikli pred 1. júlom 1991, iným právnickým osobám na vysielanie alebo na 
vznik nových diel za úhradu podľa osobitného predpisu (zákon č. 395/2002 
Zb. z. o archívoch a registráciách a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ods. 3 citovaného zákona). Okrem toho Rozhlas a tele-
vízia Slovenska plní úlohy zákonného depozitára podľa osobitného predpisu 
(ods. 4 citovaného zákona).

V § 5 Zákona o Rozhlase a televízii Slovenska je zakotvená veľmi roz-
siahla hlavná činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska, a to v ods. 1 písm. a) až 
r). V ods. 2 citovaného paragrafu sa prikazuje RTVS každý deň do vysielania 
v čase od 23:30 hodiny zaradiť štátnu hymnu, a to do 00:30 hodiny. V odse-
koch 3 a 4 citovaného paragrafu sa zakotvuje, že RTVS vysiela mediálnu ko-
merčnú komunikáciu podľa osobitného predpisu a že poskytuje kópie archív-
nych dokumentov z oblasti vysielania za úhradu.

Otázka podnikateľskej činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska je uprave-
ná v § 6 citovaného zákona. Zákon umožňuje RTVS uskutočňovať podnikateľ-
skú činnosť, a to len tú, ktorá súvisí s predmetom jej hlavnej činnosti a kto-
rá nesmie ohroziť plnenie jej poslania, získané prostriedky majú slúžiť na vy-
konávanie svojej hlavnej činnosti (ods. 1). Citovaný zákon umožňuje na účel 
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podnikania založiť obchodnú spoločnosť za predpokladu, že jej podnikanie 
súvisí s poslaním a s činnosťou RTVS (ods. 2 citovaného paragrafu).

Orgány Rozhlasu a televízie Slovenska sú: a) rada, b) generálny riaditeľ 
(§ 7 citovaného zákona).

Všetko o rade Rozhlasu a televízie Slovenska je uvedené, resp. pome-
nované v štruktúre citovaného zákona. Vzhľadom na veľký rozsah tu uvede-
ných ustanovení a malý priestor jednak časový a priestorový ich nerozoberie-
me a nehodnotíme.

Podľa § 15 ods. 1 generálny riaditeľ RTVS je štatutárnym orgánom, kto-
rý riadi jej činnosť a koná v jej mene a rozhoduje o všetkých otázkach týkajú- 
cich sa RTVS, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené do výlučnej pôsob-
nosti rady. V zmysle ods. 2 citovaného paragrafu generálny riaditeľ si vyme-
núva dvoch zástupcov, jedného pre Slovenský rozhlas a jedného pre Sloven-
skú televíziu. V zmysle § 17 ods. 1 citovaného zákona generálneho riaditeľa  
volí národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady, na základe 
verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Verejné vypočutie kandidáta 
zabezpečuje príslušný výbor národnej rady a jeho súčasťou je prezentácia 
projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 
2 písm. a). Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národ- 
nej rady.

Výkon funkcie generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska pod-
ľa § 8 ods. 1 citovaného zákona sa končí: a) uplynutím funkčného obdobia 
generálneho riaditeľa podľa § 16 ods. 4 (toto ustanovenie okrem iného hovo-
rí, že výkon funkcie generálneho riaditeľa trvá päť rokov a že môže byť opä-
tovne zvolený, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia), b) 
vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa, c) odvolaním generálneho riaditeľa 
z funkcie alebo d) smrťou generálneho riaditeľa.

Rozhlas a televízia Slovenska podľa § 19 ods. 13 citovaného zákona vy-
pracováva výročnú správu o činnosti, ktorá v zmysle citovaného ustanove-
nia musí obsahovať povinné náležitosti, ktoré sú uvedené pod písm. a) až f). 
Okrem toho RTVS zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti do desiatich 
pracovných dní od jej predloženia národnej rade na svojom webovom sídle 
(ods. 14 vyššie citovaného paragrafu).

Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o RTVS upravuje otázku financovania 
Rozhlasu a televízie ako verejnoprávnej inštitúcie novým spôsobom, uvádza-
me celé znenie § 20, kde je táto problematika zakotvená. Podľa citovaného 
paragrafu ods. 1 „Príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska sú: a) úhrada za služ-
by verejnosti v oblasti vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Sloven-
ska podľa osobitného predpisu,
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b) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na 
príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom určený na 
uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových in-
vestičných projektov alebo na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania 
do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm m),

c) príjmy z vysielania mediálnej komerčnej komunikácie,
d) sponzorské plnenia podľa osobitného predpisu určené na priame ale-

bo nepriame financovanie programov,
e) príjmy z prenájmu a predaja majetku Rozhlasu a televízie Slovenska,
f) výnosy z vkladov v banke alebo pobočke zahraničnej banky a z finanč-

ných investícií; výnosy z vkladov príjmov podľa písmena b) sú príjmom štát-
neho rozpočtu,

g) dary od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú sponzorským 
plnením podľa písmena d),

h) dedičstvo v prospech Rozhlasu a televízie Slovenska,
i) granty od fyzických osôb a právnických osôb na plnenie úloh vo verej-

nom záujme, ktoré nie sú sponzorským plnením podľa písmena d),
j) iné príjmy neuvedené v písmenách a) až i).

Dokončenie v nasledujúcom čísle
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SEDEM VIET
O SIEDMICH
KNIHÁCH

Said Kašua / Iný človek
Preložil Oto Havrila
Slovart, Bratislava 2010

Všetci asi vieme, že žiarlivosť je strašná a vlastne nevyliečiteľná choro-
ba, ktorá môže mať prípadne smrteľné následky n Aj úspešný arabský práv-
nik a hrdina tohto smutného románu sa dozvie o možnej nevere svojej ženy 
vlastne len náhodou n To, čo v ňom však toto poznanie vyvolá, je poučnou 
a príznačnou lekciou pre všetkých, ktorí si myslia, že žiarlivosť sa dá ovládnuť 
n Kašuova kniha je potrebná aj preto, že nám rozpovie o živote kultúry, ktorá 
sa mnohým vidí vzdialená, no problémy jej ľudí sú až priveľmi podobné našim 
n Said Kašua ponúka spletitý, existenciálny príbeh hľadania vlastnej identi-
ty v dave, pričom poukazuje na množstvo predsudkov, ktoré v nás ešte vždy 
driemu n To, akí sme a akí budeme, je len naším slobodným rozhodnutím, čo 
by mal každý urobiť sám za seba n A že niekedy pri tomto hľadaní prídeme  
o dobré meno, náboženstvo, ideály či lásku, je síce bolestivé, ale patrí to k ri-
ziku života, aspoň v polovičnej pravde n

Sylva Lauerová / Tichošlap
Van Aspen, Brno 2012

Niet pochýb, že podzemie metra je pre autorku erotického trileru Hračka 
či šokujúcej knihy Otrok Sylvu Lauerovú tým správnym prostredím, kde sa 
môže voľne prelínať päť príbehov jej nehrdinských hrdinov n Tajomná postava 
Tichošlapa tých ľudí nejakým neznámym spôsobom spája a ovplyvňuje n Oni 
však nevedia, či prichádzajúce zmeny budú dobré, alebo napokon povedú  
k ešte horším zajtrajškom n Kto vlastne je Tichošlap, škaredý, zapáchajúci, 
skoro neviditeľný chlap bez minulosti? n A čo v metre každý deň hľadá? n Ne-
pochybujte, že pointa príbehu bude aj tentoraz (vlastne tak ako vo všetkých 
dielach tejto kontroverznej autorky) prekvapujúca a asi si niektoré pasáže bu-

A N D R I J A N  T U R A N
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dete chcieť prečítať znova, aby ste sa uistili, že vám nič neuniklo n Lauerová 
je aj vo svojej novej knihe ešte vždy fascinovaná tajomným labyrintom ľudskej 
mysle a prekvapuje nielen hlbokým empatickým náhľadom na život tých dru-
hých, ktorí vyzerajú, že nestoja ani za povšimnutie n

Barbara Nesvadbová / Řízkaři
Motto, Praha 2012

Moderná doba prináša aj moderné príbehy o úspešných ľuďoch n Pod 
úspechom si predstavujeme každý čosi iné n Nesvadbovej poviedky, v kto-
rých nečakajte hlbokomyseľný ponor do ľudskej duše, spája postava novinár-
ky Karly, ktorá vraj úspech vo svojom mladučkom živote má n To však nezna-
mená, že bude mať aj šťastie v láske, pohodu v milostnom živote a že sa ne- 
zapletie do konfliktných situácií, s ktorými si nevie celkom dobre poradiť n 
Nesvadbová píše ženským pohľadom o ženách aj mužoch a vyzerá to tak, že 
si nedáva priveľmi servítku pred ústa, pretože ani nemusí n To, o čom píše, 
totiž môžu a určite i zažívajú aj iné ženy a ich dobručkí či zlí chlapi a chlap- 
ci n Hoci niekomu to môže pripadať ako smutný a banálny život bez prekva-
pení n

Andy Hryc / Inventúra
Slovart, Bratislava 2013

Herec, podnikateľ a producent Andy Hryc si potreboval sám pre seba, 
ale hádam aj pre svojich blízkych vyčistiť dušu, a tak vo svojej knihe spomína 
raz v dobrom, inokedy aj v zlom na asi 740 ľudí, ktorých počas života stretol 
n Vraví o výhrach, nádeji, pádoch, sklamaniach, vášňach, neprávostiach či 
bolesti, ktorá je niekedy neprenosná n Je jasné, že podobná spoveď niektorých 
ľudí poriadne podráždi, iných nadchne n Niektorí nespokojenci len márne pát-
rajú po tom, prečo musel Hryc hovoriť práve o nich n Našťastie žijeme v slo- 
bodnej dobe, a tak má píšuci herec absolútne a nespochybniteľné právo napísať 
to, čo pokladá za správne n Treba podotknúť, že Hrycova spoveď sa číta veľmi 
dobre, je zaujímavá, otvorená, plná energie a vášne, veď hovorí tak, ako mu 
„zobák“ narástol; poteší najmä rodených Bratislavčanov, keďže sa nostalgicky 
vracia k tomu peknému a hodnotnému, čo nám ešte v nedávnej dobe Prešpo- 
rok dával n Inventúra je inteligentná kniha človeka, čo si už dávno našiel svo-
je miesto pod slnkom n
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Paulo Coelho / Rukopis z Akkry
Preložila Jana Marceliová
Ikar, Bratislava 2013

Brazílčan Coelho je pre mňa autorom dvoch pólov, pretože vie napísať 
skvelú a hlbokú knihu, ale aj smiešny, komerčný brak n Útla knižka Rukopis  
z Akkry patrí k tomu lepšiemu z Coelhovej spisby, hoci nie je postavená na 
strhujúcom príbehu n Je skôr filozofickou a filozofujúcou odpoveďou na exis-
tenčné otázky, ktoré si kládli už naši prapredkovia n Grék Kopta tu s pokorou 
odpovedá na otázky ľudí, ktoré sa týkajú života, lásky, samoty, krásy, poráž-
ky v boji či úspechu n Pekným pozvaním na čítanie môže byť aj jedna veta: 
Úspech sa nezakladá na uznaní druhých n Je výsledkom toho, čo si zasial 
s láskou, a keď príde čas zberu, môžeš si povedať: „Uspel som“ n Uspel si, tvo- 
ja práca si získala úctu, lebo si ju nerobil len preto, aby si prežil, ale aby si 
ukázal svoju lásku k druhým n

Martin Slobodník, Pavol Breier / Labrang – svet tibetského kláštora
Slovart, Bratislava 2013

Autori ojedinelej knihy Martin Slobodník a fotograf Pavol Breier predsta-
vujú unikátny svet tibetskej kultúry na príklade histórie i súčasnosti význam-
ného kláštora Labrang v severovýchodnom Tibete n Výsledkom pozorovaní 
a rozhovorov s miestnymi Tibeťanmi, ale aj Číňanmi a čínskymi moslimami, 
Chuejmi, sú kapitoly o rôznorodých aspektoch tibetského náboženstva, kul-
túry, staršej i najnovšej histórie vzdelávania mníchov, tradičné sviatky, život 
nomádov či uctievanie božstiev n V publikácii nie je priestor pre podenkové 
témy a lacné senzácie, kniha si všíma hlavne problémy a výzvy, ktorým mu- 
sí čeliť dnešná tibetská spoločnosť n Príde aj na spolužitie Tibeťanov s inými 
etnikami v severovýchodnom Tibete, kontakty medzi jednotlivými nábožen- 
stvami; autori nevynechajú ani toľko diskutované dôsledky kampaní v šesťde-
siatych rokoch 20. storočia, keď postupne došlo k zničeniu kláštora a prena-
sledovaniu mníchov n Sprievodné fotografie Pavla Breiera skvele sprostred-
kúvajú vizuálnu podobu tibetského sveta, ale aj atmosféru tohto jedinečné-
ho regiónu a jeho obyvateľov n Pokiaľ chcete študovať budhizmus ako jedno 
z najrešpektovanejších a najstarších svetových náboženstiev, môže byť práve 
táto kniha pre vás voľnou vstupenkou do systému, ktorý prekvapí komplex-
nosťou a tolerantnosťou n Pretože inak bude každý ďalší tibetský mních, ktorý 
sa na protest okupácie Tibetu niekde vo svete upáli, pre vás len nepochopiteľ-
nou horiacou pochodňou n
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Halina Pawlowská / Strašná nádhera
Albatros, Praha 2012

Len málo autoriek vie písať o vážnych veciach či dokonca o sebe aj vtip-
ne a s nadhľadom, no Halina Pawlowská patrí určite k tým, čo to vedia, pre-
tože dar humoru má jednoducho zabudovaný v génoch n Pawlowská sa nikdy 
nehrala na to, že prináša vo svojich útlych knižkách závažné filozofické po-
solstvá, ktoré bez doktorátu so sémantiky asi ani nikdy nepochopíme n Straš-
ná nádhera je knihou o večne nepochopiteľnom, rozumom neuchopiteľnom, 
no neskonale nádhernom cite menom láska n Je to kniha o tom, aké strašné 
to majú ženy s mužmi, aké strašné to majú muži so ženami a aké nádherné je, 
že sa napriek tomu všetkému vzájomne milujú n Túžba po tom, aby sme boli 
milovaní, totiž nijako nesúvisí s vekom, vierovyznaním či farbou pleti n Chce-
me milovať a byť milovaní! n A každý vie, že bez lásky sa síce dá žiť, no keď 
ste čerstvo zaľúbený, svet je to najnádhernejšie miesto na svete n
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MIROSLAV BRÜCK
ŽMURKNUTIE Z VEČNOSTI
IKAR, BRATISLAVA 2013

J A R O S L A V  V L N K A

Miroslav Brück v najnovšej knihe, ktorá 
je jeho prozaickým debutom, nezaprel  
v sebe básnika. Autor deviatich zbierok 
poézie využíva však svoju básnickú skú-
senosť s mierou. Prejavuje sa najmä v cite 
pre zobrazenie detailov, v pozorovateľskej 
posadnutosti, v sústredených opisoch krá-
sy ženskej telesnosti a následne rodiace-
ho sa milostného vzťahu. Sujet novely 
Žmurknutie z večnosti vytvára melodra-
matický príbeh lásky, do ktorého preniká 
tvrdá realita života a završuje ho nepriaz-
nivé zvrtnutie osudu. Nie každému sa za-
páči, nie každý mu uverí. Svojou povahou 
patrí do času, v ktorom prišiel na knižný 
trh. Ide však len o zdanlivo ľahké letné 
čítanie.

Pomerne bizarne a absurdne spočiat- 
ku pôsobí príbeh netypickej dvojice – 
prostitútky z núdze a rozvedeného muža  
v stredných rokoch a zo strednej vrstvy, 
ktorému sa otriasol život v základoch: 
„Moje ubiehajúce roky, v ktorých bolo do 
dnešnej noci všetko usporiadané a radené 
do vyhradených priečinkov, stratili svoju 
vyznačenú trasu. Ani náznak plytkej sto-
py, ktorá by ma naviedla na náhradnú 
cestu so súvislým pokračovaním. Jej smer 
ani náročnosť neboli dôležité. Len sa, pre-

boha, pohnúť a kráčať. Možno sa opýtať 
kam, ale koho?“ (s. 8). Brück rozvíja dve 
dejové línie, retrospektívne sa pokúša 
vyrozprávať životné osudy oboch prota-
gonistov. Pozorný čitateľ si všimne určité 
podobnosti v životoch dvoch rozdielnych 
ľudí. Kým Zuzanin osud je reflektovaný  
z nadhľadu, so súcitným odstupom, Zla-
tošov život je približovaný zvnútra, vyroz-
právaný v prvej osobe. Tento hrdina vy-
striedal niekoľko zamestnaní, zasiahli ho 
spoločenské zmeny a osobné neúspechy. 
Nachádza prekvapivé paralely (vojenčina 
– rozvod) a pod vplyvom rôznych turbu-
lencií začína písať, pričom ešte neuvažuje 
nad uplatnením písania. Táto postava je 
nositeľom niekoľkých autobiografických 
prvkov, preto pôsobí oveľa živšie a uve- 
riteľnejšie než Zuzka, pôvodným povola-
ním zdravotná sestra. Zrelá tridsiatnička, 
ktorá si zvolí najstaršie povolanie zo so-
ciálnych príčin, potom sa zamiluje a roz-
hodne sa zanechať poskytovanie služieb, 
lebo ju láska zmenila tak, že chce žiť inak 
a slušne, je miestami modelovaná s nepri-
rodzenou hyperbolou. Autor jej životné 
osudy líči ako peripetie polosiroty, ktorá 
sa stala svedkom vraždy v rodine, neskôr 
sa vydala a bola podvádzaná i psychic- 
ky týraná manželom. Následne skonči- 
la s dcérou v azylovom dome, až ju na- 
pokon zložité finančné podmienky voh-
nali do masážneho salóna, k práci, kto- 
rej sa spočiatku bránila: „Nie, nie, stokrát 
nie, behalo Zuzkinou hlavou. Keď však už 
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druhý mesiac neprichádzalo od Petra výživ- 
né a Lenka sa oprávnene dožadovala no-
vých čižiem, odmietavé nie povážlivo slab-
lo“ (s. 55−56).

Zlatoš spoznáva Zuzanu, dve diamet-
rálne odlišné dejové línie sa postupne 
prelínajú, až nakoniec splynú do jednej. 
Skúsený čitateľ udivene krúti hlavou a ho- 
vorí si, že takéto jednoduché to ani nemô-
že byť. Autor najskôr nešetril silnými ges-
tami ako smrť, vražda, násilnosti a bru- 
tálne kopance života. Potom ponúka ba-
nálny príbeh zamilovaných, ktorí sú ako 
mnohí iní zamilovaní, čiže má aj svoje 
nudné chvíľky. Čitateľ je unášaný na jeho 
frekvenciách a neochotne sa pripravuje 
na happy end... Lenže Brück sa neprezen-
tuje ako autor podenkových kníh červenej 
knižnice. Tentoraz prekvapí prudkým ob-
ratom, ktorý príde v okamihu ospanlivej 
harmónie a blaha.

Okrem mydlových bublín autor uka-
zuje aj prieniky do hĺbky a pohľady z ne-
obvyklej perspektívy. Negatívne spoločen-
ské javy sa neusiluje vidieť len zaužíva-
ným spôsobom či paušálne. Erotické služ-
by majú terapeutickú nadstavbu: „Potreba 
vypovedať pri jej nahom tele bola nepotla-
čiteľná. Pokušenie obnažiť sa aj zvnútra“  
(s. 73). Pre osamelých, ovdovených, roz-
vedených, ešte vždy slobodných či inak 
bezradných mužov samotný akt nie je naj-
dôležitejší: „Klienti si od nej žiadali neusku-
točnené erotické fantázie doplnené o sťaž- 
nosti v oblasti partnerského spolužitia“  
(s. 79).

Autor je niekedy presvedčivý, inoke-
dy menej. Povrchný nie je určite. Zidea-
lizovaná Zuzana, ktorá viac ako masérka 
funguje ako bútľavá vŕba a vie sa vrátiť 
do normálneho života, predsa nestojí  
v centre jeho pozornosti. Aj keď autor 
strieda viacero naračných stratégií, ťažis-

ko príbehu presúva na svojho hrdinu Zla-
toša, rozprávanie zvnútorňuje. Zaujíma 
ho Zlatošova a vo všeobecnosti aj ľudská 
osamelosť, spamätávanie zo zraňujúceho 
rozvodu, pocit bytia k smrti, dávne boles-
ti a záblesk svetla, prv než príde koniec. 
Brück vyjadruje potrebu žiť za každých 
okolností. Potreba žiť je odkazom jeho 
diela. Naznačuje, že napriek životu môže 
človek zostať večný.

JANA BEŇOVÁ
PREČ! PREČ!

ALBERT MARENČIN – 
VYDAVATEĽSTVO PT, 

BRATISLAVA 2012

K A R O L Í N A  L A C O VÁ

Na obálke knihy Jany Beňovej sa píše – 
román/báseň. Pokojne by sme mohli pri-
dať román/báseň/divadelná hra. Autorka 
do epického diela totiž nevložila len svoj-
ský rytmus, umelecké prvky, slovné hrač-
ky či určité (ne)pravidelné opakovanie, 
typickejšie pre lyriku, ale doplnila dej-
stvá, obrazy (minulé/súčasné/budúce?) 
– „ihriská života“. Všetko, ako sa jej páči, 
ako sa jej hodí.

Ona a On, alias Rosa a Son, predsta-
vujú hlavné postavy diela, pričom ich prí-
beh je trochu viac o nej – o rozprávačke 
– ako o ňom. Čitateľ sleduje úryvky ich 
života od čias, keď bol Son chlapček, kto-
rého desili väčšie spoločnosti a cudzie do-
mácnosti, a Rosa bola dievča bývajúce pri 
železnici, cez dospievanie – „Blicovať za-
čala v druhej triede gymnázia. V roku de- 
väťdesiat. (Ak viete, o čom hovorím!) Po-
tom čo stretla Sona. Sedeli každý večer 
v kaviarni a rozprávali sa. Smiali sa, smú-
tili. Začala fajčiť. Najvyšší čas – šestnásť 
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rokov!“ (s. 13) – až po dospelosť/súčas-
nosť, v ktorej sa odohráva hlavná dejo-
vá línia. Zjednodušene by sme ju mohli 
označiť ako vyvrcholenie partnerskej 
krízy. „Ako sa to stalo so Sonom? Dvojica, 
ktorá tesne prilieha. Zapadá, každé miesto 
na tele má privrátenú dvojicu na tele toho 
druhého. Súrodenca. Všetko pasuje. A po-
tom časom... sa nebadane niečo poposúva. 
O kúsok popremiestňuje. Miesta na tele sa 
pohnú. Vydajú sa na cestu. Preč! Preč! (...) 
Tým hlbšie, čím viac kedysi priliehali. Tým 
prázdnejšie, čím kedysi plnšie“ (s. 105 – 
106).

Také priamočiare to ale nie je a au-
torka dopraje Rose, okrem školského 
„nevinného blicovania“, aj úteky z práce, 
počiatočnú potrebu opustiť Sona (keď má 
Rosa dvadsaťpäť rokov a Son začne strá-
cať zrak), jej neskorší odchod do Kremsu 
(na miesto, kde kedysi bývala, za mužom, 
Cormanom so šarlatánsky modrými oča-
mi) či striedanie krajín, možno zdanlivé, 
symbolické, ale o to viac vypovedajúce 
(neustály pohyb na linke Bratislava – Pa-
ríž – Viedeň – Berlín – Budapešť – Krems 
– Praha – Frankfurt – Londýn – Los An-
geles atď.). Rosa je stále v pohybe, stále 
v klepci (vzťahovom), každá zmena je 
zbytočná, za každým útekom nasleduje 
ďalší... „Ostáva už len zvoliť si čo najes-
tetickejšiu samovraždu: manželstvo + 40 
hodín práce v kancelárii, alebo revolver. 
Rozvíja Camus“ (s. 24).

Preč! Preč! – od všetkého a od všet- 
kých (či len od toho jediného?), až sa sa- 
ma Rosa pýta „Kam som to cestovala“  
(s. 106), pričom však ide o potrebu na-
liehavú, zdvojenú a (znovu) symbolicky, 
interpunkčne zdôraznenú(!). Až napokon 
rozprávačka zisťuje (na príklade detí): 
„Zmena ihriska nič nevyrieši. Ani krajiny“ 
(s. 113). Son ju zadržiava, vyzúva jej to-

pánky, lebo: „Topánky. Neklamný signál. 
Správa o tom, kto je vnútri a kto vyšiel von 
z domu“ (s. 79).

Beňová skladá mozaiku etáp ľúbost-
ného vzťahu – od jeho začiatku po jeho 
zánik, no nie v zmysle konca (Rosa na 
svojom úteku ostáva chytená v pas-
ci zhasnutého pomeru). „Sme dvojhla-
vý drak a ešte sa nenašiel taký rytier, čo 
by nám zoťal hlavu. Iba ak sa raz jedna 
vrhne na druhú“ (s. 61). Autorka to robí 
premyslene, krok za krokom, chvíľu tu 
a chvíľu tam, aby sa znova vrátila na 
začiatok. Využijúc hravosť, citáty, úryv-
ky, prehovory, piesne, využijúc Snehovú 
kráľovnú, Camusa či Ursínyho, odvolajúc 
sa na vlastný článok („Utiahnite remene! 
Až psovodi zblednú“, s. 50). V zlomku se-
kundy je detailne opisná, aby hneď nato 
nevypovedala ani slovko, a tak čitateľa 
núti hľadať pravý význam svojich riadkov. 
Využíva symboliku („Snažím sa nelipnúť. 
Nelipnúť na soboch.“, s. 95 – soby, kone, 
vlaky = prostriedok pohybu, úteku), hes-
lá/kódy, ktoré má čitateľ dekódovať (iste 
aj vďaka prerušeniam riadkov prázdny-
mi plochami, v ktorých sa kódy spájajú), 
a to nielen v texte, ale aj v názvoch kapi-
tol; napr. Január (chlad, smútok cíti Rosa 
vždy v januári, ide o cyklicky opakovanú, 
nepretržitú potrebu „preč zo vzťahu“); ba 
čo viac, v celkovom zostavení diela – časti 
knihy majú zhodné pomenovanie, totož-
né s názvom: Preč! Preč! Rovnako k ná-
zvu sa vracajú aj záverečné slová knihy 
(„Kamže? Kam?“), čím tvoria akúsi hravú 
retrospektívnu slučku.

Román/báseň (hra) Preč! Preč! môže 
byť pokojne vnímaný/vnímaná ako výpo- 
veď o človeku, ktorý uteká zo vzťahu, nie 
je spokojný ani tu, ani tam – beží a hľa-
dá, beží a beží... Rovnako však môže ísť  
o vzťah, ktorý je v rozklade, ktorý sa vlast-
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ne už skončil, no naďalej dusí. Záleží len 
na tom, na ktoré Preč! sa čitateľ upriami.

MARTIN LEVIN
VALČÍK PRE TROCH
SLOVART, BRATISLAVA 2012

J A R O S L A VA  Š P I R E K O VÁ

Mladý hrdina Levinovho debutu Oliver je 
otáznikom. Či už ide o vyjadrovanie život-
ných postojov, názorov, myšlienok alebo 
o citové záležitosti. Existenčné problémy, 
spájajúce sa s nekonečnou škálou riešenia 
možností a vyvodzovania záverov, posky-
tujú hlavnému hrdinovi priestor na rea-
lizáciu a sprostredkovanie neutíchajúcich 
myšlienkových tokov, a to v rámci pátra-
nia po uspokojivej forme vzorca, zabez-
pečujúceho zmysluplnosť ľudského bytia. 
Ako je uvedené na samotnej obálke knihy, 
Levin stavia na zdanlivo jednoduchej, no 
zároveň špekulatívne skoncipovanej myš-
lienke: „Začať odznova a správne.“ Skrz 
toto vyjadrenie sa otvára bezhraničná di-
menzia nezodpovedaných otázok, s kto-
rou sa vyrovnáva nielen Levinov hrdina, 
ale aj samotný čitateľ. Napríklad: Čo 
znamená žiť správne? Čo v živote možno 
vôbec označiť za správne? Kto je kompe-
tentný pripísať istý akceptovateľný obsah 
danému etickému pojmu? Dá sa vôbec už 
začatú životnú líniu nejakým spôsobom 
pozastaviť a začať znova?

Oliver má devätnásť, stojí pred roz-
hodnutím, čo podniknúť v živote ďalej. Je 
nutné vybrať sa jedným z možných sme-
rov. Či už podvedome, alebo s plnou váž-
nosťou, Oliver si vyberá prácu osobného 
asistenta, ktorý sa ocitá v dome starého 
pána Simona, bývalého profesora filozo-
fie na dôchodku. Zároveň sa mu za po-

myselnými bránami malého mesta otvára 
úplne nový svet zachytávajúci jedinečnosť 
časového intervalu s dôrazom na malič-
kosti, zvyklosti, anomálie i na obyčajné 
skutky omylných ľudí. Tajomstvá starého 
profesora a spôsob jeho života sú jednou 
z hlavných línií pátrania po vyšších prin-
cípoch.

Román Valčík pre troch je delený na 
kapitoly, v ktorých rozprávač zo svojho 
zorného uhla pozoruje, hodnotí, komen-
tuje rôzne situácie, zážitky, zdôveruje sa 
s myšlienkovými úvahami, no zároveň je 
sám súčasťou deja, v ktorom vystupujú 
ďalšie postavy, dotvárajúce jednotlivé prí-
behy. Nie každý čitateľský vstup do novej 
kapitoly je začiatkom nového dňa hrdinu. 
Niektoré z nich prinášajú nezvyčajné zá-
žitky z bezprostredne prebiehajúcich mi-
nút, v iných Levinov hrdina nadväzuje na 
spomienky, ktoré sa mu spájajú s rodičmi 
a s bezstarostným životom doma, v ďal-
ších zase prežíva napätie z nepokojných 
snových okamihov. Prostredníctvom svoj-
ho vnímania opisuje činy, stavy i myšlien-
kové toky konkrétnych postáv. Náhodne 
si v meste nachádza priateľa, ktorý ho ne-
skôr začlení do okruhu svojich známych, 
a prostredníctvom nových kontaktov sa 
mu otvára iná perspektíva vnímania exis-
tenčných tém. Ide o perspektívu z pohľa-
du rovesníkov, žijúcich vlastné príbehy 
jednak v práci, v prostredí škôl a v ne-
poslednom rade v zovretí diania malého 
mestečka s vlastnými tajomstvami a pul-
zujúcim šumom. Potrebu prerušiť každo-
dennú rutinu, odohrávajúcu sa v dome 
starého pána profesora, pociťuje hrdina 
ako možnosť a zároveň nevyhnutnosť pre 
udržanie bdelosti zdravého rozumu i pre 
kontakt s okolitým svetom: „Niekoľkokrát 
som bol s Alexom a s ďalšími z mojej novej 
partie v meste. Som im vďačný za tie chví-
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le v zafajčenom a hlučnom priestore. Udr-
žiavajú môj kontakt s bežným svetom, so 
spoločnosťou. Krátke nákupy a samotárske 
prechádzky počítať nemôžem“ (s. 62). Ide 
o akýsi druh paralýzy v prostredí, ktoré si 
sám hrdina zvolil, no na druhej strane sa 
umelo snaží vymaniť z jej hlbšieho zovre-
tia. Popri prebiehaní medzi obrazmi kaž-
dodennej rutiny opatrovateľa, nepocho-
peného syna svojich rodičov, zasneného 
hľadača podstaty zmyslu ľudského bytia, 
túžiaceho po láske mladého dievčaťa, sa 
Oliver občas utieka do tieňa spoločen-
ských zvykov.

Tak ako je partnerom neistého prícho-
du sprevádzaného obavami pochmúrne 
jesenné prostredie, rovnako teplo prichá-
dzajúcej jari dopĺňa prítomnosť otvore-
nejšieho prístupu a akejsi nejasnej dôver-
čivosti starého pána profesora k svojmu 
opatrovateľovi. Levin v tomto prípade 
prepája prívetivosť klimatických zmien 
s pozitívami a s náklonnosťou prejavov 
dvoch zbližujúcich sa osobností. Hlavný 
hrdina zachytáva znovuobjavenie život-
ného elánu u starého profesora ako nie-
čo fascinujúce. Prebúdzanie prírody, živé 
konverzácie a pulzujúca prítomnosť tepla 
sú akýmisi novými stimulmi, vďaka kto-
rým sa pán Simon v Oliverových očiach 
prebúdza z nočnej mory o opustenom 
chradnúcom profesorovi: „Napriek znač-
nému nárastu pohybu a spoločenských 
udalostí pán Simon nevyzeral vôbec una-
vený, ba práve naopak, akoby omladol, vy-
zeral ako stále aktívne pôsobiaci profesor.“ 
Obnovuje staré kontakty, otvára svoje „fi-
lozofické srdce“ i úvahy prostredníctvom 
„Spoločnosti“ ľudí, pozostávajúcich z jeho 
študentov a priateľov, ktorí vedú neko-
nečné rozhovory, vnášajú do jeho života 
nový elán a vieru v potrebu nekonečného 
hľadania odpovedí.

Rovnakým stimulom je pre starého 
pána profesora i Alisa, vnučka jeho odcu-
dzeného brata. Zatiaľ čo v plachom Olive-
rovi prebudí nepoznané pocity lásky, ne-
istoty, bojovnosti a odhodlania, pánu Si-
monovi sprostredkuje možnosť čiastočné-
ho odčinenia viny z mladosti, spôsobenej 
hrdosťou a už dávno padlou pýchou. Po-
sledným tancom v živote, magickým val-
číkom, završuje pán Simon ideu čiastoč- 
ne naplneného sna o poslednom tanci, 
sna o zblížení a odpustení: „Je to blázni-
vý starec, pomyslím si, perfektne bláznivý. 
V rytme valčíka dovedie Alisu ku mne a po-
tom ju pustí, úklonom a šibalským úsme-
vom mladíka sa poďakuje za krátky tanec 
a naznačí mi, aby som ho vystriedal“ (s. 
155).

Pre zamilovaných sa príbeh nekon-
čí, pre starého pána profesora však áno. 
A odnáša si so sebou tajomstvá a vzác-
nosti jedného života. V jeho prehovoroch 
sa často opakuje prítomnosť determiná-
cie – všetky začiatky netrpezlivo očaká-
vajú nevyhnutný príchod svojich koncov, 
a preto je potrebné neustále žiť naplno, 
nestrácať vieru v dobro a vykonávať ho: 
„Aby prišlo ráno, musí najprv nastať noc. 
Aby sa človek mohol znova narodiť, musí 
najprv zomrieť“ (s. 184).

Najvýstižnejšie možno zavŕšiť ne-
ustále hľadanie hrdinu Levinovho romá-
nu práve jeho slovami, ktoré rezonujú 
v ušiach čitateľa, snažiaceho sa zachytiť 
potrebu vypovedať o podstate a naplnení 
zmyslu bytia človeka, o drobnostiach pre-
žitkov, ktoré hladko zapadajú do nároč-
nej skladačky plnosti života, do „dokona-
lej existenčnej rovnice“: „Som ako slepec, 
ktorý sa môže dotknúť rámu obrazu prav-
dy a pocítiť, že obraz existuje, ale nedokáže 
vidieť farebnú maľbu, nachádzajúcu sa na 
jeho plátne“ (s. 76).
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DANIELA PŘÍHODOVÁ
SCHIZOFRÉNIA
VYDAVATEĽSTVO SPOLKU 
SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, 
BRATISLAVA 2013

E T E L A  FA R K A Š O VÁ

Daniela Pøíhodová je autorkou viacerých 
románov, kratších próz a televíznych sce-
nárov, ktoré sú situované do nedávnej 
minulosti či súčasnosti a tematizujú via-
ceré neduhy (napríklad v legislatíve, mo-
rálke), odkrývajú deštruktívne pôsobenie 
šíriaceho sa konzumného životného štýlu 
v našej spoločnosti. Napriek rôznym prí-
behom i typovo odlišným protagonistom 
spája jej prózy kritický pohľad na zobra-
zovanú realitu, a to tak vo sfére privátnej,  
ako i verejnej. Sú to texty diagnostikujúce 
nezdravé tendencie spoločenského vývoja 
v nových podmienkach, kde sa demokra-
cia nezriedka zamieňa za nezákonnosť 
a svojvôľu, z ktorej ťažia tí agresívnejší, 
bezohľadnejší a na ktorú doplácajú čest-
nejší a menej priebojnejší ľudia. Autorka 
na pozadí pestrých epických línií rozkrý-
va súvislosti medzi „kazovým“ fungova-
ním, prípadne nefungovaním rôznych 
spoločenských inštitúcií a amorálnym 
konaním jednotlivcov, ktorí vedia rafino-
vane využívať situáciu vo svoj prospech. 
Bezohľadnú dravosť a agresívne presa-
dzovanie egoistických záujmov, morálne 
zlyhávanie niektorých ľudí (skupín) Pøí-
hodová v nemalej miere pripisuje práve 
na vrub nedostatočných spoločenských 
mechanizmov, ktoré by mali eliminovať či 
aspoň redukovať negatívne tendencie, no 
ktoré často takto regulatívne a kontrolne 
nepôsobia, čím vytvárajú priestory na ko-
nanie na hrane právne nepostihnuteľnej 
a o to nebezpečnejšej kriminality.

Nie inak je to aj v románe Schizofré-
nia, v ktorom autorka mapuje viaceré mo- 
rálne zlyhania na pozadí komorného prí-
behu, v ktorom časť príbuzenstva bohatej 
staršej vdovy prepadla chorobnej túžbe 
po mamone a luxusnom živote, čo by 
im mal zabezpečiť práve tetin majetok... 
Jedna zo sestier náhle zbohatnutej vdo-
vy spriada úklady, ktorými ju chce – pod 
pláštikom starostlivosti – pripraviť o časť 
dedičstva po manželovi a do svojich zá-
kerných sietí sa usiluje vlákať ďalších spo-
lupáchateľov z radov príbuzenstva. Na 
tomto základe Pøíhodová vymodelovala 
celú škálu vyhranených charakterových 
typov, ako aj ich reakcií na situáciu, ktorá 
vznikla v rodine a ktorá sa stala epickým 
východiskom pre rozvinutie viacerých 
morálnych konfliktov a spôsobov, akými 
ich riešia konkrétne románové postavy. 
Dve krajné typologické polohy autorka 
predstavila na jednej strane – okrem už 
spomenutej iniciátorky intríg – v postave 
pôvabnej, zovňajškom príťažlivej, no na-
ivnej a do seba zahľadenej Miriam, ktorá 
podľahne zvodným obrazom vysnívaného 
života a usiluje sa zlákať jeho predstavami 
aj svojho manžela Rada. Márnosť jej úsi-
lia sa negatívne vpisuje do partnerského 
vzťahu. Rado, ľahostajný k tetinmu ma-
jetku i k víziám „nového“ života, si uve- 
domuje manželkine charakterové kazy, 
kritizuje ju, začína sa od nej odcudzovať, 
no ostáva iba v pozícii pasívneho nesú-
hlasu, nie je schopný radikálnejšieho či- 
nu, ktorým by zvrátil pripravovaný scenár  
na okradnutie a totálne zmanipulovanie 
majetnej tety Melánie. Druhým krajným 
prípadom je Melániin najmladší brat – no-
vinár Alex, ktorý sa ako jediný zo širšie-
ho príbuzenstva rozhodne konať a spolu 
s manželkou Naďou zastaviť už rozbehnu-
tý kolotoč intríg, do ktorého sú zapojení 
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dokonca aj lekári ošetrujúci už čosi tušia-
cu obeť rodinného „lúpežného plánu“.

Práve prostredníctvom Alexa nechá au-
torka do spleti amorálností preniknúť lúč 
„svetla“ – rozvážny, čestný novinár Alex,  
ktorý sa aj v profesii stretáva s rozličný-
mi druhmi amorálneho konania, razant-
ne vstúpi do nebezpečnej, zdravie a život 
ohrozujúcej manipulácie s liekmi a urobí 
tejto kriminálom páchnucej hre koniec, 
vďaka čomu sa mu napokon podarí ubrá-
niť sestrino ani atakujúcimi liekmi nena-
rušené psychické zdravie. Skutok ostane 
nepotrestaný, postihnutá a ani tí, ktorí sa 
jej ujali, nemajú dôveru v objektívnu spra-
vodlivosť a neveria v jej reálne dosiahnu-
tie. Dôsledné rozuzlenie prípadu by totiž 
mohlo zasiahnuť viaceré osoby mimo ro-
diny, ako aj inštitúcie, ktoré sa navonok 
prezentujú ako humánne; mohlo by roz-
víriť škandál, ktorý by ešte väčšmi narušil 
už i tak nepokojné dni protagonistky.

Pøíhodová vtiahne čitateľov hneď 
v úvode románu do príbehu plného napä-
tia, ktorý v ďalších častiach rozvíja, gra-
dujúc pnutia medzi zúčastnenými členmi 
a členkami širšej rodiny. V úzadí sleduje 
ich jednotlivé neraz dosť komplikované 
osudy, no hlavnú pozornosť venuje širo-
kej škále postojov, ktoré postavy prejavu-
jú v špinavej hre o majetok staršej príbuz-
nej. Do rozohranej hry vstupujú aj ľudia 
„zvonka“ (lekár, personál v domove dô-
chodcov, kam príbuzenstvo umiestni ma-
jetnú tetu...). Autorka na pozadí rodinné-
ho príbehu nazeraného akoby z troch per-
spektív (pohľadov troch hlavných postáv) 
vykresľuje niekoľko podôb ťažko zvládnu-
teľného sociálneho a morálneho maraz-
mu, pričom zavedie čitateľov do rôznych 
sociálnych (ba asociálnych) prostredí.

Román Schizofrénia vypovedá o tom, 
kam až môže človeka priviesť bezodná 

honba za majetkom a ako hlboko môže 
v tejto honbe klesnúť. Ukazuje, ako sa 
dnes chamtivosť spojená s vybičovaným 
egoizmom živí víziami „dobrého“, „šťast-
ného“ života (v zmysle nadobudnutia ma- 
jetku a následne jeho bezstarostného a ne- 
obmedzeného užívania), ktoré sa podpo-
rujú a šíria v médiách. Román má aj sym-
bolický rozmer, zobrazuje nielen to, ako 
posadnutosť majetkom, peniazmi, ziskom 
pôsobí rozkladne na osobnostnú integritu 
niektorých protagonistov a na ich vzťahy, 
ale aj to, ako poznačuje spoločenskú at-
mosféru. Autorka naznačuje isté paralely 
medzi údajnou diagnózou protagonistky 
a spoločenskou (v istom zmysle tiež schi-
zofrenickou) situáciou, keď sa navonok 
deklarujú iné princípy a hodnoty, ako sú 
tie, ktorými spoločnosť reálne žije.

Pútavo napísaná, témou aktuálna, dy- 
namická próza plná dialógov má predpo-
klady zaujať. Nepochybne by bola dob-
rým východiskom pre inscenáciu.

MILOŠ JESENSKÝ
TEMPLÁRI: LEGENDY CTI 

A SLÁVY
FOTOGRAFIE 

JAROSLAV VELIČKA
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNZ KRAJ, 

ŽILINA 2013

Š T E FA N  H A V I A R

Pravdepodobne už iba zriedka sa nieke- 
dy v budúcnosti dožije problematika tem-
plárov takej pozornosti, akú jej pred pár 
mesiacmi venoval Žilinský samosprávny 
kraj veľkorysým projektom Objavme spo-
lu Žilinský kraj, financovaný za pomoci 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
A tak sa za eurá robili templárske výpravy 
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po okolitých hradoch, vydávali sa propa-
gačné materiály, mapy, brožúry, cédečka, 
dévedečka, ale aj samolepky, kľúčenky, 
bilbordy, nakrútil sa dokumentárny film, 
v honosných priestoroch Sobášneho palá-
ca v Bytči sa konala vedecká konferencia 
atď. Priestor dostali aj knižné vydania 
a treba povedať, že nie hocijaké, ale v tej 
najjagavejšej podobe, akú poznáme – 
v lesku kriedovej plnofarebnosti. Dve z ta-
kýchto parádne vystrojených kníh Kostol 
v Ludrovej a Templári: Legendy cti a slávy 
pripravil známy slovenský záhadológ, 
publicista a spisovateľ Miloš Jesenský, 
ktorý sa už viac ako dvadsať rokov venu-
je záhadám histórie a rozmanitým hra- 
ničným javom nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Výsledkom jeho doterajšieho 
bádania a hypotetických úvah je čosi oko-
lo dvadsaťpäť(!) vydaných kníh a ďalšie 
desiatky publikovaných článkov v odbor-
nej tlači. V prvej z nich, v obrazovo-texto-
vej publikácii o gotickom kostolíku v Lud-
rovej, vyrozprával pomocou fresiek príbeh  
templárskeho vizitátora Johannesa Got- 
frieda von Herberstein. Ten je, podľa Je-
senského indícií, pochovaný práve na 
tomto mieste, hoci túto hypotézu arche-
ológovia doteraz nepotvrdili.

Jesenský sa komplexnejšie venoval 
templárskej problematike spolu s Pavlom 
Matulom už v knihe s názvom Po stopách 
templárov na Slovensku, ktorá vyšla roku 
2008. V nej dostali priestor nielen tem-
plári, ale aj bádatelia o nich a dokonca aj 
celý text historika a autora literatúry fak-
tu Štefana Nikolaja Hýroša pod názvom 
Opis starobylých chrámov a malieb. Mi-
mochodom, v tejto najnovšej knihe vyčle-
nil Jesenský bádateľovi Hýrošovi samo-
statnú kapitolu.

Tým, že publikácia Templári: Legendy 
cti a slávy je obrazovo-textová, má, po-

chopiteľne, celkom inú fazónu. Je vyšper-
kovaná bohatým a treba povedať, že aj 
veľmi kvalitným obrazovým materiálom 
(z 260 strán knihy je 160 čisto obrazo-
vých, autor Jaroslav Velička) a textom, 
ktorý nie je geograficky prísne situovaný 
iba do spomínaného kraja, ale obsahuje 
množstvo rozmanitých a súčasne naj-
novších informácií aj z ostatných kútov 
Slovenska, kde siaha templárska stopa 
(kapitoly Na hrade ilavskom, v komitáte 
trenčianskom, Piešťanský Jeruzalem, Ta-
jomstvo dvoch veží, Príbeh štiavnických 
templárov, Sklené či Templárske Teplice 
a i.).

Jesenského štýl je populárno-náučný, 
vlastnú odbornú zdatnosť v problematike 
prerozprával jemu príznačným spôsobom 
so všetkými atribútmi príťažlivosti a reme-
selnej zručnosti fabulovania. Podobnú prí-
behovosť nájdeme v mnohých „templár-
skych“ prácach viacerých európskych au-
torov vrátane Umberta Eca či Dana Brow- 
na. Apropo, templári sa vo svetovej lite-
ratúre spomínajú už v 12. storočí (epická 
báseň Raoul de Cambrai).

Miloš Jesenský vybral do dvadsiatich 
dvoch kapitol svojho rozprávania o tem-
plároch to najpodstatnejšie, k čomu sa 
dopátral. V úvodnej najrozsiahlejšej na-
zvanej Ochrancovia Svätej zeme sa venu- 
je vzniku rádu, vnútornej organizácii a spô- 
sobom ich života, základnému profilu a jed- 
notlivým historickým fázam ich pôsobe-
nia v celoeurópskom kontexte a viacerým 
ďalším zaujímavým faktom. Do textov za-
komponoval krátke citáty z vydanej lite-
ratúry, resp. dokumentov, čím preukázal 
nielen obdivuhodný prehľad a orientáciu 
v tejto problematike, ale aj cit pre takto 
koncipovaný žáner a formát knihy. Prin-
cíp textovej vnútornej a potom aj obra-
zovo-textovej kompatibility udržal v celej 
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publikácii. V kapitolách o tajomnom kos-
tole v Martinčeku na Liptove sa zjavujú 
citáty slovenských klasikov o templároch. 
Napríklad Jonáš Záborský nie je k templá- 
rom vôbec zhovievavý, naopak Alojz Med- 
ňanský, Karol Kuzmány, Janko Kalinčiak 
či Svetozár Hurban Vajanský ich vníma-
jú pozitívne až hrdinsky, pravdaže každý 
svojou žánrovou optikou.

Jesenský čitateľa textom prevedie 
vskutku po najpodstatnejších zákutiach, 
kde sa mu podarilo nájsť akúkoľvek stopu 
po templároch. Pritom zostáva verný svo-
jej povesti tajnostkára a obdivovateľa pa-
ranormálnych javov (evokujú to už názvy 
viacerých kapitol: Záhadný kostol v Mar-
tinčeku, Gotický zázrak v Ludrovej, Kos-
tol, ktorý sa potopil, Šifra skrytá v erbe, 
Záhada červených mníchov atď.). Z viac 
ako osemdesiat dosiaľ známych lokalít so 
stopami templárov vybral najzaujímavej-
šie a dal im aj patričný priestor v publiká-
cii. K ostatným dôležitým sa vrátil v sú-
hrnnej kapitole nazvanej Dvanásť zasta-
vení templárskej cesty. Pre nezaintereso-
vaných autor odkrýva kus z (ne)všedného  
života templárov. Je tu stať o tom, ako sa  
obliekali, čo smeli a čo mali vyslovene za- 
kázané. Autor pútavo opísal ich denný re- 
žim, pripomína niektoré reguly, ktoré mu- 
seli striktne dodržiavať, opisuje ich vý-
zbroj a pod.

Jesenský sa dôkladne popasoval so 
záverečným súhrnom bibliografie a odka- 
zov, kde zahrnul všetko, čo sa dotýka pred- 
metnej problematiky. Šancu na to, aby vy- 
šla o templároch nielen veľkorozmerná, 
ale aj odborne zdatná a duchaplná pub-
likácia, autor premenil naozaj grandióz- 
nym spôsobom. Nielenže sa príjemne číta, 
ale na mnohých miestach aj pohladí zrak 
umeleckou kvalitou obrázkov. V tomto 
smere je publikácia Templári: Legenda 

cti a slávy celkom určite jedným z naj-
vydarenejších artefaktov financovaných 
Európskym fondom regionálneho rozvoja 
v spomínanom projekte.

ALESSANDRO BARICCO
TRIKRÁT NA SVITANÍ

PRELOŽIL FRANTIŠEK HRUŠKA
SLOVART, BRATISLAVA 2013

PA V O L  T O M A Š O V I Č

Alessandra Baricca (1958) sme už nedáv- 
no predstavili prostredníctvom jeho knihy 
Pán Gwyn. Vydavateľstvo Slovart v prie-
behu roka pružne zareagovalo na ďalšie 
Bariccovo literárne dielo a ponúklo čita-
teľom myšlienkové pokračovanie románu 
v podobe knihy Trikrát na svitaní. Myš-
lienkové i preto, že niektoré témy, naprí-
klad hľadanie domova či literárne odkazy, 
zostávajú spoločné. Čítať Trikrát na svi-
taní však nutne nepredpokladá znalosť 
predchádzajúceho diela. Dokonca možno 
konštatovať, že čítanie jeho novej knihy je 
oveľa plynulejšie a rýchlejšie. Dialogicky 
vyskladaný text, precízne použité slová, 
dejové napätie a nečakané prekvapenia, 
to všetko vťahuje čitateľa do textu tak, že 
skončí až po prečítaní celej knihy. Či skôr 
neskončí. Vďaka vypointovaným trom 
príbehom vyvolá text v čitateľovi, ktorý 
obľubuje skryté odkazy, túžbu navzájom 
konfrontovať jednotlivé príbehy. Začína 
preto odznova. Najprv porovnávaním po-
dobného, potom odkrývaním skrytého. To 
uvoľňuje asociácie, ktoré v prvom myš-
lienkovom toku spochybňujú predslov 
knihy: „... odvíja nepravdepodobný príbeh, 
čo by sa v skutočnom živote nikdy neu-
dial.“ Pozornému čitateľovi napriek časo-
vej nemožnosti, ktorú predstavuje vekový 
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rozdiel protagonistov, neunikne znepoko-
jivá otázka. Nie je to naozaj reálne mož-
né? Na ňu nadväzujú asociácie skĺbenia 
troch príbehov, ktoré formálne nesúvisia, 
no myšlienkovo k sebe nerozlučne patria. 
Spája ich protagonista Malcolm Webster 
a žena. Jedna, či tri?

Nie je to však jediné spojivo. Baric-
co popri pútavom písaní ide hlbšie. Ak  
v diele Pán Gwyn poukazoval na autorskú 
krízu v literatúre a naznačil stratu obsa-
hu a významu slov, v románe Trikrát na 
svitaní zdôrazňuje otázku budovania do-
mova a možnú zmenu spôsobu života. Vo 
všetkých troch hotelových príbehoch sa 
stretneme s priam existenčnými otázka-
mi smerujúcimi k tomu istému. V príbehu 
Jeden pripomína nečakaná, skôr nanúte-
ná návštevníčka Malcolmovi v jeho izbe: 
„Nechcete mi tvrdiť, že ste na to nikdy ne-
pomysleli. Nechať všetko tak a začať od-
znova!“ (s. 29). S tou istou výčitkou sa 
stretávame v druhom príbehu, ktorú si 
vypočuje nielen vrátnik hotela, ale spät-
ne aj tá, ktorá výčitku vyslovila: „Keď vám 
to stačí. Ale podľa mňa ste nemali guráž, 
aby ste snívali o niečom lepšom“ (s. 54). 
A túžba začať odznova sa vinie i tretím 
príbehom knihy, explicitne ju vyslovu-
je policajtka trinásťročnému chlapcovi: 
„Chcela som začať odznova“ (s. 90). No 
nejde len o nový začiatok a zanechanie 
starých omylov či minulosti. Ide o dôsled-
nejšiu snahu „dať veci do poriadku“ (s. 30, 
s. 64), ktorá nás sprevádza tromi povied-
kami jednej knihy. Dať veci do poriadku 
si „vyžaduje veľa trpezlivosti“, a preto sa 
nám nie vždy darí vybudovať ozajstný do-
mov na tomto svete. Domov, ktorý je v sú-
lade s myslením, srdcom i dušou človeka: 
„Ozajstný domov. Vo vlastnej hlave. Niečo, 
čo si budujete“ (s. 40).

Pokusy začať znova sprevádza svita- 

nie, ktoré je tretím spojovacím motívom 
troch (či jedného?) príbehov v tomto 
Bariccovom románe. Príbehy sa začína-
jú v tme hotela a končia sa brieždením.  
„Svitalo. Díval sa na vzdialený obzor zjas-
nený váhavým svetlom a už si nebol ničím 
istý“ (s. 38). Svitanie prinášajúce nielen 
lepšie rozoznávanie, ale i možnosti a ne-
istotu. Tušenie začiatku či konca? Kaf-
kovský paradox prvej poviedky. V druhej 
prichádza so svitaním rozhodnutie („Je to 
správne svetlo na návrat domov, presne na  
to sa hodí...“), ktoré zároveň sprevádza 
pochybnosť: „Ani nevieme, kam, dopekla, 
máme ísť.“ No napokon víťazí rozhodnu-
tie pre zmenu: „Budeme improvizovať“  
(s. 68). Brieždenie v treťom príbehu je 
svitaním, ktoré vracia čas do normálne-
ho chodu, k jeho plynutiu, súžitiu, ktoré 
považujeme za správne. „Na obzore sa na-
ozaj zjavilo jasné svetlo, aby opäť zažalo 
veci a znovu dalo do pohybu čas! Svetlo, 
ktoré pomáha vrátiť a zachovať optimiz-
mus“ (s. 113).

Spojovacie motívy románu a jeho in-
špirujúce podnety nedovolia čitateľovi 
ustrnúť, a to i napriek zdanlivej nemož-
nosti reálneho stretnutia dvoch protago-
nistov v troch príbehoch. Veď roky sú pre 
samotné svitanie, budovanie domova či 
celkovú zmenu života nepodstatné. Kaž-
dým dňom, každým brieždením svitá ná-
dej dať veci do poriadku.

Bariccova kniha sa ľahko číta, má to-
tiž svižný spád a prekvapivé vyústenia. 
Bolo by hriechom prezrádzať čitateľo-
vi viac, pretože to najkrajšie – údiv nad 
pointou – s radosťou určite odkryje sám. 
Verím, že s tým prídu i úvahy o texte, kto-
rý nastoľuje znepokojivé otázky. Baricco 
totiž nie je povrchný autor. Pre tých, kto- 
rí ho už poznajú, treba povedať, že v tom-
to texte zvolil inú metódu písania. V pred-
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chádzajúcich románoch vťahoval čitate- 
ľa do atmosféry zrýchľovaním a spoma- 
ľovaním deja, čím ho nenápadne dostal 
do svojho tempa. V určitých pasážach mo- 
hol spomaliť a nasať atmosféru príbehu. 
V románe Trikrát na svitaní je dej rých-
ly, bez spomalenia, atmosféra je už v nás 
a iba rovnaké motívy v troch príbehoch 
čitateľa prekvapia. Avšak záver ho zasta-
ví.

Vráti ho naspäť k prečítanému. K to- 
mu, čo v napätí či nedočkavosti prebe-
hol bez premýšľania. Napríklad hneď na 
začiatku je venovanie: „Kataríne Medici 
a majstrovi z Camden Town.“ Poznámka 
autora naznačuje súvislosť s románom  
Pán Gwyn. Na začiatku som spomenul,  
že knihu možno čítať aj bez poznania 
predchádzajúceho románu. Musím však 
podotknúť, že každý, kto má literatúru 
rád, tým stratí jeden odtieň z farebnosti 
novšieho diela Trikrát na svitaní. Odtieň 
súvisiaci s jeho zrodom, so svitaním, so 
žiarovkami, ktoré umožňovali písať por-
tréty. Portréty hľadania domova vlastného 
ja. Odkrývania nánosov času, ktoré pre-
kryli podstatné. Tam sú začiatky Trikrát 
na svitaní. „Pekná kniha, krátka. Ak sa 
dobre pamätám, prvá časť sa veľmi podobá 
na tento portrét“ (Pán Gwyn, s.179). Tam 
sa dozvieme súvislosti, ktoré k trom svi-
taniam pridajú odtieň premýšľania i svi-
tania.

Podobne ako knihu Pán Gwyn aj ro-
mán Trikrát na svitaní vydal Slovart  
v rovnakom formáte. Vzhľadom na myš-
lienkovú prepojenosť románov je dobré, 
že obe knihy preložil z taliančiny Fran- 
tišek Hruška. Podarilo sa mu udržať dejo-
vý rytmus aj špecifickosť Bariccovho štý-
lu.

ANDRÉ MAUROIS
RENÉ ALEBO ŽIVOT VIKOMTA 

DE CHATEAUBRIAND
PRELOŽILA VLADIMÍRA 

KOMOROVSKÁ
VYDAVATEĽSTVO SPOLKU 

SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, 
BRATISLAVA, 2012

S TA N I S L A VA  M O Y Š O VÁ

Vydanie esejistickej biografie Reného-Fran- 
çoisa de Chateaubriand je nepochybne vý- 
znamný, ale aj odvážny edičný počin. Od- 
vážny, lebo hneď po prečítaní titulu vy-
vstane provokačná otázka: kto zo sloven-
ských nefrankofónnych čitateľov pozná 
toho velikána francúzskej preromantickej 
literatúry, ktorý vytýčil smer ďalšieho lite-
rárneho smerovania, autora, ktorého ob- 
divovali celé generácie spisovateľov vrá-
tane Victora Huga? Povedané komerčným 
jazykom, kto si jeho životopis okrem kniž-
níc na slovenskom trhu kúpi, ak jediná 
kniha, ktorá bola od tohto spisovateľa do 
slovenčiny preložená, vyšla v roku 1943 
(novela Atala, Kníhtlačiareň Andreja, Bra- 
tislava)? Odpoveď je: zrejme tí, ktorí ma- 
jú aké-také poznatky z dejín francúzskej 
literatúry a meno autora sa im kedysi ob-
trelo o uši.

Na Slovensku je tento klasik skoro ne-
známy. No André Maurois, z ktorého pera 
biografia pochádza, veru nie: v sloven-
skom preklade v sedemdesiatych až osem-
desiatych rokoch vyšlo päť či šesť jeho 
diel: bola to napríklad biografia Shelleyho 
či lorda Byrona, George Sandovej či Vic- 
tora Huga, pričom nemožno opomenúť 
Súbežné dejiny USA a ZSSR, ktoré stihli  
vyjsť vo vydavateľstve Smena v roku 1966.

V prípade tejto biografie sa Maurois 
ako rozprávač dáva prestupovať poetic-
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kým duchom Chateaubriandovho diela, 
a to sa stáva hlavnou konštantou v jeho 
písaní. To podporuje aj fakt, že v hojnej 
miere cituje zo spisovateľových denníkov 
a jeho autobiografie Pamäti zo záhrobia, 
ktoré začal písať ako štyridsaťjedenročný 
(pripomeňme, že zomrel ako osemdesiat-
ročný). Maurois však tento ponor do sveta 
spisovateľa veľmi sofistikovane vyvažuje 
občasnou iróniou. Rád sa dáva chytať do 
osídiel Chateaubriandovho pohľadu na 
svet, kde nemá miesto sivá realita a nu- 
da, kde city, počasie a udalosti musia byť 
v trvalom napätí a exaltovanosti, a po-
tom vznikajú obrazy plné romantického 
šerosvitu: „François-René prišiel na svet 
štvrtého septembra 1768, na rozhraní ži-
vota a smrti, v deň, keď sa staré chatrče pri 
hradbách chúlili pred kvíliacou a zúria- 
cou víchricou.“ Búrka, víchrica a vietor 
je leitmotívom celého Chateaubriandov- 
ho života, ktorý veru nebol plavbou po 
tichej rieke. Po sklamaní z revolúcie v ro- 
ku 1789 odchádza do Severnej Ameriky.  
Tu vznikli prvé náčrty noviel René a Ata-
la, ktoré sa neskôr stali inšpiráciou a vy-
jadrením životných pocitov mnohých je- 
ho súčasníkov. Vytvoril v nich postavy 
„ušľachtilých divochov“, zodpovedajúcich 
viac-menej dobovým predsudkom. S od-
stupom dvoch storočí tí nepravdepodob-
ní, sofistikovaní a filozofujúci Indiáni pô- 
sobia akosi umelo a nepatrične. Jeho den- 
níky, na rozdiel od fikcie, sú úprimné 
a ozajstné. Chateaubriand sa poneviera 
po divočine a jeho krédo je prenikavo sú- 
časné: „Utekajte sa zatvoriť do svojich miest,  
neváhajte sa podrobiť bezduchým záko-
nom, zarábajte si na chlieb v pote tváre ale- 
bo ho odtŕhajte od úst chudákom, pochy-
bujte o súcnosti Boha alebo Ho poverčivo 
uctievajte. A ja sa budem ponevierať a hrú-
žiť do samoty. Budem si počínať slobodne 

ako príroda!“ Po roku a pol potuliek sa 
vracia do Francúzska, aby sa zapojil do 
armády šľachticov, ktorí podporovali krá-
ľa. V roku 1793 emigruje do Londýna, 
kde sa oboznamuje s tamojším fungo-
vaním vecí verejných a pracuje na Eseji 
o revolúciách. Tu niekde sa stáva z literá-
ta, ktorý chcel preraziť románom o „di-
vochoch“ v parížskej spoločnosti, človek, 
ktorý chce a má čo povedať aj v politic-
kom a verejnom živote, čo dokazuje ďal-
šia poeticko-esejistická práca Duch kres-
ťanstva. Tá má veľký úspech, lebo obno-
vujúce sa Francúzsko bolo vyhladnuté po  
obrane filozofických a náboženských myš- 
lienok, s ktorými revolúcia chcela tak rých- 
lo skoncovať. Po roku 1797 sa usádza 
v Paríži. Jeho Atala žne úspech po celej 
Európe. A práve jeho apológia kresťanstva  
mu dopomohla k prvému významnému  
postu. V roku 1803 bol menovaný do funk- 
cie legátskeho tajomníka pri Svätej stoli-
ci v Ríme. Mocichtivý a mladý literát však 
neodhadne vážnosť a finesu diplomatic-
kých stykov: namiesto toho, aby ako číslo 
dva na ambasáde počkal na svojho nad-
riadeného, ešte pred jeho príchodom po-
žiada pápeža o osobnú audienciu. Pápež 
sa mu síce potešil, ale nepotešila sa vrch-
nosť v Paríži. K tomu sa pridali sťažnos-
ti rímskej spoločnosti, ktorej sa nepáčil 
rozpor medzi rozpustilým životom Chate-
aubrianda a jeho vzletnými frázami v Du-
chu kresťanstva...

U Chateaubrianda pád vždy strieda 
vzlet: ako umiernený royalista dostáva 
druhú šancu v politike až v období reštau- 
rácie, v roku 1815, keď sa stane štátnym 
tajomníkom, získa kreslo v Snemovni pa-
irov a preslávi sa orátorskými výkonmi. 
Toto všetko, pravda, dosiahol aj vďaka svo- 
jim kresťansky ladeným dielam, príhovo-
ru mileniek a obdivovateliek. Na ozajst-
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né výslnie sa Chateaubriand dostáva, až 
keď je menovaný za veľvyslanca v Berlí-
ne, a hneď po tejto misii je poverený viesť 
veľvyslanectvo v Londýne. Tento post aj 
on sám chápal ako celoživotný úspech...

Mauroisova biografia nie je suchopár-
ne, faktografické čítanie, ale prepracova-
ná a sofistikovaná štúdia, kde nechýba 
pestrý opis Chateaubriandových ľúbost-
ných vzťahov. Posledný z nich s mladou 
Louise de Castellane zažíva skoro ako 
šesťdesiatročný, a na ten vek nezvyčajne 
intenzívne. Chateaubrianda u žien, ktoré 
ho milovali, vzrušoval ich obdiv k nemu: 
Maurois píše, že prvý krok, ku ktorému sa 
uchyľoval, keď chcel zviesť nejakú ženu, 
bolo to, že jej dal prečítať svoje Pamäti.

V prípade tejto publikácie, kde jeden 
klasik francúzskej literatúry interpretu-
je druhého, nemožno opomenúť prekla-
dateľku, ktorá pretlmočila toto dielo do 
slovenčiny. Vladimíra Komorovská má ši-
roký a pestrý jazykový register, ktorý sa 
najlepšie zaskvie v opisných pasážach pl-
ných adjektív. Treba povedať, že odviedla 
nadpriemerne kvalitnú prácu. Otáznikom 
zostáva jej prístup k prekladu vlastných 
mien či miestnych a zemepisných názvov 
obsiahnutých v origináli, ktoré ponecháva 
v pôvodnom znení, hoci slovenčina dis- 
ponuje vlastným variantom: Bretagne zo-
stala Bretagne, hoci máme Bretónsko; ten 
istý osud postihol Savoie (Savojsko), Lu-
xembourg (Luxemburg alebo Luxembur-
sko), Saint-Helena (ostrov Svätá Hele-
na). Takisto v prípade panovníkov sa bež-
ne používajú slovenské ekvivalenty – na-
príklad Ľudovít Svätý (namiesto Saint-Lo-
uis), Karol Veľký (namiesto francúzske-
ho Charlemagne), deň sv. Františka (deň 
Saint-François). V neposlednom rade by 
čitateľ, ktorý nemá univerzitný titul z de-
jín Francúzska, možno ocenil poznámko-

vý aparát: veď kto si spomenie, čo je Klub 
cordelierov, sansculottizmus alebo kto bol 
jakobín? Tieto drobné nedostatky spôso-
bujú, že napriek nepopierateľným kvali-
tám preklad akosi zostal stáť na polceste 
medzi oboma jazykmi, zakliesnený skôr 
vo francúzskom jazykovom kontexte.

Čo nám teda Chateaubriand zanechal?  
Bezpochyby Reného, tohto francúzskeho 
bratranca Goetheho mladého Werthera, 
s jeho pocitmi melanchólie a pôžitku zo 
samoty, ktoré už dve storočia tu a tam pre-
bleskujú v európskej civilizácii: spomeň-
me len súčasnú tendenciu v rámci pop- 
kultúry emo (skratka z anglického emoti-
onal, zameraného na bezhraničné vyjad-
rovanie vnútorných pocitov). A ešte čosi: 
sviečkovica a la Chateaubriand. Keď bol 
Chateaubriand veľvyslancom v Berlíne, 
jeho kuchár Montmireil mu raz pripravil 
nezvyčajne chutnú filetu zo sviečkovice, 
podávanej s omáčkou zo šalotiek, bieleho 
vína, masla, citrónovej šťavy a dochutenej 
estragónom.

Na záver dodajme, že jeho kulinárny 
odkaz čo do známosti a rozšírenosti pre-
konal ten literárny: ak si do vyhľadáva-
ča zadáte termín Chateaubriand, prvý od-
kaz, ktorý sa zobrazí, je práve spomínaný 
recept na prípravu sviečkovice. Aj taký je 
nadčasový odkaz klasikov.

SIMON MAWER
DÍVKA, KTERÁ SPADLA Z NEBE

PRELOŽIL LUKÁŠ NOVÁK
KNIHA ZLÍN, ZLÍN 2012

M A R E K  H R O N

Väčšine slovenských čitateľov meno brit-
ského autora Simona Mawera (1948) veľa 
nehovorí, hoci vo svete je populárny u či-
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tateľov a uznávaný a oceňovaný kritikou. 
Skôr ako začal písať svoje osobné dejiny 
literatúry, ako absolvent zoológie v Ox-
forde niekoľko rokov učil biológiu v Ang-
licku, na Cypre, na Malte aj v Taliansku, 
kde v súčasnosti žije v Ríme. Hoci debu-
toval trochu neobvykle ako štyridsiat-
nik, hneď jeho prvý román Chiméra vzbu-
dil veľkú pozornosť a Mawerovi prinie-
sol McKitterickovu cenu. Za jeho najlep-
ší román sa považuje Mendelov trpaslík 
(mimochodom, práva na jeho sfilmova-
nie vlastní Barbra Streisandová). S uzna-
ním sa stretli aj jeho ďalšie romány Evan-
jelium podľa Judáša či Pád. V Čechách 
mimoriadne zarezonovala jeho Sklenená 
izba, ktorá je inšpirovaná skutočným osu-
dom brnianskej vily Tugendhat. Presved-
čivosť, ľahké pero a schopnosť rozvinúť 
strhujúci dej osvedčil Simon Mawer aj  
v románe Dievča, ktoré spadlo z neba.

Dej románu zasadil autor do tretieho 
roku druhej svetovej vojny. Je podnietený 
dodnes málo známymi faktmi a osudmi 
ľudí, ako sám pripomína, ktorých francúz-
ska sekcia britského Veliteľstva zvláštnych 
operácií vyslala v rokoch 1941 – 1944 do 
nebezpečného terénu ovládaného nemec- 
kými okupantmi. Takto tam odišlo päť-
desiattri žien, dvanásť z nich Nemci za-
jali a zabili. Boli to hrdinky, o ktorých sa 
mlčí a práve Mawer sa umeleckou for-
mou usiluje poodkryť ich osudy, a to prí-
behom mladej Marian Sutrovej. Nepochy-
bujme, že tým ako spisovateľ (muž) pre-
javil značnú odvahu, navyše svojej po-
stave prisúdil rolu, v ktorej sa pohybujú 
zväčša muži.

Marian Sutrová má sotva dvadsať ro-
kov a ešte vždy je panna, keď ju do slu-
žieb zverbuje Veliteľstvo zvláštnych ope-
rácií. Žije v Londýne, po matke je Fran-
cúzska, po otcovi Angličanka a perfekt-

ne ovláda rodné jazyky svojich rodičov. 
Jej francúzština je prvý predpoklad na 
vstupenku do okupovaného Francúzska, 
kde má pomáhať hnutiu odporu. Ďalším 
predpokladom je jej tvrdý výcvik, na uta-
jenom mieste v Škótsku sa učí ticho zabí-
jať, strieľať, pohybovať v teréne, narábať 
s výbušninami, vykoľajovať vlaky, ovlá-
dať vysielačku. Vysadia ju v oblasti Tou-
louse, žije na vidieku, kde nehrozí také 
nebezpečenstvo ako v Paríži, lenže práve 
tam sa má vybrať, aby splnila tú najťažšiu 
z úloh: nájsť jadrového fyzika Clémenta 
Pelletiera a presvedčiť ho, aby emigroval 
do Londýna, kde sa tiež konajú preteky 
v tom, kto prvý vyrobí atómovú bombu. 
Úlohu jej má uľahčiť to, že Pelletiera po-
zná osobne, ich rodiny sa kedysi stretáva-
li, písali si a ona bola doňho zamilovaná; 
a možno aj on do nej...

Ak by si niekto po posledných slovách 
predstavoval, že Simon Mawer ponúka 
romantický príbeh na pozadí okupova- 
ného Francúzska, hlboko by sa mýlil. 
Práve naopak! Mawerov príbeh je svo-
jím spôsobom veľmi drsný. Sústreďuje 
sa v ňom na atmosféru poníženého Fran-
cúzska a najmä strachom presiaknuté-
ho Paríža, ale hlavne a predovšetkým ide 
Mawerovi o psychologicky presný prienik 
do postavy Marian (Marianne) Sutrovej, 
o subtílne, jemné nazretie do jej duše, 
citového dozrievania a myšlienok. Do 
jej samoty, neskutočnej osamelosti, kto-
rú obýva každý agent na nepriateľskom 
území, kde aj včerajší priatelia môžu byť 
dnešní zradcovia. Marian nie je žiadny 
James Bond v sukni, je to v skutočnosti 
krehká mladá žena, ktorá sa ešte hľadá, 
plná pochybností, úchytkom rieši otázky 
lásky aj v tomto surovom svete, kde ne-
bojuje len s nepriateľom, ale aj sama so 
sebou.
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Je to dráma bez veľkých slov a práve 
plastickosť a autentickosť hlavnej posta-
vy aj príznačná atmosféra porazenej kra-
jiny a triezvy, no sugestívny rozprávačov 
jazyk prinášajú intenzívny čitateľský záži-
tok z románu, ktorý Simon Mawer veno-
val pamiatke Colette, jednej zo žien Veli-
teľstva zvláštnych operácií, jednej zo žien 
ako Marian Sutrová...

NA PÍSME ZOSTALO. 
DOKUMENTY VEĽKEJ MORAVY
TEXT: PAVOL ŽIGO, MATÚŠ 
KUČERA
PREBÁSNENIE PROGLASU: 
ĽUBOMÍR FELDEK
FOTOGRAFIE: EDUARD 
DROBNÝ, JANA MATEJÍČKOVÁ, 
PAVOL ŽIGO
PERFEKT, BRATISLAVA 2012

M A R T I N A  P E T R Í K O VÁ

V roku 2012 vydalo vydavateľstvo Perfekt  
knihu dokumentárnej povahy, ktorá v se-
be zahŕňa aj najstaršie z umeleckých tex-
tov viažuce sa na územie Veľkej Moravy. 
Kniha vznikla pod vplyvom dvoch výro-
čí. Tým prvým je 1150 rokov od príchodu 
Cyrila a Metoda na naše územie, druhé 
výročie je zviazané s uplynutím 100 ro-
kov od narodenia významnej osobnosti 
v dejinách slovenského jazyka a jeho vý-
vinu – Eugena Paulinyho. Práve z Pauli-
nyho knihy Slovesnosť a kultúrny jazyk 
Veľkej Moravy (1964), ako uvádza vyda-
vateľ, boli prevzaté prepisy písomných 
pamiatok, komentáre a vedecké texty.

Kniha prináša poznanie z viacerých 
oblastí výskumu. Jej jednotlivé časti sú 
venované príchodu a usídľovaniu Slova-
nov na našom území, predkresťanským 

kultúrnym jazykovým štýlom, predcyri-
lo-metodskému kresťanstvu, no najmä ja-
zyku na Veľkej Morave, pričom tieto ka-
pitoly sú dopĺňané prepismi a prekladmi 
zachovaných písomných literárnych pa-
miatok.

Prvá zo samostatných častí knihy 
mapuje predkresťanské kultúrne jazyko-
vé štýly a medzi písomnými pamiatkami 
reflektuje najstaršiu z obrán slovanského 
písma a jazyka, ba kultúry z „pera“ mní-
cha Chrabra, ktorá bola napísaná po jeho 
odchode z Veľkej Moravy, pričom prináša 
poznanie nielen o existencii písomných 
záznamov. Pozornosť sa venuje rôznoro-
dosti formúl a prejavov v kultúrnom ja- 
zyku (slovesné útvary pri narodení, po- 
hrebe, zariekacie modlitby, „Božie súdy“ 
a pod.), aby sa prostredníctvom rozboru 
vybraných textov – časť za celok (napr. 
Modlitba nad každým traseným trasavi-
cou) – poukázalo na splývanie predkres-
ťanských a kresťanských formúl, respek-
tíve na odklon od pohanského magické-
ho obradu a smerovanie ku kresťanskej 
verzii obradov, ale aby sa aj zdôraznilo, 
že z rokovacieho a rétorického štýlu 
(„obradnosti“ prejavu) sa zachovali „sto-
py“ v prejavoch veľkomoravských poslov 
k cisárovi Michalovi, ktoré sú zazname-
nané v legendách o živote Konštantína 
a Metoda. Inventár literárnych pamiatok 
dopĺňajú rôzne verzie povesti o Svätoplu- 
kovi, ktoré pravdepodobne tvorili a šíri-
li igrici, pokiaľ sa tieto rozprávania ne-
dostali do kroník (Dalimilova kronika, 
Kosmasova kronika).

Kapitolu venovanú predcyrilo-metod-
skému kresťanstvu otvárajú slová poslov 
k cisárovi Michalovi: „Hoci ľudia naši sa 
odvrhli od pohanstva a podľa kresťanské-
ho zákona sa držia, učiteľa nemáme také-
ho, ktorý by nám v našom jazyku pravú 
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vieru kresťanskú zvestoval...“ Predzname-
ná sa, že na území Veľkej Moravy pôsobi-
li viaceré misie už pred príchodom Kon-
štantína a Metoda a prostredníctvom roz-
boru sa aj potvrdí, že vplyvy kresťanstva  
z talianskej a nemeckej oblasti sú preuká-
zateľné (prevzaté slová, zápisy osobných 
slovanských mien a uvádzacích formúl na 
okraji Cividalského evanjelia, motív veľ-
kohlavých ľudí žijúcich pod zemou zná-
my z germánskej predkresťanskej povery, 
ustálené jazykové prejavy kresťana v do-
mácom jazyku a pod.).

Kapitola venovaná jazyku na Veľ-
kej Morave reflektuje jej typické znaky 
v hláskosloví a tvarosloví (zachovávanie  
jerov a nosoviek, zachovávanie skupiny  
dl, západoslovanská striednica c, z za tj,  
dj a pod.), ale predovšetkým v oblasti  
slovnej zásoby. Autori sa venujú literár-
nej prekladovej (bohoslužobné knihy, po-
svätné texty, modlitby, zákony), ale aj 
pôvodnej tvorbe, pričom literárnohisto-
rické súvislosti sú dopĺňané prekladmi 
a prepismi literárnych pamiatok (ukáž-
ky zo Sinajského žaltára, Kyjevských lis-
tov) a identifikáciou tých jazykových prv-
kov, ktoré potvrdzujú ich veľkomoravský 
pôvod. Z pôvodnej literatúry sa autori za-
oberajú Konštantínovou Chersonskou le-
gendou, Hádaním o pravej viere so Žid-
mi, Proglasom, Predspevom k svätému 
Evanjeliu, ktorý je chválospevom na slo-
vanský preklad Písma a v knihe je uve-
dený v transliterácii latinkou a v prebás-
není Ľubomírom Feldekom. Z ďalších pô-
vodných textov možno spomenúť Pochva-
lu na počesť svätého Gregora Naziánske-
ho, Kánon na počesť svätého Demetra So-
lúnskeho a Konštantínovu Modlitbu pred 
smrťou. Z Metodovho literárneho diela 
sa zas autori sústredia na Napomenutie 
k vladárom, zachované v Clozovom zbor-

níku, na Zakon sudnyj ľudem, teda na ci-
vilný zákonník, ako aj na ďalšie prekla-
dové texty. Z diela Klimenta Ochridského 
sa sprístupňuje prepis Pochvaly blažené-
ho otca nášho i učiteľa slovienskeho Cy-
rila Filozofa spolu s jeho variantom Pa-
mäť a Pochvala Cyrila Filozofa a Metoda 
učiteľa, ako aj Napomenutie k pokániu 
od neznámeho biskupa. Život Konštantí-
na a Život Metoda – zachované v ruských 
odpisoch – sú prezentované ako historic-
ké monografie s minimálnymi prvkami le-
gendického rázu, aj keď Život Konštantí-
na je v porovnaní so Životom Metoda spi-
som teologickejšieho a filozofickejšieho 
charakteru. Prehľad, ukážky či prepisy 
pôvodných alebo prekladových diel, ale 
aj ich rozbor ponúkajú svedectvo o rov-
nocennosti jazyka našich predkov s inými 
kultúrnymi jazykmi Európy. Namiesto zá-
veru sa reflektujú ďalšie udalosti po úmr-
tí Metoda, zákaz slovanskej liturgie i vy-
hnanie žiakov Konštantína a Metoda, ale 
aj ich životné peripetie či rýchle doznie-
vanie veľkomoravského písomníctva po 
zákaze slovanskej liturgie pápežom Šte-
fanom V. Záverečné slovo O Veľkej Mora-
ve patrí Matúšovi Kučerovi, aby dopove-
dal o základoch našej štátnosti.

Kniha Na písme zostalo. Dokumenty 
Veľkej Moravy prináša pozoruhodnú sym-
biózu odborného a umeleckého slova, na- 
povedá, že bez jazyka zrozumiteľného ľu- 
du už „kdesi na počiatku“ by nebolo mož-
né zápasiť o zmysel Slova. S Konštantínom 
Filozofom opakujeme: „Kto môže všet- 
ky podobenstvá povedať, čo národ bez kníh 
obžalujú, usvedčia, že nehovorí hlasom 
zrozumiteľným? Veď čo by ten muž poznal 
všetky jazyky, nevyslovil by bezmedznú ich 
bezmocnosť. Predsa však svoje podoben-
stvo prikladám, významu mnoho v málo 
slovách hovoriac. Lebo sú bez kníh nahé 
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všetky národy, bo nemôžu sa boriť v boji  
bez zbroja s protivníkom a duší našich zá-
hubcom, odsúdené sú večnej muke za ko-
risť.“

STEPHEN H. JENKINS
AKO FUNGUJE VEDA: 
HODNOTENIE DÔKAZOV 
V BIOLÓGII A MEDICÍNE
PRELOŽIL ROMAN MEZENCEV
SLOVAK EDITION PRO, 
BRATISLAVA 2012

I VA N  H U L Í N

Stephen H. Jenkins je vysokoškolský uči-
teľ s osobnými skúsenosťami s výučbou. 
Uvedenie tejto skutočnosti akoby pred-
znamenávalo, že predložená kniha bude 
pertraktovaním skutočností „na vysoko-
školskej úrovni“. Uvádzam to hneď na za-
čiatku, aby som mohol povedať, že to nie 
je pravda. Sám autor o tom v predhovo-
re píše, aby priblížil svoj zámer. V snahe 
vyhnúť sa dlhej analýze uvádzam, že je 
to kniha „určená“ pre verejnosť ako sú- 
bor informácií o vede a pre exaktných ved- 
cov ako triezve podnety pre hlboké mys-
lenie.

Všeobecne sa už nehovorí iba o „po-
čítačovej gramotnosti“, ale aj o „vedeckej 
gramotnosti“ obyvateľstva. Nie je to nový 
fenomén, je to len konštatovanie nazna-
čujúce, že veda sa vo svojich základoch 
stáva doménou vedeckých inštitúcií, ve-
deckých pracovníkov a záujmom štátov, 
ktoré sa usilujú o prosperitu v širokom 
zámere. Všetko však vyznieva tak, akoby 
vedecká gramotnosť bola nepísanou ne-
vyhnutnosťou preto, aby sa vede „darilo“ 
v každom smere.

Autor mal šťastie v tom, že vedúci 

jeho pracoviska a dekan fakulty na Uni-
verzite v Nevade mu vytvárali podmienky 
na napísanie tejto knihy. Možno aj preto 
je kniha viac deskripciou toho, čo autor 
vo vede „zažil na vlastnej koži“, ako filo-
zofickou analýzou vedeckých postulátov. 
Autor teda patrí do oblasti vedy, trocha 
ako jej propagátor, obdivovateľ a človek, 
ktorý rozumie vedeckému bádaniu z hľa-
diska jeho cieľov. Sám osebe nie je exakt-
ný vedec. Keby bol, asi by nikdy nenapísal 
túto knihu. Jednoducho, autor mal dobré 
prostredie a ľudí, ktorí mu nadŕžali.

Autor je skôr filozofom. To mu dovo- 
ľuje zaujímať k pertraktovaným problé-
mom širšie stanovisko. Nedíva sa teda na  
vedecké bádanie cez okuliare vlastného 
odboru. Preto nevychvaľuje, nepreferu-
je niektoré oblasti vedeckého zamerania 
pred inými. Napriek tomu jeho základnou 
orientáciou je biológia v najširšom poní-
maní.

Kniha je zaujímavá ako filozofia ve-
deckého bádania. Pochopiť text z tej-
to stránky nie je jednoduché. Sám mám 
osobné skúsenosti. So širokým kolektí-
vom som napísal dvojdielny Úvod do ve-
deckého bádania, spolu vyše tisíc strán. 
Niekoľko rokov som viedol semináre pre 
doktorandov zamerané na vedecké bá-
danie v biomedicínskych vedách. V kni-
he Ako funguje veda som nenašiel nič, čo 
by bolo v rozpore s mojimi názormi ale-
bo s tým, čo som o vede napísal. Príčinou 
je to, že autor predkladá problémy vedy 
z inej stránky. Podrobuje kritickej analý-
ze známe a aj menej známe pokusy. Na 
jednoduchších objasňuje podstatu fungo-
vania vedy.

Uvedomujem si, že napísať niekoľko  
viet k 237-stranovej knihe sa vlastne 
ani nepatrí. Preto nepíšem hodnotenie, 
ale iba informáciu o knihe. Zhodnote-
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nie knihy, jej prínos sa ukáže neskôr. Tak 
to býva, že prečítané sa inkorporuje do 
myslenia vedeckého pracovníka a štú-
diom získané poznatky potom nie sú citá-
ciou, ale užitočnosťou vo vedeckom báda-
ní a pri riešení vedeckých problémov. Prá-
ve tu, v tomto bode je zmysel knihy. Toto 
je kniha o vede, nie o výskume. Samotný 
termín výskum by sa mal týkať skúmania, 
teda hľadania vhodnej alternatívy niečo-
ho. Vedecké bádanie je hľadanie podsta-
ty. Veda je poznanie a nie iba skúmanie. 
V tomto je kniha Ako funguje veda mimo-
riadne cenná.

Napísať podrobnú analýzu knihy by 
asi znamenalo napísať text, ktorý by ju 
rozsahom presahoval. Potvrdzuje to aj 
obsah knihy. Pod relatívne jednoduchým 
nadpisom kapitoly (napr. Aký vplyv má 
káva na zdravie?) sa „skrývajú“ až priveľ-
mi detailné informácie o molekulách, gé-
nových poruchách s vedecky akceptova-
teľnými vysvetleniami. Je to úžasný „po-
nor do sveta molekúl“ s následným vy-
svetlením, zjednodušením, v čom je autor 
veľký majster. Dosahuje tým nielen objas-
nenie problému, ale zvyšuje atraktívnosť 
textu. Jeho text nie je deskripciou problé-
mu. Autor „vytvára problém“, ku ktorému 
zaujíma stanovisko. Možno by bolo vhod-
né usporiadať text iným spôsobom. Mo-
hol byť členitejší, aby vynikol názor auto-
ra a pôvodné informácie. Pri takomto prí-
stupe by sa zvýraznilo stanovisko autora, 
ale sťažila by sa „čitateľnosť“ a ľahká per-
cipovateľnosť textu. Pritom autor uvádza 
aj zdroje, originálne publikácie.

Pre profesionála sú odborné stanovis-
ká a termíny ľahko percipovateľné. Há-
dam mohol „veľmi aktívny“ preklada-
teľ doplniť index o niektoré zdanlivo ne-
problémové termíny so zložitou podsta-
tou. Ako príklad uvediem termín „meta-

analýzy“. Neviem, do akej miery si čitateľ 
predstavuje skutočný obsah metaanalýz 
a či „neprofesionál vo vede“ vníma meta-
analýzu iba ako druh analýzy. Pretože po-
chopiť analýzu analýz nemusí byť jedno-
duché.

Celej knihe slúži však na úžitok najmä 
to, že ju preložil vedecký pracovník z ob-
lasti experimentálnej onkológie a farma-
kológie. Nemal som na porovnanie ori-
ginálny anglický text. Napriek tomu si 
myslím, že prekladateľ dotváral autorove 
myšlienky nielen do elegantnej formy ve-
deckého štýlu jazyka, ale že jeho vplyv cí-
tiť na každej strane.

Prekladateľ svojou samostatnou záve-
rečnou kapitolou urobil knihu zrozumi-
teľnou pre každého. Objasňuje v nej vy-
brané skutočnosti a termíny, ktoré autor 
pertraktoval v knihe. Vďaka tejto kapitole 
môže knihu pochopiť aj intelektuál z inej 
ako biologickej a medicínskej oblasti. Vy-
davateľ azda mohol umiestniť preklada-
teľove vysvetlivky hneď po každej prísluš-
nej kapitole. Prínos prekladateľa je obrov-
ský. Vo vedeckej literatúre som sa nestre-
tol s podobnou skutočnosťou. Preklada-
teľovi sa podarilo neuveriteľne jednodu-
cho a pritom exaktne ozrejmiť skutočnos-
ti, bez ktorých je, predpokladám, aj ang-
lický originál ťažšie percipovateľný. Zro-
zumiteľne opisuje zložité postupy, me-
chanizmy a metódy, ktoré sa používajú 
vo vede a s ktorými sa každý občan dosť  
často stretáva. Prekladateľ „profesionál-
ne“ opisuje napríklad Caenorhabditis ele- 
gans alebo Drosophilu melanogaster a ďal- 
šie skutočnosti. Viem, že „na internete“ je 
množstvo informácií o nukleárnej mag-
netickej rezonancii (NMR), o pozitróno-
vej emisnej tomografii, o anatómii mozgu 
a o množstve ďalších skutočností a zloži-
tých dejov. Myslím si, že občan sa v tých-
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to informáciách na internete „utopí“. Ak 
siahne po tejto knihe a prečíta si prekla-
dateľove vysvetlenie, určite pochopí pod-
statu. Prekladateľ ozrejmuje aj logické 
postupy vo vede. V dôsledku týchto sku-
točností je kniha aj informáciou o tom, 
„ako sa veda robí“ a nie iba „ako fungu-
je“. Keby sa ma autor spýtal na názor, po-
vedal by som mu, aby prekladateľa pri-
bral za spoluautora pri ďalšom vydaní tej-
to knihy.

Názov knihy Ako funguje veda vysti-
huje jej obsah. Pri letmom vnímaní ná-
zvu by sme si mohli myslieť, že je to ná-
vod, metodológia vedy a vedeckých po-
stupov. Dovoľujem si povedať, že nie je. 
Toto nie je návod, „ako robiť vedu“, toto 
sú analýzy a ponor do vedeckého báda-
nia. Deskripcia niektorých postupov je 
iba prostriedkom na preniknutie do pod-
staty.

Profesionálne som „zaťažený“ medi-
cínou. Viem, že teraz sa viac ako kedysi 
mnohé skutočnosti „objasňujú“ detailný-
mi analýzami, kazuistikami. Ide o roz-
bor ochorenia u jedného človeka. Na to 
sa v angličtine používa výraz „case“, nie-
kedy „case report“. Pri štúdiu knihy som 
mal niekedy pocit, že autor si analogic-
ky „vybral“ niektorú situáciu z vedeckého 
bádania, na ktorej potom objasnil svoj zá-
mer – ukázať, ako veda funguje. Podari-
lo sa mu to.

Čitateľ po preštudovaní tejto kni-
hy určite získa pravdivejší obraz o tom, 
čo je vedecké bádanie. Exaktný vedec sa 
pri čítaní poteší z iného rozmeru vedy 
a z nadhľadu, v ktorom niekedy zaostá-
vame pre hlboký ponor do detailov. Mys-
lím si, že pre doktorandov z prírodoved-
ných odborov by to mala byť povinná štu-
dijná literatúra.
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ĽÚTORIADKY 
ZA MILANOM LALUHOM

Dejiny umenia sú okrem iného aj deji-
nami výrazných osobností. Bez Milana La-
luhu (11. 11. 1930 – 10. 11. 2013) si len 
ťažko vieme predstaviť novodobý pohyb 
nášho výtvarného umenia. Milan Laluha 
si na svojich výpravách za poznaním zvo-
lil vlastnú cestu, aby otvoril dvere sebe 
samému aj nám. Nepreberal cudzie vply-
vy, asimiloval ich vo význame pripomí-
najúcom biologický proces, v rámci kto-
rého organizmy prijímajú látku a energiu 
z vonkajšieho prostredia. Laluha sa sto-
tožnil so všetkým, čo tvorí jeho svet, kto-
rý preniká k nám, do ktorého vstupoval 
ako dieťa, ktorého sa zmocnil a neskôr ho 
vyniesol na svetlo, po svojom – „laluhov-
sky“. Stal sa jeho zosobnením a aj zosob-
nením samého seba. Povedané v kategó-
riách informatiky – stal sa nosičom ideí 
a informácií o svojom svete a súčasne por- 
tálom vstupu do vlastného vnútra. V cel-
ku i detailoch.

Maliar so šticou čiernych vlasov, os- 
trým pohľadom a hustou bradou, ako ho 
poznáme zo stoviek autoportrétov na-
kreslených ceruzkou a namaľovaných ole-
jom, ktorý nás pozoruje, provokuje, ako-
by nás chcel upretým pohľadom prepá-
liť. On, ktorý patrí k jedným z enfant ter-
rible slovenského výtvarného umenia 20. 
storočia, ale aj k jeho kráľom. Bez Lalu-
hu by sa nedali odhaľovať skryté kontú-

ry zložitého komplikovaného charakteru 
nášho novodobého výtvarného umenia. 
O to smutnejšie rezonovala v médiách 
správa, ktorá nás zastihla v ranných hodi-
nách novembrovej nedele, oznamujúc, že 
v noci 10. novembra 2013, deň pred do-
vŕšením 83. narodenín, Milan Laluha zo-
mrel v Bratislave.

Na scénu vstúpil ako autor, ktorý za-
ujal už úvodnými fázami svojej tvorby. 
Nadviazal na odkaz Paula Cézanna, Fer-
nanda Légera a na tvarovú reflexiu kubis-
tickej revolúcie v umení. Spolu s pokusmi 
o odkrytie základnej osnovy skutočnos-
ti, ku ktorým ho zvádzal príklad ruské-
ho maliara Kazimira Maleviča. To všetko 
zotrvávalo v jeho diele v rôznych modi-
fikovaných podobách a motivických va-
riáciách až do záverečných rokov života. 
Z faktografie: Bol spoluzakladateľ Sku-
piny Mikuláša Galandu (1957), účastní-
kom XXXIII. Bienále v Benátkach (1966), 
nositeľom Ceny Osvalda Liciniho, Ceny 
Cypriána Majerníka, Radu Ľudovíta Štú-
ra a ďalších vyznamenaní. Reprezentoval 
naše umenie na výstavách doma i v za-
hraničí. Jeho obrazy sa stali vyhľadáva- 
ným artiklom štátnych galérií aj súkrom-
ných zberateľov umenia. Do Bratislavy  
prišiel z Mičinej (narodil sa v Tekovských 
Lužanoch). Mičiná, to bol pre Laluhu ves- 
mír a vesmír, to bola preňho Mičiná. Na-
trvalo. 

O Milanovi Laluhovi sa toho napísalo 
veľa. Platí to v konkrétnych súvislostiach, 

SP 1_14.indd   140 16. 12. 2013   12:02:37



s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  1  141

napríklad biografických, ale aj iných, kto-
ré vyvierajú zo zásobnice umenovedných, 
interpretačných alebo, ak chceme, axio-
logických zámerov. No nie všetko, s čím 
sa stretávame, je opakovaním známych 
právd.

Milan Laluha vstúpil na scénu sloven-
ského výtvarného umenia v päťdesiatych 
rokoch minulého storočia. V jeho rozpä-
tí sa etablovala súvislá generačná vrstva 
pozostávajúca z viacerých predstavite-
ľov maliarstva, sochárstva a grafiky. La-
luha medzi nimi od počiatku upozorňo-
val maliarskou, kresliarskou, grafickou aj  
ilustrátorskou tvorbou, v rámci ktorej nad- 
väzoval na odkaz klasických prejavov 
predstaviteľov európskej a svetovej výtvar-
nej moderny. Zvlášť pokiaľ máme na mys-
li jeho maliarske záznamy krajín a figúr 
charakteristické spontánnou „živou“ fa-
rebnosťou, kombináciou deleného a splý- 
vavého rukopisu a konštruktívnou líniou. 
Odrážajú typické črty umelcovej výtvar-
no-umeleckej transpozície skutočnosti,  
ktoré možno vypozorovať od čias jeho štú- 
dia na VŠVU v Bratislave v rokoch 1950 
– 1955 (u prof. Ľudovíta Fullu, Bedricha 
Hofstädtera, Jána Želibského, Dezidera 
Millyho a Ernesta Zmetáka). Základnými 
vyjadrovacími prostriedkami sa mu stali 
pevná línia a sýta farebnosť. Tie potom 
zohrávali jednu z rozhodujúcich úloh  
v jeho celoživotnom diele.

Milan Laluha žil v rokoch 1955 – 
1957 v Dolnej Mičinej a následne v Mar-
tine (1958 – 1963). Od roku 1963 pôso-
bil v Bratislave. Jeho výtvarný program 
poznačila objemová štylizácia v obrazoch 
s civilnou tematikou, kde dominuje pev-
ná kresba a odvážne zjednodušená fareb-
ná plocha. Neskôr kládol dôraz na expre-
sivitu a dramatickosť v olejomaľbách, kde 
spájal figurálny motív s fantazijnou inšpi-

ráciou v kompozíciách založených na ge-
ometrickej osnove. V rôznych modifikáci-
ách a variáciách používal výjavy z bežné-
ho života, vidiecke motívy, spomienky na 
detstvo reprezentované zjednodušeným 
záznamom (dom, strom, pole, hora, ľud-
ské postavy a pod.). Často sa vracal k mo-
tívom, ktoré potom rozvíjal do akéhosi  
výtvarného pásma, čo zdanlivo nemá 
začiatok ani koniec. Stelesňoval v ňom 
zhmotnený extrakt pocitov zo spomienok 
na detstvo a roky dospievania v Dolnej 
Mičinej. Badať tu vedomie súvislostí, vý-
poveď o dobe s odkazom na tradície pred-
kov. Jeho obrazy sú ako ikonické symbo-
ly, znaky vidieckeho prostredia, kladie 
nám ich pred oči prostredníctvom veľkých  
a ostrých oblých línií tvoriacich siluety 
domov, stromov, figúr tetiek a chlapov, 
ktorých spoločným menovateľom je lége-
rovsko-malevičovský princíp mohutnosti. 
Sám sa charakterizoval slovami: „Keď ma-
ľujem, ohmatávam prázdne plátno, zbeh-
ne sa mi to celé do akéhosi vzorca a k ta-
kým pocitom, že ide o sochársky kubistic-
ký pôdorys pri existovaní rozmerov a tva-
rov v priestore. Teda že ide o esenciu, nie 
o obraz, ktorý má priestorovú hĺbku. Na-
maľovaná krajina potom už nie je stava-
nou krajinou, ale vzorec krajiny. Samotný 
obraz vytvára na jednej strane svoj vlast-
ný svet, monumentalizuje a zlyričťuje ho, 
na druhej strane spôsobuje prerastanie 
dynamiky obrazu do skutočného sveta.“

Milan Laluha namaľoval množstvo ob-
razov, no kompletné „spracovanie“ jeho 
tvorby na seba ešte len čaká. Umelec zo-
mrel, no jeho tvorba tu zostala s nami. 
Taká, aký bol jej autor. Neustále sa vra-
cal k jednej a tej istej téme: k „pomeru“ 
človeka a sveta. Pri hľadaní a odhaľovaní 
tohto vzťahu sa nedalo postupovať inak, 
než neustále prenikať do jeho vnútra. Tak 

SP 1_14.indd   141 16. 12. 2013   12:02:37



142 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  1

ako to robil on. Lacné kĺzanie po povrchu 
totiž ešte nikdy nič jedinečné neprinieslo. 
Dielo Milana Laluhu preto bolo, je a zo-
stane jedinečné a osobité – ako to, čo je 
nám vlastné a blízke.

Ľ U B O M Í R  P O D U Š E L

LABORATÓRIUM

ZEM SA TRASIE

Zemetrasenia u nás chápeme ako 
čosi, čo sa deje iba v novinách alebo te-
levíznych správach o exotických či as-
poň vzdialených krajinách. Aj to len raz 
za niekoľko rokov. Profesor P. Moczo však 
upozorňuje, že vzácnosťou rozhodne nie 
sú: „Ročne vznikne viac ako 3,2 milióna 
zemetrasení s magnitúdom väčším ako 
jeden a desiatky miliónov tzv. mikroze-
metrasení, ktoré sú zachytiteľné citlivý-
mi seizmometrami.“ Našťastie v prieme-
re len jedno zemetrasenie ročne je také 
veľké, že vo forme seizmickým vĺn uvoľní 
viac energie ako všetky ostatné zemetra-
senia za rok dokopy.

V októbri 2013 bolo v celej južnej čas-
ti Viedenskej kotliny citeľné zemetrasenie 
so silou 2,8 stupňa Richterovej stupnice. 
V rovnakej oblasti už došlo opakovane 
k viacerým zemetraseniam. Otrasy z 20. 
septembra, ktoré dosiahli silu 4,3 stupňa 
Richterovej stupnice, spôsobili aj menšie 
škody na objektoch. Začiatkom októbra 
tu registrovali otrasy s magnitúdom 4,2, 
pričom v oboch prípadoch bolo zemetra-
senie citeľné aj vo Viedni.

V tom istom období zemetrasenie so 
silou 7,6 stupňa zasiahlo oblasť ležiacu 

asi 350 kilometrov východne od japon-
ského ostrova Honšú. Oblasť Fukušimy, 
miesto havárie jadrovej elektrárne z roku 
2011, varovali seizmológovia pred nebez-
pečenstvom približne metrovej prívalovej 
vlny cunami.

V novembri postihlo pobrežie ruského 
Ďalekého východu zemetrasenie s mag-
nitúdom 6,6. Krátko nato zemetrasenie  
s magnitúdom 4,8 zasiahlo strednú časť 
Grécka. Takýchto zemetrasení je ročne až 
120. Podľa archívnych materiálov zabilo 
zemetrasenie v roku 856 asi 200 000 ľudí. 
Našťastie zemetrasenie nie vždy zasiahne 
husto obývané územie.

Profesor Moczo upozorňuje, že vzhľa-
dom na možné následky je dôležité aj to, 
kde sa nachádzajú najhustejšie obývané 
ľudské sídla a na akom podloží stoja. 
Príkladom je najväčšie mesto sveta Mexi- 
co City. Podľa rozhodnutia jeho niekdaj-
šieho dobyvateľa Hernána Cortésa sa 
dnes mesto rozrastá na vysušenom jazere 
a umelo navezenej zemine. Katastrofické 
následky sa prejavili pri zemetrasení 19. 
septembra 1985. Epicentrum zemetrase-
nia bolo na západnom pobreží Mexika, 
asi 380 km od hlavného mesta. Medzi 
pobrežím a hlavným mestom k nijakým 
väčším škodám nedošlo, ale v hlavnom 
meste v priebehu niekoľkých sekúnd za-
hynulo viac ako 9 500 ľudí, vyše 100 000 
ich zostalo bez prístrešia a priame materi-
álne škody presiahli sumu vyše 4 miliárd 
amerických dolárov. Profesor P. Moczo  
k tomu dodáva: „Vinníkom bola vzájom-
ná rezonancia podložia a nevhodne kon-
štruovaných budov. Ak by hlavné mesto 
Mexika nestálo na jazerných sedimentoch 
a navážkach, k takej tragédii by nedošlo.“

Kuriózne na tom je, že priamo v srdci 
najväčšieho mesta na svete, na námestí El 
Zócalo, sa chystá ambiciózny projekt „ze-

L
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modrapu“, teda veľkej podzemnej stavby 
v podobe dutej pyramídy (a tým aj prístu-
pu svetla) do hĺbky tristo metrov, ktorá 
by mala mať až 65 poschodí. Ktovie, ako 
si stavitelia poradia s hrozbou zemetrase-
ní...

KURIOZITY DNEŠNEJ VEDY

Nečakanou kuriozitou je informova-
nie o pokroku vo vede v pravidelnej roz-
hlasovej rubrike Jána Mečiara. Niekedy 
vzrušene oznamuje úplné samozrejmos-
ti (napríklad, že jedlo ovplyvňuje dlho-
vekosť), inokedy oznamuje „objav“, kto-
rý hádam ani nemôže myslieť vážne! Na-
príklad, že nejakí vedci pozorovali neví-
daný úkaz empatie žirafej matky, ktorá až 
hodinu postávala nad mŕtvolkou svojho 
mláďaťa, ktoré uhynulo. Najskôr nás Ján 
Mečiar ubezpečí, že nikdy nikto nič také 
nepozoroval a smútenie je v zvieracej ríši 
skutočne skôr raritou. Vzápätí však ozna-
muje, že toto jediné, náhodné pozorova-
nie môže byť prelomovým kotrmelcom 
výskumu, lebo čo ak sa nájde ešte jed-
na žirafia matka, ktorá sa takto zabudne 
a zapózuje ďalšej vedeckej výprave?! Sko-
ro by bolo sympatickejšie konštatovanie, 
že za tie roky popularizácie vedy si tento 
tiež populárny moderátor z nás jednodu-
cho raz za čas vystrelí.

OSOBNOSTI SLOVENSKEJ 
VEDY

RNDr. Ľubomír Kováčik, PhD., je vy-
sokoškolský učiteľ odboru fykológia a po- 
lárny vedec pôsobiaci ako zástupca ve-
dúceho katedry na Katedre botaniky 
PríF UK v Bratislave. Dlhodobo pôsobil 

v Čechách: Botanický ústav AV ČR v Tøe-
boni (1988 – 1997) a Biologická fakulta 
Juhočeskej univerzity v Českých Budějo-
viciach (1991 – 1996), ale aj inde v za-
hraničí (Universita tegli Studi di Roma 
Tor Vergata, Universidade de Santa Cruz 
do Sul – Brazília, Ústav hydrobiológie 
a v Botanickom ústave Akadémie vied 
v ukrajinskom Kyjeve). Významné sú je- 
ho vedecké pobyty na ostrovoch v Juž-
ných Shetlandoch v Antarktíde (v rokoch 
1989 – 1990, 1992 – 1993, 2002, 2003, 
2010; posledné štyri v rámci Brazíl- 
skeho národného antarktického progra-
mu) a v Arktíde na súostroví Svalbard 
(2008). Jeho výskumy sú zamerané na štú-
dium mikroskopických cyanobaktérií a rias  
v odľadnených územiach, ich adaptovanie 
na extrémne klimatické podmienky, izo-
láciu kmeňových kultúr, vegetačné ma-
povanie polárnych oáz a prípravu prehľa- 
du tamojšej mikroflóry rôznych terestric-
kých i sladkovodných biotopov. Aj pre 
verejnosť sú zaujímavé jeho štúdie epi-
litických mikroskopických cyanobakté-
rií a rias predovšetkým v hypogeálnych 
prostrediach (románske pohrebisko vo 
Vatikáne a v šiestich rímskych katakom-
bách) a ich biodeteriorizačný účinok na 
kameň a ďalšie substráty umeleckých diel 
s využitím molekulárnych laboratórnych 
techník. Pôsobil a ešte vždy pôsobí ako 
vedúci alebo spoluriešiteľ dvadsiatich ve- 
deckých projektov domácich i zahranič-
ných grantových agentúr. Bol ocenený 
striebornou medailou k 20. výročiu po-
ntifikátu Jána Pavla II. (2001). Je zaslú-
žilým a čestným členom Slovenskej bo-
tanickej spoločnosti (2011) a nositeľom 
Holubyho medaily Slovenskej botanickej 
spoločnosti.

G U S TÁ V  M U R Í N
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LITERÁRNY ANTIKVARIÁT

KOMÉDIA PLNÁ CITOV

Motto:
Moje støevíčky jsou jako ze zlata,
když je mám, pøipadám si hrozně bohatá,
ty si vezmu jen v onen slavný den,
když si sednem do kočáru ty a já...

E D I TA  Š TA U B E R T O VÁ

Nie, nebojte sa, sľubujem, ďalší sled 
textu vás nebude podnecovať ani dráždiť 
do spevu. Pôjde pekne po starom o knihu. 
Autor: František Rachlík, titul: Komedie 
plná lásky, román o Jindøichovi Mošno-
vi. Zväzok som dostal do daru od známej. 
Našla ho vyhodený v chodbe bytovky.

Šesťsto strán textu podáva príbeh jed-
ného z dobovo najznámejších, azda až le-
gendárnych hercov českého Prozatimné-
ho divadla v šesťdesiatych až osemdesia-
tych rokoch 19. storočia. Jindøich Mošna 
bol v danom čase a priestore skvelý inter-
pret komických úloh – či už v hrách Jo-
sefa Kajetána Tyla alebo Nikolaja Gogo-
ľa. Jeho osud na pozadí histórie prináša 
čitateľom stretnutia medziiným s Janom 
Nerudom, Antonínom Dvoøákom, Bedøi-
chom Smetanom, Mánesom či s dlhoroč-
nou priateľkou a milenkou Jindøiškou 
Slavinskou, ktorá bola Mošnovou kolegy-
ňou v divadle.

Nuž a pokiaľ ide o hlavného hrdinu... 
Striedavo a zároveň súčasne figuruje v zá- 
pletke „dvojmilostného románu“. Línia 
vzťahu k herečke je melodramaticko-me-
lancholická, vzťah k dievčine z dediny je 
máličko veseloherný, pripravený naslad-
ko, s patričným happy endom. Áno, aby 

sme nezabudli, víťazí príklon k ľudu... 
Mošnova manželka ako väčšina osôb vy-
stupujúcich v príbehu je postavou nie vy-
myslenou, ale autentickou.

Na margo ľudovosti nasledovné.
Prvé vydanie sa zjavilo roku 1954. Tes-

ne po orgiách budovateľstva príbeh pri-
náša právo na intímny cit. S rafinovanou 
jednoduchosťou očakávaná plocha páto-
su je vykrytá vlastenectvom. Avšak po-
stava Kalousa, staršieho priateľa z radov  
robotníkov, hlavného hrdinu nezavedie 
do vírov intríg revolúcie, lež... do krčmič-
ky za vyvolenou srdca. Rady naberajú iný 
smer. Koná sa návrat k človeku. Fintu boja 
o právo na normálne slovo si už dnes, na-
šťastie, nemusíme všímať ani uvedomo-
vať. Práve preto sa príbeh číta dobre.

Sentiment knižky stáva sa dojímavým 
na miestach predvádzania jednoduchos-
ti. Prehnanosť prejavov emócií pred zá-
stancami socialistického realizmu v čase 
vzniku, neskôr pred kritickejšími čitateľ- 
mi či znalcami vyžadujúcimi odstup, Rach- 
lík zdôvodňuje žánrom. Román je kon- 
cipovaný v atmosfére titulu: Komedie plná  
lásky. S právom na cukríkovosť, ale i ús-
mev. Akokoľvek láskavý, predsa len pri-
pomínajúci – neberte ma celkom vážne. 
Iba trocha... s citom... pre mieru odstupu 
a ponoru.

Mošna je hrdinom typu. Drobný český 
človiečik prežívajúci za každých okolnos-
tí. Je v ňom trocha dosť Švejka... s príme-
sou pána Broučka, no so zväčšeným, zdô- 
razneným srdcom a tlmenou zlomyseľnos-
ťou. Na miestach, kde by Svatopluk Čech  
a Hašek pritlačili, Rachlík zjemňuje. Po 
časoch otrasov prináša vieru v dobro, ži-
vot, poctivosť ľudí, takých, akí žijú a ako 
ho žijú. Je zámerne protikritický, kon-
štruktívny. Pomáha udržiavať, šíriť, upev-
ňovať azda aj ilúziu... Ibaže spisovateľ,  

A
L
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ktorý pretrval Protektorát a spolu s ním 
necelých desať rokov po vojne a trocha  
menej po odsune troch miliónov Nemcov 
(absolútnom dôkaze dobrosrdečnosti čes-
kého národa), a väčšina potenciálneho 
publika živelne cítia potrebu ilúzie ako 
aktu sebazáchrany nielen na javisku. Kto 
žije s vedomím, že je zlý, stáva sa veľmi 
ľahko a definitívne zlým, niekedy je teda 
z prakticky psychologického hľadiska lep-
šie klamať. Najmä ak má lož tvar, zámer, 
pointu, krásu, hĺbku a srdce. Napokon –  
pretože v kontexte českého národného  
obrodenia bolo náboženské do značnej 
miery prevrstvené, vytlačené a nahrade- 
né národným – príklon k istotám prá-
ve tohto obdobia mal pre našich západ-
ných susedov z duchovného a etického  
hľadiska prinajmenšom dvojnásobný vý-
znam. Pravdaže, vrátane zvýšenia nebez-
pečenstva pátosu mýtotvornosti. Obrode-
nie duše po šoku z budovateľsko-stalinis-
ticko-gottwaldovských otrasov si našlo 
správny čas a miesto.

K čitateľsky vďačným a pôsobivým 
miestam románu patria pasáže v zásade 
nebeletristické, v ktorých Rachlík sledu-
je zrenie a vývoj Mošnovho talentu. Ne- 
sporne pútavým spôsobom vykresľuje 
prerod herca-improvizátora poznačeného 
vplyvmi commedie dell’arte a jarmočného 
umenia na komika charakterového typu, 
schopného a ochotného vteľovať sa do 
postáv vopred hotových textov. Figúrka, 
či postava? Postava, či človek? Hoci jed-
noducho, no o to presvedčivejšie Rachlík 
v tete predvádza „diskusiu o divadelnej 
estetike“. Jeho román je nielen knižkou 
o umení, ale i knižkou umenia, zobrazuje 
divadlo a zároveň ním je. Nielen v zmysel 
presahu veseloherne-melodramatického 
mimo javiska, ale aj doslovne – prostred-
níctvom priamych citácií a zobrazenia 

jednotlivých Mošnových výstupov na ja-
visku podaných s citom pre napätie – tak, 
že sa cítite ako fanúšik futbalového zápa-
su priamo ani nie na tribúne, ale na ihris-
ku. V českej literatúre asi ťažko nájdete 
román, ktorý by väčšmi dýchal divadlom, 
láskou a obdivom k nemu… a znalosťami. 
Okolností, udalostí, spoločensko-historic-
kých prevratov či takmer- a akožepre-
vratov (vojna rakúskej monarchie s Ne- 
meckom roku 1866), ale i anekdot a his- 
toriek. Konkrétnosťou detailu zrejme vďa- 
ka priestorovo bližšej téme predstihol  
Rachlík esteticky, vďaka zmyslu pre umier- 
nenosť a väčšmi tlmenú tonáciu bez jar-
močných pokrikov a pátosu, väčšmi vyvá-
žený inšpiračný zdroj autora, známy ro-
mán Františka Kožíka Najväčší z pierotov 
(1939) venovaný legende francúzskeho 
divadla mímovi Debureauovi.

Mimochodom a samozrejme – efekt 
presahu a splývania javiskového so živo-
tom nemusí byť a ani nie je len fintou vtla-
čenou textu zvonka Rachlíkom, ale i dô-
sledkom vnímavého odpozorovania psy-
chiky a psychológie hercov. Kto hrá čas-
to, mnoho a rád, dostáva sa do pokušenia 
hrať stále... Hoci odľahčene so zjemňujú- 
cimi obchádzkami predsa sa prostredníc- 
tvom postavy Mošnu dotkneme citlivých 
otázok pravdy a lži na hranici ilúzie a sku- 
točnosti... azda aktuálnych nielen pre her- 
cov.

Autor románu František Rachlík sa 
narodil roku 1904 v Nymburku. Mestečko 
malebne rozložené v ohybe Labe sa sta- 
lo dejiskom jednej z najpôsobivejších scén 
vystúpení kočovnej spoločnosti hercov,  
s ktorou mladý Mošna vandroval. Na fi-
lozofickej fakulte v Prahe absolvoval štú-
dium filozofie a dejín umenia, v rokoch 
1950 – 1954 pracoval ako divadelný dra-
maturg. Knižne debutoval počas Protek-
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torátu napísal niekoľko humoristických 
románov plných bodrého humoru jed-
noduchých mestských a dedinských ty-
pov (výrečne pôsobia už samotné názvy – 
I dejž to pánbu, holenkové či Pozdrav pán-
bu, pane Randák, obe s vročením 1940), 
ktorý mal na cenzúru pôsobiť (a pôsobil). 
V prvej polovici štyridsiatych rokov vydal 
Rachlík v rámci spomenutého žánra po-
stupne štyri knižky (čo najväčšmi neškod-
ne, no zároveň mal optimizmom „zohriať 
utrápené srdcia krajanov“). Vzdelanec 
Rachlík používal v týchto dielach mimo-
riadne obratne obecnú češtinu i dialekty. 
Bol majstrom nielen divadelnej štylizácie.

V podmienkach budovateľského ošia-
ľu po roku 1948 nezostal vonkoncom mi- 
mo. V súlade s líniou historického hero-
izmu v nadväznosti na pokrokové tradí-
cie husitizmu propagovanou vlastné myš-
lienky napísal roku 1948 drámu Jan Žiž-
ka, o tri roky pridal knižku pod názvom 
Pro slovo a chléb, črty z čias Božích bo-
jovníkov, pozostávajúcu z cyklu kratších 
prozaických útvarov. Otočený na správnu 
stranu si práve on mohol roku 1954 do-
voliť v románe zmenu smerom k intimi-
zácii. Zachytenie v literatúre úplne samo-
zrejmých javov sa nestalo „bojom“ vďaka 
Rachlíkovej obratnosti vo voľbe námetu. 
Žiaden ani najostrejší cenzor sa ani v ča-
soch proletárskeho internacionalizmu ne-
odvážil siahnuť na dielo zobrazujúce po-
svätné počiatky pokladu národa v národ-
nom divadle. A tak si namiesto obrazu re-
volučných bojov mohli čitatelia vychut-
nať šteklivé vyznania hercov či do celku 
diela vložený tragikomický románik lásky 
herečky k zranenému vojakovi, ktorý po 
porážke rakúskej armády príde do Prahy, 
dá sa ošetrovať... až pri neskoršom vyšet-
rovaní vysvitne, že chlapík je zbeh z ar-
mády víťazného nemeckého Pruska... Pod 

povrch romance ukrytá nechuť k akým-
koľvek vojnám už hlbšia byť nemôže. Nuž  
v mene strachu a pokoja môže, smie, vie 
sa hrať ďalej a žiť aj s úsmevom. I po ro-
koch, hľa, čo nájdeme na obálke druhého 
vydania z roku 1997.

„Když jsem coby dítko dvanáctileté 
objevil v knihovně svých rodičů dílo pana 
Rachlíka Komedie plná lásky, netušil jsem, 
jak mocný čtenáøský zážitek mi pøinese. 
Je to kniha z kategorie těch, které se čtou 
jedním dechem a po pøečtení nás nutí, 
abychom se k nim stále a stále vraceli“ 
(Ing. Peter Martinec, øeditel divize nakla-
datelství Goldstein and Goldstein).

V rámci návalu sebaobranného pseu-
dointelektuálskeho cynizmu nedá mi dru-
hej vete citátu neprisunúť prirovnanie  
k „lepáku“, za starých čias sa tak hovorilo 
nielen suchému zipsu na topánkach, ale 
slangovo aj tancu – v podstate bez ohľadu 
na postupnosť krokov –, v ktorom dvoji-
ce aj v rámci konvencií smeli mať k se- 
be bližšie, ako sa patrí, tak aby sa to ešte 
patrilo... Nuž, čo je dojímavé, môže byť  
i smiešne, lepkavé, nákazlivé... ako me-
lódia českej parafrázy gýčovitej country 
piesne úvodného motta, ktorú nie a nie 
vyhnať z hlavy... Napokon... ako by som 
mohol uspieť na mieste, keď aj vyššie Ing. 
riaditeľ divízie... smrk... azda použil vrec-
kovku... proti slzám od smiechu...

M I L O Š  F E R K O

ZA BENÁTSKYM BIENÁLE

V roku 1955 prihlásil americký ume-
lec talianskeho pôvodu Mario Auriti na 
patentovom úrade USA projekt s názvom 
Il Palazzo Enciclopedico. V budove vyso-
kej 700 metrov v tvare stupňovitého ku-
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žeľa sa mala na 136 poschodiach umiest-
niť celá veda a všetky vynálezy uskutoč-
nené ľudskými pokoleniami. Komisár 55. 
Bienále výtvarného umenia v Benátkach 
(jún – november 2013) Massimiliano Gi-
oni si od neho vypožičal nielen názov, ale 
aj koncepciu celej výstavy – čím zhrnul už 
zopár rokov trvajúci proces hľadaní iných 
než dosiaľ záväzných výtvarných paradi-
giem.

Neúčinnosť viery v kladné výsledky 
pôsobenia vysokých technológií a globál-
nej ekonómie splodila tak arabské revo-
lúcie, ako aj radikalizáciu spoločenských 
postojov v „dvojrýchlostnej“ Európe. Niet 
divu, že na veľkých prehliadkach umenia 
posledných rokov bolo možné pozorovať 
nie iba príznaky, ale aj zdroje tohto stavu 
veci. Bez takých akcentov sa nezaobišla 
nijaká zo štyroch európskych cyklických 
výstav roku 2012 (Berlin Biennale, Mani-
festa 9 v Belgicku, Documenta XI v Kas-
seli, La Triennale v Paríži). Riaditeľ ber-
línskeho múzea Hamburger Bahnhof Udo 
Kittelmann v rámci stáleho cyklu Secret 
Universe už zopár rokov odhaľuje pre šir-
šiu verejnosť neznámych umelcov zaobe-
rajúcich sa tvorbou „celistvých“ systémov 
videnia sveta. Vlna odklonu od raciona-
lizmu vyplavila zabúdané hodnoty, nie je 
preto dielom náhody, že benátske Zlaté 
levy za celoživotné dielo pripadli dvom 
dámam, vymykajúcim sa hlavným výtvar-
ným prúdom: Marii Lassnigovej (ročník 
1919), Marise Merzovej (ročník 1926). 
Neprekvapilo ani „znovubjavenie“ Maria 
Auritiho a jeho utopického zámeru.

Znázornenie nemožného, zhmotnené-
ho v tvare triapolmetrového modelu uto-
pického paláca poňal Gioni iba ako sym-
bolický odrazový mostík na vybudovanie 
analogickej štruktúry dokladajúcej stav 
poznania podobne utopických úmyslov. 

Škatuľky v škatuľke. V hlavnom paviló-
ne na pôde benátskych záhrad Giardini di  
Castello uviedla expozíciu vlastnoručne 
ilustrovaná Červená kniha C. G. Jungom. 
Neobsahovala však obrazy Jacksona Pol-
locka, pokladané za vizuálny ekvivalent 
Jungovských teórií.

Do ďalšej sály pozývala posmrtná mas- 
ka „pápeža surrealismu“ Andrého Breto-
na, ale na celej výstave by sme márne hľa-
dali čo len jedno dielo predznamenaných 
surrealistov. Múry vytapetované tabuľami 
objasňovali antropozofickú teóriu Rudol-
fa Steinera a živo pripomínali chýrne ta-
bule Josepha Beuysa, ale Beuysove práce 
na výstave chýbali.

Práve tak sa odvíjala druhá časť Gi-
oniho expozície. Zaberala obrovské plo-
chy budov bývalého Arsenalu a začínala 
sa modelom hlavného paláca. Tu takisto 
vyčiarkol z obsahu klasické východiská 
umenia 20. storočia. Namiesto nich sme  
v oboch častiach expozície natrafili na rôz- 
ne vízie sveta tvorené umelcami, ama-
térmi, mágmi, šamanmi, zberateľmi kuri-
ozít a rojkami, ktorí siahajú do skrytých 
vrstiev svojej psychiky a k vlastným pred-
stavám o svete, tak ako z nich čerpajú na-
príklad slepí z pražskej nadácie Artevide, 
maľujúci obrazy vďaka haptickej metó-
de akademického maliara Dina Čeča. Ne-
mali sme tu teda do činenia s pozorova-
ním všednej skutočnosti, ale skôr s pro-
jekciami „vnútorného sveta“, a to aj vte-
dy, keď kamera zaznamenáva udalosti zo 
života veľkých a malých miest. Dokon-
ca aj obyvatelia Benátok, ktorých sochár-
sky portrétoval Paweł Althamer, tak na-
dobudli podobu prízrakov. Naďabili sme 
aj na ezoterické a okultistické diela, vý-
plody a postupy vytvorené pod vplyvom 
látok meniacich vedomie, práce duševne 
chorých, ako aj diela rozličných liečiteľov, 
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kozmografie z meditačných praktík alebo 
parapsychologických schopností. Prítom-
né boli vizualizácie Kafkových Denníkov  
a beštiárov z prózy Jorgeho Luisa Borge-
sa.

Samostatnú škatuľku tvorila „výsta-
va vo výstave“ Cindy Shermanovej, po-
skladaná z prác vyše dvestotridsiatich vý-
tvarníkov. Čierny pápež od Mirosława Bał-
ku tam susedil s perverznými kresbami 
Hansa Bellmera, tými istými fotografia-
mi rozličných autorov, vrátane albumov 
zo zbierky samotnej Shermanovej a situ-
ácií, ktoré naaranžovala Rosemarie Troc-
kelová s použitím cudzích diel.

V húštinách tejto osnovy ukryl Gioni 
aj svoje vlastné univerzum znalosti ume-
nia prestupujúceho alternatívne vízie sku-
točnosti. Kontrapunktom k celku boli mi-
nimalistické „syntézy všetkého“ Richar-
da Serru, Jamesa Leeho Byarsa roztrúse-
né po výstave. Expozíciu uzatvárala práca 
Waltera de Mariu Apollónova extáza.

S hlavnou výstavou súperili čoraz po-
četnejšie národné pavilóny, ako aj rozlič-
né „externé“ výstavy. Väčšinu z 88 národ-
ných zastúpení nebolo možné fyzicky ab-
solvovať, ako aj všetky mimoprogramové 
expozície (dokopy 57) rozptýlené po ce-
lých Benátkach. Počas niekoľkých „pred-
premiérových“ dní sa pozornosť návštev-
níkov sústreďovala tam, kde si bolo mož-
né prezrieť veľa výstav naraz, čiže v zá-
hradách Giardini a v Arsenale. Neodvrat-
ne tu nastávala konfrontácia toho, čo je 
individuálne, s tým, čo je globálne; do po-
predia sa teda dral vzťah jednotlivých štá-
tov k ústrednej téme. Tak to bolo v pavi-
lóne USA, kde Sarah Sze vytvorila Prenos-
né planetárium.

Väčšina sa neusilovala podriadiť hlav-
nej myšlienke bienále a realizovala vlast-
né zámery. Francúzsko a Nemecko si vy-

menili miesta. Francúzsko v nemeckom 
pavilóne predstavilo videá v Paríži býva-
júceho Albánca Anriho Salu s námetom 
hudby Mauricea Ravela; Nemci zaplnili 
francúzsky pavilón ukážkami tvorby Čí-
ňana Aj Wej-Weja, juhoafrického fotogra-
fa Santua Mofokenga, fotografky Dayani-
ty Singhovej z Indie a nemeckého filmára 
s francúzskym pasom a iránskym otcom 
Romualda Karmakara. Oba štáty tak dali 
príklad pokročilej politickej korektnosti  
a súčasne presunuli pozornosť divákov 
na iné problémy než na tie, ktoré trápia 
ich vlastné krajiny. Túto korektnosť sme si 
všimli aj v ruskom pavilóne, ktorý zastu-
poval nemecký kurátor Udo Kittelmann 
a v Nemecku dlho žijúci konceptualista 
Vadim Zacharov. Podobné prístupy bolo 
badať na mnohých ďalších miestach: Lit-
va sa delila o priestor s Cyprom, za čo na-
pokon získala čestné uznanie. Komisárom 
estónskeho pavilónu bol čerstvý kurátor 
washingtonského Hirshrornovho múzea 
Poliak Adam Budak. Gruzínsky pavilón 
obsadila ďalšia Poľka Joanna Warszová, 
krajiny Latinskej Ameriky prezentoval 
Nemec Alfons Hug; slovenskej účasti šé-
foval bývalý riaditeľ Moravskej galérie 
Marek Pokorný; Tchaj-wan si poslúžil 
tvorbou Kateøiny Šedej; Vatikán debuto-
val na bienále s českým fotografom Jose-
fom Koudelkom.

Medzinárodnú porotu – súdiac aspoň 
podľa rozdelenia cien – neoslnila priveľ-
mi sofistikovaná a technická úroveň prác, 
ktoré nerozvíjali naratívnu polohu, hoci  
v existenciálnej rovine zodpovedali ústred- 
nému námetu bienále. Členovia poroty hľa- 
dali skôr skromné výpovede, nenápadné 
a vymykajúce sa z okruhu tradičných po- 
nímaní umenia. Taká je performatívna 
tvorba nositeľa Zlatého leva, bývalého ta-
nečníka britsko-nemeckého pôvodu s pa- 
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kistanskými koreňmi Tina Sehgala – už  
v roku 2005 tu predstavil svoje „vykon-
štruované situácie“, v ktorých prinútil ga- 
lerijných zriadencov tancovať okolo ne-
meckého pavilónu, nadšene nôtiac: „Ó!  
Aké je to súčasné, súčasné, súčasné!“ Po-
tom sa návštevníka usilovali zapojiť do roz- 
hovoru o ekonomike za preplatenie vstup- 
ného. Autor ich tentoraz zamiešal do pub- 
lika hlavného pavilónu, pričom títo si 
kolenačky pohmkávali a beatboxovali. 
Zlatým levom odmenili aj umenie progra-
movo utajené, podané z druhej ruky, ako 
„odhodený a nájdený predmet“ v premié-
rovom pavilóne Angoly. Vystavili v ňom 
okrem iného nábytok a koberce zo zberu, 
prepravné palety s haldami informačných 
plagátov, fragmenty pomaľovaných oplo-
tení a reprodukcie maliarstva talianskej 
renesancie. Zastreté „stopy umenia“, rozo-
siate po rozľahlých zákutiach starej špor- 
tovej haly, napríklad v podobe zvukov 
školného huriavku alebo predmetov poho-
dených v šatniach, ponúkla aj Litva (spo-
lu s Cyprom). Francúzka Camille Hen- 
rotová sa stala laureátkou Strieborného 
leva za film vykazujúci dosť znakov re-
portáže; americká multimedialistka Sha- 
ron Hayesová, podobne ako videoumelec 
Koki Tanaka (japonský pavilón), dostali 
čestné uznania za sfilmované sociologic-
ké experimenty, ktorých cieľom je schop-
nosť dosiahnuť konsenzus. Talian Roberto 
Cuoghi zase za sochu pripomínajúcu sta-
rý korálový útes vyvrhnutý na pevninu.

„Vzorec benátskeho bienále sa zakla-
dá na nesplniteľnej túžbe sústrediť bez-
medzné svety súčasného umenia do jed-
ného miesta: úloha, ktorá sa dnes zdá 
rovnako závratne absurdná ako Auritiho 
sen,“ napísal Gioni v úvode do katalógu.

M I R O  P R O C H Á Z K A

SPRÁVY Z VÝSTAV

V Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho 
paláci sa 22. októbra 2013 konala verni-
sáž výstavy pod názvom MILAN LALUHA: 
Objavil som motív. Výstava mala byť otvo-
rená do 10. novembra. Ráno toho istého 
dňa maliar zomrel. Početní návštevníci 
mali ešte 11. novembra v predĺženom ter-
míne možnosť pozrieť si túto mimoriad-
nu výstavu.

Ako motto k monografii, ktorú zostavil 
Juraj Mojžiš a ktorá bola prezentovaná pri 
príležitosti výstavy, je uvedený maliarov 
výrok: „Mňa osobne zaujíma úzky prob-
lém a vystačil by mi na tri životy, nie na je-
den.“ Laluha je maliarom variácií. Objavil 
svoj motív a tento motív počas celého tvo-
rivého života nestráca preňho dôležitosť.

Na prelome osemdesiatych a deväť-
desiatych rokov som pri písaní svojej 
štúdie Novodobé poetiky položila malia-
rovi otázku: „Čo znamená pre vás výber 
motívu?“ Milan Laluha ako odpoveď na-
písal: „Motív patrí k základným veciam 
výtvarného prejavu. Znamená zobraziť 
vec – situáciu – moment, ktorý mi je blíz-
ky, ktorý poznám alebo o ňom čosi viem, 
ktorý chcem namaľovať. U mňa motív, to 
je dedina a človek so svojím existovaním, 
človek, ktorého živí zem tvrdou prácou.“

Detstvo prežité v Mičinej bolo tým zá- 
žitkovým bohatstvom, z ktorého čerpal 
po celý život. „U mňa je impulzom príro- 
da a najmä spomienky,“ ako povedal. 
Milan Rúfus v súvislosti s človekom Lalu- 
hových obrazov zdôraznil, že jeho človek, 
to nie je abstraktný pojem. Je to, pove-
dané s Rúfusom, človek zdola: „A stojaci 
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tam dolu nesie na pleciach budovu sveta 
ako jeho stĺp. Laluha vôbec i v oblasti tva- 
ru, i v oblasti intelektu a etiky potrebuje  
pracovať s prvkami, ktoré sú nosné, kto- 
ré v štruktúre jeho etického nazerania  
na svet aj v štruktúre jeho obrazu majú 
význam základného kvádra, stĺpa, na kto- 
rom niečo spočíva. Laluhu to od počiat- 
ku tiahne k robustnosti, k monumentu.“

Nezabudnuteľná výstava v Pálffyho  
paláci priniesla pohľad na maliarovu tvor-
bu, ako narastala od päťdesiatych rokov 
minulého storočia. Priniesla bravúrne 
kresby, vrátane autoportrétov, ako aj in-
tenzívnu farebnosť obrazov. Je obdivu-
hodné, ako Laluha pracoval s matériou 
farby, dával farbe zvučnosť. Niekde sú to 
sýte tmavé tóny, inokedy tóny čisté, jasné 
a žiarivé, akoby zvučali fanfáry.

Laluhova tvorba, ktorá nezaprie osob-
nú ani národnú identitu, ktorá nadvä-
zuje na pevné korene tradície a zároveň  
s vlastnou identickou poetikou moderné-
ho maliara presahuje ďalej, vyrastá z hl-
bokých základov. A sú to základy zdravé. 
Na moju otázku, či vie nejakým svojím 
vnútorným naladením privolať inšpirá-
ciu, maliar odpovedal: „Áno. Chcem uro-
biť krásno.“

J A N A  P I V O VA R N Í K O VÁ

AK ZACHOVÁM JU, 
ZACHOVÁM SEBA...

V novembri 2012 odišiel spomedzi 
nás vo veku 79 rokov Ján Lenčo, filozo-
fujúci prozaik, autor kníh pre deti i diel 
sci-fi literatúry, autor esejí i publicistic-
kých žánrov. „Súčasnosť pre súčasnosť (bez 
nárokov na zapamätanie) sa zapamätáva 
v hline, súčasnosť pre budúcnosť (pre po-

tomkov) – v mramore a bronze,“ píše Mi-
chail Bachtin a my nemôžeme nedopove-
dať, že aj písmo v akte inskripcie, vpisova-
nia písmen na papyrus, papier, hádam aj 
do piesku a na oblaky a vpisovania sa do 
dejín, uchováva udalosť (hovorenia, no 
predovšetkým bytia) v podobe zapísanej 
správy a jej významu, pretože pretrvajú 
a v zmysle vytrvajú v čase, aj keď, „rico-
eurovsky“, udalosť pominie...

Ján Lenčo odišiel, no svojho času, v ro- 
koch sedemdesiatych, napísal medzi iný-
mi prózami aj správu či svedectvo o „ma-
lých“ dejoch v živote veľkých malých ľudí 
v priveľkých, totiž pre ľudskosť „prites-
ných“ dejinách. Literárne spracovanie his- 
torickej témy v Egypťanke Nitokris nado-
búda filozofujúci rozmer a diskurz pre-
rastá žánrové vymedzenie i obmedze-
nie. Lenčo, vševediaci rozprávač, štylizo- 
vaný staroegyptský pisár v meste Vesete, 
roku šesťdesiateho druhého v druhom me-
siaci doby záplav dňa dvadsiateho prvého, 
stojac pri jednej mŕtvej obyčajnej žene – 
matke, Egypťanke Nitokris, píše a rozprá-
va, aby spoznal a pomenoval svoje posla-
nie: „So svojou úlohou som osamel v tem-
nej Setovej ríši, prostred nástrah a nebez- 
pečenstiev vydaný napospas strachu a úz- 
kostiam. Zachovať tú, ktorá nebude, hoci 
bola, je mojím údelom, zachovať ju, pre-
tože bola. Chcel by som ustúpiť a mlčať, 
ale viem, ak nesplním svoju úlohu, ak ne-
zachovám tú, pri ktorej stojím, nezacho-
vám ani seba.“ Lenčovo svedectvo a spô-
sob jeho vypovedania o mŕtvej je spôso-
bom pýtania na zmysel života obyčajné-
ho človeka, ale vlastne „ozmyselňovania“ 
takého bytia aktom tvorby, ktorý nadobú-
da aj črty seba(s)tvorenia, a to vtedy, keď 
veľké dejiny rozdrvia malé bytie na prach 
a piesok, a preto mu v nich bude upretý 
„večný život“.
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Lenčo rozprávač premyslene odstupu-
je od „postavy“, ale pritom skôr prejavuje 
súcit ako necitnosť: „Premáha ma súcit. 
Premáham ho. Viem dobre, že nič tak veľmi 
nerozriedi a neoslabí reč ako slzy rozprá-
vača. (...) Pretože o tom viem, budem roz-
právať triezvo, vecne, veriac, že práve ne- 
súlad medzi mojou nezúčastnenosťou a ob-
sahom výpovede zapôsobí na všetkých, čo 
ma čítajú a počúvajú, a vyvolá záujem.“ 
A takto prehovorí ten, kto už má moderné 
ambície a kto odkryje problém presahujúci 
čas, problém tvorby a sebatvorby. Neostá-
va nám iné, iba pritakať rozprávačovi, keď 
svoje chcenie bez zvyšku zúročí a oproti 
znakom v hline, skale, mramore, znakom 
pyramídam a sochám, ale aj znakom od-
povedačom a mumifikovaným mŕtvym po- 
staví slovo, ktoré premáha a premôže čas...  
Slovo, ale presnejšie diskurz, ktorý sa ne- 
zrieka vzťahov k nesemiotickej realite 
a ktorý sa realizuje ako udalosť, no zachová- 
va sa ako význam či obsah výpovede (Paul 
Ricoeur), už „prisahá“ aj na skutočnosť, 
svojím zmyslom („čo“ diskurzu) ju zasa-
huje, metamorfuje a referenciou („o čom“ 
diskurzu) zas presahuje k bytiu vo svete.

Už sa nevypovedá „iba“ o histórii 
a jej hystérii, ale najmä o človeku z mäsa 
a krvi, o cítiacom a premýšľajúcom člove-
ku, ktorý prežil svoj život, zdanlivo bez-
významný... Egypťanka Nitokris – matka 
troch synov, matka ako svorník ich osu-
dov, zjednocujúca a spájajúca, tušiaca  
i trpiaca, ale aj osamievajúca osamelos-
ťou matky, snívajúca a potom spomínajú-
ca – sa stala „objektom“ záujmu rozprá-
vača a ten sa svojmu cieľu nespreneveril, 
aby v tušenom cieli našiel a potom naplnil 
zmysel svojho svedectva, aby pochopil, že 
zaznamenávané znaky znamenajú nielen 
jeho meno, ale prehovárajú aj o utrpení 
ľudí, ba celých životoch...

Akt písania, akt odlučovania významu 
od udalosti či manifestácie diskurzu (Paul 
Ricoeur), je pred svojím zavŕšením – zo-
mrel Ján Lenčo. No najsamprv dlho stál 
pred „tou“ bránou a „len“ zrazu mu jeho 
srdce šeplo, že je blízko cieľa..., kam už ne-
vstúpi utrpenie človeka... Pred vyše rokom 
zomrel prozaik, ktorý zachoval mnohých, 
a tak zachoval seba, zachovám ho? Pýtam 
sa a odpovede niet... Stačí si osvojiť to, čo 
bolo predtým cudzie, prisvojiť si zazna-
menanú udalosť, porozumieť... Píšem prs-
tom do piesku a potom na oblaky...

M A R T I N A  P E T R Í K O VÁ

JAZYK V URAGÁNE ZMIEN

Zvíchrený spoločenský pohyb prináša 
denne nové a nové nedorozumenia. Od-
ráža sa to vo všetkom, aj v našej rodnej 
slovenčine. Znalci tvrdia, že situácia ne-
vybočuje z normálu, veď jazyk má schop-
nosť sebaočisty, sám vytriedi to, čo nepo-
trebuje, a ponechá to, čo sa ujalo. Ľudia 
z praxe, najmä spisovatelia, však upozor-
ňujú, že nie je všetko v poriadku. Koľko 
kritických hlasov odznelo na adresu Krát-
keho slovníka slovenského jazyka za to, 
že uznáva slová, ktoré si takzvaní vzde-
lanci požičiavajú z češtiny!

Vážne varovanie vyslovil Vladimír Mi-
náč. Podľa neho „slovenský jazyk potre-
buje ťažkú a nevľúdnu prácu augiášov-
ských stajníkov, ktorí by denne vykydali 
hnoj, čo sa rýchlo navrstvuje v novinách 
a časopisoch, vo všetkých informačných 
médiách, v slovenskom parlamente, kto-
rý parlamentní otcovia ani nevládali po-
menovať po slovensky“ (Paradiso, Brati-
slava 1998, s. 305).

Záplava jazykových kazov mnohých 
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z nás rozhorčuje, no súboj s nimi vyze-
rá beznádejne. Zalistujte v časopisoch, 
v knihách, započúvajte sa do televíznych  
správ, stúpne vám adrenalín. Márne sa ke-
dysi učilo, že „nechať si niečo urobiť“, na-
príklad nechať si vyčistiť oblek v čistiarni, 
je kalk z nemčiny, dnes nás na TA3 upo-
zorňujú na reláciu venovanú kultúre(!) 
opakovaným „nechajte sa pozvať“. Po-
vedzme, že zväčša ide o výstavy, výtvarníci 
sa vyjadrujú štetcom či kladivom, nie slo-
vom, chybička sa prešmykne. A čo herci? 
Z obálky populárneho časopisu usmiata 
herečka oznamuje, že „... točí nový film“. 
V televízii sa príslušníčka staršej hereckej 
generácie zdôverí, že „všetci sa snažíme 
nájsť nejaké role“. Kritike sa nevyhnú ani 
spisovatelia. Keď Vladimír Mináč kedysi 
kritizoval novinára, ktorý urážal slovenský 
jazyk ako „bačovčinu“, dodal: „Ale mnohí 
spisovatelia – a to je horšie – ho urážajú 
tým, že ním píšu“ (Paradiso, s. 49).

Bratislava, hlavné mesto takmer na 
hranici, je vystavená svetovým vetrom, 
najmä vplyvu češtiny. Čím väčší inteli-
gent, tým viac bohemizmov: kto by to do 
nej povedal, príde na to, príde mi to tak, 
prísť skrátka, divé prasatá (v preklade Pá- 
na múch, keďže slovenské slovo sviňa už 
znie jemným ušiam priveľmi vulgárne), 
až na výnimky, útok si vyžiadal celkom 
iks obetí, vychádzka, zaslať volebnú ese-
mesku...

Kde sú tie časy, keď sa Alexander Ma-
tuška rozišiel s istou slečnou len zato, že 
mu na pohľadnicu napísala: „Srdečný po-
zdrav zasiela...“ Zásadový Alexander Ma-
tuška, ktorý vždy tvrdil, že jemu by „ryba 
s mäkkým i ani nechutila“. Matuškova 
generácia napriek svetonázorovým zmät-
kom ešte uctievala slová Písma: „Ušľach-
tilý jazyk je stromom života.“

Hrdza ľahostajnosti, ktorá rozožiera 

dnešnú slovenčinu, akoby sa nedala od-
strániť. Podaktorí jazykovedci ustavične  
a zaťato upozorňujú na nedostatky, no 
márne – čím väčšmi chyby kritizujú, tým 
viac ich pribúda!

Koľko sa len popísalo o zneužívaní  
spojky „ale“! To je ale krása, mám ale to 
šťastie, vy ale máte skúsenosti... Kto by 
sa obťažoval čítaním napríklad Krátkej 
gramatiky slovenskej, kde autor Jozef 
Mistrík (s. 152) zdôrazňuje: „PAMÄTAJ! 
SPOJKA ALE SA KLADIE VŽDY NA ZAČIA-
TOK VETY!“ Zrejme by nepomohlo, ani 
keby ministerstvo kultúry vylepilo túto 
poučku vo forme plagátov v mestskej do-
prave alebo ju posunulo byrokratom ako 
úradný príkaz. Pravda, staromilci neza-
budnú dodať, že spojka patrí na začia-
tok vedľajšej vety, lebo sa ešte pamätajú, 
ako im učitelia vtĺkali do hlavy, že hlavná 
veta sa nemá začínať spojkou „ale“, preto 
ju v jazykovej praxi tak často opravujú na 
„no“. Pravdaže, ani to sa neujalo! „Ale“ si 
vo vetách tancuje, ako sa mu páči, pod-
ľa českého vzoru sa usadí na akomkoľvek 
mieste. Zato zo školských lavíc neslávne 
známe „tak“ si dodnes udržalo postave-
nie, ktoré mu nepatrí – urputne sa drží na 
prvom mieste vo vete. Keď sme za škol-
ských čias začali odpoveď z dejepisu ale-
bo zo slovenčiny časticou „tak...“, vzápä-
tí sme počuli: „Sadni si. Päťka!“ Zapamä-
tali sme si, že maturant by mal vedieť zo-
staviť gramotnú vetu.

Dnes to zrejme neplatí, veď aj domá-
ca úloha, ktorá odjakživa patrila k škol- 
skej výučbe, sa už pokladá za porušenie 
ľudských práv. A prehrešky proti sloven- 
čine nájdeme dokonca aj v knihách urče-
ných deťom. Napríklad v Angličtine pre de- 
ti (Fragment, Bratislava 2013) je rozpráv-
ka Perníková chalúpka; o všadeprítomnom  
škaredom káčatku nehovoriac. Ešte šťas- 
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tie, že na pultoch sa ešte vždy stretneme 
s knihami Ľudmily Podjavorinskej, Má-
rie Rázusovej-Martákovej, Márie Ďuríč-
kovej... Ak dieťa nemá to šťastie, aby si 
mohlo budovať vnútorný svet v peknej 
slovenčine, vyrastie z neho bloger, ktorý 
píše a píše – cez riadky presvitá učenosť, 
vzdelanosť, úsilie vyjadriť sa, ale... Mô-
žete si lámať hlavu, koľko chcete, za ten 
svet nepochopíte, čo chce usilovný bloger 
povedať, zložitým vetám by možno ne-
rozumela ani vlastná mať. Vari je na ob-
zore babylonské zmätenie jazykov?

Kedysi sa deťom, mládeži, začínajú-
cim autorom odporúčalo: „Čítať, čítať, čí-
tať!“ Dnes, keď sú aj podaktoré knihy plné 
jazykových kazov, bude namieste upozor-
nenie, že s knihami je to ako s alkoho-
lom. Znalci vždy zdôrazňovali, že lacný 
alkohol škodí zdraviu, ak nechceme prísť 
o pečeň, treba vedieť piť – čo, kedy a koľ-
ko. Aj z kníh, ktorými sú zavalené pulty, 
treba vyberať – z podaktorej duševnej po-
travy sa môže poľahky vykľuť otrava.

V televízii či v rozhlase často počuť 
významné osobnosti, znalcov z rozličných  
oblastí života, politikov, štrajkujúcich uči-
teľov... Oplatí sa im pripomenúť Masary-
kov výrok: „Kdo chce správně česky mys-
lit, musí pøedevším správně česky mluvit.“ 
Vzťahuje sa to na všetky jazyky, aj na ten 
náš, vystavený víchrom módnych zmien. 
Správnu slovenskú výslovnosť a peknú  
vetnú melódiu počujete už len zriedka, 
napríklad z banskobystrického rozhlaso-
vého štúdia, krásu slova či vety oceníte 
takisto len výnimočne, v dielach majstrov 
jazyka, ako je napr. Štefan Moravčík. Hoci 
sa to dnes nedoceňuje, najlepšie diela slo-
venskej literatúry, dramatickej a filmovej 
tvorby plnia aj úlohu, ktorú naznačuje Ja-
roslav Kvapil: „Národy nehasnou, dokud 
jazyk žije.“

Mináč má pravdu, slovenský jazyk po-
trebuje „ťažkú a nevľúdnu prácu“.

V I E R A  Š V E N K O VÁ

PREMENY OBRAZU 
ĽUDOVÍTA HOLOŠKU

Som poctený, že mám možnosť preho-
voriť o knihe, ktorú som sledoval a v ur-
čitých žánroch aj komentoval už v rozlič-
ných fázach jej zrodu. Som však v rozpa-
koch, či teraz, keď už kniha žije vlastným 
životom a má za sebou aj viac predstave-
ní, budem vedieť nájsť nový aspekt uvá-
dzacieho a predčítavajúceho pohľadu. 
Stalo sa pre mňa výzvou nachádzať pro- 
stredníctvom jeho konvencií nové pohľa- 
dy a nádejam sa, že aj pre vás hádam 
budú osvetlením možných ciest čítania 
a porozumenia knihy Premeny obrazu. Po- 
užijem tu na pomenovanie spomínané-
ho postupu jeden z jeho anglických ná-
zov – close reading: zaujaté, na vnútorné 
súvislosti sústredené a od vonkajších či 
už vážnych alebo náhodných okolností 
a vplyvov odhliadajúce čítanie.

n

Tento druh čítania vyžaduje určitú 
disciplínu a jedným z jeho prejavov by 
mala byť schopnosť nebrať do úvahy to, 
čo už o Ľudovítovi Hološkovi viem ako  
o človeku z bezprostrednej skúsenosti 
stretnutí a sprostredkovaných informácií, 
čo je o ňom v povedomí ako o maliarovi, 
ilustrátorovi, literátovi, autorovi množ-
stva obrazov a esejí, kníh, z ktorých mno-
hé už akoby predznamenávali aj knihu 
Premeny obrazu, myslím najmä na publi-
kácie Figuralisti alebo Reč obrazu. Vo svo-
jom sústredenom a zaujatom čítaní sa po-
kúsim zistiť dve veci: 1) kto či čo je autor 
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a ako sa vpisoval do knihy, teda cez aké 
stratégie sa stáva čitateľným a aké stret-
nutia s ním nám umožňujú tieto straté-
gie, 2) čo sú v autorovom chápaní preme-
ny obrazu.

n

Kniha Premeny obrazu je navonok zo-
radením 59 príkladov slovenského ma-
liarstva od Ladislava Medňanského po 
Bohdana Hostiňáka. Pod zoradením prí-
kladov treba chápať výber krátkych, jed-
no- či dvojstranových hesiel o maliaroch 
od prelomu 19. a 20. storočia po súčas-
nosť, pričom súčasťou každého hesla je 
text a obraz, resp. obrazy. Úvod k heslám 
tvoria dve mottá a text s názvom Poznám-
ky na rube plátna a záverom hesiel je do-
slov končiaci sa citátom. Práve z doslovu 
sa dozvedáme, že výber príkladov bol na 
jednej strane subjektívny, najčastejšie mo-
tivovaný osobnou skúsenosťou a stretnu-
tím s autorom a v každom prípade s die-
lom. Na druhej strane však nebol celkom 
náhodný, ale možno v ňom vybadať inten-
cionalitu: Hološka si z Premien obrazu vy-
berá príklady vzhľadom na proces vzniku 
obrazu, jeho organický rast, vzhľadom na 
(a to je kľúčový termín) vertikálne vrst- 
venie obrazu. Autorskou ambíciou je vi-
dieť a sprístupniť premeny práve spomí-
naného vrstvenia, jeho rozmanité podoby 
na príkladoch vybratých diel. V mottách 
a citátoch vystupuje autor ako človek, 
ktorý čerpá ťažiskovo z českej a sloven-
skej kultúry a umenovedy šesťdesiatych 
rokov, keď sa konfrontovali staršie a no-
vonastupujúce generácie so silným zastú-
pením. Autor cituje a odvoláva sa tak na 
jemu určite blízkych aj píšucich maliarov 
ako Milan Paštéka alebo Rudo Filla, ale aj 
na estetikov a umenovedcov Václava Zik-
munda, Vojtecha Volavku, Oskára Čepana 
či Jána Bakoša. Rovnako sú zastúpené aj 

zvučné zahraničné mená, napríklad Julia 
Kristevová, ale aj ďalší.

Z Poznámok na rube sa vynárajú aj 
iné črty autora: je zanietený, angažovaný 
obhajca maliarstva, ktorý píše aj preto, 
že chce poukázať nielen na jeho života-
schopnosť, zdroje jeho premien, ale aj na 
nezastupiteľnosť maliarskej skúsenosti. 
Táto neustála oscilácia medzi ponorom do 
vrstiev maľby, jej apologetikou a popisom 
z odstupu, aj prostredníctvom vlastnej  
i „cudzej“ kontemplácie, je charakteristic-
kou autorskou stratégiou Premien obrazu. 
Z nich sa vynára maliar a píšuci či teoreti-
zujúci maliar. Inou, ale rovnako charakte-
ristickou črtou je rozptýlená a koncentro-
vaná prítomnosť autora. Hološka, napriek 
tomu, že píše v prvej osobe a kladie do 
popredia osobnú skúsenosť a angažova-
nosť, je predsa len skrytý vo výberoch, po-
známkach a citátoch. V popredí jeho roz-
právania sú iní maliari a ich diela alebo, 
presnejšie, maliarske premýšľanie v ich 
dielach. Je príznačné, že aj keď sám seba 
vybral medzi príklady, vedie o sebe dialóg 
s Janou Geržovou, inokedy sa zasa vynorí 
na niektorých miestach, aby si spomenul, 
čo kedysi povedal, zacitoval seba samé-
ho alebo viedol rozhovor sám so sebou. 
Napríklad vtedy, keď v doslove premýšľa 
o výhodách a nevýhodách možných alter-
natívnych usporiadaní knihy, hesiel alebo 
dokonca celkového výberu: takto sa rodí 
autor uskromňujúci a autor suverénny 
alebo autor sieťový kontra autor uchová-
vajúci si svoju identitu.

n

Ťažiskom knihy, hesiel sú úvahy o Pre-
menách obrazu. V Poznámkach na rube 
autor čitateľa zasvätí do „maliarskej reči“, 
aby vzápätí v každom hesle sledoval jej vy-
užívanie v typoch maliarskeho myslenia. 
Hološka sleduje niekoľko podôb premien. 
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V popredí je, pochopiteľne, tá najzrejmej-
šia historická premena, ktorú reprezen-
tujú jednotliví vybratí maliari zoskupe-
ní chronologicky a generačne. Druhou, 
skrytejšou, ktorá sa diskutuje v heslách, 
je premena maliarskej reči a maliarske-
ho myslenia vnútri jedného autorského 
programu. Treťou a azda najpozoruhod-
nejšou je premena jednotlivého vybraté-
ho diela, sledovanie postupných zmien  
v jeho vrstvení. Tieto tri genealogické lí-
nie sa zbiehajú a utvárajú obsah toho, čo 
sa pomenúva slovom premena. Zložitej-
šie je to pri obraze, lebo ten je tak mi-
momaliarsky, ako aj maliarsky, a Hološ-
kovi ide nesporne o ten druhý. V zápase 
o tvar, tentoraz textu, sa stretávajú ešte 
dvaja autori: jeden spisovateľ a štylista, 
druhý maliar, resp. píšuci a teoretizujúci 
maliar. Preto sa popri obraze dostavajú 
do hry ako synonymá obrazu slová maľ-
ba a viacslovné pomenovania maliarska 
reč či maliarske myslenie. Obraz je na 
jednej strane zakotvený v maľbe, v ma-
liarskej reči, ale súčasne ju aj presahuje.  
Ešte v rovine zmyslovosti, ale už látkovej 
neuchopiteľnosti otvára sa vrstvám ma- 
liarskeho myslenia. Hološka to výstižne  
opisuje v hesle o svojom spolupútnikovi  
Jánovi Bergerovi: „Obraz je viditeľnou 
myšlienkou, môže byť príbehom, ale i poj- 
mom či predmetom – objektom, slovom  
i telom, okaklamom i čírou esenciou, sto-
pou i konštrukciou, má nespočetné množ-
stvo možností a podôb, o individuálnych 
modifikáciách ani nehovoriac, je básňou  
i hudbou na pozeranie.“ Myslím, že dobre 
zvolenou polaritou, ktorá má výnimočnú 
rozlišovaciu schopnosť, je v tomto prípa-
de Hološkova polarita obrazu a vyobra-
zenia: maľba, ktorá nevyvoláva maliarske 
myslenie, ktorá duchovne nepovznáša, sa 
mení na vyobrazenie. Vyobrazenie v tom-

to zmysle nie je len čírym zobrazením, 
ale doslovne vyobcovaním obrazu z maľ-
by, vyhnaním obraznosti z maliarskeho 
raja, je dedičným hriechom maliarstva. 
Maľba ako hľadanie pravdy v Hološko-
vom chápaní nemôže nikdy prestať aš-
pirovať na obraz, nech už ide o maliars- 
tvo figuratívne alebo nefiguratívne. Pre- 
to je maliarstvo v Hološkových Preme- 
nách obrazu vážnou vecou a súčasne osla-
vou putovania zviditeľňujúceho neviditeľ-
né.

n

Keď sa teda začítame do Hološkových 
Premien obrazu a ponoríme sa do vrstev-
natého diania jedného fascinujúceho a ne- 
zastupiteľného média, ktorým je maliar-
stvo, prichytíme sa, že sa jednotlivé por-
tréty stávajú personifikáciami či synekdo-
chami jeho magmatickej sily a Hološka 
sa mení z rozprávača príbehov individu-
álnych premien na vykladača príbehu je-
diného a nekonečného, že sa stáva inter-
pretátorom vlastného maľovania práve 
tak, ako sa jeho maľovanie neustále usilu-
je byť porozumením slovenskému a sveto-
vému maliarstvu.

M A R I Á N  Z E R VA N

PROGLAS KONŠTANTÍNA 
FILOZOFA – SV. CYRILA 
– V MACEDÓNSKU

V Národnej a univerzitnej knižnici sv. 
Klimenta Ochridského v spolupráci so 
Slovenskou národnou knižnicou v Marti-
ne bola 28. 10. 2013 na počesť 1 150. vý-
ročia moravskej misie svätých bratov Cy-
rila a Metoda promovaná kniha Proglas 
od Konštantína filozofa – sv. Cyrila.

Zostavovateľ reprezentačného vyda-
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nia, ktoré je bohato ilustrované fotogra-
fiami fresiek a ikon z kostolov v Mace-
dónsku, je Stojan Lekoski, prekladateľ  
a bibliograf, ktorý žije na Slovensku, a vy-
davateľom je Slovenská národná knižnica. 
Jej generálna riaditeľka Katarína Krištofo-
vá, ako aj riaditeľ Národnej a univerzitnej 
knižnice sv. Klimenta Ochridského Mile 
Bošeski vyjadrili vzájomnú spokojnosť so 
začínajúcou sa spoluprácou, a to promó-
ciou cenného vydania v staroslovenskom, 
macedónskom a slovenskom jazyku, pod-
porovaného Ministerstvom kultúry SR.  
O obsahu a význame Proglasu hovorili 
zodpovedný redaktor Augustín Maťovčík 
a zostavovateľ a prekladateľ Stojan Le-
koski. „Obe národné knižnice odštarto-
vali svoju misiu vydaním a promovaním 
diel s medzinárodnou hodnotou. Zmluvu 
o spolupráci, ktorú sme podpísali, nám 
umožňuje veľký rozsah spolupráce, a my 
ho vieme dobre využiť,“ povedal riaditeľ 
Boševski a zároveň zaželal novému veľ-
vyslancovi Slovenskej republiky v Mace-
dónsku Martinovi Bezákovi, ktorého vy-
stúpenie na prezentácii bolo prvou jeho 
aktivitou po odovzdaní poverovacích lis-
tín, veľa šťastia a úspechov pri vykonáva-
ní nesmierne zodpovednej funkcie.

S T O J A N  L E K O S K I

LECHÁREŇ

NOVOROČNÝ BRUCHOTRAS

Mladá autorka si povzdychne:
– Rada by som urobila besedu so svo-

jimi čitateľmi... ale ako, keď jeden býva 
v Bratislave a druhý v Košiciach?

HERBÁRIUM

J. Grexa / Poučenie – Žena bossa vyšla 
bosá / hoci vonku bola kosa / tak jej teraz 
kvapká z nosa / ako vravel Jano Kostra / 
kvapkala jej kosa-nostra.

n

J. Kostrhun – Najhoršie na práci spi-
sovateľa je, keď čitateľ slzí dojatím nad 
miestami, kde by sa mal podľa snahy au-
tora smiať.

n

T. Janovic – Byť talentovaný je väčšie 
utrpenie ako byť bez talentu.

n

O. Bakoš – Veľmi ma znepokojuje, 
že mnoho ľudí dnes nepovažuje grama-
tiku za niečo dôležité. Uvažovať o jazy-
ku a o kvasenej kapuste vyzerá ako rov-
nocenný problém, aj keď je fakt, že kyslú 
kapustu človek používa oveľa menej ako 
jazyk.

n

S. Beauvoirová – Keď sa dáte na písa-
nie, každý má právo opľuť vás.

PÍSAČKY POSEDIAČKY 
I POSTOJAČKY

Pýtali sa raz novinári Ernesta Hemin-
gwaya, ako to robí, že jeho próza má ta- 
kú majstrovsky zovretú formu. – Vy pí- 
šete takou geniálnou skratkou, že vo va-
šom diele nikdy nie je jediné zbytočné 
slovo.

– Nie je nič jednoduchšie, – povedal 
majster. – Ja proste píšem stojmo a to, čo 
napíšem, potom opravujem sediac. A to je 
celé moje tajomstvo.

L
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ZO SPRÁV AGENTÚRY JPP

Slovenská predavačka kníh musí mať 
predovšetkým znalosti o knihách, čisté ru- 
ky a ostrihané nechty.

V Japonsku pred spáchaním harakiri 
treba meditovať a tiež spísať haiku.

Keď sa muž naučí v žene čítať ako 
v knihe, je už priveľmi neskoro, aby si za-
ložil knižnicu.

M I L A N  L E C H A N

PRIPOMÍNAME SI

Ján Chryzostom kardinál Korec – 90
Výnimočná osobnosť 

nášho národného života, 
kňaz, ktorý sa svojím živo-
tom a prácou významnou 
mierou zaslúžil o duchov-
nú obrodu Slovenska.  
Bol biskupom najstaršej diecézy na Slo-
vensku. Jeho literárna tvorba má mimo-
riadne široký rozsah, žánrový aj tema-
tický. Napísal desiatky diel, v ktorých sa 
prihovára čitateľovi z rôznych aspektov 
života, ako teológ, ale aj ako filozof, his-
torik, etik či sociológ. Dominanciou v je- 
ho tvorbe je duchovná literatúra, v ktorej  
sa často zaoberal ťažkým postavením 
cirkvi v období totality, ktorú sám preží-
val v ustavičnom prenasledovaní a poni-
žovaní. Bibliografia jeho kníh je obrov-
ská, len do roku 2005 uvádza vyše 150 
titulov, z ktorých mnohé vyšli v samizda-
tovom vydaní a takisto v zahraničí pre-
ložené do cudzích jazykov. Je nositeľom 

najvyšších štátnych vyznamenaní Sloven-
skej republiky.

Narodil sa 22. januára 1924 v Boša-
noch.

Berco Trnavec – 80
Humorista, autor mnohých kníh z ce-

lého spektra humoristicko-satirických žán- 
rov, najmä aforizmov, epigramov, satiric-
kých veršov, humoristických príbehov, ale 
aj kresleného humoru. V ostatnom obdo-
bí zaujali jeho knižky Celoplošný Alzhei-
mer (2010), Námesačné limeriky (2011), 
ale najmä Dva konce sveta (2013), v kto-
rej sa inšpiroval predpoveďou o konci 
sveta z roku 2012. 

Narodil sa 2. januára 1934 v Piešťa-
noch.

Rudolf Schuster – 80
Bývalý prezident Slo-

venskej republiky (1999 
– 2004) je známy takisto 
z mnohých predchádza-
júcich pôsobení v štátnej 
a verejnej správe, patrí aj 
k mimoriadne tvorivým autorom, čo do-
kazuje nielen v oblasti literatúry, ale aj fil-
mu, fotografovania či hudby. Z množstva 
jeho vydaných literárnych prác dominujú 
cestopisy (Necestami Brazílie – spolu s J. 
Štiavnickým, Stopy viedli k Indiánom, Viac  
ako sen, Aljaška a i.), ale nájdeme medzi 
nimi celú žánrovú škálu od detektívky cez 
spomienkovú a biografickú prózu, diela 
z literatúry faktu, novely a romány z pra-
covného prostredia, knihy esejí (Fenomén 
pokánia a sviatosti zmierenia v dnešných 
časoch a Tvorba v mojom živote) či publi-
kácie súvisiace s jeho politickým pôsobe-
ním. Je autorom scenárov televíznych in-
scenácií, dokumentárnych filmov, textov 
k obrazovým publikáciám a pod.

S
P
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Narodil sa 4. januára 1934 v Koši-
ciach.

Jozef Vladár – 80
Náš významný archeológ zaoberajú-

ci sa pravekými dejinami a v nich najmä 
najstaršími výtvarnými a urbánnymi pre-
javmi na území Slovenska v rámci stredo-
európskeho kontextu. Napísal viac samo-
statných monografií (Pohrebiská zo star-
šej doby bronzovej v Branči, Umenie dáv-
novekého Spiša, Praveká plastika, Venuše 
slovenského praveku – so sonetmi V. Tur-
čányho a i.). Niekoľko publikácií mu vy-
šlo v spoluautorstve. Ako editor a spolu-
editor sa podieľal na tvorbe monografií, 
zborníkov, encyklopédií. Počas pôsobenia 
v Archeologickom ústave SAV uskutočnil 
viacero systematických terénnych výsku-
mov. Je autorom stoviek článkov a štúdií 
v domácej a zahraničnej odbornej tlači, 
členom mnohých medzinárodných orga-
nizácií, komisií a spoločností.

Narodil sa 22. januára 1934 v Brodza-
noch.

Dagmar Wagnerová-Škamlová – 75
Píše najmä pre deti 

(zbierky básní Pávie oko, 
Kúzelný klobúk, Básnič-
ková babka a iné), ale vy- 
šla jej aj kniha aforiz-
mov Potykajme si, Eros! 
a zbierka básní pre dospelých s názvom 
Horúčosť. Vyštudovala žurnalistiku a celé 
pracovné obdobie svojho života sa veno-
vala výlučne tejto profesii, navyše, takmer 
štyridsať rokov v jednej redakcii popred-
ného slovenského týždenníka. V súčasnos- 
ti sa venuje o. i. aj práci vo Femine.

Narodila sa 16. januára 1939 v Bra-
tislave.

Ján Sabol – 75
Po vysokoškolských 

štúdiách v Prešove pôso-
bil od roku 1962 naďalej 
na univerzitnej pôde, kde 
sa okrem pedagogickej 
práce zaoberal výskumom v oblasti slo-
venskej verzológie. Zaujali ho najmä fó-
nické a sémantické súvzťažnosti v texte, 
pričom analyzoval aj zvukové vlastnosti 
veršov (monografie Voľný verš v súčasnej 
slovenskej poézii. Genéza a charakteris-
tika, Prozodická sústava slovenčiny, Zá-
klady akustickej fonetiky, Fonetika a fo-
nológia. Metódy fonologického rozboru 
a mnohé ďalšie zásadné práce z tejto 
oblasti). Na viacerých dielach sa podieľal 
ako spoluautor, resp. editor. Takisto sa 
autorsky podieľal na tvorbe vysokoškol-
ských učebných textov a učebníc zo slo-
venského jazyka.

Narodil sa 25. januára 1939 v Soko- 
le.

Peter Repka – 70
Vyštudovaný technik 

(SVŠT v Bratislave) – pra-
coval ako redaktor časo-
pisu Mladá tvorba, v lite-
ratúre bol známy ako je-
den z „osamelých bežcov“ 
– sa po roku 1970 vydal do Nemecka, kde 
sa okrem písania venuje hlavne obchod-
nej činnosti. Debutoval v almanachu mla-
dej poézie Dúfam, že nevyrušujem, Eva... 
(1963). Básnická zbierka Sliepka v ka-
tedrále (1969) sa stala istým symbolom 
skepsy vtedajšej mladej generácie. Okrem 
básnických napísal aj niekoľko kníh próz, 
dve z nich v spolupráci s ďalšími členmi 
spomínanej skupiny Ivanom Štrpkom 
a Ivanom Laučíkom (Pohybliví v pohybli-
vom a Pohybliví nehoria). Roku 2012 mu 
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vyšla u nás kniha próz s názvom Spätné 
zrkadlo.

Narodil sa 14. januára 1944 v Brati-
slave.

Ladislav Hagara – 70
Napriek tomu, že vy-

dal niekoľko kníh próz (o. 
i. Slnovrat, Arzén, Blížen-
ci i.) verejnosť ho regis-
truje ako vynikajúce slo- 
venského mykológa, au-
tora viacerých hubár-
skych príručiek a najmä skvele priprave-
ných atlasov húb. Z tejto problematiky 
zložil aj vedeckú ašpirantúru v Botanic-
kom ústave SAV. Sám huby nielen skúma, 
ale aj fotografuje, popisuje a propaguje 
v desiatkach článkov a štúdií v domácej 
a zahraničnej odbornej tlači. V jeho ob-
rovskom hubárskom herbári je viac ako 
štrnásťtisíc položiek húb, ktoré sa nachá-
dzajú na území Slovenska. Viaceré jeho 
hubárske atlasy vyšli v mnohotisícových 
nákladoch a boli preložené do cudzích 
jazykov. V súčasnosti pripravuje najväč-
ší hubársky atlas na svete, ktorý by mal 
vyjsť v tomto roku (2014) a bude obsaho-
vať viac ako tritisíc druhov húb na viac 
ako štyroch tisíckach fotografií.

Narodil sa 15. januára 1944 v Nová-
koch.

Jozef Beňovský – 65
V časoch, keď literár-

ne múzejníctvo patrilo do 
organizačnej štruktúry 
Matice slovenskej (dnes 
je v systéme Slovenskej 
národnej knižnice v Mar-
tine), sa začal intenzívne 
zaujímať o túto problematiku a venuje sa 
jej dodnes. Systematicky sa staral o do-

pĺňanie dokumentácie a zber reálií súvi-
siacich s literatúrou, o akvizíciu knižných 
ilustrácií aj audiovizuálnych stvárnení 
literárnych diel. Popritom publikoval na 
danú tematiku množstvo odborných štú-
dií a článkov, ale aj samostatných vydaní  
(o. i. Spracovanie zbierok v literárnych 
múzeách, Z trezorov MS, Klenoty sloven-
skej národnej literatúry), z oblasti mu-
zeológie napríklad Prínos Ladislava No-
vomeského k muzeologickému mysleniu 
a ďalšie. Osobitnú pozornosť si zasluhujú 
desiatky scenárov, ktoré spracoval k roz-
manitým výstavným projektom, ako aj sce- 
náre stálych expozícií v múzeách a pa-
mätníkoch.

Narodil sa 12. januára 1949 v Mošov-
ciach.

Milan Stano – 65
Najskôr známy ako 

karikaturista a grafik, po 
roku 1990, keď si založil  
vlastné vydavateľstvo hu-
moru a satiry, sa pustil aj 
do písania. Jeho knižky 
sú plné bežných ľudských 
príbehov (napr. dve knihy o autorových 
rodákoch Kálnické príbehy), ale aj ne- 
odmysliteľného humoru (Slovenská re-
publika v anekdotách 1993 – 2013, Blon-
dínky v anekdotách, Slovenské strašid- 
lá od „A“ po „Z“ a mnohé iné). Akousi ra- 
ritou v jeho autorskom portfóliu je kniž- 
ka o ďalšom tohtoročnom jubilanto- 
vi s názvom Dva životy Rudolfa Schuste-
ra.

Narodil sa 20. januára 1949 v Kálni- 
ci.

Ľubomír Tkáčik – 65
Vyštudovaný lesník, ktorý niekoľko ro- 

kov pôsobil práve v tejto profesii, sa z ča- 
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su na čas prezentuje bás-
nickou zbierkou. Doteraz 
máme zaznamenané tri 
básnické zbierky Hlas, 
Klaksóny pri trati a Ako-
by z iného času.

Narodil sa 26. januára 1949 v Koši-
ciach.

Milan Šmelko – 60
Prvé verše mu uverejnili v Sloven-

ských pohľadoch, ale aj v ďalších vtedy vy- 
chádzajúcich časopisoch, medzi inými aj 
v detských. Po debutovej zbierke pre do-
spelých Náklonnosť mesiaca sa v tvorbe  
sústredil takmer výlučne na detského čita-
teľa (Čo navarilo leto, Dobrodružstvá slov,  
Neposedné slová a ďalšie). Píše nielen ver- 
še, ale aj veršovanky, hádanky a krátke 
príbehy pre deti.

Narodil sa 5. januára 1954 v Dobši-
nej.

Milan Gonda – 60
Pracovník Literárne- 

ho ústavu Matice sloven- 
skej, predtým riaditeľ 
Oravskej knižnice A. Ha-
bovštiaka v Dolnom Kubí-
ne debutoval v roku 2002 
knihou próz Pieskový hrdina. Po štyroch 
rokoch mu vyšla ďalšia poviedková kni-
ha s názvom Život s r. o. Spolupracuje so 
Slovenským rozhlasom, píše články a re-
cenzie do časopisov a organizačne pôsobí 
v regionálnych literárnych štruktúrach 
najmä v Turci.

Narodil sa 11. januára 1954 v Lučen-
ci.

Daniel Pastirčák – 55
Po skončení Slovenskej evanjelickej 

bohosloveckej fakulty v Bratislave sa vrá- 

til na východ, kde pôso-
bil niekoľko rokov v Mi- 
chalovciach, po presťaho- 
vaní do Bratislavy (1992) 
mal už za sebou uverejne-
né verše vo všetkých vý- 
znamných literárnych časopisoch, až kým 
mu nevyšla debutová zbierka meditatívne 
ladených rozprávok s názvom Damiano-
va rieka. Podobne reflexívno-filozoficky 
sú zamerané aj ďalšie zbierky Tehilim 
a Kristus v Bruseli. Roku 2000 mu vyšla 
kniha próz Čintet alebo More na konci 
sveta a roku 2010 Kázne, zdravé telo v kó- 
me. Píše aj pre deti, venuje sa výtvarné-
mu umeniu (mal už niekoľko samostat-
ných výstav), prekladá a tvorí aj pre film 
a divadlo.

Narodil sa 29. januára 1959 v Prešo-
ve.

Pavol Tomašovič – 50
Jeho román Nič v kra-

jine nikoho sa stal debu-
tom roku 2007. Na lite-
rárnej scéne sa zjavil zre-
lý autor, ktorý aj v ďalších 
dvoch knihách potvrdil ustálenosť svojej 
osobnostnej poetiky a myslenia. V jeho 
príbehoch dominuje filozofická úvaha 
s mnohými opismi, pripomínajúcimi špič-
kových autorov tzv. lyrizovanej prózy. 
Taká je napríklad aj jeho kniha krátkych 
poviedok Bezčasie a kniha úvah a zamys-
lení s názvom Presahy. Napísal desiatky 
esejí, článkov a úvah na témy súčasného 
života spoločnosti, v ktorých sa prirodze-
ným spôsobom spájajú oblasti teológie, 
filozofie a politiky.

Narodil sa 10. januára 1964 v Trnave.

Š A H
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