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Šišky, kreple, fánky, Božie milosti. V horúcej 
masti nafúknuté, v cukre vyváľané, na tanieroch 
ponúkané. Fašiangy. A plesáme.

Čipky, hodváby, satény, šantungy, šifóny,  
atlasy, ružové, žlté, bordové, pomarančové, čier-
ne, čokoládové, na pleciach boa, spod dlhých 
sukní vykúkajúce špice na mieru vyrobených 
lodičiek a motýle pod krkom pánov. Vo valčíko-
vom rytme sme vtancovali do plesovej sezóny. 
Tak plesáme.

Smotánka si ako každý rok oblizuje prsty 
na panských báloch. Ktovie, kto na nich tento 
rok bude chýbať – keď už aj Jozef Majský zho-
dil tepláky a napísal knihu o svojom hrdinskom 
živote. Ktovie, ktorá z hviezd tie panské plesy 
otvorí a potom z vysokého koňa na doskách SND  
bude vzývať finančné skupiny, nech nám už ko-
nečne dajú vládu, za ktorú sa nebudeme hanbiť. 
Lebo oni nič, oni herci.

Smotánka sa zabáva, televízie usilovne rok 
čo rok prinášajú zábery z krútňavy sukní, les-
kov, úsmevov, hladkých masiek vymaľovaných 
tváričiek. Nadšené moderátorky, vari tak trochu 
aj unesené vlastnou dôležitosťou, že sú medzi 
tou vybranou spoločnosťou, skladajú tehličku 
po tehličke múr oddeľujúci dôležitých, úspeš-
ných, krásnych, bohatých a zdravých od tých 
bezvýznamných, hlupákov, chudákov, ktorí ani 
voliť poriadne nevedia. Rok čo rok, už takmer 
štvrťstoročie.

Nevdojak som si spomenula na obdobie 
americkej rekonštrukcie po vojne Juhu proti Se-
veru, ako ju vo svojom slávnom románe stvár-
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nila Margaret Mitchellová. Porazení Južania si zakladali na svojej chudobe, 
na poštopkaných sukniach a rukavičkách. Kto bez ostychu ukazoval svoje bo-
hatstvo (pochádzajúce zväčša z vojnových a povojnových špekulácií), sám sa 
vyčlenil z dobrej spoločnosti. Ach, čitatelia, vidíte tú našu...?

Ako to vlastne žijeme? Ako sa máme?
Ako sa dá odpovedať? Štatisticky? Pocitovo? Ideologicky? A kto má na tú- 

to otázku odpovedať? Zberatelia odpovedí odchytávajú pred kamery mladých 
ľudí. S čím môžu porovnávať? So životnou skúsenosťou svojich rodičov? Ka-
marátov? Novinárov?

Majú odpovedať novinárky a novinári? Majú odpovedať učitelia, spiso-
vatelia, herci? Majú odpovedať moji susedia z činžiaku, kde bývam? Majú od- 
povedať dôchodcovia? Majú odpovedať študenti? Majú odpovedať ženy a mu- 
ži, zamestnaní v automobilových montovniach? Majú odpovedať ľudia z osád? 
Majú odpovedať poslanci parlamentu? Alebo reklamní agenti? Kde to vlastne 
žijeme?

Išla som na autorský večer Etely Farkašovej a chcela som na kvetinovom 
trhu kúpiť slovenské kvety.

„Tak tie nekúpite nikde,“ povedala mi pani kvetinárka. „Mne môžete ve-
riť, voľakedy som pracovala v Zárese (Záhradnícke a rekreačné služby). Čo 
my sme mali kvetov! Dnes sa nepestuje nič. Všetko dovezieme. Lietadlá to vo-
zia tuším z Afriky. Na Slovensku už nemáme nič, pomaly ani Slovákov tu ne-
bude, všetko ujde. Moja mama hovorí, ako sa voľakedy narobila. Ja jej hovo-
rím: ty si sa narobila? Ráno si začala o pol ôsmej, poobede skončila o pol štvr-
tej, sobota a nedeľa voľná, sviatky voľné. Kde by som si ja na to mohla pomys-
lieť! Zajtra mám konečne po troch týždňoch deň voľna...“

Tak si tu plesáme.
V smutnej rannej električke („a ja v nej, a ja v nej, už ma vezú, už ma 

vezú ako v rakve sklenenej...“ ako nám hovorí Miroslav Válek).
Jedni majú hojno a tí druhí...
Sú fašiangy a ja si spomeniem na leto. Bolo suché a horúce, rozhodli 

sme sa vymaľovať celý byt. Majster prišiel na obhliadku. Hovorí:
„Ná máme teho moc, ale nejak to spravíme. Fčil líčíme u teho, co ukradeu 

padesát milijónú. Dávnejší to byuo, uš je starý pán. Sme po hodech tak sedze-
li, jeden o druhém si vyprávjaui, co gdo jako má, ten mal tých padesát mili-
jónú, vedle mne sedzeu jeden, co má letadlo. A ukazujú na mňa: A ten nemá 
nic.“ Akoby sa mal zahanbiť, že iba „líčí“ a nekradne. Zato keď maľuje, furt 
si píska. Už raz u nás pracoval, vylíčil spoločnú chodbu. Páčil sa mi. Akoby 
ho úplne minula tá strašná pliaga, ktorá už zasiahla takmer všetkých: oklam, 
ukradni, urvi pre seba!
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Áno, všetci to cítime. Sme otrávení. Zaplavujú nás otvorené televízne ka-
nály plné smradľavých splaškov, internetové smogové magistrály plné oslepu-
júcich reklám. Sme otrávení a slepo veríme, že každé zlo má svoje dno, a len 
čo ho dosiahneme, musí prísť dobro. Lenže... Francúzsky esejista a filozof de 
Montaigne nám odkázal: „Je ilúzia domnievať sa, že po zle musí nutne prísť 
dobro. Môže prísť iné zlo. Preto by sme sa mali naučiť brániť sa mu.“ Ako?

Čítam práve esej Davida Fostera Wallacea Toto je voda (v preklade Má-
rie Modrovichovej vydala Aňa Ostrihoňová, vydavateľstvo Inaque). Americ-
ký prozaik, nominovaný na Pulitzerovu cenu, sa ňou prihovoril absolventom 
americkej Kenyonovej univerzity. Text patrí dodnes k jedným z najdiskuto-
vanejších filozofických zamyslení. Aj tento autor sa usiluje nájsť odpoveď na 
otázku, ako žiť svoj život, ako premýšľať. Ako sa dostať zo zajatia vlastného 
egocentrizmu, nezabudnúť na ľudskosť a súcit.

„Nejde o hodnoty – ide o to, že sa rozhodnem pracovať na tom, aby som 
pozmenil svoje prirodzené, štandardne zakódované nastavenie, ktorým je hl-
boký a doslovný egocentrizmus, ako aj vnímanie a interpretácia všetkého cez 
optiku vlastného ja, alebo aby som sa od tohto nastavenia oslobodil.“

Náš maliar určite nečítal ani de Montaignea, ani D. F. Wallacea. Ale do 
bodky ich odkaz napĺňa. Pohŕda svetom zlodejov, smeje sa z neho. Líči ľuďom 
príbytky, nezdiera ich, lebo vie, že sa ešte raz môžu stretnúť. A píska si.

Akoby sme žili v dvoch svetoch: na tom istom kúsku zeme, a predsa cu-
dzinci. V SND mala premiéru slovenská hudobná skladateľka. Uviedla pôvod-
nú slovenskú operu – v angličtine. Druhú premiéru predalo divadlo komplet 
rakúskej cestovnej kancelárii. V rôznych spoločnostiach, s rôznymi ľuďmi som 
o tom hovorila. Kolega spisovateľ mi povedal: „Dosť sa prežívame. To vidieť aj na  
tom, ako používame svoj jazyk. Veľké národy sú veľkorysejšie a možno preto je 
Dorian Gray v angličtine. Viem to absolútne pochopiť. Ak človek chce, aby ho 
hrali aj mimo Bratislavy, a to chce každý hudobný skladateľ, má jedinú možnosť.“

Ale kto na svete ešte bude spievať pôvodnú operu v slovenčine, ak nie 
naše národné divadlo?

„V devätnástom storočí naši autori vedeli po maďarsky, po nemecky, po 
česky. Keby písali v týchto jazykoch, mali by viac čitateľov, boli by slávnejší, 
aj ten honorárik mohol byť väčší. Ale oni trvali na slovenčine, považovali to 
za svoje poslanie. Aj politiku národa,“ to hovorí môj obľúbený básnik a člo-
vek Ján Buzássy.

Kto chce byť in, ten radšej speakuje ako rozpráva. A plesá. Oblizuje si 
prsty so smotánkou.

Ktovie, či tam hore rozumieť aj tomu jazyku v podpalubí. Ale vrava sa 
už rozlieha.
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M A R I Á N  K O VÁ Č I K

ZEM FRANTIŠKA ŠVANTNERA

Cez čierne hory
hory čierne
nesiem si svoju kapsičku
A čo aj stokrát prejdem cez ne
svet nebudem mať v malíčku

Cez biele hory
hory biele
nesiem si svoju tanistru
A čo aj stokrát prejdem celé
musím sa vrátiť na Bystrú

K tomuto domu k týmto dverám
pre chlebík v bielom obrúsku
Pre dúšok vody sem sa zberám
Pre svoju prvú ceruzku

ktorá je celá z tvojho dreva
ty moja hora jediná
Nevesta hôľ si v tebe spieva
Život bez konca začína

(Modré obdobie, 1973)
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Stanislav Kiča: Sneženie, antikoro, kameň, 2012
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T O M Á Š  W I N K L E R

ALEXANDER MATUŠKA 
A VLADIMÍR MINÁČ 
O ŠTÚROVCOCH

Vladimír Mináč v doslove k Matuškovým Štúrovcom (vydanie z roku 1981) 
o ňom napísal: „Celkom iste bol burič a búrač, ale pokúsil sa vystavať aj klenbu. 
Jeho cesta, to je proces od popierania k poznaniu – dalo by sa povedať, ak by 
sme všetko trochu zjednodušili.“ A potom ešte dodal. „Hovoril som o staviteľstve 
a o klenbe: prvý kameň začal vytesávať do nej práve Štúrovcami.“

Esej Štúrovci je skutočne kdesi na začiatku – na začiatku v osobnom tvo-
rivom živote Alexandra Matušku, je teda „klenbou“, ale je aj na začiatku spo-
ločenskej premeny z roku 1948, ktorá na štyridsať rokov zmenila náš život, 
poprevracala hodnoty, no veľa zničila, deštruovala, poprela, zakopala však aj 
veľa myšlienok, ale aj ideí, ktoré formovali náš život, od ktorých sme si náš 
slovenský život, no aj jeho dejiny odvodzovali.

Po veľkom Rapantovom diele o slovenskej revolúcii 1848/1849, keď sa 
už definitívne zdalo, že veľký chrám našich národných pohybov je posta- 
vený a už máločo k nemu možno dodať i domyslieť, prišli, povedané znova 
slovami Mináčovými z jeho historických esejí Dúchanie do pahrieb, „dalej slú-
žiaci feldvébli marxizmu-leninizmu“, ktorí všeličo poprekrúcali a popremie-
ňali.

Zdanlivo je Matuškova esej Štúrovci jubilejná, napísaná na storočnicu 
našich nielen národných, ale aj politických, ba dokonca vojenských pohybov 
– roky 1848 a 1948. Ba dokonca ani mesiace netreba vymieňať. Naše národ-
né dejinné pohyby sa začali revolučnými marcovými zákonmi z roku 1848, 
naša historická epocha, ktorá mala najmenej na tisíc rokov, ak už nie na več-
nosť zmeniť nielen naše národné dejiny, ale vôbec dejiny celého ľudstva, sa 
začala koncom februára 1948, ale nie zákonmi, lež protizákonnosťou, a teda 
aj bezprávím.
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Pravda, v tom čase sa myslelo, ba i písalo inakšie, lebo v tom čase, aspoň 
zdanlivo, väčšie bezprávie bolo nahradené menším. Vtedy sa ešte nevedelo, 
i keď už straty boli spočítané, že najviac komunistov zničil nie Hitler, ale sám 
najväčší komunista Stalin.

Matuškova esej Štúrovci napísaná na storočnicové jubileum nie je teda 
jubilejná, lebo je aj polemikou so sebou samým, s jeho prácou Ideológia Jozefa 
Miloslava Hurbana a jej vzťahy k súčasnosti (1934). Ak som už pri rokoch, tak 
teda ešte jedna súvislosť. Keď Matuška písal o Hurbanovi, mal 24 rokov, keď 
písal o štúrovcoch, mal 38, a v tom je tiež určitý rozdiel. V tom mladom veku 
je to len mladícke a tak trochu aj nezodpovedné alebo lepšie povedané málo 
zodpovedné hodnotenie zásluh našich otcov bez ohľadu na obmedzenia, kto-
ré ich obklopovali a ktoré oni nemohli prekročiť, vek krátko pred štyridsiat-
kou, so zreteľom na to, čo je nám súdené prežiť, je už aj vrcholom, ktorý mu-
síme vyliezť, aby sme čosi znamenali. V tom mladom veku je skúsenosť, ako-
koľvek bohatá, len školská, v staršom veku je už skúseností nadostač – kríza 
a bieda na začiatku tridsiatych rokov, hrozná vojna, povstanie, zmena politic-
kých a mocenských pomerov, čas najväčších deformácií myšlienok a ideí, žiaľ, 
aj vraždy. A potom pri Hurbanovi je tu aj „pražská optika“, no tá je úplne iná 
ako slovenská najmä v rokoch prvej republiky.

Hurban bol štúrovec, ktorý sa chcel čo najväčšmi podobať na samého 
Štúra, čo sa mu aj, s určitými výhradami, podarilo. Ale podarilo sa mu aj čosi 
viac (vo svojej starobe, pravda, ani nie tak fyzickej ako skôr myšlienkovej) – 
pokriviť a zdeformovať samu myšlienku, byť pápežskejší ako sám papež, ako 
mu to bol priateľsky šprichol do tváre Janko Kalinčiak po napísaní ktorejsi te-
ologickej knihy zo šesťdesiatych rokov 19. storočia.

Vráťme sa však k Matuškovej historickej eseji Štúrovci. Už sme hovori-
li o jej zaradení do doby i do historického kontextu. Hovorme niečo o takom 
prozaickom prvku, ako je rozsah diela. Matuška nie je Palacký, čím sa myslí 
na rozsah diela. Palackého Dejiny sú monumenty, pyramídy, Matuškovi Štú-
rovci sú len, ako to bol výstižne povedal Mináč, ak už hovoríme o staviteľ-
stve, len „klenbou“, a predsa tu sa najväčšmi prejaví staviteľský fortieľ. Po-
čujme, čo píše o nich, teda o Matuškových Štúrovcoch Peter Karvaš: „Ak napr. 
Matuškova kniha o štúrovcoch má rozsah úvodníka, nemožno od neho žiadať, 
aby napísal dva zväzky. Povedal sám, že tvorí ťažko, pozvoľna. Kvantita napo-
kon nie je hlavnou vlastnosťou literárneho diela. No či malá produktivita nie je 
tiež dôsledkom jeho metódy, upínania sa na štýlové finesy, na vtipnôstky, na es-
prit? Nebolo by upretie sa na spoločenské súvislosti umeleckého diela tiež bo-
hatším prameňom tvorivých podnetov, nebolo by uvedomenie si aktuálnosti, vý-
chovnej dôležitosti a spoločenskej naliehavosti kritiky velikánskou hybnou silou, 

SP 2_14.indd   7 21. 1. 2014   8:33:43



8 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  2

ktorá by sa u vidomého kritika z vnútorných osobnostných príčin prejavila zvý-
šením tvorivosti?“

Karvašovi sa akosi „máli“, teda, podľa neho, mal Matuška o štúrovcoch 
napísať rozhodne viac. Matuška skutočne veľa o nich nenapísal, napr. v kniž-
ke takmer vreckového formátu, ktorú mám pred sebou, má historická esej 
Štúrovci1 19 strán a na vydanie vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v edícii 
Klenoty z roku 1981 ju bolo potrebné doplniť ďalšími štúrovcami – samým 
Štúrom z roku 1945 i 1965, Sládkovičom z rokov 1942 – 1943 a ešte ďalším 
Sládkovičom z roku 1950 a 1951, Jankom Kráľom z roku 1943 a ešte ďalším 
Kráľom z roku 1946. Aj porovnanie týchto doplnkov by mohlo byť dôvodom 
na uvažovanie, aby sme Matušku pochopili v jeho celosti a úplnosti. Treba po-
vedať, že Matuška bol doteraz a ešte aj potom majster predovšetkým krátkych 
a kratších esejistických útvarov, vrchol jeho diela aj čo do rozsahu predstavujú 
monografie o Čapkovi, Jašíkovi a Hronskom.

Nechcem tu hovoriť o štúrovcoch, lebo sa o nich pohovorilo i popísalo 
dosť. Chcem vašu pozornosť upriamiť na jednu myšlienku, ale v dvoch podobách 
– Matuškovu a Mináčovu. Začnem najskôr Matuškovou, lebo tá tu bola skôr:

„Jednako máme históriu. Líši sa od histórie mnohých iných národov, lebo 
sme si ju nepísali sami, lež písali nám ju na náš účet iní; lebo sme nevplývali, lež 
vplývalo sa na nás; lebo sme neprepadali a nerobili výboje, lež sami boli prepa-
dúvaní ako predmet výbojov; lebo v nej niet dynastií, kráľov, vladárov. Ale daň 
sĺz a krvi, ktorá sa na tejto zemi odvádza za každý krok a krôčik: tú sme zapla-
tili aj my, my viac ako iní – ona je erbovým znakom dejín slovenských. Neskon-
čili sme v prepadlisku, nepohltila nás ničota: žijeme a sme národ. Znoj a krv sto-
ročí, kyptené a zhanobené životy celých pokolení dávajú týmto faktom nezniči-
teľný mravný fundament.“

Toľko Matuška, strana 8. Tak trochu zabudnutá myšlienka, lebo ju po ro-
koch prekryla v podstate tá istá myšlienka, lenže v novom „hábe“, mináčov-
skom, zo známej Mináčovej historickej eseje Dúchanie do pahrieb:

„Ak sú dejiny dejinami kráľov a cisárov, vojvodcov a kniežat, víťazstiev 
a dobytých území, ak sú dejiny dejinami násilia, lúpeže a vykorisťovania, nuž 
nemáme dejín, aspoň nie sme ich podmetom. Ale ak sú dejiny civilizácie dejina- 
mi práce, dejinami prerušovanej, ale vždy znovu a znovu víťaziacej stavby, nuž 
sú to aj naše dejiny. Sme národ staviteľov nielen v metaforickom, ale aj v sku-
točnom zmysle slova: vystavali sme ako murári, murárski majstri a šichníci aj 
Viedeň, aj Pešť, pomáhali sme stavať aj mnohé cudzie mestá: nerozrumili sme 
ani jedno.“

1 Matuška, A.: Štúrovci. Slovenský spisovateľ 1981, 151 s.

SP 2_14.indd   8 21. 1. 2014   8:33:43



s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  2  9

Jedna a tá istá myšlienka, jedna ešte v nehotovom tvare, tá Matuškova, 
druhá, Mináčova, už v rodinovsky čistej podobe, teda v krištáľovo čistom tva-
re, ktorú možno už použiť aj na pomník, myšlienka-citát, povedané a chápané 
už vopred nie hanlivo a dehonestujúco, ale uznanlivo.

A potom Matuška ešte dodáva, pravda, už nie v citovanej eseji Štúrovci, 
ale v ktoromsi rozhovore s Vanovičom, uverejnenom v Slovenských pohľadoch: 
„Pociťujeme naše dejiny nie odvtedy, čo sme si uvedomovali, že sme, ale od chvíle, 
v ktorej sme začali uvažovať, načo sme, v čom sme, čo by sme mali... Štúrovci sa 
od sebareflexie hneď obrátili k tomu, čo byť má. Akási kantovčina, akási luterán-
čina alebo nemčina: du sollst! Ty musíš! Tam sa to začalo. Hneď povinnosti. Budi-
telia nehovorili o radosti, neučili bezstarostnosti, sľubovali len slzy a pot, a krv.“

Dobre je zopakovať si, čo povedal Matuška o svojom štýle, o svojej ro-
bote na texte: „Aj v rozhovore vie človek niečo z toho, čo vraví, odhliadnuc od 
prípadov, keď – nevie, čo vraví. Lenže pri písaní, pred papierom je to – aspoň so 
mnou – inak; musím alebo dobre vedieť, čo píšem, alebo sa toho, čo viem, sám 
dopátrať práve písaním. Môžem o sebe pokojne povedať, že viem, skutočne viem 
len to, čo (si) napíšem. To ostatné mi len poletuje. Práve v tom má pôvod reza-
ná a tepaná vata, o ktorej ste hovorili. Režem a tepem ju, aby som si lepšie za-
pamätal, čo je v nej – ja prvý, s nádejou, že po mne aj iní. Popravde to má aj inú 
príčinu, morálnu, ak chcete. Tá veta je taká – ak je taká – z poriadkumilovnos-
ti, zo zmyslu pre øád; áno, lebo rozptýlený a zvedavý, aký som bol, musel som si 
budovať nejakú pevnosť. Škola formulovania bola pre mňa takto školou pozná-
vania, osvojovania, lepšieho privlastňovania i školou zaväzovania sa sebe samé-
mu, pokusom neprísť o seba samého, učil som sa – bola to ,záležitosť‘ intelektu-
álna, i vychovával som sa – bol to akt mravnej vôle.“

Toľko z Vanovičovej knižky o citovanom autorovi Chvála a skepsa. Kniha 
o Alexandrovi Matuškovi. (S Alexandrom Matuškom rozhovor prvý.)2

„... Píšem rukou, čítam sa potom naklepaný, vidím sa cudzími očami, ale to 
ešte nie je to. Sloh, štýl, aby som to zhrnul, je práca, zjavná i skrytá, lepšie, keď 
skrytá, je to vnuknutie i robota; darované i rozvážené; je to, čo sme našli, a je to 
i to, čo sa nám jednako len ukĺzlo, čo sme nedorobili...“

V podstate je to myšlienka Štúrova, veď on si k svojmu menu ešte pred 
dvadsiatkou pridá ďalšie meno – Velislav –, ešte predtým, ako sa stáva sku-
točným vodcom. Ostatní ho nasledujú o hodne neskôr, na spoločnej akcii, na 
výlete na Devín v apríli roku 1836. Tu odznejú slová o živote v pravde a ži-
vote pre národ. A navyše na znak sľubu pridajú si k svojmu menu ešte meno 
slovanské. Teda pot a slzy a krv.

2 Vanovič, J.: Chvála a skepsa. Kniha o Alexandrovi Matuškovi. F. R. & G., s r. o. 2007, 208 s.

SP 2_14.indd   9 21. 1. 2014   8:33:43



10 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  2

Kantovčina, luteránčina, nemčina? – pýtame sa spolu s Matuškom, a od-
poveď nemusí byť taká jednoznačná, a to preto, lebo na splnenie svojich pred-
savzatí majú len desať rokov, teda čas do revolúcie. Ak by premeškali tento 
čas, premeškali by celú dobu a stratili by nadobro svoj cieľ. Po revolúcii by 
už – v podstate každý osobitne, roztratení po našom malom Slovensku – ne-
dali dokopy nič. Nemohli teda dočkať, kým zostarnú.

Preto sa o slovenčine rozhodujú čosi vyše dvadsaťroční chlapci, jej Náu-
ku píše Štúr, v tom čase tridsaťročný, preto plány s novinami, s poslaneckým 
mandátom a napokon aj so slovenskou politickou reprezentáciou v Slovenskej 
národnej rade, slovenským dobrovoľníckym vojskom a pod. Všetko, povedané 
vedno s Matuškom, bolo v ich hlavách ako naliehavá potreba.

Matuškovi Štúrovci majú aj svoj pendant, pravda, posunutý v čase, o viac 
ako dvadsať rokov neskôr; je ním Mináčovo Dúchanie do pahrieb a Zobrané 
spory Jozefa Miloslava Hurbana. A je tu aj jedna súvislosť. Matuškovi Štúrovci 
vychádzajú roku 1948, teda v čase, keď sme určite čosi strácali a keď aj hro-
zilo, že zo samých štúrovcov sa kadečo môže stratiť, však sa aj stratilo, keď 
sa začali viesť diskusie o tom, na ktorej strane a kde by mali vlastne v tej re-
volúcii vystúpiť.

Mináčovi štúrovci už nie sú hnietení zo samého Štúra, ako je to u Ma-
tušku, ale z Hurbana a z Francisciho: z Hurbanovho monumentálneho obrazu 
Ľudovíta Štúra a z Francisciho Vlastného životopisu. Ale Mináč mal ešte o vý-
hodu viac, bol tu už takmer kompletný Rapantov obraz revolúcie – 4 obrovské 
zväzky štúdie o revolúcii a dvakrát toľko dokumentov, nemusel už teda toľko 
a tak presne argumentovať. Keď vyšli Matuškovi Štúrovci, Rapant bol na za-
čiatku svojej práce, keď ju dokončieval, prišiel so svojimi štúrovcami Mináč.

Aj doby sa tak trochu podobali: po roku 1948, keď vychádzali Matuškovi 
Štúrovci, sme strácali nielen vlastnú suverenitu a podstatu, ale aj zvyšky de-
mokracie, po okupačnom vpáde roku 1968 sme stratili to isté, navyše zosta-
li sme bez nádeje, lebo to všetko bolo „dočasné“, čo znamenalo ono gottwal-
dovské „na večné časy“.

Ďalšou, pomerne háklivou otázkou, ktorú by sme mohli zaobaliť do šir-
ších súvislostí, je napr. problém, ktorý môžeme nazvať „človek a doba“. Ani 
Matuška a, samozrejme, ani Mináč neboli intelektuáli, ktorí by išli proti dobe. 
Napokon, tých by sme spočítali na prstoch jednej ruky. V tomto zmysle sú si 
obaja v čomsi podobní: obaja „národní“, pravda, nie nezaslúžene, uspeli by 
aj v iných režimoch a v inom čase, a pri všetkých obmedzeniach aj uznávaní. 
Kto väčšmi a kto dobrovoľne liezol do chomúta, je aj otázkou ešte inou, na 
ktorú nejdem hľadať odpoveď. Doba bola ťažká a zložitá, navyše ani jeden 
z nich nebol konštituovaný ako martýr. Otázkou je, čo zostane z diela. A tu je 
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Stanislav Kiča: Nesplnený sen, bronz, kameň, 2011
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konštatovanie až priveľmi jednoduché. Ak hovoríme o štúrovcoch, aj z Matuš-
ku, aj z Mináča, zostáva takmer všetko.

Matuškovo spytovanie o zmysle revolúcie, tej z roku 1848/49, ktorá na-
stolila aj širšie otázky našej národnej existencie, napr. našu dejinnosť alebo 
bezdejinnosť, je aj otázkou dnešnou, ktorá môže znieť aj trochu inakšie, čo re-
zonuje v nás aj dnes, napr. veľké svetáctvo bez uvedomenia si vlastnej existen-
cie, ba aj pohŕdaním so základnými hodnotami, hraničiace s hlúposťou a ne-
vedomosťou.

Prečo Matuška písal o štúrovcoch, to je kdesi zašifrované medzi inými, 
možno aj nepodstatnými otázkami, ale hlavná je, prečo sa naša revolúcia volá 
kontrarevolúciou. S touto podstatnou otázkou nepolemizuje, lebo by musel 
polemizovať so samým Engelsom, prijíma tento fakt bez výhrad, poslušne. 
Zrejme pofebruárový vetríček komunistickej totality urobil svoje. Otázka však 
znie aj inakšie, dnes by sme ju mohli postaviť aj inakšie: Mohli sme ísť do re-
volúcie spolu s Maďarmi?

Na túto základnú otázku zodpovedal už Rapant vo svojom monumentál-
nom diele. Táto otázka bola na stole na pamätnom zhromaždení v máji 1848, 
keď sa formoval slovenský národný program, teda pamätné Žiadosti národa 
slovenského. Tam sa mladý Abaffy pýtal, kam pôjdu Slováci so žiadosťami, 
odpoveď znela, že môžeme ísť aj k Maďarom, a ak tie požiadavky prijmú, 
potom je povinnosťou Slovákov prelievať spolu s nimi krv proti Habsburgov-
com. Lenže situácia sa vyvinula inakšie. Ešte sa nestačili ani rozísť z toho mi- 
kulášskeho zhromaždenia, už na nich vydali zatykače, pred hlbockou farou 
Hurbanovi postavili šibenicu, beda by im bolo, keby ich dostali do rúk. Cestu 
Slovákov k Maďarom teda zahatali sami Maďari. Čo zostalo Slovákom? Jediná 
možnosť tu bola prejsť na druhú stranu, len aby sme mali „dáke deje“, ako bol 
povedal Štúr.

Toto je pravdivá a jediná možná odpoveď, lenže tu Matuška pomlčí a dô-
vody o našej revolučnosti hľadá a nachádza inde. „Najpádnejším vyvrátením 
kontrarevolučnosti ich revolúcie je ich domáci program z gruntu ľudový a pokro-
kový,“ píše Matuška v Štúrovcoch. Na prvom mieste spomína uzákonenie slo-
venčiny a literatúru, tvorbu, na ďalšom „nacionálnu myšlienku“, teda že malý 
národ má také isté právo na národný život ako veľký národ (Hurban) atď.

Ich omyly, výhrady k nim? Vraj presvedčenie, že Tatry sú kolískou Slova-
nov, že slovenčina je „jazykové centrum Slovanov“, že precenili svojráz pies-
ne a folklóru, Matuška píše ešte o „hnilobe predkov“.

Na tieto pochybnosti možno aj dnes nájsť odpovede, ktoré nebudú ďale-
ko od tých štúrovských. Matuškova zásluha je však inde – prispel k tomu, že 
sme štúrovcov nevyhodili z našich dejín, z nášho uvažovania o slovenskej mi-
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nulosti, o Slovákoch ako národe v čase, keď sa do života po roku 1945 pre-
sadzovali tzv. pražské dohody, ktoré nás zbavovali politickej svojprávnosti, 
a teda nás vysotili zo štátotvorného procesu.

Zaujímavá je jedna dosť dôležitá skutočnosť. Matuška nepatril k tým, 
ktorí by Štúrovi vyčítali jeho spis Slovanstvo a svet budúcnosti (1851). Práve 
naopak, zrejme pod vplyvom vojnových udalostí, pochválil jeho slovanskú 
orientáciu, teda orientáciu na Rusko, nespomenul, ako sme to neskôr hovorili 
i písali, jeho „kontrarevolučnosť“ (samoderžavie, pravoslávie, jazyk), naopak, 
na ospravedlnenie uviedol, že spis nebol určený do tlače. V druhom Matuško-
vom Štúrovi, z roku 1965, sa o tomto spise nehovorí nič.

K štúrovcom sa vrátil aj Mináč v čase, keď sa z úst predstaviteľov najväč-
šej vojenskej okupačnej mocnosti valili slová o obmedzenej národnej a štátnej 
suverenite, keď sa v domácich pomeroch zúfalo viedol boj o federáciu.

V oboch prípadoch – Matuškovom aj Mináčovom – bol národný program 
štúrovcov hranicou, za ktorú sme nemohli ísť. Ak by sme sa totiž ocitli za tou- 
to hranicou, dostali by sme sa znova na začiatok, museli by sme všetko začí-
nať odznova.

Na záver len niekoľko slov: Keď Hurban, v tom čase už oprávnene s prí- 
vlastkom „starý“, vo svojej monumentálnej knihe Ľudovít Štúr zratúval štú-
rovcov, nenapočítal ich ani celých sto. Na prstoch jednej ruky zrátal tých, čo 
nevydržali pri ňom, pri Štúrovi, dokonca ho zradili. Hlavnou silou tejto gene-
rácie – štúrovskej – nebola len myšlienka, jej sila, prenikavosť a príťažlivosť, 
ale aj vernosť. Nejde teda len o myšlienku, ide aj o charakter, o etiku. A to je 
aj ďalší odkaz jednej generácie, ktorá sa hlboko zapísala do našich dejín – ge-
nerácie štúrovcov.

A ešte na záver jeden najcharakteristickejší a najpravdivejší Hurbanov ci-
tát o štúrovcoch, ku ktorým sám patril: „Ľudovít zostane večne mladým mužom, 
večne výtvorom peknej mladosti, idealistom bez úhony, muž pritom celý činu, kto-
rý i keď rozum jeho váhal, duch sa k činom niesol, ktorého duch národa posta-
vil a dejiny zapíšu ho po boku tých meteoristických veľkých géniov, čo na krat-
ší lebo dlhší čas tu obsluhovali oltáre národnej osvety, poézie, vedy, slobody, ako 
boli Puškin, Mácha, Stanko Vraz, knieža Michal Obrenovič, knieža Danilo, ku 
ktorým tak blízkym sa byť cítil. On obetoval sa celý mládeži a Boh túto obeť pri-
jal, pričom v našom pokolení niet nikoho, koho by si mládež ctila tak ako Štúra...

... Ľudovít ukazoval najmä na to, že terajší synovia Slovenska sú len zvyš-
ky a zvleky dakedajšieho bytu národa nášho, a že ich tak málo jesto, keď menom 
tým ,synov Slovenska‘ sotva pomenovať slušno každého, ktorého mať slovenská 
zrodila; ostatky tieto národa niekdy slávneho teda že majú inakšie úlohy k vyve-
deniu než iných národov synovia…“
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H A N A  K O Š K O VÁ

NEÚPLNÝ DOTAZNÍK

Na detstvo okúpané v potoku
pršali plánky
strážená zahorknutými rozhovormi
za nezrelosťou
pálila som závoje.

V dvojici na dvoje
roztrhnuté ústa
nakláňali ma
k svetloplachým láskam.

Viali výčitky zlosť
klepetá
ulice čo sa báli ulíc
jablká čierne mačacie hlavy.

Niekto vo mne smutnejší ako včera
za všetky falše
núka mi ďalšie
nerozbitné zrkadlá...
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IZBA V INOM POHĽADE

Vidím diery
v chrbte domu.
Tma prestiera obrus
naduté vankúše roztriasajú
rukopisy z dní.
Za odtiahnutou záclonou
sveter pohodený na dlážke
papierik z mentolového cukríka
skriňa plná tieňov
nevedia kam odbočiť.
Nosím oči po izbe
kde sa pretekajú komáre
a nohy vzďaľujú
od myšlienok pred spaním.

VEČER NA TERASE

Pred ochutnávačmi vzduchu
hrubnú kolmice
hrdzavé slová

skryté pod jazykom
mesto obrátené chrbtom

hľadá stôl.
Napájaš rybu vínom
ústa narúžované pochybnosťami
chlípu hudbu.
Prestávaš si všímať
koľko unesie ktorá
hlava
koľko mesačný svit.
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E VA  F O R D I N Á L O VÁ

NAJVÝZNAMNEJŠÍ 
KULTÚRNY PLOD 
„ČASU NÁDEJÍ“

(K VYDANIU JÁNA HOLLÉHO SPISOV 

BÁSNICKÝCH)

Po definitívnom odchode Alexandra Bacha roku 1859 z politického života 
našej monarchie (ako dôsledku politických i vojenských neúspechov Rakúska 
v krymskej vojne a aj celospoločenského vnútorného napätia) cisár František 
Jozef I. hľadal riešenie provizórnymi opatreniami (okrem iného aj zrušením 
uhorského snemu) – umierneným centralistickým systémom – tzv. provizó-
riom. V podstate trval až do rakúsko-maďarského vyrovnania (1867) a pre 
slovenský život znamenal nové nádeje, bol impulzom na roznietenie politic-
kých i kultúrnych aktivít.

V čase „provizória“ znamená pre slovenský národný život rozhodne do-
minantu rok 1863. Milénium príchodu Byzantskej misie na naše územie pô-
sobilo ako mocný inšpiračný stimul na rozvitie národných aktivít. Po martin-
skom memorandovom zhromaždení 6. a 7. júna 1861 bolo veľkým úspechom 
otvorenie Matice slovenskej 4. augusta 1863 (aj postupné otváranie sloven-
ských gymnázií – v Revúcej 1862, v Martine 1867, v Kláštore pod Znievom 
1869). A najvýznamnejším ideovo-edičným činom tohto (žiaľ krátkeho) „času 
nádejí“ bolo vydanie diela Jána Hollého spisy básnické.

Na ich vydanie sa podujal známy národovec Jozef Karol Viktorin (po 
predchádzajúcom vydaní Spisov básnických Andreja Sládkoviča, 1861) ako prí-
spevok na oslávenie milénia príchodu sv. Cyrila a Metoda a začiatku činnosti 
Matice slovenskej (vlastným nákladom v Pešti).

Slovenská inteligencia intenzívne cítila absenciu sprístupnenia Hollého 
diela v našom kultúrnom živote. Svedčí o tom aj „povzdych“ Jána Palárika  
v 29. čísle časopisu Priateľ školy a literatúry ešte roku 1860: „Ó, bár by spevy 
tohto slovenského Homéra (Hollého totižto) niekoho tak nadchli, že by sa chy-
til na ich zostavenie a vydanie podľa opravenej slovenčiny! Lebo hoci čarokrásna 
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je tá jeho Múza i v starom rúchu, ale by iste nový život prebudila v národe, keby  
v novom, obnovenom rúchu – sťaby z hrobu nemého mŕtvej bernolákovčiny – 
opäť povstala, a to tým viac, že už staré vydanie jeho básní nedostať.“

Súborné Básne Jána Hollého z roku 1841 – 1842 už boli v tomto čase 
širšej čitateľskej verejnosti v podstate nedostupné, rozpredané, a tak sa Vik-
torin rozhodol urobiť odvážny krok – priblížiť Hollého nielen staršej, ale pre-
dovšetkým mladšej generácii v pravopisnej úprave blízkej od začiatku šesť-
desiatych rokov celej slovenskej inteligencii, pretože aj „Staroslováci“ (medzi 
ktorými mal Viktorin významné postavenie) prijali štúrovskú kodifikáciu v ho- 
džovsko-hattalovskej úprave.

Viktorin sa rozhodol pre tento experiment „poslovenčiť“ Hollého nielen 
etymologicky (použitím ypsilonu), ale aj lexikálne na zvýraznenie slovenskosti 
Hollého ideí, chcel ich „vyslobodiť“ z vtedy už archaickej bernolákovčiny a ot- 
voriť im cestu do skutočne „zjednoteného“ jazykovo-kultúrneho priestoru. Z vy- 
dania vypustil preklady, vysvetlenia k eposom, Pesňe (Ódi) a Katolíckí spevňík. 
Dôvody boli pochopiteľné a pre slovenské ekonomické pomery charakteristic-
ké: „... že by si chudobné obecenstvo naše, a toho je väčšina, nákladné, najmenej 
8- až 10-zlatové dielo ťažko mohlo zaopatriť,“ ako naznačil v úvode k vydaniu 
aj s odôvodnením výberu: „Bo že Svatopluk – Cyrillo-Metodiada – Sláv – Selan-
ky a Žalospevy sú vlastne práce, ktorými Hollý svoje meno zvečnil, je každému 
slovenskému vedomcovi známe, a preto majúc výber tento, má Hollého spisy, a to  
poťažne za ľavnú cenu, v podstate, i sotva kedy – vyjmúc historika literatúry – 
zatúži po úplnom vydaní diel jeho.“

Editor Spisy venoval „Pamiatke tisícročnej slávnosti blahonosného prícho-
du CYRILLA a METHODA do krajín slovenských roku 1863 odbavovanej“. Úvod 
v podstate tvorí Hollého životopis, opis jeho pomníka na Dobrej Vode z roku 
1854 (o ktorý sa Viktorin výrazne zaslúžil), jeho stavba a odhalenie – zazna- 
menal Hollého bibliografiu, text však doplnil partiou o jazykovej úprave,  
v ktorej odôvodňuje i svoje rozhodnutie vydať Hollého dielo, aj so závereč-
ným želaním: „Už pri prvom vydaní básne Hollého podstatne dopomohli k ná-
rodnému upovedomeniu hlboko upadlých krajanov našich: nech vykonávajú 
teda opakovane túto úlohu svoju aj v pokolení novom; bo trebárs i trochu počí-
na sa brieždiť, rozodnenie úplné nad tým milým Slovenskom len vždy a vždy po-
zaostáva. A preto šťastlivú púť, ľúbe piesne slovenské, do príbytkov Slovákov tat-
ranských! ,Národ, ktorý sa sám neopúšťa, nebýva opustený‘ (motto almanachu 
Zora, v ktorom boli publikované Hollého selanky a epos Sláv – pozn. E. F.): 
prispievajte teda aj vy čarovnými zvukmi svojimi k tomu, aby matičky Všeslá-
vie syn najzúboženejší, od celého temer sveta opustený, sám seba neopúšťal, ale 
vo viere na lepšiu budúcnosť boril sa neohrozene s prekážkami národnej osvety 
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svojej; až i jemu Hospodin, jakožto odmenu vytrvalosti ,na ceste života tŕnistej‘, 
dopraje blaženejších časov v nádejnom prístave slobody a slávy.“ Veľmi dôležité  
a veľavravné želanie!

Ale vysvetlenie, odôvodnenie „jazykovej úpravy“ Hollého poézie zrej-
me motivoval list Andreja Sládkoviča ešte pred vydaním Hollého Spisov. Jeho 
obsah má takisto mimoriadny význam, pretože je priam klasickým naznače-
ním prijímania Jána Hollého do národno-kultúrneho vedomia v päťdesiatych 
a šesťdesiatych rokoch 19. storočia.

Sládkovič použil ako motto listu „dobové heslo“ zo Svatopluka – „Ešče 
Slováci žijú! A budú žiť veždy se slávú!“ –, ktoré zvýraznil aj vo svojej Svätomar-
tiniáde. Hlavným cieľom bolo odhovoriť Viktorina od vydania spisov „v mo- 
dernom pravopise oblečnených“ (prv než by sa na to bola naša rodiaca sa Ma- 
tica mohla podujať). „Ako básnika ma trápil rovnaký problém, ktorý bol prio-
ritný aj pre samotného Hollého – aby sa úpravami neublížilo čistote prozódie. 
Potom: či novšie gramatické formy dajú sa vmestiť do spisov tak, aby pritom for- 
ma, najmä metrum a zmysel, úplne nedotknuté zostali?“

V siedmich bodoch Sládkovič vysvetľuje svoje výhrady, obavy a názory, 
v ktorých skutočne dominuje bod uvedený ako prvý: „Diela Hollého sú maje-
tok národa zapečatený, zavŕšený, stereotypný. Jeho autorita subjektívne je svä-
tá, nedotknutá; Hollý môže byť len bernolákián a v jeho dielach nesmie byť nič, 
čo by jeho dielo nebolo; on vyvolil si svoju reč a vôľa jeho, v jeho veciach, je tes-
tamentárnou posvätnosťou zabezpečená.“

V ďalších výhradách označuje za „anachronizmus“ vytŕhať Hollého z je- 
ho doby. Vydanie Spisov v upravenej forme považuje za „neautentické“ a opäť 
sa vracia k Hollého bernolákovčine vo vyššej rovine, k bernolákovčine ako  
k národnému pokladu, rovnako ako Hollého dielo, ale Sládkovič jej ocenenie 
priamo s Hollého poéziou už ani nespája, ako bolo bežným javom u romanti-
kov v predrevolučnom období (Ľ. Štúr, J. M. Hurban...) – v národnom vedomí 
už boli neodlučiteľne prepojené natoľko, že aj evanjelická inteligencia berno-
lákovčinu oceňovala ako drahokam v národnej kultúrnej klenotnici – v dvoj-
jedinosti s jej obsahom, Hollého dielom: „Bernolákovčina je forma reči našej, 
ktorá nijako zavrhnutá a potupená byť nesmie. Národ nemôže to dopustiť, aby  
z mozaiky jeho rečovej jeden drahý kameň a jeho blesk – aký je Hollý pre berno-
lákovčinu – vypadol a zaclonený bol. (…) Váš Hollý bude verzia.“

Hollého význam oceňuje navyše: „Madunický poet patrí predne a subjek-
tívnosťou svojou svojmu kraju, objektívnosťou a duchom svojím Slovensku a Sla-
vianstvu.“ Preto nemožno spätne jeho dielo upravovať „podľa pravidiel hatta-
lovsko-viktorinových“. A zdôrazňuje: „... Hollý a Bernolák boli dvaja ľudia a je-
den človek.“ Celá generácia už chápala, že ide o ideovú totožnosť.
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Sládkovič oceňuje Viktorinov zápal pre vydanie Spisov, ale prosí ho:  
„... obetujte pamiatke Hollého, toho holého, čistočíreho – prácu korektúry Va-
šej v obeť zápalnú.“ Inak, podľa Sládkoviča, „budú Slováci hľadať Hollého u an-
tikvárov“.

n

Sládkovič uprednostňoval to, čo je krásne, no Viktorin volil to, čo pokla-
dal za užitočné. V Sládkovičovom liste hovorí básnik a obdivovateľ Hollého, 
Viktorin chcel dať Hollého novej generácii v novom odeve, priblížiť ho čita-
teľskej verejnosti, aj napriek Sládkovičovej záverečnej kritike pripravovaného 
vydania citovaním veršov zo Svatopluka vo väzení – analógiou Hollého poé-
zie a slávika v klietke.

Vo Viktorinovej úvodnej stati cítiť rezonanciu na Sládkovičove výhrady, 
ale argumentuje predovšetkým národnými záujmami a zohľadnením vývinu 
jazykovej kultúry, akceptovaním súčasného stavu jazykového vedomia: „... te-
raz už žiadnemu vzdelanému Slovákovi ani na myseľ nepríde, aby v spisoch pre 
národ náš určených starodávny bernolákovský spôsob písania bez potrebných 
opráv užíval.“ Zdôrazňuje však, že „... po dlhom premýšľaní s mužmi o predme-
te tomto kompetentne súdiť povolanými“ sa rozhodol, že „časomieru básnikom 
užívanú prísne zachovávať nádobno“, a teda aby „mluvnické opravy zapreva-
dili sa do prác Hollého natoľko, nakoľko nestoja v spojení s časomierou jeho“.  
A „so všetkými gramatickými nedôslednosťami a neslovenskosťami“ sa neod-
hodlal Hollého dielo vydať – považoval to „za previnenie na diele samom, kto-
rého vnútorná cena dokonalejším pravopisom len získať musí, o čom medzi ve-
domcami ani pochybnosti byť nemôže“. (Viktorin má pod „vnútornou cenou“ 
zrejme na mysli ideovú silu Hollého poézie.) Len „prijal som do spisu y“ a „vy-
obcoval“ zjavné nedôslednosti a neslovenskosti.

Zaujímavý je však argument v záverečnej časti: „Ale na ospravedlnenie 
svoje i to uvádzam, že nakoľko spôsobom týmto oddialil som sa od terajšieho spi-
sovného jazyka slovenského, natoľko prístupnejšími stali sa básne Hollého bra-
tom našim českým, a to má tiež svoje dobré stránky.“ Zaujímavý je z toho dôvo-
du, že v záverečnej časti rozpravy v almamachu Concordia (1858) – Prispie- 
vatelia na pomník Jána Hollého – Viktorin píše: „Úprimnú ľútosť však, že od 
našich českých a moravských bratov sa na pomník Jána Hollého ani haliera 
neobetovalo napriek toľko rozkričanej slovanskej vzájomnosti, nám, tuším, nik 
rozumný zazlievať nebude.“ (Jonáš Záborský v liste Viktorinovi z 21. júna 1863 
so skepsou sebe vlastnou píše: „Pri všetkých chválach Hollého sotva predáte  
v Čechách čo len jeden výtlačok.“) Tu však v podtexte možno čítať aj politické 
zmeny zo začiatku šesťdesiatych rokov, ktoré už nezohľadňovali rešpektova-
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nie historických politických celkov – teda istej suverenity „zemí koruny čes-
kej“, ako naznačoval Októbrový diplom z roku 1860, a sklamanie sa prejavi-
lo v zmene kurzu vo vzťahu českých vzdelancov k Slovensku ako k potenciál-
nemu politickému partnerovi. Aj napriek tomu sa však Viktorinov optimizmus  
v tomto smere ukázal ako neopodstatnený.

Viktorin v závere úvodnej state uvádza ako dôkaz zachovania „charak-
terističnosti“ Hollého poézie paralelne text básne Hlas Tatry v pôvodnom pra-
vopise a vo svojom vydaní:

Kam Wáhu, kam ponáhláš? Kam Váhu, kam ponáhláš?
Kam tak sa zhurta rúťíš? Kam tak sa zhurta rútíš?
Až wálané ňewinních Až válané nevinných
Brehov Krowí a Hrádze Brehov kroví a hrádze,
Až melňeních Drobeski Až melnených drobesky
Skal pred sebú poháňáš! Skal pred sebou poháňaš!
Ňeňí ťi mílo sladkém Není ti mílo sladkém
Dobrég we Matki Lóňe Dobréj ve matky lóne
Tu blíž Uhlov ňebeskích Tu blíž uhlov nebeských
A medzi zhlédawími A medzi zhlédavými
Sa v tvém Zrkadľe Hormi Sa v tvém zrkadle hormi
I medzi Ľesmi hlasní A medzi lesmi hlasný
Koľem hrkot widáwať? Kolom hrkot vydávať?

n

Pozornosť si zaslúži aj stanovisko Viliama Paulinyho-Tótha v recenzii 
Viktorinovho vydania Hollého Spisov básnických, ktorú uverejnil v časopise 
Sokol (1863). Síce vyšla bez signovania autora, ale keďže bol v tom čase 
šéfredaktorom, i vzhľadom na jeho predchádzajúcu propagáciu Hollého diela 
aj mimo územia Slovenska, možno mu recenziu pripísať. Na rozdiel od Slád-
kovičovho listu ocenil Viktorinovu pravopisnú úpravu: „... nezotrel sa pôvod- 
ný ráz spevov týchto; nestali sa ony prekladom, ale ostali tým, čím boli: nedot- 
knutým originálom tak, ako z ňadier, úst a pera Hollého vyplynuli. Ale prija-
tím ypsilonu do pravopisu neutrpela reč naskze žiadnu zmenu a obľahčil sa len 
spôsob čítania.“

Viliam Pauliny-Tóth sa totiž pozerá na Viktorinovo vydanie v širšom kon-
texte – nielen estetickom. V kontexte predovšetkým časovom, s jeho národ-
ným významom v celoslovanskom kultúrnom svete. Aby tento zámer plastic-
kejšie vynikol, hodnotí najskôr prínos samotného Jána Hollého – spôsobom, 
ktorý sa vlastne stane pre prijímanie Hollého do národno-kultúrneho vedomia 
určujúci, pôjde o zvýraznenie „lásky k rodu slovenskému“ a jej zápalný úči-
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nok, s priamym prepojením na vtedajšie „roky nádejí“: „Ako dôstojne zodpove-
dal i tejto úlohe svojej náš Hollý, to svedčí a dokazuje teraz už sám blahosľubne 
rozvíjajúci sa život náš. Keď Hollý spievať počínal, len zopár rodoľubov apoš-
tolovalo na Slovensku (…) – a teraz? Stá a stá zasvätencov apoštoluje v okolí 
slovenskom a preniká už i do vrstiev rýdzeho ľudu (…). Prvý pohyb tohto teraz 
už, sláva Bohu, všestranne rozmohnuvšieho sa ruchu medzi vzdelancami sloven-
skými neomylne spevy Hollého zapríčinili; nasledovne on je otcom nielen pevcov 

slovenských, ale i prvým budičom života slovenského národného, ktorý s úplnou 
presvedčivosťou prorokoval nám, zvestujúc, že žiť budeme a žiť budeme vždy so 
slávou!!!“

Viktorin si rok 1863 nezvolil na vydanie Hollého Spisov náhodne – a prá-
ve tento fakt hodnotí V. Pauliny-Tóth najväčšmi. Išlo nielen o milénium prícho-
du Byzantskej misie na naše územie, ale zároveň o tisícročné jubileum kres-
ťanstva a počiatkov národnej písomnej kultúry u nás aj u iných slovanských 
národov, ku ktorým sa rozšírila. A preto V. Pauliny-Tóth píše: „Každý národ slo-
vanský – ako to v časopisoch čítame – zasvätiť hodlá tisícročné jubileum kresťan-
stva aj pamiatkou literárnou, t. j. vydaním nejakej knihy, spisu, albumu atď.“  

Stanislav Kiča: Na obláčiku, bronz, kameň, 2009
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V našej národnej kultúre túto pamiatku jednoznačne najdôstojnejšie repre-
zentoval Ján Hollý ešte pred 1000. výročím svojím eposom Cyrillo-Metodia-
da, ale v porevolučnom období ju už priamo stelesňoval sám Ján Hollý ako 
symbol.

(Nevedno, nakoľko si vtedajšia generácia uvedomovala aj fakt, že Hollý 
sa narodil presne na 900. výročie úmrtia sv. Metoda, ale tento motív u mladšej 
generácie zaznie ako priame prevzatie duchovného a kultúrneho odkazu – 
pestovať písomnú kultúru vo vlastnej reči, najmä v roku 1885.)

Viliam Pauliny-Tóth kladie sugestívnu otázku: „A už pýtam sa, či môžu 
Slováci na poli literárnom dôstojnejšie zasvätiť slávnosť tú, ako keď jej pamiatke 
posvätené dielo – Spevy Jána Hollého – vydajú? (…) Bola to skutočne myšlien-
ka znamenitá, nové vydanie – oddávna už rozchytaných – básní Hollého k sláv- 
nosti cyrilo-metodskej usporiadať.“ A právom vyslovuje presvedčenie, že „ani 
jeden národ slovanský na literárny oltár tisícročného jubilea krajšej a dôstoj-
nejšej obete nepoloží, ako položil ju národ náš slovenský novovydaním Spisov 
Hollého, so slávnosťou kresťanstva úzko spojených“. Preto aj v súvislosti s cyri-
lo-metodskou Byzantskou misiou prízvukuje Viktorinov podiel na tomto vý-
znamnom edičnom čine: „A myšlienka táto a jej uskutočnenie je zásluha nášho 
slávneho Viktorina, za čo mu neomylne celý národ slovenský najsrdečnejšie bla-
hodariť bude.“

Vidí sa, že aj futúrum pri „blahodarení“ nie je náhodné. V závere to-
tiž Pauliny-Tóth vyslovuje obavy o dostatočný záujem pri odbere tohto diela:  
„... obraciame sa s prosbou na všetkých priateľov literatúry slovenskej a menovi-
te drahých národovcov našich, aby dobrotivým odoberaním tohto pre nás už te-
raz v dvojom ohľade prepamätného diela uznanie svoje vydavateľovi najavo dať 
ráčili, bo skutočne nectilo by nás, keby Hollého spisy k slávnosti cyrilo-metodej-
skej vydané i na samom Slovensku dostatočné obecenstvo nenašli.“

Oprávnenosť týchto obáv odkrýva opäť list Jonáša Záborského Viktori-
novi (z 10. júla 1863) v poďakovaní za zásielku Spisov: „Že sa málo odberate-
ľov hlási, nenie div. Bo najmnožší účastníci na literatúre slovenskej diela Hollé-
ho majú z predošlých vydaní, ako i ja sám. Čo kto už raz má, to nerád znovu ku-
puje. Ja moje dám na budúci rok študentom na odmenu.“

Spisy si však cestu k čitateľom (najmä k mladej generácii, ktorá už ne-
mala možnosť dostať sa do priameho kontaktu s vydaním v bernolákovskej ja-
zykovej norme) našli ihneď – a z ohlasov je charakteristický nesignovaný člá-
nok Z Dolnej Oravy v Pešťbudínskych vedomostiach z 5. mája 1863, v ktorom 
prispievateľ uvádza: „Najnovšie vydanie Spisov básnických Hollého nachádza 
u nás na Orave obľuby a všetkej uznalosti.“ Ale v súvislosti s nimi išlo aj o iné: 
o jazykovú stránku, resp. obavu o možnosť opätovného rozkolísania ťažko do-
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siahnutého spoločného jazykového úzu: „Ale jedno nebolo by škodilo – či už  
v predmluve, či pod hviezdičkou poznamenať pre mládež, ktorá autoritu nasle-
duje, že Hollého zhusta obvyklé formy (…) napr. vodmi, rukmi, hlavmi, skalmi 
atď. nie sú gramaticky pravidelné (…), aby mládež to nenasledovala. Ak chce-
me obľúbenou učiniť našu slovenčinu (…), musíme s najväčšou prísnosťou šetriť 
pravidelnosti i v slohu i vo forme.“ (Autorstvo sa prisudzuje Ctibohovi Zochovi. 
Za ohlas na vydanie Spisov však možno považovať aj ďalší „národný plod“ ro-
kov „provizória“ – hrdinskú báseň Sama Chalupku Mor ho! z roku 1864 v So-
kole, ktorý na Hollého priebojné idey zareagoval už po knižnom vydaní Sva-
topluka v svojich prvotinách – almanach Plody z roku 1836. V Mor ho!, v ohla-
se na novú aktivizáciu národného života, zreteľne zaznievajú súzvučné burcu-
júce akordy s 5. spevom a hrdo historické so 6. spevom Svatopluka.)

n

Štyri profilujúce náhľady (Sládkovič, Viktorin, V. Pauliny-Tóth, C. Zoch), 
ktoré však majú spoločného menovateľa: Ján Hollý je nepopierateľnou auto- 
ritou pre všetkých, rozdiel je iba v hľadaní optimálnych možností pri sprí-
stupňovaní jeho diela. Meno samo osebe už pôsobí ako symbol, treba ho však 
nielen ctiť, ale aj čítať (problém pretrvávajúci doteraz). V podstate sa (okrem 
Sládkoviča) väčšie výhrady proti Viktorinovmu pravopisnému experimentu 
nevyskytli, lebo aplikácia ypsilonu skutočne čítanie (a chápanie) Hollého poé-
zie čitateľovi druhej polovice 19. storočia (i dnešnému) uľahčila.

S najväčším dobovým nadhľadom sa na problém pozeral Viliam Pauliny-
-Tóth, pretože ho zaradil do širokého spoločenského kontextu, hoci parciálnu 
osobnú pravdu treba priznať Sládkovičovi (jeho nadčasový pohľad uznáva-
me aj v súčasnosti), Viktorinovi i Zochovi. Spoločne reprezentujú obraz ná- 
rodného vedomia s tradíciou a s cestami vývinu. A zároveň jednoznačne po-
tvrdzujú, že najvýznamnejším ideovo-edičným činom tohto „času nádejí“ bolo 
Viktorinovo vydanie Hollého spisov básnických. Aj preto, že „bola skutočne myš-
lienka znamenitá nové vydanie k slávnosti cyrilo-metodejskej usporiadať“, ako 
naznačil V. Pauliny-Tóth, a že „ani jeden národ slovanský na literárny oltár ti-
sícročného jubilea krajšej a dôstojnejšej obete nepoloží, ako položil ju národ náš 
slovenský novovydaním Spisov Hollého“. Je to dostatočný dôvod, aby sme si  
v tomto jubilejnom roku Viktorinov čin opäť pripomenuli a ocenili ušľachtilosť 
jeho pohnútok vyklíčených v „čase nádejí“ z koreňa našej národnej historickej 
pamäti.
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ANKETA SLOVENSKÝCH POHĽADOV

1. Internetové noviny a časopisy sa už stali bežnou súčasťou nášho života. Rov-
nako elektronické knihy. Svedčí tento jav o postupnom zániku printových médií, 
klasickej žurnalistiky a knižnej kultúry, alebo o alternatívnom prístupe k infor-
máciám a literárnym dielam?

2. Pri propagácii literatúry, pôvodnej tvorby, zohrávali popri literárnych časo-
pisoch dôležitú úlohu aj kultúrne rubriky denníkov, verejnoprávny rozhlas a te-
levízia. Smerom do zahraničia Slovenské centrum PEN a Literárne informačné 
centrum. Aký význam má ich činnosť dnes – je uspokojivá?

3. Neodmysliteľnou súčasťou literárneho života je aj činnosť spisovateľských or-
ganizácií a Literárneho fondu, ktorý prevádzkuje spisovateľské a umelecké zaria-
denia, udeľuje štipendiá a financuje tvorivé pobyty. Komu slúži a kam smeruje 
krízový stav spojený s pokútnym predajom budovy Spolku a Asociácie na Lau-
rinskej ulici v Bratislave, stratou Klubu spisovateľov na Laurinskej a Domovom 
slovenských spisovateľov v Budmericiach?

MARIÁN TKÁČ

1. História nás učí, že čo je dobré, to nezanik-
ne ani vtedy, keď sa zjaví niečo možno ešte lepšie, 
minimálne však konkurencia. Ako príklad nech nám 
poslúžia peniaze. Minciam, vynájdeným v 7. storočí 
pred Kristom v Grécku, už-už hrozil zánik – tak sa 
zdalo, keď sa v 17. storočí najprv vo Švédsku, potom 
v Anglicku a potom aj inde, u nás v 18. storočí, ob-
javili papierové peniaze. Mince však platili aj popri 
„papieri“. A rovnako hrozil zánik – zdalo sa – papie-
rovým peniazom, keď sa objavili plastikové platobné 

karty. Ako vidíme, dnes pokojne spolunažívajú mince, bankovky i platobné 
karty. Zdá sa teda, že pokojne budú aj naďalej spolunažívať rozdielne nosiče 
informácií, ale aj krásnej literatúry či obrázkov. Akurát že našej, teda matič-
nej, Neografii, budovanej na tlač papiera uprostred minulého storočia, keď 
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o internete atď. nebolo ani chýru, denne pribúda konkurencia, čo je podnet 
na zamyslenie nad jej budúcou podobou.

2. Je to bieda, lebo ako sa na jednej strane škála možností propagácie 
literatúry, pôvodnej tvorby, ale aj nových vydaní klasikov (ktoré tak výraz-
ne absentujú doma, ale najmä k cudzojazyčnému svetu) rozširuje, na druhej 
strane sa akoby „plánovite“ venuje v uvedených médiách len literatúre „sui 
generis“. Myslím pod tým len typ literatúry, ale následne či súbežne aj filmov 
a vôbec audiovizuálnych produktov, ktoré sa zahniezdili len a iba v neres-
tiach tohto sveta. Na rozdiel od sveta my zabúdame(?), najmä pokiaľ ide 
o filmy či televíznu tvorbu, vytvárať diela, ktoré by šírili doma i vo svete naše 
tradície, naše vcelku úspešné prekonávanie dejinných úskalí. Nepripomíname 
si prostredníctvom „najvychytenejšieho“ média udalosti ani osobnosti, ktoré 
hýbali naším svetom, ale aj Európou či svetom – ak si uvedomíme, akí sme 
macošskí napríklad len k Štefánikovmu dramatickému osudu. Nepoznáme 
hrdinské zástoje mladých slovenských martýrov z meruôsmeho roku – Holu-
byho, Šuleka, ale aj Langsfelda a iných a ďalších. A že to veľmi chýba a pre-
javuje sa to na slabom povedomí mladých i starších, o tom škoda hovoriť. Ak 
je slovenská spoločnosť nútená pozerať (a aj čítať) to, čo jej núkajú – alebo 
nepozerať (a nečítať) vôbec –, to potom paradoxne vedie aj ku konštatova-
niu typu, že „slovenská spoločnosť neprikladá dostatočný význam dôležitosti 
kultúry pre rozličné oblasti života“. A toto pravda, minimálne matičná, nie 
je. Takže „recenzuje“ sa tu len to, čo sa dá. Ale ak ide „len“ o literatúru, 
tu sa recenzný priestor v denníkoch i vo verejnoprávnom dvojmédiu správa 
až neuveriteľne ignorantsky napríklad k vydavateľským činom Matice, ale aj 
niektorých iných vydavateľských domov podobnej, teda prevažne vlastenec-
kej orientácie.

3. Odpovedať na túto otázku prináleží iným. Ja si len povzdychnem: 
čo už len ostáva svätým či posvätným pre národ s takým dobrým „kádrovým 
profilom“, keď jeho elitám zatemnili mozgy peniaze? Neviem, či sme ešte ako 
celok jedným z najlepších národov sveta. Či dobrota ľudí, ktorí ostali ľuďmi 
aj v týchto zlých časoch, ešte preváži nekonečnú chuť po peniazoch u tých 
ostatných.
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JÁN ČOMAJ

1. Ako nezaniklo divadlo príchodom filmu 
a film vstupom televízie až priamo do obývačiek, ne-
bude to znamenať ani koniec novín, časopisov a kníh. 
Ich vydavatelia a redakcie by sa však mali spamä- 
tať – na záplavu ničoty v éteri odpovedať hodnotou 
v tlači.

2. Neviem seriózne posúdiť mieru a hodnotu 
aktivít Slovenského centra PEN a LIC smerom do za-
hraničia, ale propagácia pôvodnej umeleckej tvorby 
na stránkach novín a časopisov je úbohá. Ak si od-

myslíme politické aspekty, tak sa to s minulosťou pred povezme päťdesiatimi 
rokmi nedá vonkoncom porovnať. A keď už sa venujú kultúre, je to skôr jej 
importovaný odvar a domáci autori, ktorí sa pohybujú na tom istom lane ako 
vydavateľ. Takže sa ani dnes ideológia nedá odmyslieť. Sú noviny a časopisy, 
ktorým všetko slovenské je cudzie a malicherné, okrem ich krvnej skupiny. 
Niektorí to už pestujú tak drzo ako Afganci a Kolubijčania trávu. Nazdávam 
sa, že národnej tvorbe, ktorá aj cíti národne, by mali výrazne pomáhať národ-
né orgány. Je to prirodzené. Tamtým pomáha kdekto.

3. To je otrasný stav. Hodný vážnych a prísnych rozborov, dokonca aj 
rozsudkov.
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M I R O S L A V  D E M Á K

JEDNA SMRŤ 
V BELEHRADE

BELEHRAD 25. DECEMBRA 1683

Chystal som si koberček na poludňajšiu modlitbu, keď mi ohlásili príchod 
troch jazdcov z Edirne.

Je 25. decembra roku 1683. Uvedomujem si tento kresťanský dátum a nie 
dátum našej hidžry, lebo kresťania dnes oslavujú narodenie proroka Isu, ktorého 
vo svojich pomätených hlavách považujú za Boha. Belehrad, v ktorého pevnosti 
si kľakám na modlitbu, bol kedysi významným kresťanským mestom. Bol. A kľa-
kám si k modlitbe, aby ním nebol znova.

Sultánovi poslovia však s kresťanskými oslavami nemajú nič spoločné. Pri-
niesli totiž hodvábny povraz od sultána, nech ho Alláh opatruje.

Povraz určený mne.
Slušne ich prosím, aby mi dovolili pomodliť sa. Keď mi to dovolia, vykonám 

abdest – umyjem si končatiny, tvár, uši, mokrou rukou prejdem po vlasoch a vy-
pláchnem si ústa a nos.

Potom sa obrátim k Mekke a klaniam sa prvé štyri rekaty. Stojím, lebo ve-
riaci nemôže nezastať v úžase a hlbokom obdive nekonečnej Božej moci. Keď si 
v stoji uvedomím, že ešte väčšie je Jeho milosrdenstvo, skláňam sa hlboko pred 
ním a kľakám na kolená. Nakoniec padám na tvár, lebo si uvedomujem, že všet-
ko v mojom živote – okrem bytia pre Alláha – sa jednoducho rozplýva. SUBHA-
NE RABBIJEL-E’ALA.

A uvedomujem si, že som na slávu Alláha neurobil všetko, čo som mal. To 
mi prišli povedať aj sultánovi poslovia.

Najšťastnejším dňom v živote veľkého vezíra Karu Mustafu bol ten, keď 
chán chánov, padišah, syn bojovníkov, otec bojovníkov, veliteľ veriacich, vlád-
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ca Stredozemného a Čierneho mora, pán dvoch svetadielov, sultán Anató-
lie a Ríma Mehmed IV. dal zapichnúť sedem svätých štandárd zvaných tugy 
pred svojím palácom Topkapi. Tieto štandardy boli zástavami neporaziteľných 
stepných bojovníkov, predkov Osmanov.

Osmani bojovali často a radi. Na konských chrbtoch šírili a upevňova-
li moc. Tugy sa do vojny nosili iba výnimočne. Na koloch hrubých ako ruka 
bojovníka, vyrezávaných a zdobených zlatom, so zlatou guľou, z ktorej vise-
li konské chvosty. Z najtajnejších kútov vnútornej klenotnice sa vyberali len 
výnimočne. Keď ich však zapichli pred palácom Topkapi, znamenalo to, že 
na čele svojich armád pôjde do vojny aj sám sultán. Nebolo však pochýb, že 
na samotnú Viedeň vojsko povedie jeho obľúbený veľký vezír Kara Musta-
fa Paša. Veď vlastne on presvedčil sultána, že nastala pravá chvíľa poraziť 
Habsburgovcov.

CARIHRAD 6. AUGUSTA 1682

Na popoludňajšie modlitby IKINDIA NAMAZ, v deň vystavenia posvätných 
tugov, sme so sultánom nešli do Süleymaniye Camii, ale do mešity, ktorá bola 
pred tisícstoštyridsiatimi piatimi rokmi vysvätená ako Hagia Sofia. Bola to nád-
herná stavba, i keď ju stavali kresťania. Veď aj Mimar Sinan sa narodil ako kres-
ťan, a Alláh mu dovolil postaviť najkrajšie stavby našej ríše, vrátane Sülejmano-
vej, v ktorej sa najradšej klaňal náš sultán, až po tú – asi predsa len najkrajšiu 
– v Edirne venovanú Sülejmanovmu synovi Selimovi II. Klaňaním v mešite, ktorú 
dal postaviť Konštantín, veľký predchodca nášho sultána na stolci Rímskej ríše, 
náš panovník dokončil posledné premenovanie mesta na dvoch svetadieloch. Už 
ho nebudeme nazývať len Constantinyye. Od tejto chvíle až do konca čias bude 
nosiť hrdé meno Istanbul. Ja sám ho budem aj naďalej nazývať Dersaadet, teda 
Brána hojnosti.

Sultánovi som nič nehovoril o svojom sne. Prisnil sa mi totiž sedemhlavý 
drak. Postavil sa predo mňa vo chvíli, keď som si obúval nové čižmy. Zneuctil ma 
a pohrýzol. Po takom sne by sultán nedovolil začať vojnu s Habsburgom, ktoré-
ho podporujú siedmi králi. Bál by sa, že bude porazený a potupený. Ja sa nebo-
jím. BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM.

Sultán Mehmed IV. sa stal sultánom vo veku necelých sedem rokov  
12. augusta 1648 po krvavom palácovom puči, v ktorom bol zavraždený jeho 
otec Ibrahim I. Pre veľkú lásku k poľovačke nazvali ho Avci, teda Lovec.

Mehmed IV. bol jedným z najúspešnejších sultánov, aspoň po väčšiu časť 
života. Dobyl Krétu a vyhnal Benátčanov z Egejského mora. Úspešne decimo-
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val nepriateľov v Transylvánii a Poliakom zabral obrovské územia. Potrebo-
val si však vybaviť účty s tými, ktorých považoval za uzurpátorov. S Habsbur-
govcami.

Kara Mustafa bol o trinásť rokov starší od panovníka. Narodil sa ako pra-
vý Anadolčan a moslim v horách južne od Čierneho mora v dedinke Mrzifone. 
Tá leží neďaleko mesta Köprü, do ktorého sa veľký vezír Mehmed paša stia-
hol, keď upadol do nemilosti po porážke pri Svätom Gotharde. Rodina Meh- 
med pašu pochádzala z Albánska a vyznávala kresťanskú vieru. Potom jeden 
z jej členov prijal islam a presťahoval sa do hlavného mesta. Tam sa rodina 
Köprülü stala jednou z najúspešnejších rodín v celej ríši. Až osem členov tejto 
rodiny dosiahlo hodnosť veľkovezíra. Aj keď adoptovaný, Kara Mustafa sa mal 
stať najväčším z nich. Mal na to všetky predpoklady a práve sa mu naskytla 
aj príležitosť.

EDIRNE KONIEC OKTÓBRA 1682

Klaňali sme sa pri večernej modlitbe JACIA NAMAZ v najkrajšom chráme 
na svete, v Selimiye Camii. Staval ju už viac než osemdesiatročný staviteľ Sinan. 
Tam prekonal všetko, čo predtým urobil, a prekonal aj Konštantínových stavi-
teľov Anthemia a Isidora. Kopula v Selimovej mešite je predsa len o niečo širšia 
a hlbšia od ich Hagia Sofie. Po večernej modlitbe som dlho hovoril so sultánom. 
Ako jediný oprávnený držiteľ titulu „cisár všetkých rímskych území“ rozhodol, 
že budúce ráno vyrazia naše vojská z Edirne do Belehradu. Tam zimu využijeme 
na posledné prípravy. Vzbúrení uhorskí protestanti nás presviedčajú, že sme 
nemohli vybrať lepší okamih na konečné zúčtovanie s falošnými Habsburgovca- 
mi.

Ríše, ktorým vládli Mehmed IV. a Leopold I., boli ku koncu 17. storočia 
najstaršími veľkými štátmi v Starom svete. V Anglicku vystriedali Stuartovci 
Tudorovcov, vo Francúzsku Bourbonovci Valoisovcov, vo Švédsku sa po vy-
mretí domáceho rodu Vasovcov dostal k moci nemecký princ. Aj v Španielsku 
posledný z tejto vetvy Habsurgovcov ležal na smrteľnej posteli. Posledné dve 
ríše sa líšili vierou i spoločenskými pomermi, ale obe mali aj niečo spoločné. 
Súveký pozorovateľ Henry Neville si však všimol aj jednu výraznú spoločnú 
črtu, ktorá dominovala v metropolách na Bospore a na Dunaji. Veľmi výstižne 
ju pomenoval „obradné pochabosti“. Oboch panovníkov obklopovali pochle-
bovači, ktorí v strachu o svoje výnosné miesta vedeli zariadiť, aby sa k panov-
níkom dostávali len dobré správy. Oveľa ľahšie to bolo v Carihrade. Osmanom 
sa darilo.
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Cisárovi svätej Rímskej ríše Leopoldovi I. sa však darilo oveľa menej. 
Najväčšie problémy mal s francúzskym kráľom Ľudovítom XIV. Ten neustály-
mi vojenskými aktivitami ohrozoval západné časti Leopoldovej ríše. Aj jeho 
poddaní v Uhorsku sa proti nemu stále búrili. Nikdy si nemohol byť istý, či 
má vojská sústreďovať na frontoch proti Francúzom, alebo ich používať proti 
vzbúrencom Imricha Tököliho.

BELEHRAD ZAČIATKOM MÁJA 1683

Spal som veľmi dobre. Pripravil som sa na rannú modlitbu SABAH NAMAZ. 
Pohľad z pevnosti Kalemegdan bol úchvatný. Kto sa môže postaviť proti vojsku, 
ktoré ochraňuje Alláh a ktorému budem veliť ja, keď mi sultán zverí do rúk 
posvätné tugy. Presvedčil som ho, aby on zostal v Belehrade a aby som na čele 
vojsk, ktoré potiahnu na Viedeň, stál iba ja. Pravdaže, víťazstvo sa pripíše jemu, 
mne postačí, že som rozšíril slávu Alláha.

Mobilizácia vyhlásená vystavením svätých tugov stanovila, že sa všetky 
vojská majú zoskupiť začiatkom mája v tábore v meste Zemun. Pri sútoku 
Sávy a Dunaja bolo postavených 15 000 stanov. Tento tábor bol oveľa väč-
ší ako to, čo po stavaní tugov postavili pod trojitými hradbami Carihradu. 
Najviac bolo jednoduchých stanov pre vojakov, janičiarov i spahiov, stanov 
pre pomocné oddiely, pre kuchyne a kuchárov. Uprostred tábora sa nachádzal 
komplex stanov, ktoré slúžili sultánovi. V ňom boli aj stany pre sultánove 
obľúbené kone. Od smrti Sülejmana I. počas vojenského ťaženia v Uhorsku 
sa pamätalo aj na takú možnosť. Preto s vojenským táborom vždy putoval aj 
stan, v ktorom by ležalo telo padlého vládcu. Spolu bolo pre sultána určených 
šesťdesiat stanov. V najväčšom bol trón. Z tohto stanu, ako dosvedčuje kaplán 
John Covel, ktorý mal možnosť osobne si pozrieť tábor pri Edirne, sa „do štvr-
tého, osobného sultánovho stanu vchádzalo chodbou, nachádzala sa v ňom 
posteľ, na jej záhlaví stál stojan s Koránom“.

S Mehmedom IV. a Karom Mustafom sa v Belehrade stretol mladý uhor-
ský šľachtic István Szirmay, ktorý sa osobne presvedčil, že viedenská mest-
ská obrana je v prabiednom stave. V jeseni predchádzajúceho roku bol tento 
šľachtic s delegáciou vzbúrencov Imricha Tököliho na rokovaní s cisárom. Leo- 
pold ich k sebe sám pozval, lebo vďaka svojim špehom sa už bol dozvedel, že 
Mehmed IV. ponúkol Imrichovi Tökölimu korunu kráľa Horného Uhorska. Na 
tomto území (dnešného Slovenska) sa totiž nachádzali najdôležitejšie opev-
nené mestá, od ktorých závisela obrana Viedne. Povstalci potom mohli hrať 
dvojitú hru a hľadať pre seba čoraz viac.
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SIRMIUM 29. MÁJA 1683

Pred nočným klaňaním som ešte dôkladnejšie než zvyčajne vykonal obrad-
né umývanie (wudú). Dnes som sa bol pozrieť na miesta, kde stálo rímske mesto 
Sirmium. V tomto meste žil aj syn Konštantína, zakladateľa mesta pýšiaceho sa 
cisárovým menom, ktoré veľký sultán Muhammad II., chvála buď Alláhovi, do-
byl presne na tento deň roku 1453 kresťanského kalendára. Od minulého roku 
naše hlavné meno nazývame Istanbulom. Sirmium som bol navštíviť, aby som 
všetkým zdôraznil, že dobytím Konštantínopola sa naši vládcovia právom nazý-
vajú aj sultán de Rum. A keďže rímskym cisárom môže byť len jeden, lebo len je-
den môže byť dedičom Caesara a Alexandra, musíme už raz navždy skoncovať 
s tými, čo sedia vo Viedni a falošne sa pýšia titulom, ktorý patrí jedine nášmu 
sultánovi. Len jedna je Rímska ríša a len jeden môže byť vládca. Chválený buď, 
Alláh, že si prisúdil mne, aby som to dosiahol.

Turecké vojská postupovali Sriemom pravidelným tempom, dvadsať kilo-
metrov za deň. Potom pomocné oddiely znova postavili stanové mesto, vyko-
pali latríny a zabezpečili jedlo a vodu pre stotisícovú armádu. Cudzinci, hlav-
ne vyslanci spríbuznených štátov, predovšetkým Francúzi, boli ohromení, aký 
poriadok a aká čistota vládli v tábore aj po jeho odchode na priestoroch, kde 
bol vybudovaný. Nič podobné nevideli pri nijakej armáde na Západe.

Pravidelnosť každodenného pochodu narušilo až meškanie ženistov. Tí 
totiž nevybudovali včas most cez Drávu pri meste Osijek. Turecká armáda 
preto niekoľko dní čakala, aby zo Slavónska konečne mohla vstúpiť do Uhor-
ska.

OSIJEK A CESTA DO DARDY 14. JÚNA 1683

Najradšej mám modlitbu pod holým nebom, lebo premúdro hovorí prorok:
„A nech sa obrátite kamkoľvek, všade je tvár Božia.“
Prísne však dodržiavam pravidlá. Otáčam sa tvárou k Mekke. Dnes som sa 

cez most na Dráve dostal do Uhorska, krajiny, ktorá patrí našej ríši, ale jednu 
jej časť Habsburgovci (načo zdôrazňovať, ako sme uhorského kráľa drvivou silou 
porazili pri Moháči) neprávom považujú za svoju a popri titule rakúskeho arci-
vojvodu sa dávajú korunovať aj uhorskou korunou. Už sme len mesiac pochodu 
vzdialení od habsburských hraníc.

Dnes sa stretnem s mužom, ktorý nám v ťažení na Viedeň môže najviac po-
môcť. Chvála buď Alláhovi. Je to kresťan, ale protestant. Aspoň sa neklania ob-
razom a nemodlí sa ako mnohoverec k radu pochybných „svätcov“ namiesto k je- 
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dinému Bohu. Prečo len Boha uctievajú tak komplikovane – ako „trojjediného“ –,  
keď je jasné, že Boh môže byť len Jeden a Jediný.

Rokovania s Tökölim neboli ani ľahké, ani jednoduché. Vodca uhorských 
rebelov neustále kalkuloval, lebo sa obával vierolomnosti tak Habsburgov-
cov, ako aj Osmanov. Musel sa správne rozhodnúť, od koho dostane najviac 
tak, aby ho to stálo čo najmenej. Uvedomoval si, že by Osmanom veľmi vy-
hovovalo, keby s jeho pomocou porazili Viedeň. Nechali by ho, aby na severe 
ich ríše vládol v ich mene. Viedeň bola priďaleko a bolo by priveľmi náklad-
né, aby ju spravovali z Carihradu. Oveľa viac by im vyhovovalo aj tu vládnuť 
nepriamo, ako to už robili v Sedmohradsku, Moldavsku a Valašsku. Tököli sa 
im na to náramne hodil. Lenže tento – napriek tomu, že bol protestant – bol 
veľmi potrebný aj Leopoldovi. Jedinými jeho skutočnými spojencami (a ne-
priateľmi Francúzov i Osmanov) v tejto ťažkej chvíli boli protestantské štáty 
Anglicko a Holandsko. Aj on musel sľubovať, ako to bol urobil roku 1681, keď 
pod nátlakom obnovil práva protestantov v Uhorsku, ale s ťažkým srdcom, že 
bude naďalej veľmi veľa dávať. Tökölimu zostávalo len čakať. A rokovať s jed-
nými i s druhými. Od jeho rozhodnutia závisel osud všetkých luteránov, kal-
vínov a unitárov.

POD VIEDŇOU 12. SEPTEMBRA 1683

Rannú modlitbu som práve dokončil. Chcel som ísť skontrolovať jednot-
ky pri dedine Herrnals. Ani som nevysadol na koňa, keď mi ohlásili, že z kopcov 
Viedenského lesa sa na nás valí záplava kresťanských jazdcov. Očakával som, že 
dnes Viedeň konečne padne. Namiesto toho sa na nás od chrbta valili hordy poľ-
ských husárov, saských jazdcov a nemeckých kyrysníkov. Neviem si predstaviť, 
ako sa im v úplnej tme podarilo prejsť cez lesy a husté krovie. Kopce za Viedňou 
sa v nijakom prípade nehodia, aby sa cez ne nasmeroval útok. Museli byť veľmi 
zúfalí, keď sa odvážili na tento útok.

Kto tomu vojsku džaurov velí? Presne viem, že Habsburgovci majú v čele 
armády veliteľský zbor úplne nesúrodých jednotlivcov. Najviac je tam Talianov, 
potom Nemcov, Škótov, Írov, Angličanov a Francúzov. Teraz sa vraj pripojil aj 
poľský kráľ. Ak sú peniaze odpoveďou na otázku, čo ich zjednocuje, ja by som rád 
vedel aj to, kto ich zjednocuje?

Verím, že Alláh bude pevne stáť pri nás aj v tejto hodine...

Vojská zjednotil Karol Lotrinský. Bol to skúsený vojak, ktorý s ďalším 
veliteľom zjednotených armád na kopcoch Viedenského lesa Karlom von Wal-
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deckom už raz porazil Turkov v slávnej bitke pri Svätom Gotharde. Lotrinský 
vojvodca bol vzdialeným potomkom lotrinských kráľov, ale zároveň cisárovým 
zaťom. Plne však rešpektoval staršinstvo poľského kráľa, s ktorým si veľmi 
dobre rozumel už po prvom rozhovore. Poľský kráľ bol o štrnásť rokov star-
ší a na každého pôsobil svojou dôstojnosťou a vyrovnanosťou. Mal mohutnú 
postavu, ktorú v lesklom brnení nebolo možné prehliadnuť na bojisku. Kráľ 
v boji vystupoval rozhodnejšie a možno aj riadením osudu práve on viedol 
najpriamejší útok na hlavný stan Karu Mustafu.

Nik z generálov vlastne nevydal rozkaz, ale bitka sa začala. Dve vojská 
hnané rovnakým hnevom sa na seba vrhli – jedno s volaním „Ježiš, Mária“ 
a druhé s výkrikom „Alláh, Alláh“. Akoby sa zrazili dva božie hnevy.

Karol Lotrinský velil vojskám na kopci Kahlenberg úplne na ľavom krídle. 
Keď sa spustili z kopcov, jeho vojská vyrazili po pravom brehu Dunaja. Me-
dzi Grinzingom a Nussdorfom jeho delostrelectvo ničilo sústredenou paľbou 
turecké opevnenia. Lotrinský vojvoda velil habsburskej a bavorskej pechote, 
mušketierom a kopijníkom.

Ján III. Sobieski viedol jednotky zo svahov Gräfenbergu. Tritisíc ľahkých 
jazdcov, dvetisíc chýrnych husárov – „okrídlených jazdcov“ –, do jedného 
šľachticov, bojovalo v ťažkom brnení.

Nicolas Hieronymus Sieniawski, ktorý už viackrát bojoval s kráľom Já-
nom Sobieskim, útočil na dedinu Gersthof.

Stanislaw Jablonowski bol pravdepodobne najskúsenejším veliteľom 
v poľskej armáde. Bojoval s Rusmi, kozákmi, Švédmi, Tatármi i Turkami. Jeho 

Stanislav Kiča: Strom zblíženia, bronz, kameň, 2012
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hlas rozhodol, keď bol Ján Sobieski zvolený za kráľa. Po ňom sa kráľom stal 
on. Svoje oddiely sústredil pod kopcami Dreimarkstein a Rosskopf.

STAN VEĽKÉHO VEZÍRA VÝCHODNE OD BREITENSEE  
12. SEPTEMBRA 1683

Rituálne som sa umyl a klaňal sa popoludňajšiu modlitbu IKINDIA NA-
MAZ. Boje utíchli. Nepriateľov som zatiaľ nevidel. To znamená, že Alláh stál na 
našej strane. Sily nepriateľov, nech sa ich zhŕkne koľkokoľvek, sú proti jedinému 
Bohu ničotné. Vtom sa plným cvalom k môjmu stanu dovalili dvaja Tatári. Vý-
raz v ich tvári sa mi vôbec nepáčil.

Tatárski prieskumníci oznámili najvyššiemu veliteľovi, že sa k jeho stanu 
blížia nepriateľskí jazdci. Kara Mustafa v presvedčení, že ide len o malú sku-
pinku poľských husárov, rozhodol sa zaútočiť na Jablonowského krídlo. Je- 
ho osobná stráž však rýchlo pochopila, že na nich útočí Ján Sobieski a že 
presile jeho husárov nemôžu dlho čeliť. Kara Mustafa pochopil oveľa viac. 
Uvedomil si, že je ohrozený nielen jeho život, ale aj česť jeho sultána. Keby 
do rúk kresťanov padli posvätné tugy, tú hanbu by mu neodpustil ani sultán, 
ani Alláh. Rýchlo zbalil posvätné štandardy do puzdra určeného na to, vzal 
osobnú pokladnicu a v sprievode spahiov sa najrýchlejším cvalom vybral do 
Ostrihomu.

BUDÍN 20. OKTÓBRA 1683

V modlitbách sa stále pýtam, prečo Alláh dopustil, aby nám Ján Sobieski 
unikol spred palánka Parkáň. Mohli sme mu oplatiť porážku pod Viedňou a vrá-
tiť svet tam, kde bol 11. septembra.

Po večernej modlitbe som sa dopočul, že Lotrinský a Sobieski prešli na pra-
vý breh Dunaja pod Ostrihomom. O Ostrihom a Budín však nemám obavy. Obe 
sú to takmer nedobytné pevnosti. Okrem toho zima sa blíži a útočiace vojská 
pod hradbami týchto miest nemajú šancu niečo dosiahnuť pred mrazmi. Jedno-
ducho budú musieť odísť do pevných zimovísk. Do jari postavím novú armádu 
a teraz, keď viem, že aj Lotrinský a Poliaci majú slabosti, ktoré budem vedieť vy- 
užiť, musím stihnúť zájsť do Belehradu, aby som všetko prebral so sultánom. 
Vyrazím už zajtra ráno.

Kara Mustafa odišiel z Budína skôr, než boli delostrelecké batérie rozo-
stavané tak, aby mohli ostreľovať všetky časti Ostrihomu. Niekoľko dní však 
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pršalo, takže kanóny mohli spustiť paľbu až 24. októbra. Trvala len šesť dní 
a posádka sa vraj za podmienok veľmi výhodných pre ňu a najmä jej veliteľa 
jednoducho vzdala.

Keď Kara Mustafa dorazil do Belehradu, sultán tam už nebol. Odišiel na 
zimu do paláca v Edirne. Tam sa 14. decembra Mehmed IV. dozvedel, že Ostri-
hom padol. Aby zachoval svoju česť, musel potrestať vinníka.

Osud veľkého vezíra bol spečatený. Z Istanbulu hneď vyrazili poslovia 
s hodvábnym povrazom, ktorí mali za úlohu priniesť do Carihradu veci, čo 
mal Kara Mustafa od vládcu zapožičané na znak svojho úradu: pečať, svätú 
štandardu proroka a kľúč od Kaaby v Mekke. K tomu mali títo jazdi pribaliť aj 
koženú brašnu s dôkazom, že rozkaz splnili do bodky.

BELEHRAD 25. DECEMBRA 1683

Odložil som koberec a znova som si kľakol. Tentoraz na holú zem. Dovolili 
mi to. Tak bude moje mŕtve telo môcť padnúť do prachu zeme, ako sa na bojov-
níka patrí. Sám som si jednou rukou zdvihol bradu, aby mi hodvábny povraz 
ľahšie obkrútili okolo krku. Možno sa o chvíľu dozviem, prečo Alláh odvrátil svoj 
pohľad toho 12. septembra...

INNEHU KANNE TEVVABA. On vždy kajúcich sa prijímal k sebe.

Smrť mal ľahkú. Keď mu dvaja jazdi z Edirne hodvábny povraz silno 
stiahli okolo krku, telo sa mu takmer nebadane zachvelo. Vykonávatelia po-
pravy potom nechali telo spadnúť na zem. Jeden z nich mu nožom oddelil 
hlavu od tela. Na prvý pohľad bolo vidieť, že to nerobí prvýkrát. Potom mu 
rovnako šikovne stiahol kožu z hlavy. Bolo treba pripraviť obvyklý dôkaz sul-
tánovi, že jeho slová sa spĺňajú tak, ako to zákon a tradície kážu.

Do prázdnej kože s dlhou bradou a riedkymi vlasmi napchal pripravenú 
slamu a otvor zašil. Hlavu zabalil do hodvábnej šatky, šlo predsa o kožu z hla-
vy veľkého vezíra. Potom ju dali do koženej kapsy, ktorú pripevnili k sedlu.

Jazdci vyrazili Stambolskou bránou do Edirne ešte pred večernou mod-
litbou, telo Karu Mustafu z Merzifonu uložili do zeme pri belehradskej me-
šite.
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R A D O VA N  B R E N K U S

SNÍVANIE S NETVOROM

Len čo sa mu do očí vtlačí priepasť,
kľúč od poslednej brány
sa stáva zlatým na zemi. Namáhavo,
lebo ktokoľvek si strhne masku,
zostáva bez tváre, a keď si ju nasadí,
hovorí jej ústami – nejestvujúce dno
odsúva ako prázdny pohár.
A ty, taký ľudský, až si sa zjavil,
rozprával si o hre v karty,
v ktorej nepadajú hlavy:
„Neprišiel som, aby som ťa vlastnil.
Nedám ti večnú mladosť.
Chcem, aby si zostala očami,
tými si najvzácnejšia.“
Vtedy som pochopila,
že načúvaš varovnému hlasu,
čo sa z trosiek nedvíha ako proroctvo.
Akordu driemot,
ako urýchliť krv po rubín,
byť v podzemí o nebo vyššie.

Byť v podzemí o nebo vyššie
značí uniesť tieň zo záhrobia na zemi
a v zorách nespievať ódy na smrť.
V tvojom kráľovstve spoza obzoru
vykúka koruna bohyne,
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v ňom sa neďakuje za bič.
Kedykoľvek sa pozerám na teba,
vidím sa tam, kde nie som.
Navždy zmiznutá, a predsa celkom iná,
o krok pristihnutá inde.
Cezo mňa si nežný a krutý mesiac.
Keď som v splne, anjel hĺbi studňu,
a keď v nove, zviera kope hrob.
Tak neostro sa spí na hraniciach tieňa,
neprítomne, keď sa sníva belaso.
A hoci odtiaľto, kde sa nič necíti,
pochádza zabudnutie a ľudia z neho
nepretržite vyorávajú slnko,
falošné slzy, čo si želajú obrátiť dážď,
nezriedia onen kruh oázy.

Nezriedia onen kruh oázy,
lebo popol pobehlice je spravodlivý
pre rozdielnu bezpohlavnosť.
Zo sopečných kráterov si privolal koč,
zarinčali orgovánové postroje.
A vraníky leteli s nami nad pohoriami.
V beztvarých dolinách nôtili duchovia,
prízraky tancovali nad ruinami.
Temný orol sa vzniesol od dreveníc,
kam psota chodí s elixírom smrti.
Tam dole jedno zmŕtvychvstanie
nerobí boha, tak ako lastovička leto.
Hore prázdno na nočnom tróne
vykúpané v zlate. Na mapách neba
sa údili prazvláštne kvetiny.
Sochy obrov a obrýň v parách,
až ma v pľúcach bolelo povetrie.
A to pre krivdu v orchestri mŕtvych,
aby hral rukami živých,
ktorými sa lámu tajomné cesty.
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Ktorými sa lámu tajomné cesty,
ak nie spravodlivými
krúžiacimi okolo človeka,
až sa obavami znepáčili slnku?
Ako ľahko možno utiecť k nebu,
nad ním počuť sladký spev
a nevidieť slávika pri slnku.
Také zatmenie strachu nezlomí smrť.
Viem, ešte sa nestihnú prebudiť,
a už zaspávajú, akoby ich viedol ten,
kto bdie inde. Vtedy si povedal:
„Tam, kam nás unáša koč,
plápolá celkom iný palác.
Trenie v duchu až po hranicu,
akoby ho nikto nepodpálil.
Nemôže inak, než ako si určil byť.
A v tom útočisku aj podobní ľuďom
vstávajú bez spomienok.“
Obelisk je vlnobitie v prístave,
keď anjeli kvília nad pamäťou.

Keď anjeli kvília nad pamäťou,
hladšie a farebnejšie usína dúha.
Potomok oproti mne spieva za predkov,
o priateľstve, zrade, kvetoch, vráskach.
Dvojník svedomia, vyzývajúci na scénu.
Keď bdiem, sníva bez svojho bytia,
a v sne sa zjavuje ďaleko od ľudstva.
Hoci sa nestretneme, jeho tvár,
toľko ošľahaná mojimi okamihmi,
zrkadlí jednotu mora a súše,
rozhranie svetla a tmy,
človeka a smrť na brehu.
Nahlas spieva v každých očiach,
takých zasklených pohľadom do neznáma,
až na ich zaniknutom hrobe kvitnú ľalie.
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Hrdlo nemusí prehltnúť slzy,
keď matka prežije vlastné dieťa,
a predsa sa nemou tvárou na pobreží,
šifrou k predobrazu poézie,
prekračuje kruh hrôzy.

Prekračuje kruh hrôzy,
vždy iná dúha na dne kameňa.
Novorodená bez znovuzrodenia,
prevteľovaná bez opakovania.
Čím ďalej od zeme, tým bližšie k nej,
aby sa cez nové pevniny nerozplynula.
Keď boha z ľadových večností
slávnostne obliekajú ako ženícha,
niet inde pekla ani raja.
Len oáza v púšti je blízko neba.
Vtedy si sľúbil, že na nádvorí
zabudneme na terajšie nebo,
starú modlitbu tieňov:
„Neverím krvi, ale plaču ženy,
ktorá nad hrobom túži
po stretnutí s dieťaťom,
šepkaniu nevinne zabitých,
že nikto nespáchal zločin.
Jedine preto, že ich kráľovstvo je tu,
máme prevahu nad smrťou.“
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I VA N  S Z A B Ó

POLUDNICA Z PARKU 
ALEBO V ČOM 
SA MŇAČKO MÝLIL

Spisovateľ a reportér Ladislav Mňačko pri reportážnych cestách často míňal 
kaštieľ v Strážkach, no nikdy mu nezišlo na um zastaviť sa pri ňom. Až roku 
1961, keď písal reportáže z východného Slovenska, zo Zemplína, spod Dukly 
či zo Spiša, zaparkoval svoj čierny spartak pred schátranou budovou kaštieľa. 
Ošarpané steny, vlhnúce murivo stavby, opadnutá omietka zapôsobili na re-
portéra pochmúrne, ba až mrazivo. Keď potom písal o Strážkach (v reportáži 
Spišská história, ktorá roku 1962 vyšla v Slovenských pohľadoch a o rok ne-
skôr v knihe Kde končia prašné cesty), prvé dojmy o kaštieli vyjadril takto: 
„Starý, ošarpaný s viditeľnými zvyškami slohu, ktorému sa hovorí ,spišská 
renesancia‘, dožíva svoje dni uprostred štátom chráneného – azda preto tak 
zanedbaného – parku. Zvláštny drevený plot, chrániaci kaštieľ pred zvedavý-
mi očami votrelcov, sa rozpadáva, sklá na niektorých oblokoch kaštieľa sú 
vybité a badať na nich, že ich už roky nikto neumýval.“ Kto v tomto kaštieli 
býva, kládol si otázku. Netušil. Zvedavosť ho zahnala na nádvorie kaštieľa, 
kde ho akási starena privítala nepriateľským pohľadom. Radšej sa zvrtol a za- 
šiel do neupraveného parku. Tam natrafil na hroby s menami dávnych obyva-
teľov kaštieľa. V reportáži sa ich menám vyhol. Nezaznamenal ich. Na cestičke 
zazrel drobnú ženu obkľúčenú usmiatymi dedinskými deťmi. Prvý dojem: je 
to nejaká bláznivá, neškodná žena, v každej dedine sa čosi také nájde... Keď 
ho žena zbadala, pobrala sa preč. „Kto bola tá žena?“ spýtal sa detí. „To pred-
sa nie je nijaká žena, to je pani barónka...“ V Mňačkovi zarezonovala repor-
térska struna: Rozhovor s poslednou barónkou v štáte. To by bola senzácia! 
Ale ako si nájsť cestu k barónke, keď pred ním ušla? Premýšľal a mal šťastie: 
v dedine si našiel spojenca. Riaditeľa školy a kronikára Petra Purdiša (Mňačko 
meno nespomenul). Ten mu prezradil, že obyvateľkou kaštieľa je sedemde-
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siatročná barónka Margita Czóbelová, posledná potomkyňa starého šľachtic-
kého rodu. Narodila sa roku 1891 a zo Strážok po celý život takmer nevytiah-
la päty. „Od narodenia ju v rodine prezývali Babu,“ povedal riaditeľ. „Tak ako 
aj ostatných jej súrodencov. Sestre Marianne vraveli Pimi, bratovi Štefanovi 
zasa Fin. Dokonca aj barónkina matka Margita mala prezývku Miri.“ Ako vi-
dieť, riaditeľ školy barónku dobre poznal, nečudo, veď mu požičala dokumen-
ty o histórii kaštieľa. Významná pomoc pri písaní obecnej kroniky! „No 
v kaštieli nebýva sama, žijú tam ľudia z dediny, ktorí prišli za vojny o ubyto-
vanie,“ ponúkol riaditeľ reportérovi ďalšiu informáciu. Keď v štyridsiatom pia-
tom ustupujúci Nemci vyhodili do vzduchu most cez Čierny potok, viacerí 
ľudia prišli o strechu nad hlavou. Silný výbuch zboril liehovar, budovu Potra-
vinového družstva a niekoľko domov. Dvojica sa vybrala do kaštieľa. Na pr-
vom poschodí zaklopali na dvere. Pootvorila im drobná žena, ktorú Ladislav 
Mňačko v reportáži opísal takto: „... poludnica z parku. Tvár maličkú ako dlaň 
nemala napudrovanú kriedou, bola to neprirodzene fľakatá, bledá až šedivá 
tvár, ktorej sa nedostáva krvi. Ale jej očká boli živé a zvedavé.“ Vďaka Mňač-
kovmu opisu vieme, ako vyzerala izba, kde barónka bývala: „... bola zariade-
ná zo zvyškov starej zašlej slávy. Hlboké kožené kreslo, masívny okrúhly stôl 
prikrytý orientálnym ťažkým kobercom, stoličky na vysokých nohách s vyso-
kými operadlami, v rohu stará intarzovaná komoda, vitrína so starými porce-
lánovými soškami, veľká čínska váza, malá knižnica v koži, ťažký plyšový zá-
ves... Na stene viselo zo dvadsať miniatúr, zrejme rodinná galéria a niekoľko 
zvláštnych obrazov.“ Ladislav Mňačko si ich pozrel a pozastavil sa nad menom 
„jedného z najväčších maďarských(?) maliarov“. Určite vedel, že ide o Ladi-
slava Medňanského, no v reportáži meno nespomenul. „To bol môj strýko,“ 
prezradila barónka a dodala: „Aj ja trocha maľujem.“ Ale ani meno barónky 
Margity Czóbelovej, obyvateľky kaštieľa, by sme v reportáži nenašli. Prečo? 
Možno preto, lebo v časoch, keď socialistická ústava ešte voňala novotou, 
nebolo v móde spomínať ľudí so šľachtickými koreňmi. Hľadelo sa na nich ako 
na nežiaduci apendix socialistickej spoločnosti. Možno však aj preto, lebo 
taký bol Mňačkov spôsob písania. Pripomenul mi ho Slavo Kalný: „Neuvádzal 
mená svojich hrdinov, názov dediny či pracoviska, príbeh priveľmi slobodne 
štylizoval, až mystifikoval...“ Po roku 1948 si väčšina šľachticov ratovala krk 
útekom za hranice. Klasik napísal: „A čo mladé zutekalo, a čo staré nevláda-
lo.“ K tým starým nevládnym reportér zaradil sedemdesiatročnú barónku 
a hneď ju aj kádroval: „O dnešku nevedela vôbec nič, ba ukázalo sa, že ani  
o včerajšku, čas sa pre ňu zastavil kedysi v osemnástom roku, od tých čias ne-
brala nič na vedomie a ani jej nič zo všetkého, čo sa po rozpade monarchie 
stalo, nevniklo do vedomia.“ Miestni, ktorí barónku poznali a prečítali si 
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Mňačkovu reportáž, vedeli, že sa mýlil. Veľa vody pretieklo korytom rieky Po-
prad, kým historička umenia Mária Šelepová poopravila Mňačkov názor, dala 
ho na správnu mieru: „... (Mňačko) opisuje barónku ako osobu takmer ne-
svojprávnu, žijúcu vo vlastnom svete v hlbokej minulosti, vôbec si neuvedo-
mujúc realitu každodenného života. Nebola to, samozrejme, pravda. Margita 
Czóbelová bola vždy vo vynikajúcej psychickej kondícii. Jej vierovyznanie 
bolo rímsko-katolícke a pravidelne sa zúčastňovala bohoslužieb v strážťan-
skom kostole, kde mala vlastnú lavicu. Na podnet farára Augustína Novajov-
ského a na základe podkladov, ktoré jej odovzdal, namaľovala pre tunajší 
kostol Krížovú cestu. Živo sa zaujímala o umelecké dianie v Európe a mala 
prehľad o moderných trendoch. Úroveň jazykových vedomostí si udržiavala 
najmä čítaním beletrie v bohatej rodinnej knižnici.“ Riaditeľ školy Peter Pur-
deš iste už vtedy spisovateľovi zdôraznil, že ľudia majú barónku radi. Občas 
jej prinesú vrece zemiakov, voľajakú sliepku, výslužku zo zabíjačky... Štát jej 
dáva iba stosedemdesiat korún mesačne. A z toho veru ťažko vyžiť. „Viete, 
ona za mladi čosi zažila...“ zdôraznil riaditeľ školy. Ladislav Mňačko nenalie-
hal, aby mu pedagóg rozpovedal viac o tom, čo barónka zažila... Možno mu 
to aj povedal, možno sa to reportérovi nehodilo do reportáže, ktorú už v du-
chu koncipoval. Možno... Nevedno! Ale aj ten nezáujem vyplýva z Mňačkovej 
tvorivej metódy, ktorú priblížil Slavo Kalný: „Prezradím len to, že na svojich 
reportérskych potulkách nepoužíval ani magnetofón, ani pero, ani papier. Ne-
bol reportérom, ktorý sa na reportáž pripravoval v archívoch a získané fakty 
ex post si overoval. Nezaujímali ho ani obecné kroniky, ani matriky. Spoveda-
ným nechával voľnosť rozprávania, stretával sa s nimi akoby náhodou a naj-
radšej inkognito...“ Neraz uvedenú Mňačkovu „metódu“ kritizoval aj Dominik 
Tatarka: „Ak fakty nie sú presné, vytvára sa povera, hybrid.“ V súčasnosti vie-
me o barónkinej minulosti viac, ako nám prezradil Ladislav Mňačko. Vieme aj 
to, prečo ju roku 1945 na základe Benešových dekrétov nevysťahovali zo Strá-
žok tak ako viaceré nemecké či maďarské rodiny. Nuž, úrady jej udelili výnim-
ku. Na základe odporučenia občanov: Spolupracovala s partizánmi. Ukrývala 
ich v kaštieli, keď sa okolo obšmietali Nemci. Aj keď barónka zostala bývať 
v kaštieli, doľahli na ňu viaceré „progresívne“ povojnové skutočnosti. Skonfiš-
kovali jej všetok poľnohospodársky majetok. Zasa pomohli dobrí ľudia a oro-
dovali na vyšších miestach, aby aspoň časť pôdy barónke vrátili. Vrchnosť pri-
znala, čo sa nestávalo často, že ju omylom vyhlásili „za zradkyňu a nepriateľ-
ku slovenského národa“. Okresný národný výbor v Kežmarku jej „musel vydať 
po zistení účasti na protifašistickom odboji osvedčenie ,B‘ o dočasnom zacho-
vaní čsl. štátneho občianstva“. Barónka Czóbelová roky zostávala skrytá za 
pochmúrnymi múrmi kaštieľa. V Mňačkovej reportáži sa jej meno, ako sme už 
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spomenuli, nevyskytovalo, no roku 1967 sa stalo známe okruhu ľudí, ktorí  
v kaštieli nakrúcali film francúzskeho spisovateľa, scenáristu a režiséra, pred-
staviteľa nového (anti)románu Alaina Robbe-Grilleta Muž, ktorý luže. Kopro-
dukčný titul vznikal v prvej tvorivej skupine Alberta Marenčina a Karola Ba-
koša. Alain Robbe-Grillet priviedol na Slovensko známeho francúzskeho her-
ca Jeana-Louisa Trintignanta. Ten vytvoril hlavnú úlohu. Zo slovenských her-
cov vo filme vystupovali Ivan Mistrík, Zuzana Kocúriková, Sylvia Turbová 
a ďalší. Zachovala sa fotografia z čias filmovania. Na nej stojí Albert Marenčin 
spolu s barónkou v zámockom parku... „Poludnica“ vychádzala s filmármi 
dobre. Svedčí o tom venovanie režiséra Alaina Robbe-Griletta na kópie filmo-
vého scenára: „Pour Madame la Baronne Czobel...“ Na filmovanie v Strážkach 
i na barónku Czóbelovú si Albert Marenčin zaspomínal v jednej eseji. Napísal: 
„Kaštieľ a jeho okolie tvorilo ideálnu dekoráciu pre náš príbeh: stupeň schát-
ranosti bol taký, že dodával interiérom i vonkajšiemu vzhľadu kaštieľa akúsi 
romantickú patinu (všetko to vyzeralo opustené, ale súčasne obývateľné) a at-
mosféru, ktorá dávala tušiť tajomstvo. Tú patinu a atmosféru pomáhala vytvá-
rať aj samotná barónka diskrétne utiahnutá vo svojej komôrke na zvýšenom 
prízemí ľavého krídla: len zriedka sme ju vídali, ako sa v peleríne s kapucňou 
a v gumových čižmách prechádzala po parku, niekedy s košíkom, do ktorého 
trhala žihľavu pre kačky, inokedy so skicárom... Vzhľadom pripomínala tuláč-
ku alebo ešte skôr bosorku z ilustrácie niektorej Grimmovej rozprávky. No len 
čo prekročila prah svojej komôrky, hneď bolo všetko iné: bez gumákov, vy-
blednutej peleríny a kapucne medzi vzácnymi, i keď schátranými kusmi ná-
bytku a stenami, ktoré husto pokrývali miniatúrne portrétiky predkov – a naj-
mä pri styku s cudzincom –, ani čo by bola ožila iným životom. Párkrát som ju 
navštívil spolu s Robbe-Grilletom a s naším producentom pánom Halfonom: 
zhovárali sme sa po francúzsky a tu, spolu s francúzštinou, akoby sa z nej vy-
norilo čosi mladistvé, elegantné a ušľachtilé v pohyboch, gestách, pohľadoch 
aj v reči. Čosi plaché, starodievocké, akási zmes roztržitosti a s námahou udr-
žiavaného sebavedomia.“ Film Muž, ktorý luže mal premiéru roku 1968 a za-
čiatok normalizácie roku 1970 znamenal pre film uväznenie v trezore, kde 
dlhý čas odpočíval aj s viacerými „trezorovými“ filmami Juraja Jakubiska či 
Ela Havettu. V roku 1968, keď mal premiéru spomínaný film, skončila sa eta-
pa života kuchárky Žofie Bednárovej, jednej z barónkiných najbližších osôb, 
starajúcej sa o chradnúcu šľachtičnú. Vraj medzi barónkou a kuchárkou 
jestvoval zvláštny vzťah. Keď ochorela barónka, kuchárka ju obskakovala, keď 
choroba postihla kuchárku, bylinkový čaj jej varila pani barónka! Po kuchár-
kinej smrti sa o barónku starala jej dcéra Mária Milistenferová. O barónkinom 
živote sa nevedelo veľa, možno ani nebol dôvod, prečo sa v ňom prehrabávať. 
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A predsa nadišiel taký čas. Roku 2011 prešlo 120 rokov od barónkinho naro-
denia a bol aj jubilejný rok jestvovania expozície SNG v strážťanskom kaštie-
li. Tá už dvadsať rokov, od roku 1991, vítala návštevníkov! Najskôr dielami 
Ladislava Medňanského, ktorého Ladislav Mňačko zaradil medzi najlepších 
maďarských maliarov, hoci to tiež nie je pravda... Lenže v depozite kaštieľa 
bolo aj čosi inšie, pre verejnosť neznáme. Mária Šelepová, dlhoročná správky-
ňa kaštieľa, o tom vedela. Boli to „plody“ barónkinej záľuby – maľovania. Čo 
tak urobiť výstavu z barónkinej tvorby, z jej ilustrácií... Myšlienky sa chytili 
historičky umenia Katarína Beňová, Ľubica Kázmerová, Petra Hanáková. A vý-
sledok? Najprv usporiadali výstavu barónkinho diela v SNG v Bratislave a po-
tom ju preniesli do kaštieľa v Strážkach. Historičky dali dohromady, čo o Czó-
belovej vedeli. Veľa im pomohla výpoveď opatrovateľky Márie Milistenferovej, 
ktorá sa starala o barónku štyri roky, od matkinej smrti až do smrti barónky 
roku 1972. Opatrovateľkino svedectvo a dokumenty v Štátnom archíve v Le-
voči pomohli zrekonštruovať nielen barónkin život a minulosť jej rodiny, ale 
aj veľa faktov o jej tvorbe. Z nich vyplynulo, že najčastejšími témami, ktoré 
barónka maľovala, boli scenérie v parku, krajina z jeho okolia, pohľady na Vy-
soké Tatry, motívy zo Strážok, Kežmarku či Spišskej Belej a interiér kaštieľa. 
Medzi jej prvé diela však patria ilustrácie k rozprávkam Hansa Christiana An-
dersena, ktoré sa nachádzajú v katalógu budapeštianskej výstavy roku 1916. 
Z roku 1922 sa zachovala útla kniha v angličtine nazvaná Stonecrop od ma-
ďarskej autorky Cécile Tormayovej s barónkinými ilustráciami. Barónka bola 
aj zručná portrétistka. Svedčí o tom rad portrétov jej blízkych. No najčastejšie 
portrétovala seba, napríklad ako ženu s cigaretou či bez nej sediacu v ateliéri 
alebo aj v parku. Zaujímalo ju okolité dianie a inšpirovali ju viaceré udalosti 
najmä z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov minulého storočia (Raketa, Sput-
nik). V obecnej kronike sa nachádza plagát k výročiu VOSR... Takých „anga-
žovaných“ obrazov je však málo, no aj tie dokresľujú výtvarný profil „polud-
nice z parku“. Archív v Levoči prezradil čosi z rodostromu Margity Czóbelo-
vej. Najskôr sa dali dohromady dva šľachtické rody: Eduard Medňanský (1823 
– 1895) z Beckova si zobral za manželku Annu Máriu Szirmayovú (1823 – 
1883) zo Spiša. Mladý pár sa najskôr usadil v Beckove, kde sa im narodil syn 
Ladislav (1852), neskorší maliar, a dcéra Margita (1859), ktorej hovorili Miri. 
Keď Miri dorástla (vtedy už bývala v Strážkach), zapáčila sa váženému, vzde-
lanému a učenému profesorovi Štefanovi Czóbelovi, ktorý sa zaoberal ekono-
mikou. Vyštudoval právo v Bratislave a neskoršie polytechniku v Zürichu. 
V júni 1887 sa profesor Czóbel s Margitou Medňanskou oženil. Svadobné zvo-
ny zvonili v Strážkach. Tu sa páru narodili štyri deti. Prvorodený bol Štefan. 
Zomrel, nedožil sa ani jedného roka. Druhá prišla na svet Marianna (prezýva-
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Stanislav Kiča: Chudák chlapec, bronz, 2009
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ná Pimi), po nej Margita (prezývaná Babu). Najmladším potomkom Czóbelov-
cov bol syn Štefan (Fin). Dostal meno ako prvorodený Štefan, ktorý zomrel 
ako bábätko. Deti trávili detstvo v kaštieli a jeho okolí. Nechodili do školy  
v obci, ale vyučovali ich domáci učitelia, ktorí kládli dôraz nielen na základ-
né vedomosti, ale učili ich základom estetiky, láske k umeniu, cudzím jazy-
kom, najmä francúzštine. Učili ich písať listy, čo bolo najčastejším spôsobom 
styku najmä medzi príbuznými. Už v tom čase sestry pochytili základné ma-
liarske zručnosti, ktorým ich učila Viedenčanka Frida Lohwagová Konstanti-
nová. K maľovaniu sestier sa pripojil i Štefan, no pravdepodobne v činnosti 
nenachádzal zaľúbenie ako sestry. Tie sa napokon rozhodli pre štúdium ma-
liarstva a v rokoch 1915 – 1916 sa stali riadnymi poslucháčkami na Umelec-
kej akadémii v Budapešti. Roku 1916 tam barónka Margita (Babu) vystavova-
la štyridsaťsedem obrazov. Roku 1922 tam vystavovala druhý raz. Barónka sa 
neskôr pred známymi zmienila, že v rokoch 1924 – 1925 študovala v Mnícho-
ve. Je možné, že navštevovala jednu z mnohých mníchovských súkromných 
škôl. Dôkazy o tom sa v mníchovských školských kronikách nenašli. Samozrej-
me, vzťah k umeniu získali sestry aj vplyvom strýka Ladislava Medňanského. 
Strýko Ladislav bol častým hrdinom rozprávania sestier najmä vtedy, ak sa mu 
prihodilo čosi smiešne, napríklad nedobrovoľný kúpeľ v Dunajci, keď maľoval 
krajinu okolo Červeného Kláštora. Plavil sa na chatrnom člne, no ten sa pre-
vrátil. V studenej vode sa ocitol nielen maliar, ale aj maliarske náčinie. Diev-
čatá netušili, že maliarov túlavý život sa nepozdával ich otcovi profesorovi 
Czóbelovi. O tom, ako mal „rád“ švagra, svedčia listy písané v čase, keď sa 
Ladislav Medňanský túlal po Francúzsku: „... dodnes nevieme parížsku adresu 
tohto naničhodného starého psa a nemôžeme mu poslať jeho nedokončené 
obrazy, och, keby len bolo možné vliať štipku zdravého rozumu do tej jeho 
múdrej plešatej hlavy...“ V ďalšom liste Štefan Czóbel napísal: „Písal mi, starý 
pes, ešte vo veľkom pracuje v Barbizone na veľkej krajinke...“ Napriek týmto 
listom si vážil švagra Ladislava a obdivoval jeho talent: „Je to skutočne ume-
lec najvyššieho rangu obdarený nesmiernymi vedomosťami, je to skutočný 
génius, a škoda, že je blázon...“ Keď sa Medňanský zjavil v Strážkach, prichá-
dzali za ním viacerí umelci, no najväčšmi si obľúbil Ferdinanda Katonu pochá-
dzajúceho zo Spišskej Starej Vsi. Ten v kaštieli určitý čas býval a, samozrejme, 
maľoval. Medňanský mu prenechal ateliér a poprosil sestru Margitu (Miri), 
aby sa oňho postarala. V kaštieli sa zachovali Katonove dva veľkoplošné obra-
zy sestier Pimi (Marianna) a Babu (Margita) z detských čias, asi z obdobia 
okolo roku 1900, pohľady na kaštieľ a viacero akvarelov s prírodnými motív-
mi. Veľkoplošné obrazy stvárňujúce Mariannu a Margitu si „zahrali“ aj vo fil-
me Človek, ktorý luže. V jednej sekvencii sú zavesené na stene medzi vitrínou 
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a oknami sprava i zľava. Ladislav Medňanský mal Strážky rád, aj keď sa tam 
nikdy dlho nezdržal. Lákala ho cudzina, no keď bol preč, o túžbe vrátiť sa do 
kaštieľa písaval. Svedčí o tom list, ktorý mu okolo roku 1882 poslala sestra 
Margita (Miri) Czóbelová: „... Píšeš mi v poslednom liste, starý môj, že túžiš 
po Strážkach, a ja ti na to hovorím, že Strážky túžia po Tebe, a to nielen živé 
bytosti, čo je aj prirodzené, ale i veci...“ Prvá svetová vojna priniesla Czóbe-
lovcom slzy. Z vojny sa nevrátil syn Štefan. Podľa miestnej kroniky padol  
v boji na západnej Ukrajine. Zaujímavé je, že Ladislav Mňačko ponúkol inú 
verziu Štefanovho zmiznutia. Barónky sa spýtal: „Nikoho nemáte?“ „Nikoho. 
Mala som brata, ale už nemám...“ Mňačko hneď zbadal, že to bola nemiestna 
otázka, ale už bola vonku. „Nezomrel,“ povedala zmeneným, zrazu veľmi 
prísnym hlasom. „Žije. V Maďarsku. Ale prestal byť mojím bratom.“ Riaditeľ 
Mňačkovi naznačil, aby sa ďalej nevypytoval, ale barónka pokračovala sama. 
„Viete... On sa dopustil strašnej mezaliancie. Oženil sa so židovkou.“ Na bojis-
kách prvej svetovej vojny bol nielen Štefan, ale aj Ladislav Medňanský. V tom 
období vzniklo veľa maliarových kresieb i výjavov zo zákopov a z bojovej lí-
nie. Maliar po vojne priniesol časť diel do Strážok. No čoskoro po návšteve 
kaštieľa zomrel. Stalo sa to v apríli 1919 vo Viedni.

Barónka Margita (Babu) bola útla žienka, vraj ako tridsaťročná vážila  
o čosi viac ako tridsať kilogramov. Bývala často chorá, trápila ju reuma. Neču-
do, veď studené múry kaštieľa udržiavali skôr vlhkosť ako teplo. Lekár (niekto 
tvrdí, že ľudový liečiteľ) jej odporučil otužovanie. Barónka poslúchla a kúpala 
sa v zimných mesiacoch v rieke Poprad tečúcej na konci parku. Keď rieka za-
mrzla, dala v ľade vysekať dieru... Nariadila, aby na breh rieky postavili dre-
venú chatku so schodmi vedúcimi do vody. V chatke sa prezliekala do pla-
viek. Ponorila sa do vody, urobila zopár pohybov pažami a opäť sa obliekla. 
Nerada vystavovala druhým na oči svoje chudučké telo. Obraz o barónkiných 
všedných dňoch si môžeme utvoriť z denníkov uchovaných v Štátnom archíve 
v Levoči, ktoré zaznamenala Mária Šelepová: „7. január 1930: Mama a otec  
sa predpoludním prechádzajú vonku... Ja som sa korčuľovala. 5. október 1930:  
Ráno o ôsmej jazda na koni po poliach. Tatry sú pri návrate domov pekné. 
Po raňajkách prechádzka s mamou v lese... Po obede čítanie. 10. december 
1931: Mama má nádchu, presťahuje sa ku mne do izby. Predpoludním kres-
lím. Po obede lyžovačka. 7. jún 1933: Včasné vstávanie, jazda na koni Roxo... 
16. august 1933: Mama berie uspávacie prostriedky, ja mám pokazený žalú-
dok, nejazdím na koni. 4. november 1933: Noc dobrá, raňajky včasráno, me-
sačný svit, čítanie, vstávanie, obliekanie, káva a čokoláda, rožky... 21. decem-
ber 1936: V noci zle, beriem lieky, po dva a pol hodinách zábaly, bolestivé, do 
rána ako mŕtvola, doki (doktor) prišiel o šiestej...“ Barónka často pozývala na 
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čaj niektorých ľudí z obce. Medzi pozvanými nechýbal barónkin ošetrujúci le-
kár František Ježík s manželkou Natáliou. Pravidelným návštevníkom kaštieľa 
bol gróf Anton Sztáray z Michaloviec. Občas ju navštívil Eugen Bohuš, pochá-
dzajúci z breznianskej šľachtickej rodiny. Zachovala sa fotografia (pravdepo-
dobne z tridsiatych rokov minulého storočia), na ktorej je barónka Czóbelo-
vá, Eugen Bohuš a sestry Willanderové. V Strážkach sa z času na čas zastavila 
česká maliarka a sochárka Květoslava Fialová (1901 – 1976), matka známej 
českej herečky Květy Fialovej. Umelkyňa žila v Lazovisku a jej budhistická fi-
lozofia bola pre barónku určite zaujímavá. Občas aj barónka Czóbelová opus-
tila kaštieľ. Zvyčajne prešla pešo cez kopec do Spišskej Belej, kde bola hosťom 
sestier Greisingerových. Tam sa zišla manželka lekára Rádnaya, učiteľka Hel-
mi Krempaská, niekto z rodiny lekárnika Lea Hertza a napokon Juraj Pešta, 
maliar-samouk. Ten priniesol ukázať barónke niektoré svoje obrazy. Povzbu-
dzovala ho, aby s maľovaním neprestal. Barónke sa prišla aj s pánom farárom 
Vaverčákom predstaviť nová učiteľka Helmi Krempaská, ktorá učila na sloven-
skej škole v Strážkach. To bola novinka, lebo v obci do roku 1935 existovala 
len škola s nemeckým vyučovacím jazykom. Mladučká učiteľka dostala od ba-
rónky jabĺčko. Spriaznené duše našla aj v Kežmarku. Patrila medzi ne grófka 
Hedviga Mária Szirmayová. Barónka pri návšteve Kežmarku neobišla papier-
nictvo Márie Babáryovej. Často od nej dostala výkresy, farby či štetce. Tým sa 
pričinila o vznik viacerých barónkiných akvarelov, ktoré zvyčajne používala 
ako platidlo. Keď jej priviezli potraviny či drevo na kúrenie, v rukách nešucho-
tali bankovky, ale akvarely alebo kresby. Barónka Margita Czóbelová zostala 
slobodná. Ktovie, prečo si nenašla ženícha. Rany osudu však niesla statočne 
a s pokorou. Roku 1929 náhle zomrela jej sestra Marianna, ktorá sa chystala 
na sobáš. Roku 1932 zomrel barónkin otec Štefan Czóbel a roku 1937 matka 
Margita. Odvtedy sa stala Margita (Babu) jedinou dedičkou kaštieľa. Na jej 
útle plecia sa zosypala neľahká starosť o majetky. V kolónke na daňovom pri-
znaní mala napísané „statkárka“, nie barónka, pretože šľachtické tituly v pr-
vej Československej republike boli zrušené. Barónka prežila v Strážkach roky 
rakúsko-uhorskej monarchie, prezidentovanie Tomáša G. Masaryka, Eduarda 
Beneša, Jozefa Tisu... Keď sa k Strážkam približoval front, dostala strach, čo 
sa stane s umeleckými predmetmi, ktoré rodina roky zhromažďovala. Bála sa 
o diela strýka Ladislava Medňanského... Nechcela, aby sa dostali do nepovo-
laných rúk. Mala strach z vojakov, nemeckých či ruských, veď ich vedľajšou 
„činnosťou“ bolo rabovanie. Anton Makovička, staviteľ z Jelšavy, v čase vojny 
obyvateľ Kežmarku, býval návštevníkom kaštieľa i kupcom Medňanského ob-
razov, barónke poradil: „Ukryte tie veci!“ Stalo sa. Kuchárka Žofia Bednáro-
vá si spomínala: „... keď sa blížil ruský front, vyrezali sme obrazy z rámov... 
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zrolovali sme ich a uložili do plechových odkvapových rúr do jám pod stup-
ne schodov. Zvyšok malieb sme dali do ďalších dier v komíne.“ Anton Sztáray 
z Michaloviec navrhol barónke, aby sa presťahovala k nemu. Tam bude počas 
frontu bezpečnejšie ako medzi chladnými múrmi kaštieľa. Pozvanie neprija-
la, hádam aj preto, ako napísala Ľubica Kázmerová: „Po celý život zostala no-
siteľkou a ochrankyňou bohatej kultúrnej tradície, ktorú počas stáročí vytvá-
rali jej blízki i vzdialení príbuzní. Cit pre umenie a pravdepodobne aj povin-
nosť uchrániť rodinné dedičstvo boli iste jedným z impulzov, ktoré jej nedo-
volili opustiť kaštieľ v Strážkach.“ Prežila vojnu, obrazy zostali na bezpečnom 
mieste. Prežila prezidentovanie Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého, 
Antonína Novotného, dožila počas prezidentského úradu Gustáva Husáka.  
O kaštieľ sa zaujímala Slovenská národná galéria. Strážky navštívil jej vtedajší 
riaditeľ Karol Vaculík. O Medňanského obrazoch sa od barónky nedozvedel 
ani slovo. Horekovala: „Cez vojnu zmizlo hádam tristo obrazov.“ Barónka ve-
dela uchovať tajomstvo. Veď pre obrazy sa nechcela z kaštieľa pohnúť. Tieto 
umelecké poklady sa našli až po barónkinej smrti a sú súčasťou expozície 
SNG v Strážkach. Margita Czóbelová bola poslednou členkou rodiny, pokoj-
ná, pokorná a uzmierená s osudom. Dňa 13. marca 1972 vydýchla naposle-
dy. Mala osemdesiatjeden rokov. Pochovali ju v rodinnej hrobke v zámockom 
parku medzi jej predkov, ktorých mená si na hrobovej doske pred časom pre-
čítal aj Ladislav Mňačko. Zachoval sa list grófky Szirmayovej z roku 1972,  
v ktorom priateľke do Košíc písala o barónkinom pohrebe. Úryvky z neho uve- 
rejnili lokálne noviny Kežmarok 1. januára 1999, sedemnásť rokov po ba-
rónkinej smrti: „Pohreb nebohej Margity 15. marca – teplý jarný deň – bol 
pohrebom hradnej panej. Pán kanonik Vojtaš (farár v Spišskej Belej) s dvo-
ma farármi, s dvanástimi miništrantmi a so všetkými kostolnými zástavami 
v Spišskej Belej odprevádzali blahovoľnú Margitu do patronátneho kostola  
v Strážkach a odtiaľ do záhradnej rodinnej hrobky. Veľmi ma pre ňu bolí srd-
ce a trápi ma, že v zime som k nej sotva chodila...“ Grófka Hedviga Mária 
Szirmayová prežila barónku Margitu Czóbelovú o dva roky. Ladislav Mňačko 
svoju novinársku činnosť najmä v päťdesiatych rokoch minulého storočia čas-
to prispôsobil potrebám ideológie. No napokon, keď sa mu otvorili oči, patril 
k tým, ktorí sa za omyly ospravedlnili, oľutovali ich. Mňačkove „veľké hrie-
chy“ boli schvaľovanie vykonštruovaných procesov so Slanským či Žingorom, 
končiace sa hrdelnými trestami... Epizóda s barónkou Czóbelovou, poludni-
cou z parku, patrí k tým malým Mňačkovým hriechom, ale aj tu treba prijať 
jeho kajúcne slová z roku tisícdeväťstodeväťdesiat jeden: „Len nijaké ohľady. 
Nech vyjde pravda najavo, o každom, o všetkom. Až potom budeme môcť 
tvrdiť, že začíname znovu, že začíname inak.“
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POÉZIA SA BUDE ČÍTAŤ,
KÝM JU PÍŠEME

(ROZHOVOR S POETKOU 

RUŽENOU ŠÍPKOVOU)

Pri našom stretnutí držala v ruke práve zakúpenú knižku od Jely Matuškovi-
čovej. Jednu knižku od nej už čítala a rada siahla po ďalšej. Písanie je to, čo 
napĺňa jej život. Cíti veľkú zodpovednosť, keď má niekoho v tvorbe nasmerovať,  
a nevie, či je povolaná do toho zasahovať. Myslí si, že poézia sa bude čítať. Pozná 
ľudí, ktorí píšu poéziu, a minimálne tí ju čítať vždy budú. Autor podľa nej po-
trebuje v začiatkoch niekoho, kto ho podporí, podrží. Človek sa musí rozhľadieť, 
dostať šancu. Keď niečo napíše, nechá básne odležať, vidí ich potom s odstupom, 
súdnejšie. Pred Slovenskými pohľadmi má rešpekt. Keď v nich prvýkrát publiko-
vala verše, priniesla jej výtlačok mama, ktorá robila v knižnici. Rozprávam sa s 
Ruženou Šípkovou.

TATIANA JURÍKOVÁ: Ruženka, „sedela“ ti v škole slovenčina a literatúra?
n RUŽENA ŠÍPKOVÁ: Áno, tieto predmety som mala rada. Na základnej 

i na strednej škole. Spomínam si, že ako stredoškoláčke sa mi pri nich dobre 
relaxovalo po účtovníctve, ekonomike či manažmente. V drvivej väčšine boli 
z nich jednotky. To, čo ma mrzí, je, že môjmu bývalému učiteľovi slovenčiny 
som nestihla povedať, že opäť píšem, lebo nedávno náhle zomrel.

T. J.: Píšeš pod svojím menom, veria ľudia tvojej identite?
n R. Š.: Mnohí ľudia sú prekvapení, keď im vysvetľujem, že moje meno 

nie je pseudonym, že som ho dostala po narodení. A istý známy literárny kri-
tik sa v recenzii na moju knižku Nemám nič proti realite vyjadril, že ma dlhší 
čas považoval za mystifikáciu.

T. J.: Máš načítanú známu rozprávku o Šípkovej Ruženke?
n R. Š.: Samozrejme, stará mama mi ju čítavala, keď som bola malé die-
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ťa. Tú rozprávku sme mali doma dokonca na magnetofónovej kazete. Ako ško-
láčka som ju už cielene nevyhľadávala, nepáčilo sa mi moje meno, nechcela 
som byť spájaná s nijakou rozprávkou.

T. J.: Ukladajú ťa pilulky na spánok Ruženky z rozprávky?
n R. Š.: Našťastie nie, neužívam až také silné lieky. Väčšinou sa po de-

viatich hodinách zobudím, nehrozí mi storočný spánok. Dokonca sa mi ani ne-
sníva o rozprávkach. A nechcem zaspať na vavrínoch.

T. J.: Vydala si už niekoľko knižných titulov, čítajú sa?
n R. Š.: Keď mi vyšla prvá zbierka básní Popoluška, obávala som sa, 

ako budú čitatelia reagovať. Napokon som bola veľmi príjemne prekvape-
ná, že reakcie boli väčšinou pozitívne. Stále stretávam ľudí, ktorí majú záu-
jem o moje knižky, alebo mi hovoria, že niektorú z mojich knižiek čítali a pá-
čila sa im. Pravdaže, nie všetkým čitateľom sedí môj štýl, ale nikto predsa ne-
vyhovie všetkým.

T. J.: Čo vnímaš alebo pociťuješ, keď tvoríš, píšeš poéziu?
n R. Š.: Môj základný pocit je, že ma to baví. Pri písaní cítim, že som to 

naozaj ja, so všetkým, čo ku mne patrí, a súčasne, že môžem rozhodovať, čo 
dám na papier a čo nie. Je to sloboda, možnosť do určitej miery ovládať vlast-
ný svet, ale je to aj zodpovednosť. A keď už niečo vytvorím, prichádza pocit 
prázdna, ale súčasne veľkého pokoja a šťastia.

T. J.: Angažuješ sa v Kultúrnom združení národností a etník...
n R. Š.: Áno, angažujem sa v občianskom združení Kultúrne združenie 

národností a etník Slovenskej republiky, takisto v občianskom združení MUL-
TIKULTÚRA V NÁS a v Dome sociálnych služieb MOST, n. o. Vo všetkých tých-
to organizáciách pracujem ako dobrovoľníčka. Moja práca väčšinou súvisí s li-
teratúrou, s písaním poézie a článkov do časopisov.

T. J.: Kto ťa podporuje pri vydávaní, distribúcii kníh, pri krstoch?
n R. Š.: V prvom rade som nesmierne vďačná svojej mame a svojmu ne-

vlastnému otcovi, že ma všemožne podporujú. Že si u nich môžem v poko-
ji písať, že moje knižky ďalej rozširujú, že môžem mávať prezentácie básnic-
kých zbierok spolu s mojím nevlastným otcom Miroslavom Košťanym, ktorý 
je autorom mnohých prozaických kníh. Ďalšou osobnosťou, ktorá mi je nielen 
odbornou poradkyňou a učiteľkou, ale aj spriaznenou dušou, je spisovateľka 
Bohuslava Vargová-Hábovčíková, predsedníčka Kultúrneho združenia národ-
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ností a etník Slovenskej republiky a MULTIKULTÚRY V NÁS. Bez jej všestran-
nej pomoci by moje knižky nevyšli. Ďalší môj veľký podporovateľ je vynikajú-
ci básnik Teofil Klas. Mám jednoducho veľké šťastie, že stretávam mnoho dob-
rých ľudí, ktorí mi pomáhajú, či už sú to členovia rodiny, kolegovia spisova-
telia, lekári... Za všetkých spomeniem aspoň svoju krstnú mamu Evku Eľko-
vú s rodinou, poetky Máriu Martincovú a Kristínku Janegovú a svoju lekárku 
MUDr. Irenu Markovičovú. Ďakujem všetkým milým a inšpiratívnym ľuďom 
okolo seba, ktorí ma obohacujú o mnohé rozmery života.

T. J.: Prevedieš nás multikultúrnym časopisom Arkádia?
n R. Š.: Arkádia, prvý celoslovenský multikultúrny časopis antidiskrimi-

nácie a tolerancie, začala vychádzať v roku 2010. Vydáva ho občianske zdru-
ženie MULTIKULTÚRA V NÁS. Tento časopis podporuje medzikultúrny dialóg, 
ochraňuje kultúrne práva skupín, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, zdravotne 
a sociálne znevýhodnených ľudí, zvlášť Rómov a rómskych žien, žijúcich v ko-
munitách, seniorov, žien, bezdomovcov, nezamestnaných ľudí, ľudí na okraji 
spoločnosti. Od roku 2012 som jeho šéfredaktorkou, Arkádia je však kolek-
tívnym dielom. Celý náš redakčný tím sa snaží prinášať zaujímavé články 
z rôznych oblastí života. Máme i viacerých externých dopisovateľov. Pomocou 
rôznych publicistických žánrov sondujeme svet znevýhodnených skupín oby-
vateľstva a jednotlivcov a podnecujeme ich ku kultúrnej a umeleckej tvorbe. 
V našom časopise dostáva priestor i literatúra, humor a satira. Veď aj tieto 
žánre sú v podstate multikultúrne, majú schopnosť spájať svet. Naším cie-
ľom je odstraňovanie stigmatizácie, predsudkov, prijímanie inakosti, sociálna 
súdržnosť a solidarita, rozvoj kultúrno-umeleckej tvorivosti znevýhodnených 
ľudí. Náš časopis je určený i pre kultúrnych, osvetových, výchovno-vzdeláva-
cích a sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú so znevýhodnenými skupinami 
obyvateľstva, ďalej pre kultúrnu, umeleckú a literárnu verejnosť, ako aj pre 
širokú verejnosť. Niektoré články uverejňujeme aj v rómčine, poľštine či v an-
gličtine. Arkádiu vydávame zo združených prostriedkov, v minulosti sme zís-
kali dotáciu od mesta Trnava, od mesta Nitra, od mestskej časti Bratislava- 
-Rača a i. Oslovujeme i ďalších sponzorov a donorov. Tešíme sa, že o náš ča-
sopis Arkádia je záujem aj v zahraničí a snažíme sa ho všemožne propagovať, 
napríklad na besedách a rozličných kultúrnych programoch. Prednosťou Ar-
kádie je aj kvalitná profesionálna grafická úprava a tlač.

T. J.: Chodíš na literárne súťaže, dielne, čítačky, recitály?
n R. Š.: Na literárne súťaže už chodím veľmi málo, lebo mi vyšli tri 

zbierky básní, a súťaže sú väčšinou určené pre začínajúcich autorov. Vyhláse-
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nie literárnych súťaží som si našla na internete, sú za nimi literárne kluby, re-
alizujú sa aj v spolupráci s mestami alebo prostredníctvom redakcií a vydava-
teľstiev. Posledných päť rokov som sa venovala hlavne vysokoškolskému štú-
diu a nemala som veľa času chodiť na literárne akcie. Školu mám šťastlivo za 
sebou, ale ani teraz sa nedá všetko stihnúť. Raz mesačne vediem v Lige za du-
ševné zdravie literárnu dielňu Rozhľady, v rehabilitačnom stredisku Domu so-
ciálnych služieb MOST, n. o., občas vo štvrtok vediem literárny krúžok Kniž-
kovo. Na čítačky takisto niekedy zavítam, nedávno som si užívala čítačky na 
výstave Art Brut. Zúčastnila som sa i prezentácie najnovšej básnickej zbierky 
Judity Kaššovicovej Som len kvet, ktorá bola spojená s prezentáciou najnovšie-
ho CD hudobného zoskupenia Tady to máš, nazvaného Krátkovlasá čembalist-
ka. Tak som si užívala aj hudbu, ktorú mám veľmi rada.

T. J.: Môže byť prednes básní zložitejší ako písanie veršov?
n R. Š.: Nikdy ma veľmi nelákalo prednášať básne, nebavilo ma to. Ove-

ľa radšej som si básničky vymýšľala. Pravdaže, obdivujem ľudí, ktorí vedia 
pekne recitovať poéziu a prózu. Je to veľké umenie a treba veľa na sebe pra-
covať. Cítim však, že písanie je pre mňa prvoradé. Bohuslava Vargová-Hábov-
číková so mnou pracuje, pokiaľ ide o recitáciu. Využívam to pri kultúrnych 
programoch, na čítačkách, v rámci dielne Rozhľady a pri natáčaní krátkych 
filmov. Zíde sa to, aj keď veľkou recitátorkou určite nebudem. Hoci jeden dip-
lom za recitáciu som dostala. Môj spôsob písania veršov je určite pre mňa jed-
noduchší ako prednes básní. A moje básne, podľa mňa, nie sú práve vhodné 
na oduševnenú recitáciu, skôr na čítanie pre seba, potichu.

T. J.: Stretávaš sa so spisovateľmi, redaktormi, novinármi?
n R. Š.: Rada sa stretávam s ľuďmi podobného zamerania, aké mám ja. 

V prevažnej väčšine prípadov sú to príjemné stretnutia, pri ktorých môžem 
načerpať nové vedomosti a skúsenosti.

T. J.: Povieš nám, aké tituly máš v knižnici, ktoré si ceníš?
n R. Š.: Potom ako som sa v jeseni roku 2004 vrátila k literárnej tvor-

be, nanosila som si domov plno knižiek. Vo svojom vysokoškolskom období 
som čítala väčšinou učebné texty a inú odbornú literatúru. Teraz zase píšem 
dosť veľa článkov nielen do Arkádie, ale aj do ďalších dvoch časopisov našich 
občianskych združení, do Bellárie a Myš(u)lienky. No snažím sa nájsť si čas 
aj na čítanie, znovu „objavujem“, čo vlastne doma mám. Mojou obľúbenou 
knižkou je napríklad Tracyho tiger od Williama Saroyana a iné jeho povied-
ky. Mám rada poviedky a básne Edgara Allana Poea. Mám ich aj v angličtine, 
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ale sebakriticky priznávam, že ich čítanie v origináli je pre mňa veľmi nároč-
né (bez kopy slovníkov sa nepohnem). Veľmi na mňa zapôsobila útla knižka 
Carol Ann Duffyovej Uchvátená a v rovnakom vydavateľstve vydaná knižoč-
ka Neprítomnosť od Wisławy Szymborskej. Aj iné diela týchto poetiek obdivu-
jem. Mojou obľúbenkyňou je rovnako Sylvia Plathová, čítam básnickú knihu 
Teda Hughesa Krá.

T. J.: Je ti blízka pôvodná tvorba, registruješ autorov?
n R. Š.:Je mi blízka. Nechcem byť len ostrovom sama pre seba. Povedz-

me Eva Luka. Mám všetky jej tri básnické zbierky, obdivujem jej poéziu i pies-
ňové texty. Mám rada i tvorbu Eleny Hidvéghyovej-Yung, ktorá má rovnako 
zaujímavý, svojský štýl a jej básne takisto veľa vypovedajú o povahe člove-
ka. Príjemne ma prekvapila zbierka poézie od Maye Bednárik Tarabovej Nemé 
vázy a knižka básní Martina Chudíka Ukryté v dotykoch. Pokiaľ ide o prózu, čí-
tam knižku Petra Krištúfka Šepkár.

T. J.: Ako vidíš dnes autorskú krízu, obdobie utiahnutia?
n R. Š.: Na svoju autorskú krízu nemám dobré spomienky. Najprv som 

písať nechcela, a potom som chcela, no nešlo mi to. Veľmi ďakujem svojej cho-
robe, že nakoniec povolila a dovolila mi znova robiť to, v čom sa cítim doma. 
Počas krízy sa mi kdesi v podvedomí hromadili básnické obrazy, a zrazu sa 
len dali do pohybu.

T. J.: Oslovujú ťa sociálne siete, blogovanie?
n R. Š.: Občas napíšem niečo na blog Ligy za duševné zdravie, ale ne-

mám čas venovať sa tomu pravidelne. A nemám až toľko dobrých nápadov, aby 
som nimi mohla denne zahlcovať virtuálny priestor. Na istú sociálnu sieť občas 
chodím, ale tiež veľmi nepravidelne. Neviem si predstaviť, že by sa tam mal 
odohrávať celý môj život. Ale občas je príjemné len si tak sadnúť za počítač 
a pozhovárať sa so známymi z druhého konca Slovenska. A na sociálnej sieti 
máme skupinu, kde zverejňujeme svoje básne a navzájom si ich hodnotíme.

T. J.: Sú inšpirujúce v poézii aj jarné dni, sila ľudí, „zažité“?
n R. Š.: Pravdaže. Sila je v jarných dňoch, v ľuďoch i v tom, čo sme 

zažili. A všetko to ma pri tvorbe inšpiruje. Ale takisto môže byť inšpirujúci aj 
nevľúdny jesenný deň. Mnohým ľuďom sa píše najlepšie, keď sa necítia práve 
najšťastnejšie. A ja k nim tiež patrím.

Z H O VÁ R A L A  S A  TAT I A N A  J U R Í K O VÁ
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Stanislav Kiča: Kameňovník, bronz, kameň, 2007

SP 2_14.indd   55 21. 1. 2014   8:33:47



56 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  2

UŽITOČNÁ KNIHA JÁNA KAČALU 
O SLOVENSKÝCH JAZYKOVEDCOCH

Publikácia profesora Jána Kačalu Profily slovenských jazykovedcov 20. storočia 
(Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011) zapĺňa výraznú me-
dzeru v bibliografii slovenských jazykovedcov. Je významná o to väčšmi, že 
kusé a stručné informácie o týchto osobnostiach môžeme získať iba z jubilej-
ných článkov v jazykovedných periodikách, z jednotlivých bibliografií sloven-
ských jazykovedcov, prípadne z Encyklopédie jazykovedy.

Výber osobností urobil J. Kačala uvážlivo a objektívne. Každého autora 
vyberal tak, aby poukázal na jeho prínos v slovenskej jazykovede. Ide o Samu-
ela Cambela (1856 – 1909), Jána Stanislava (1904 – 1977), Henricha Bartka 
(1907 – 1986), Ľudovíta Nováka (1908 – 1992), Jozefa Štolca (1908 – 1981), 
Eugena Jónu (1919 – 2004), Eugena Paulinyho (1912 – 1983), Štefana Pe-
ciara (1912 – 1989), Jozefa Ružičku (1916 – 1989), Gejzu Horáka (1919 – 
2003), Jána Horeckého (1920 – 2006), Františka Mika (1920 – 2010), Vincen- 
ta Blanára (1920 – 2012; monografia vyšla ešte za jeho života), Jozefa Mis-
tríka (1921 – 2000), Jána Oravca (1922 – 1986), Antona Habovštiaka (1924 
– 2004) a Ladislava Dvonča (1926 – 2003). Niektorým jazykovedcom autor 
venoval dve kapitoly, jednak vzhľadom na mnohostranné zameranie ich diela 
(E. Pauliny, J. Horecký), jednak vzhľadom na doterajšie obchádzanie ich ve-
deckej činnosti (H. Bartek).

Samuel Cambel – zakladateľ jazykovednej slovakistiky (s. 13 – 20). J. 
Kačala právom zaradil vo svojej monografii na prvé miesto S. Cambela, nie-
len z chronologického hľadiska. Istú symboliku možno vidieť v roku narode-
nia S. Cambela – 1856, v roku, keď zomiera Ľ. Štúr. S. Cambel je pokračo-
vateľom diela Ľ. Štúra, prispel k dotvoreniu modernej spisovnej slovenčiny 
prelomovým dielom Rukoväť spisovnej reči slovenskej (1902), ktoré po istých 
úpravách J. Škultétyho (1915, 1919) a neskorších zmenách v jednotlivých vy-
daniach Pravidiel slovenského pravopisu z roku 1953 a aj neskorších (1991, 
1998, 2000) pretrvalo dodnes. J. Kačala okrem tohto diela aj iných častejšie  
spomínaných prác S. Cambela pripomína dielo, ktoré sa obyčajne obchádza. 
Ide o spis K reči o Slovenskom pravopise, ktorý vyšiel roku 1891 v Budapešti 
a reaguje na kritiky jeho práce Slovenský pravopis (1890). V tomto spise S. 
Cambel vysvetľuje svoje postoje ku kodifikačnej práci. Vystupuje „ako argumen- 
tačne dobre pripravený odborník stojaci na obrane zásad, ktoré mali vniesť viac 

J A N A  S K L A D A N Á
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svetla do podstaty riešenia. Prejavuje sa tu ako povedomý vedecký pracovník, 
ktorý uvedomene narába s princípmi a metódami, ktoré si vo svojej práci zvo-
lil. Dobre sa vyznal v súvekej odbornej literatúre, poznal stav vyjadrovacej pra-
xe u spisovateľov, ako aj slovenské nárečia“ (s. 18).

Diachronizmus a synchronizmus v diele zakladateľskej generácie sloven-
ských jazykovedcov (s. 21 – 30). Táto kapitola nie je venovaná konkrétnej 
osobnosti, ale predstavuje základné teoretické východiská v jazykovede, a to 
dve epochy: doznievajúcu epochu mladogramatizmu, ktorý za jedinú metó-
du jazykovedného bádania pokladal historickú metódu, a epochu „novšej lin-
gvistiky“, ktorá popri historickej metóde pripisuje rovnaké vedecké oprávne-
nie synchrónnemu postupu, pre ktorý je charakteristický funkčný prístup k ja-
zykovým javom. Zdôrazňuje sa jazykový systém, jazyková štruktúra. Zaklada-
teľom tejto teórie je vynikajúci švajčiarsky jazykovedec Ferdinand de Saussu-
re. Naňho nadväzujú aj českí a slovenskí jazykovedci. V. Mathesius v Pražskej 
škole a v Bratislavskom lingvistickom krúžku E. Pauliny, J. Ružička, V. Blanár, 
F. Miko a ďalší. Pravda, cesta jednotlivých slovenských jazykovedcov bola zlo-
žitejšia, mnohí najprv vychádzali z diachrónie. J. Kačala poukazuje na ďalšie 
smerovanie jazykovedy. Diachrónny a synchrónny prístup k vedeckému skú-
maniu jazyka sa dostáva zhruba do rovnováhy.

Ján Stanislav – zakladateľ slovenskej slavistiky (s. 31 – 34). J. Kačala za-
svätene zhodnotil rozsiahle dielo J. Stanislava. Jeho monumentálne dielo De-
jiny slovenského jazyka je pre nás dodnes základnou literatúrou, ktorá až mi-
nuciózne spracúva vývin slovenského jazyka vo viacerých jazykových rovi-
nách. Osobitne by sme chceli vyzdvihnúť jeho takisto monumentálne dielo 
Slovenský juh v stredoveku, ktoré na základe množstva dokladového materiá- 
lu vo forme zemepisných názvov potvrdzuje, že na území historického Maďar-
ska pred príchodom starých Maďarov v 10. storočí žili Slovania. Slovanskosť, 
slovenskosť zemepisných názvov je evidentná a vedecky opodstatnená vo 
všetkých prípadoch. J. Stanislav sa okrem dejín slovenskej slovenčiny venoval 
aj súčasnej spisovnej slovenčine, otázkam pravopisu, výslovnosti a celkovo 
otázkam jazykovej kultúry. Nový pohľad na jeho pomerne kontroverznú prácu 
Československá mluvnica (1938) priniesol I. Ripka (2010), ktorý poukázal aj 
na inú stránku tejto práce. O Československej mluvnici sa v doterajšej literatú-
re konštatuje, že „v práci sa uplatňuje koncepcia jednotného československého 
jazyka s českým a slovenským znením, oficiálne presadzovaná v medzivojnovom 
Československu“ (Encyklopédia jazykovedy, 1993, s. 100). I. Ripka na základe 
dôkladnej analýzy tejto práce konštatuje, že J. Stanislav sa neprejavil iba ako 
prívrženec mladogramatizmu, ale „poznal aj štrukturalizmus a explicitne sa 
odvoláva na (...) Ferdinanda Saussura a nebolo mu cudzie ani sociolingvistické 
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videnie problematiky“ (Ripka, 2010, s. 20). V tejto súvislosti uvádzame (citu- 
jeme podľa I. Ripku) túto myšlienku: „Jazyk je zjav sociálny a historický, t. j.  
jazyk žije v spoločnosti a v čase. Bez spoločnosti a bez času niet jazyka a bez ja- 
zyka niet spoločnosti. So spoločnosťou a jazykom je úzko spojený čas a v ňom 
vývoj spoločnosti i jazyka. – Ako čas plynie a spoločnosť sa v ňom mení a vyvíja, 
tak sa mení a vyvíja i jazyk. V každej dobe vzniká ako v spoločnosti, tak v jazyku 
nejaký ruch, vývoj menší alebo väčší; úplnej nehybnosti v ich niet“ (tamže, s. 20 
– 21). J. Stanislav sa vyrovnáva aj s pojmami spisovný jazyk a dialekt. Podľa 
neho „spisovný jazyk, čiže kultivovaný dialekt časom sa odlišuje svojím gra-
matickým systémom od dialektu, ktorý bol jeho základom“ (tamže, s. 21). Zá- 
ver J. Stanislava je podľa I. Ripku „plne akceptovateľný aj v súčasnosti“. J. Sta- 
nislav napísal: „Dnes je slovenčina vypestovaným, jemným spisovným jazykom. 
Samozrejmou povinnosťou každého Slováka je, aby si svoj spisovný jazyk ctil 
tým, že sa stará, aby každý jeho hovorený a písomný prejav mal dokonalú, vy-
beranú formu“ (tamže, s. 23).

Henrich Bartek – významný znalec a kodifikátor spisovnej slovenčiny  
(s. 35 – 46). Slovenský jazykovedec v exile. Zahraničné dielo Henricha Bartka 
(s. 47 – 59). Meno Henricha Bartka sa spája v slovenskej jazykovede s poj- 
mom purizmus. Dodnes nie sú vyhranené názory na toto hnutie. Slovenskí 
jazykovedci sa stavajú k purizmu odlišne. Od úplne negatívneho postoja cez 
zmierlivý prístup až k takmer oslavnému hodnoteniu. H. Bartek celé predchá-
dzajúce obdobie vystupoval ako „predstaviteľ krajného purizmu v slovenskej 
jazykovede“ (Encyklopédia jazykovedy, 1993, s. 81). Keď sa pozrieme objek-
tívne na celú jeho činnosť, musíme v súvislosti s hodnotením H. Bartka dať za 
pravdu J. Kačalovi, ktorý mu venoval vo svojej monografii širší priestor, práve 
pre doterajšie mlčanie. Na čechoslovakistické Pravidlá slovenského pravopisu 
V. Vážneho z roku 1931, ktoré v podstate kodifikovali rozkolísanú normu po 
roku 1918, bolo treba reagovať. V slovenskej odbornej verejnosti boli tieto 
pravidlá väčšinou prijaté negatívne, ale oficiálne boli uznané. Na túto pomer-
ne vyhrotenú situáciu reagoval H. Bartek založením časopisu Slovenská reč 
hneď v roku 1932 v pravý čas a v pravej chvíli. Hranica posúdenia, či hod-
notil jednotlivé slová ako spisovné a niektoré ako nespisovné, sa nedá vždy 
presne určiť. Ani z jednej, ani z druhej strany však netreba prechádzať do ex- 
trému. Pomerne objektívny pohľad nájdeme v Dejinách spisovnej slovenčiny od 
R. Krajčoviča a P. Žiga (2011, s. 216): „Napriek tomu, že sa týmto Bartkovým 
ohlasom (na Vážneho pravidlá z roku 1931 – pozn. J. S.) v minulosti pripi-
sovali rôzne prívlastky a text sa interpretoval jednostranne, s odstupom času 
treba Bartkove poznámky prijať a zhodnotiť ich z hľadiska dejín vedy.“ Dejiny 
upozorňujú aj na vyjadrenie E. Paulinyho, ktorý sa v súvislosti s purizmom 
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v slovenskej jazykovede vyjadril takto: „Možno mať metodické aj vecné výhrady 
aj proti niektorým opravám, aj proti metodickému postupu puristov, založenému 
viac na zdôrazňovaní slovenskosti a na autoritatívnom tvrdení ako na vecnej 
argumentácii, jednako treba priznať, že zásluhou puristov nastalo v druhom de-
saťročí prvej československej republiky konštruktívne zjednocovanie spisovného 
úzu v oblasti pravopisu, hláskoslovia, tvaroslovia, syntaxe a slovníka“ (Pauliny, 
1947, s. 2). Neskôr toto konštatovanie E. Pauliny doplnil: „V daných historic-
kých podmienkach bol zvýšený vplyv češtiny na slovenčinu prirodzený. Bolo preto 
celkom nesprávne vyhlasovať frontálny boj všetkým čechizmom a nedívať sa na 
vec z funkčného hľadiska. Z druhej strany treba rátať s tým, že pokiaľ bude slo-
venčina samostatným jazykom, dovtedy bude vždy isté napätie voči preberaniu 
slov z češtiny“ (Pauliny, 1983, s. 238). S týmto vyjadrením sa možno stotožniť, 
aj keď po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa toto napätie čiastočne 
zmiernilo. V súvislosti so vzťahom H. Bartka k češtine uvádza J. Kačala jeho 
veľmi dôležitú myšlienku z roku 1933: „Je len prirodzené, že mnoho nových 
slov preberáme z češtiny, keďže nám ľudová reč vo všetkom nestačí“ (s. 35).

Ľudovít Novák v dejinách slovenskej jazykovedy (s. 60 – 71). Celá ve-
deckovýskumná i vedeckoorganizačná činnosť Ľ. Nováka je poznačená istou 
nadčasovosťou. Podľa J. Kačalu „Ľudovít Novák je jedinečná osobnosť novšej 
slovenskej kultúrnej histórie, nie iba slovenskej jazykovedy“, s čím sa jednoznač-
ne stotožňujeme. Napriek ťažkému životnému osudu dosiahol tento výnimoč-
ný človek a vedec vynikajúce výsledky. Okrem prác z najstarších dejín sloven-
ského jazyka, z fonologického systému a podobne, Ľ. Novák vyriešil národ-
nostnú otázku Čechov a Slovákov v období nie ľahkom pre Slovákov, v obdo-
bí v znamení jednotného československého národa i jazyka v monografii Ja-
zykovedné glosy k československej otázke (1935). V tejto práci presvedčivo ve-
decky vysvetlil pojem československý národ, jazyk tak, že tento pojem je nere-
álny, pretože dokázal samostatnosť slovenčiny od rozpadu praslovanskej jed-
noty od 10. storočia. Ľ. Novák je aj zakladateľom Slovenskej akadémie vied 
a umení v roku 1942.

Idea národného a spisovného jazyka v diele Jozefa Štolca (s. 72 – 82).
Celé dielo J. Štolca je poznačené chápaním slovenčiny ako národného ja-

zyka, čo sa plne prejavilo v jeho výskume dialektológie. J. Kačala uvádza jeho 
najvýznamnejšie práce z oblasti dialektológie, ako je Atlas slovenského jazy-
ka, Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku, Reč Slovákov v Juhoslávii 
a i. Okrem dialektológie sa J. Štolc venoval aj základnému výskumu v oblasti 
spisovnej slovenčiny a jej kultúry. Stále siahame po Slovenskej gramatike, kto-
rú napísal spolu s E. Paulinym a J. Ružičkom. S E. Paulinym zostavil aj Dotaz-
ník pre výskum slovenských nárečí (1947). Pre historikov jazyka je mimoriad-
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ne cenná jazyková charakteristika Levočských prísažných formúl zo 16. – 19. 
storočia (1951), ktoré sú vzácnym dokladom o jestvovaní východoslovenské-
ho variantu kultúrnej slovenčiny v 16. – 18. storočí (spolu s P. Horváthom). 
V roku 1994 vyšlo jeho záverečné vedecké dielo Slovenská dialektológia, kto-
ré vyšlo po jeho smrti zásluhou I. Ripku. 

Eugen Jóna a dejiny slovenskej jazykovedy (s. 83 – 91). J. Kačala potvr-
dzuje veľmi výstižnú charakteristiku vedeckej činnosti E. Jónu slovami V. Bla-
nára: „... práve oblasť slovenského spisovného jazyka, jeho novších dejín a súčas-
ného stavu je tým centrom vedeckovýskumnej činnosti profesora Eugena Jónu, 
ktorá do slovenskej jazykovedy priniesla najbohatšie ovocie a preniká celú tvor-
bu aj pracovný život Eugena Jónu“ (s. 83). J. Kačala prechádza celou vedecko-
výskumnou prácou E. Jónu od lexikológie a lexikografie cez tematiku utvára-
nia normy spisovnej slovenčiny v súvislosti s jednotlivými kodifikáciami, de-
jiny spisovnej slovenčiny, teoretické aj praktické otázky jazykovej kultúry až 
po oblasť slovenských nárečí. V súvislosti s formovaním normy spisovnej slo-
venčiny sme zachytili jednu dôležitú myšlienku E. Jónu, ktorá platí v podsta-
te dodnes: „Pri rozhodovaní o jazykovej správnosti nestačí iba úsudok, prípad-
ne nápad lingvistov. Musíme sa opierať o súčasný spisovný úzus, ktorý je zachy-
tený v dielach slovenských spisovateľov, v literatúre umeleckej i vecnej. V pochyb-
nostiach môžeme nadväzovať na minulosť, pretože náš spisovný jazyk má už svo-
ju tradíciu, a na ľudové nárečia, najmä stredoslovenské. A keď chceme nejakým 
spôsobom meniť platnú normu, musíme zmenu náležite odôvodniť. Len tak spl-
níme dôležitú požiadavku stability spisovného jazyka“ (Jóna, 1942, s. 72).

Eugen Pauliny (s. 92 – 113). Mala som to šťastie, že som absolvovala 
prednášky Eugena Paulinyho z dejín spisovnej slovenčiny na Filozofickej fa-
kulte Univerzity Komenského. Prednášky sa vyznačovali mimoriadnou syste-
matickosťou a logickosťou a každého museli upútať aj brilantným prednesom 
a rétorikou. Nemám čo dodať k hodnoteniu J. Kačalu. Dejiny spisovnej sloven-
činy E. Paulinyho vo viacerých vydaniach, najmä posledné z roku 1983, sú do-
dnes základnou literatúrou pre študentov. Tak ako pri Ľ. Novákovi, tak aj pri 
E. Paulinym možno konštatovať v istom zmysle istú nadčasovosť, pretože ve-
del vždy vhodne a výstižne zhodnotiť jednotlivé jazykové javy na pozadí da-
nej jazykovej situácie skôr, ako to urobili ostatní jazykovedci. Uviedli sme to 
v súvislosti s hodnotením H. Bartka, ale E. Pauliny vyjadril svoj moderný po-
stoj aj v súvislosti so súčasným spisovným jazykom (v oblasti teórie aj praxe 
v jazykovej kultúre).

Štefan Peciar (s. 114 – 118). J. Kačala podrobne analyzuje vedeckú prá-
cu Š. Peciara. Hovorí o „rozkošatenom vedeckom diele“ (s. 115), pretože Š. Pe-
ciar sa venoval viacerým jazykovedným disciplínam: fonetike a fonológii, le-
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xikológii a lexikografii, morfológii, jazykovej kultúre, štylistike a pravopisnej 
problematike, pričom často nielen zo slovakistického, ale aj slavistického as-
pektu. Medzi najvýznamnejšie diela Š. Peciara ako hlavného redaktora patria 
Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1953 (do roku 1971 vyšlo 11 vydaní) 
a šesťzväzkový Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968). V súvislosti s Pra-
vidlami slovenského pravopisu z roku 1953 J. Kačala pripomína, že tieto pra-
vidlá nadviazali na oficiálne neprijaté pravidlá H. Bartka z roku 1939 a na ne 
nadväzujúce pravidlá z roku 1940. Štyri hlavné zmeny prevzali práve z Bart-
kových pravidiel, pričom tento fakt sa neuvádza. Spoločenská a politická si-
tuácia v tomto období však nedovoľovala tohto autora citovať, okrem iného 
aj preto, že bol emigrant. Podotýkame, že takýto prístup sa vzťahoval aj na 
iné osobnosti a nielen v jazykovede. Pravidlá z roku 1953 sa hodnotia ako 
prelomové, čo oceňuje aj J. Kačala. Takisto pozitívne hodnotí aj Slovník slo-
venského jazyka, ktorý má dodnes svoje dôstojné miesto v slovenskej lexiko-
grafii, napriek kritike na konferencii v roku 1965. Čas ukázal, že hodnotenie 
tohto slovníka nebolo v tom období celkom objektívne. Funkciu riaditeľa Ja-
zykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV vykonával Š. Peciar v rokoch 1950 – 1965. 
V rokoch 1978 – 1981 bol vedúci autorského kolektívu Historického slovníka 
slovenského jazyka. Bol síce ovplyvnený súčasnou jazykovou situáciou (v tom 
čase bol členom autorského kolektívu Krátkeho slovníka slovenského jazyka 
a Česko-slovenského slovníka), ale jeho dokonalú a perfektnú lexikografickú 
teóriu si osvojili všetci pracovníci Oddelenia dejín slovenčiny Jazykovedného 
ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorí koncipovali tento slovník. V pamäti mi utkvela jed-
na z hlavných zásad práce lexikografa, ktorú od nás Š. Peciar požadoval, a to 
„Ani deň bez čiarky“ (Nulla dies sine linea), teda v našom chápaní „Ani deň 
bez hesla“. Táto zásada sa nám osvedčila v plnej miere. 

Vedecký a osobnostný profil Jozefa Ružičku (s. 119 – 132). Osobnosť  
J. Ružičku patrí medzi najvýraznejšie postavy slovenskej jazykovedy. Do 
slovenskej jazykovedy vstupoval dobre pripravený. Bol orientovaný predo-
všetkým na germanistické a všeobecnojazykovedné otázky. Neskôr sa celkom 
preorientoval na slovakistiku (s. 119 – 120). Do povedomia väčšiny používa-
teľov spisovnej slovenčiny vošla Slovenská gramatika (1953 aj ďalšie vydania, 
spoluautori E. Pauliny a J. Štolc). Reprezentatívne miesto zaujímal ako riadi- 
teľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (v rokoch 1965 – 1981). Toto obdobie  
bolo pre také významné vedecké pracovisko mimoriadne plodné. Jeho záslu-
hou sa začalo pracovať na kolektívnych úlohách, vyšli základné diela ako Mor-
fológia slovenského jazyka (1966), Krátky slovník slovenského jazyka (1987, 
1989, 1997, 2003) a mnohé iné. J. Ružička je zakladateľom povojnovej slo-
venskej syntaktickej školy, napísal rad fundamentálnych vedeckých štúdií 
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a monografických a syntetických prác. Z oblasti dejín spisovnej slovenčiny vy-
dal spolu s V. Blanárom a E. Jónom Dejiny spisovnej slovenčiny II. Založil a re-
digoval vedecký zborník Jazykovedné štúdie, z ktorých vyšlo v rokoch 1956 
– 1988 vyše 20 zväzkov. Bol iniciátorom vzniku nového časopisu z oblasti ja-
zykovej kultúry Kultúra slova (od roku 1967). Pod jeho vedením sa organi-
zovali viaceré vedecké, odborné aj spoločenské podujatia. Staral sa o zapája-
nie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV do medzinárodnej, najmä slavistickej 
spolupráce a bol aj pri zakladaní prvého slovenského slavistického časopisu 
Slavica Slovaca roku 1966. Na záver citujeme slová J. Kačalu: „Za Jozefom Ru-
žičkom je mohutné, myšlienkovo bohaté a inšpiratívne jazykovedné dielo, ktoré-
ho sa jeho nasledovatelia v odbore budú zmocňovať ešte veľmi dlhý čas“ (s. 132). 

Jazykovedné dielo Gejzu Horáka (s. 133 – 142). Meno G. Horáka sa spá-
ja predovšetkým s jazykovou poradňou v Slovenskom rozhlase, kde sa stal 
v príslušnom období takmer legendou. V rokoch 1957 – 1968 vyšlo 5 zväzkov 
výberu Jazyková poradňa I – V. Zúžený výber vyšiel pod názvom 1000 poučení 
zo spisovnej slovenčiny v dvoch vydaniach v rokoch 1971 a 1974. Okrem toho 
viedol rubriky venované jazykovej kultúre na stránkach Slovenskej reči, ako aj 
v iných periodikách. Od roku 1967 sa stal prvým redaktorom časopisu Kultú-
ra slova (do roku 1970). J. Kačala však okrem jazykovej kultúry a jazykovej 
výchovy upozornil aj na ďalšie vedecké záujmy G. Horáka, a to výskum slo-
venských nárečí a systém súčasnej spisovnej slovenčiny, v ňom najmä niekto-
ré vlastnosti slovesa, prídavné mená a číslovky ako slovné druhy. G. Horák bol 
aj spoluautorom monografie Morfológia slovenského jazyka (1966) a intenzív-
ne sa zúčastnil aj na príprave a koncipovaní Pravidiel slovenského pravopisu 
z roku 1953. Z oblasti výskumu slovenských nárečí vydal monografiu Náre-
čie v Pohorelej (1955). Napokon sa pridávame ku konštatovaniu J. Kačalu, že  
G. Horák „všetku túto prácu vykonával s neskrývanou láskou k jazyku ako 
k predmetu vedeckého výskumu, ako aj k nástroju nášho rečového prejavu, s lás-
kou k práci aj k ľuďom, v prospech ktorých túto prácu robil. Špecifická a nie kaž-
dodenná bola aj forma, ktorou svoje jazykovedné poznanie predkladal čitateľom 
či poslucháčom: bola to netradičná, ba priam hľadačská forma, pri ktorej zámer-
ne vyhľadával výraz – nový, neošúchaný, živý, výstižný a pritom pozoruhodný, 
ktorý by zaujal aj počúvajúceho či čítajúceho“ (s. 133 – 134).

Ján Horecký (s. 143 – 149); Horeckého rozprava o kultivovaní sloven-
činy (s. 150 – 155). J. Kačala venoval J. Horeckému dve kapitoly, v ktorých 
podrobne analyzoval jeho mnohostrannú vedeckú činnosť. Zaradil ho medzi 
najvýznamnejšie osobnosti slovenskej jazykovedy. Zaslúžil sa najmä o rozvoj 
jazykovednej metodológie a všeobecnej jazykovedy, slovakistiky a klasickej fi-
lológie. Hádam niet oblasti v jazykovede, ktorej by J. Horecký nevenoval po-

SP 2_14.indd   62 21. 1. 2014   8:33:47



s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  2  63

zornosť. Od fonológie (prvá jeho monografia bola Fonológia latinčiny z roku 
1949), pravopisu (aktívne sa zúčastňoval na príprave Pravidiel slovenského 
pravopisu z roku 1953, ale aj na ďalších), morfológie, slovotvorby, lexikoló-
gie, frazeológie, štylistiky. Má veľké zásluhy v oblasti teórie terminológie, ale 
aj pri budovaní odbornej terminológie mnohých vedných, technických aj pra-
covných odborov. Jeho knižná práca Základy slovenskej terminológie sa sta-
la teoretickým aj praktickým východiskom ďalšej práce v oblasti slovenskej 
odbornej terminológie. Výraznú oblasť vo vedeckom výskume J. Horeckého 
predstavuje oblasť teórie spisovného jazyka. Zúčastnil sa pri tvorbe mnohých 
jazykových slovníkov, jednojazyčných výkladových, aj dvoj- a viacjazyčných. 
Nemožno obísť oblasť jazykovej kultúry. Mala som tú česť, že som bola s J. 
Horeckým 10 rokov v redakčnej rade Kultúry slova (1994 – 2004). Môj po-
hľad na názory J. Horeckého teda nevychádza iba z literatúry, ale aj z osobné-
ho kontaktu s ním. J. Horecký zachytil vo svojich príspevkoch z oblasti jazy-
kovej kultúry tú najnovšiu a najaktuálnejšiu slovnú zásobu v príslušnom ob-
dobí, vedel vždy načasovať zaradenie určitého slova alebo spojenia v správ-
nom čase, presne vtedy, keď sa slovo začalo používať a bolo treba ho vysvet-
liť. Prejavil v oblasti jazykovej kultúry mimoriadne obdivuhodný zmysel pre 
modernosť, novátorstvo, avantgardnosť, pravda, pri zachovaní a rešpektova-
ní systémovosti nášho jazyka. Nevychádzal iba z čierno-bieleho chápania jed-
notlivých javov z hľadiska správnosti či nesprávnosti, ale opieral sa o reálny 
obraz v súčasnej jazykovej situácii. Dôležitým argumentom bol uňho vždy ja-
zykový úzus. Jeho závery sú vždy podložené serióznym vedeckým východis-
kom. Významná bola aj jeho vedeckoorganizačná činnosť.

František Miko (s. 156 – 163). J. Kačala vyzdvihol pri F. Mikovi prepoje-
nie dvoch vedných disciplín, jazykovedy a literárnej vedy. Mostom sa mu sta-
la štylistika ako vedná disciplína formálne síce zaraďovaná zväčša do jazy-
kovedy, no predsa len bytostne zviazaná s celou literárnou kultúrou, najmä 
však s umeleckou literatúrou (s. 156). J. Kačala podáva celkovú analýzu ve-
deckej činnosti F. Mika, ktorá sa dotýka rozboru jazyka a štýlu slovenskej pró-
zy, poézie, všeobecnej jazykovedy, jazykovej komunikácie, štylistiky, frazeoló-
gie, spisovného jazyka a jazykovej kultúry a pod. Originálne je jeho chápanie 
pojmov spisovnosť, norma a úzus. Termín spisovnosť pokladá za novší. Podľa  
F. Mika spisovnosť jazykového prostriedku nevzniká naraz. Utvára sa ustá-
lením jazykového prostriedku na istom mieste jazykového systému (s. 162). 
V súvislosti s frazeológiou pripomíname, že F. Miko je spoluautor publikácie 
Terminológia frazeológie (1995). Skoncipoval heslá, ktoré súvisia s jeho zame-
raním na štylistiku, ale aj celkovo na oblasť kultúry v širšom chápaní, napr. 
frazéma ako estetický fakt, frazéma ako fakt kultúry, genéza frazémy, intelektu-
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álne frazémy, jednoslovné frazémy, kultúrna vrstva frazeológie, naliehavosť si-
tuácie ako zdroj frazém, semiotická frapantnosť frazémy, sociálna diferenciácia 
frazém a i. Pohľad F. Mika na frazeológiu je často odlišný od zaužívanej teó-
rie slovenskej frazeologickej školy (zavádza pojem jednoslovnej frazémy), ale 
predstavuje obohatenie a nový pohľad na frazeológiu. Frazeológia sa v sú-
časnej slovenskej jazykovede pokladá za súčasť lexikológie, ale podľa teórie 
ruského frazeológa A. I. Jefimova je frazeológia súčasťou štylistiky. U nás bol 
prívržencom tejto teórie J. Mihál (Mlacek, 1984, s. 15). K takémuto chápa-
niu sa približuje aj F. Miko. V úvode Frazeologickej terminológie sa uvádza, že 
mnohé otázky sú ešte vždy otvorené, takže niektoré definície sa neopierajú 
len o jednu koncepciu, prípadne frazeologickú teóriu, ale problémové a otvo-
rené pojmy sa uvádzajú vo svojich alternatívnych prístupoch. Vzťahuje sa to aj 
na heslá F. Mika a v tom vidíme obohatenie v slovenskej frazeológii.

Vedecké dielo Vincenta Blanára (s. 164 – 173). Ak sme spomenuli pri  
Š. Peciarovi jeho absolútne premyslenú lexikografickú teóriu a jej odraz 
v praktickej realizácii, pri V. Blanárovi nemožno vynechať dokonalé prepoje-
nie lexikologických teoretických východísk s lexikografickou praxou, pričom 
treba zdôrazniť jeho výrazné spojenie diachrónneho a synchrónneho aspektu. 
Z jeho lexikologických prác treba spomenúť Zo slovenskej historickej lexiko-
lógie (1961), Lexikálno-sémantická rekonštrukcia (1984), Porovnávanie lexi-
ky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska (1993) a mnohé ďalšie. Jeho 
teoretické práce sa stali východiskom pri koncipovaní Historického slovníka 
slovenského jazyka. V rokoch 1969 – 1970 ako vedúci Oddelenia dejín jazyka 
viedol práce na tomto významnom vedeckom projekte. Vedecké zameranie  
V. Blanára bolo mimoriadne rozsiahle. J. Kačala podrobne analyzuje celú jeho 
vedeckú činnosť. Z dejín spisovnej slovenčiny treba spomenúť dielo Dejiny 
spisovnej slovenčiny II z roku 1974 (spolu s E. Jónom a J. Ružičkom). Práce 
V. Blanára z oblasti onomastiky prinášajú do slovenskej, slovanskej, ale aj do 
všeobecnej onomastiky ucelenú koncepciu tejto vednej disciplíny. Nemôžem 
vynechať osobné spomienky na V. Blanára. Dlhé roky som pracovala pod jeho 
vedením v Oddelení dejín slovenčiny JÚĽŠ SAV. Kedykoľvek som sa naňho ob-
rátila s otázkami, problémami, nejasnosťami, ktorých bolo najmä na začiatku, 
ale aj neskôr dosť, vždy mi ochotne, nezištne a zrozumiteľne poradil. Robil to 
tak decentne, že som nikdy nemala pocit zahanbenia či menejcennosti z mojej 
nevedomosti. Nešetril pochvalou za každý vydarený príspevok. 

Jozef Mistrík (s. 174 – 178). J. Kačala zachytáva veľmi široký vedecký 
záber tohto jazykovedca. Ťažko uprednostniť niektoré jeho tematické okru-
hy, pretože v každom má svoje nezastupiteľné miesto. Vyšli mu viaceré syn-
tetické práce z oblasti slovenskej štylistiky, ktoré sú dodnes súčasťou základ-
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nej literatúry pre poslucháčov odboru slovenský jazyk a literatúra pri predme-
te slovenská štylistika. Je autorom mnohých originálnych slovníkov, pri kto-
rých uplatnil matematické a štatistické metódy (Frekvencia slov v slovenčine, 
Retrográdny slovník slovenčiny a ďalšie). Bol iniciátorom a hlavným redakto-
rom prvého encyklopedického jazykovedného diela – Encyklopédia jazykove-
dy. Publikoval množstvo popularizačných prác a nemožno vynechať jeho pô-
sobenie ako riaditeľa letného seminára slovenského jazyka a literatúry pre za-
hraničných účastníkov pod názvom Studia Academica Slovaca (od roku 1972 
do roku 1991) – doteraz vychádzajú z tohto seminára zborníky.

Ján Oravec (s. 179 – 183). J. Oravec sa tematicky orientoval na mnohé 
oblasti jazyka, jazykovej kultúry a jazykovej výchovy, no hlavné miesto me-
dzi nimi má gramatický systém súčasnej spisovnej slovenčiny, a to morfológia 
a syntax. Okrem toho sa venoval aj nárečovej problematike, pravopisu a pod. 
Niektoré javy gramatického systému skúmal aj v porovnávacom slavistickom 
aspekte. Mimoriadnu pozornosť venoval J. Oravec výskumu predložiek, čo je 
problematika dodnes mimoriadne náročná. Často využívam jeho dve mono-
grafie o predložkách (Väzba slovies v slovenčine, Slovenské predložky v praxi), 
ktoré sú pre mňa základnou orientáciou pri používaní predložiek, aj keď sú-
časná jazyková prax je už trochu iná.

Anton Habovštiak a obraz hlbokého poznania z jeho pera (s. 184 – 189). 
A. Habovštiak sa po celý vedecký život venoval vzťahu spisovného jazyka 
a slovenských nárečí, ďalej norme spisovného jazyka, jeho kodifikácii a kul-
túre a problematike literárneho jazyka a jeho rozboru. Z nárečí sa predo-
všetkým venoval svojim rodným oravským nárečiam vo všetkých jazykových 
rovinách. Nemožno obísť druhú oblasť tvorivej aktivity A. Habovštiaka, a to 
je literárna tvorba, zbieranie a písanie rozprávok a povestí, román, literatúra 
faktu a podobne. J. Kačala konštatuje, že tieto dve oblasti – jazykovedná a li-
terárna – „nepredstavujú dva navzájom oddelené brehy, lež naopak, sú živené 
jedným prameňom, sú vzájomne prepojené“ (s. 187).

Ladislav Dvonč (s. 190 – 193). Meno L. Dvonča sa jednoznačne spá-
ja s vydávaním jednotlivých zväzkov Bibliografie jazykovedy na Slovensku od 
roku 1948. V štyroch zväzkoch dotiahol povojnové obdobie až do roku 1965. 
Pokračovaním tohto súboru sú tiež štyri zväzky s názvom Slovenskí jazykoved-
ci a s podtitulom Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a sla-
vistov, zahrňujúce obdobie od roku 1925 do roku 2000 a neskôr aj s iným au-
torským obsadením, pokračujúce v spracúvaní jazykovedných prác vyjdených 
v 21. storočí. Podľa J. Kačalu má táto činnosť L. Dvonča „neoceniteľné záslu-
hy v slovenskej jazykovede“ (s. 193). Okrem prác na bibliografii má však L. 
Dvonč aj mimoriadnu zásluhu na dlhodobom sledovaní dynamických proce-
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sov v celej tvaroslovnej sústave spisovnej slovenčiny. Výsledky zhrnul vo vý-
znamnej monografii Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Dôležitá ob-
lasť v tvorbe L. Dvonča je pravopisná problematika vo všetkých jej oblastiach. 

Okrem dôležitých faktografických životopisných údajov a hodnote-
ní vedeckej práce v jednotlivých medailónoch o slovenských jazykovedcoch  
J. Kačala podáva aj prehľad jazykovej situácie v príslušnom období. Za veľ-
mi užitočné a praktické pokladáme uvádzanie základných bibliografických 
údajov pri jednotlivých osobnostiach, ktoré umožnia orientáciu v príslušnej 
literatúre. Sympatický je jeho pohľad z hľadiska osobného kontaktu, pretože 
okrem H. Bartka a, pochopiteľne, S. Cambela sa poznal so všetkými uvádza-
nými jazykovedcami a spolupracoval s nimi. Autorka recenzie sa takisto ako 
autor publikácie poznala so všetkými týmito osobnosťami aj ako študentka 
a neskôr aj ako pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, takže pri 
niektorých jazykovedcoch si dovolila doplniť niektoré údaje J. Kačalu a pred-
staviť aj svoje vlastné postrehy a skúsenosti zo spolupráce s nimi, prípadne aj 
osobné spomienky.

Monografiu Jána Kačalu ocenia okrem odbornej verejnosti i ostatných 
používateľov spisovného jazyka aj vysokoškolskí pedagógovia a poslucháči 
odboru slovenský jazyk a literatúra, pretože veľmi vhodne dopĺňa základné 
informácie o našich najvýznamnejších predstaviteľoch slovenskej jazykovedy.
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J O Z E F  K O L L Á R

SMRŤ ZBERATEĽA

Skutoční zberatelia sú cieľavedomí a nekompromisní ľudia. Keď sa rozhodnú, 
že budú niečo vlastniť, idú za svojím cieľom aj cez mŕtvoly.

Krotkin sedel s partiou starých kamošov v pivárni a témou ich zapálené-
ho rozhovoru nebolo nič iné ako zberateľstvo a veci, ktoré s tým súvisia.

– Poznal som týpka, ktorý zbieral vojenské helmy. Býval v dvojizbovom 
byte v Petržalke. Helmy mal zavesené na klincoch v predsieni, kuchyni aj 
izbách, – začal rozprávanie Krotkinov kamarát Frco. – Zbieraním bol taký po-
sadnutý, že len čo ráno otvoril oči, už myslel na to, kde zoženie nové. Chodil 
na burzy, podával si inzeráty do novín na Slovensku aj v Čechách, po večeroch 
surfoval na internete a vďaka tomu, že vedel po nemecky, odpisoval aj na ra-
kúske inzeráty. Po niekoľkých rokoch už nemal kam helmy vešať. V jeho byte 
to vyzeralo ako v zbrojárskom sklade, jedna vedľa druhej. Kukol sa aj na pla-
fón, ale vzápätí tú myšlienku zahnal, tam by nevynikli ako na stene, a záchod 
je dosť úzky. Vtom si spomenul na kúpeľňu a hneď sa do nej aj rozbehol. Po-
zeral sa na čisté biele steny a odrazu si bol istý! Jeho zbierka sa bude úspešne 
rozrastať v kúpeľni, lenže… Bol v tom háčik, – povedal Frco a, vychutnávajúc 
si zvedavé pohľady kamarátov, dôležito sa napil piva. Vo vzduchu zavládlo 
také ticho, že bolo počuť slabé cvak z Krotkinovho zle utesneného mostíka, 
keď od nemého úžasu prehltol veľkú slinu.

– Aký háčik? Je to jeho vec, mohol s helmami aj spávať, – skonštato-
val druhý Krotkinov kamarát prezývaný Lekvár a odgrgol si. Prezývku dostal 
podľa toho, že za lekára študoval sedem rokov, a nedoštudoval. Pre všetkých, 
ktorí ho poznali, ostal aspoň Lekvár. Mucha ohlúpená z jeho pivného dychu 
tupo narazila o pohár a ostala ležať na krídlach.

– Ozajstný háčik, ktorý mu zlomil väzy! V byte s ním žila aj jeho žena, 
ktorú vnímal čoraz menej. Videl iba helmy. Najskôr mu tie rárohy z prvej  
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a druhej vojny tolerovala, ale keď chcel nimi ako kachličkami farby kaki ob-
ložiť aj kúpeľňu, vzbúrila sa. – Buď ja, alebo helmy! Vyber si! – zakričala ako 
lampión na buzeráku a dala si ruky v bok. Zberateľovi vyhŕkli slzy. Pochopil, 
že dvadsať rokov, čo sústreďuje v byte tieto preňho nádherné skvosty, vlastná 
žena z jeho koníčka nikdy nemala radosť, ak sa dá vôbec hovoriť o radosti, 
len ju predstierala a ticho znášala. Raz sa musela prejaviť, a stalo sa to práve 
teraz, vo chvíli jeho najväčšej radosti, keď mal vo výhľade prestrelenú pril-
bu z bojiska od Verdunu. Akoby mu v tej chvíli prerezala gumu v trenkách. 
Ostal tam stáť sám a opustený. Zozbieral zo stien milované helmy, v igelito-
vých vreciach ich odniesol do fiatky a zmizol. Manželka o ňom viac nepočula. 
Zosmiešnila jeho celoživotnú snahu, a preto jej už nikdy nezavolal. Nedo-
volila mu to hrdosť zberateľa, – dokončil s miernym obdivom Frco príbeh  
o zberateľovi heliem.

– To je smutné, – precedil pomedzi zuby Krotkin, ktorý mal pocit, akoby 
ho niekto od vedľajšieho stola pozoroval.

– Posral si život pre kopu železa, – prikývol Lekvár, ktorý v detstve vyras-
tal na slovenskom punku. Jeho životnou filozofiou bol refrén piesne: „Keď sa 
chceš dobre mať, tak musíš utekať…“ Vylučujem však, že by športoval.

– Preňho to bol celý život, – zamyslel sa Frco.
Chlapi si odpili z piva horkého ako žlč.
– Pri takýchto storkách mi ani táto sračka nechutí, – povedal Lekvár, 

ktorý síce na to nevyzerá, ale v detstve zbieral servítky, zápalkové škatuľky 
a obrázky z cigaretových žuvačiek. Bola na nich Audrey Hepburnová, Charl-
ton Heston, Sylva Kocsinová, Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale a ďalšie 
hviezdy spred polstoročia. Voňali ružovými žuvačkami zabalenými v bielych 
lesklých papierikoch. Kde sú tie časy! Dnes by sa k tomu nepriznal ani za svet.

Kamaráti so sklonenými hlavami mlčali nad pivami ako nad tučnými 
žltobielymi sviecami. Ohlúpnutá mucha sa začala preberať k životu a pritom 
tupo hľadela na Lekvára v nádeji, že k nej jeho pivný dych nedorazí a bude 
môcť odletieť. 

Krotkin sledoval pohľadom dve dámy, ktoré sa snažili dostať do priazne 
Nemca alebo Rakúšana v hrubom zelenom saku.

– Ženy nemajú pre zberateľskú vášeň pochopenie, – povedal ticho Krot-
kin.

– Mýliš sa, kamo! – vyštartoval odrazu Lekvár rýchlejšie, ako si dovte-
dy niekto vedel predstaviť. – Jeden môj známy, taký trtko… po večeroch sedí  
v krčme a tliacha nezmysly. Jeho žena je doktorka, ale nie lekárka, právnička. 
Vysoká, štíhla, proste celkom pekná. Nechápem, prečo sa vydala za trtka. Tak-
že, tá baba proste zbiera víno. Začalo sa to náhodou, raz od niekoho dostala 
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nejaké biele, drahé z Wachau, to je v Rakúsku, a bolo jej ľúto vypiť ho. Kúpila 
si drevený stojan a víno doň položila. Keď si večer sadla k televízoru a zahľa-
dela sa na stojan, proste jej prišlo ľúto, že tam leží samo, to víno, opustené,  
a preto kúpila vo vínotéke ďalšie. Tak sa to začalo, bavilo ju kupovať sedmičky 
a odhaľovať pôvod vína, jeho farbu, chuť, trieslovinky a podobné blbosti. No  
a ten jej trtko, akože jej muž, raz v zime ochorel. Schytal nejaký vírus vo fab-
rike, kde robil, hrdlo ho bolelo, rezalo, nemohol prehltnúť slinu, zadúšal ho 
kašeľ. Zmorený chorobou sa vrátil od lekárky, v obývačke sa zvalil do kresla,  
a keď sa na tie vína v regáli zahľadel, dostal chuť na varené. Lenivý bol zájsť 
do obchodu, a tak sa rozhodol jednu sedmičku žene potiahnuť. Víno ako víno. 
Natiahol ruku z kresla a vybral si to s najškaredšou etiketou, s rozmazaným 
koňom, alebo čo to tam bolo odtlačené a rozmazané. V kuchyni ho odzátkoval  
a vylial do otlčeného hrnca po starej mame, pridal vody, nasypal klinčeky, ško-
ricu aj sušené hrozienka a hrniec položil na plynový horák. Víno sa o chvíľu 
pekne spenilo a rozvoniavalo po byte. Keď sa doktorka vrátila z roboty domov, 
po drahom rizlingu ostala len vôňa. Pozrela sa na stojan a od prekvapenia zhík-
la! Ten ožran jej vypil vzácne vínčisko z Wachau! Vtrhla do izby, kde trtko ležal 
priopitý na posteli s blaženým výrazom v ksichte, a prekrvila mu tvár papučou.

„Ty idiot! Vypil si mi najdrahšie víno, dostalo Parkera, fľaša za stodvadsať 
eur!“ kričala a v ošiali ho mlátila papučou. Trtko naširoko otvoril oči.

„Čo…? Malo Parkera? Preto sa nedalo piť, chutilo ako spotená psia srsť, 
celý som z neho roztrasený,“ vyhŕklo z neho na obranu, ale žena sa nedala 
uvariť ako ten drahý rizling.

„Sprostý si, ako ďaleko dovidíš, a ešte aj psov čucháš!“ vytkla mu, potom 
čo mu na líci opäť pristála papuča smrdiaca po oleji z rýb. Sám trtko ich raz 
kúpil od Vietnamcov na Miletičke za tri eurá, aby ušetril. Boli proste v zľave, 
každú vyštúral z iného vreca. Jeho riadne nasratá žena mu za trest stiahla 
vreckové na tri mesiace, a ešte jej musel kúpiť strelíciu na udobrenie, – doplnil 
Lekvár. 

Chlapi sústrastne prikývli.
Krotkina z prichádzajúcej pivnej agónie prebral pocit, že ho opäť niekto 

pozoruje. Nenápadne sa porozhliadol, ale nikoho podozrivého nezbadal.
Krčmár zazvonil na kovový zvonček, na znak záverečnej, kamaráti dopi-

li, zaplatili a chystali sa odísť z krčmy. V tej chvíli sa Krotkin nenápadne natia-
hol po naukladaných podpivníkoch a zopár si ich vopchal do vrecka na saku. 
Do druhého pichol trojdecový pohár s logom pivovaru. Čo keby znenazdajky 
zberateľská vášeň postihla aj mňa, pomyslel si, keď ho odrazu niekto prudko 
schmatol za golier a zdvihol do výšky. Chodidlá mu ostali bezmocne visieť 
zopár centimetrov nad zemou.
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– Vráť to! – vyzval Krotkina robustný krčmár s veľkou čiernou chlpatou 
šošovicou pod ľavým okom a špáradlom v zuboch.

– Ja, ja, ja, – jachtal Krotkin, pričom sa usiloval dotknúť zeme, lebo naj-
dôležitejšie je mať pôdu pod nohami.

– Drž hubu! Myslíš, že všetko je tu na odpis ako za socíka?! Rozbiješ 
pohár a my dostaneme nový… Ale od koho? Od Pána Boha?! Tak ty nedáš?! 
Dobre, vezmem si to sám, – zahučal rozhodne výčapník a vypľul špáradlo, 
ktoré pristálo Krotkinovi na prsiach ako vyznamenanie. Z jedného vrecka mu 
potom nekompromisným spôsobom vytiahol päť podpivníkov a z druhého 
trojdecový pohár.

Taká hanba!
Krotkin by najradšej vliezol pod popolník ako mucha na jeho stole alebo 

by sa zavŕtal do soľničky. Očervenel v tvári, lapal po dychu a bolo len otázkou 
času, kedy sa mu podlomia kolená a zvezie sa k zemi. Ešte šťastie, že ho krč-
már pevne držal za krk.

– Posratý zlodej! Teraz podpivníky a pohár, potom sud s pivom, televí-
zor a prachy! – vytvoril nevyhnutnú špirálu vývoja Krotkinovho zlodejstva. 
– Nechcem ťa tu už vidieť! Rozumel si?! Teba ani tvojich kamošov! Vypadni-
te! – dodal rozhodne pán výčapu a doslova jedného po druhom vykopal cez 
zatvorené dvere na studenú ulicu.

– Ty si dobrý ko...! – povedal Lekvár vyčítavo Krotkinovi, keď na dvakrát 
vstával z chodníka. V tej chvíli si spomenul, ako s ním bol hrať biliard a zo 
spoločnej plechovej nádobky na vklady pre víťaza turnaja zmizlo stodvadsať 
eur.

Úbohý potupený zlodej Krotkin!
Zostal na ulici sám, v zimnej noci, pred zatvorenou pivárňou. Pozeral 

sa na seba v jednom zo zhasnutých výkladov predajne v likvidácii, videl len 
obrysy svojej vystrihanej opitej zlodejskej hlavy a cítil sa až patologicky pre-
vinilo. Čo som to ja za človeka? Urobil som si hanbu, sklamal som kamarátov  
a ostal som sám, napospas svojej zožierajúcej vine. – Tak ma súď, odsúď ma za 
všetko, čo som urobil, už sa mi nechce žiť! – zakričal Krotkin do tmy a vedel, 
že sa ako odporný zlodej k svojej milej manželke už nikdy nemôže vrátiť, to 
radšej… Onedlho sa roznesie, že je kmín, zločinec a nekonečná hanba padne 
aj na jej plecia. A to sa nesmie stať! Hrozné okamihy plné viny, ktoré teraz 
prežíva, videl už v detských predstavách ako niečo neodvrátiteľné. Visel na 
šibenici ako Jánošík a ľudia naňho ukazovali prstom a niečo si pritom medzi 
sebou šepkali, potom sa uchechtávali, pískali, pľuli. Odvtedy nikdy nemal rád, 
keď si niekto v jeho prítomnosti šepkal, myslel si, že sa hovorí o ňom, ohová-
rajú jeho telesný vzrast alebo spôsoby či chybu, ktorej sa voľakedy dopustil. 
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Stanislav Kiča: Vĺčik, bronz, kameň, 2012
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Nevedel pochopiť len to, prečo sa v tých víziách neustále – čím bol starší aj 
prihlúpejšie – usmieva.

Ukrutne ponížený Krotkin precitol až na Šafárikovom námestí pred bu-
dovou Univerzity Komenského, kde so škripotom prechádzali po koľajniciach 
prvé ranné električky. V opitej hlave plnej skľučujúcej bolesti mu napadlo, že 
hodiť sa pod rozbehnutú električku bude bezpečná a veľmi rýchla smrť. Ťažkú 
dvojtonovú kravu vodič neubrzdí a koleso mu s presnosťou chirurga odfik-
ne hlavu. Kým sa k takejto hroznej samovražde odhodlal, úkosom si všimol 
postavu so zdvihnutým golierom na kabáte. Akiste je to nejaký tajný, možno 
bol aj v pivárni a odpočúval jeho reči, ktoré čoskoro použije proti nemu, vy-
hodia ho z roboty, ponížená žena sa s ním rozíde, príde o rodinu, skončí pod 
mostom. To nie, nie! Tackavo a mávajúc rukami na všetky strany ako strašiak 
v poli sa Krotkin v silnom vetre v predstave neodkladného konca rozbehol 
k hrozivo sa rútiacej a zlovestne svietiacej električke. V poslednej chvíli mu 
odrazu prebehlo mysľou, že kolesá stroja mu odseknú hlúpu hlavu, ktorá sa 
bude ako sprostá kotúľať po ceste a zatúlaní opilci budú do nej kopať, lebo ju 
cez svoju optiku s niekoľkými promile v krvi uvidia ako futbalovú loptu. Keď 
vytriezvejú, bude už neskoro a z jeho hlavy neostane nič. Dnes už každý verí 
len cudzím hodnotám. Takú potupu si nezaslúži ani preto, že bol pred hodi-
nou nehanebne prichytený pri krádeži, to nie, pomyslel si a zo všetkých síl 
odskočil, aby sa v poslednej chvíli vyhol šialene cinkajúcej električke. Rozzú-
renému a na smrť vystrašenému vodičovi len mávol rukou a rýchlym krokom 
si to namieril na Starý most. Rozhodol sa pre menej drastickú smrť. Mesiac 
mu zlovestne predlžoval ustráchanú postavu, ktorú akoby sa snažil dolapiť 
zlovestný tieň. Už-už sa naťahoval po jeho chudom krku. Počas veľmi dobrej 
viditeľnosti sa Krotkin naposledy v živote pozrel na vysvietený Hrad, kaviareň 
Ufo na Moste SNP a blikajúce svetlá petržalských panelákov a potom od- 
hodlane skočil do čiernych vôd Dunaja. Ako v spomalenom filme si spomenul 
na vykrádača hrobov, ktorý bral nebožtíkom zlaté zuby a exkluzívne mostí-
ky. Nechcel by veru, aby jeho mostík vypĺňal miesto medzi protézami v byte 
úchylného zberateľa. To teda nie, preblesklo mu mysľou pri spomienke na 
čudného zberateľa, ktorý sa raz v pivárni pochválil úchylnou zbierkou, a on 
mu v dobrej nálade ukázal svoj mostík, majstrovská robota, vytreštil oči ako 
pingpongové loptičky a so zaťatými zubami sa chcel vyhnúť nárazu s ľadovými 
vodami Dunaja…

Postava opretá o kovové zábradlie na moste si otvorila diár a na čistú 
stranu notesa pridala párcentimetrovú čiarku. Potom sa pobrala z mosta rých-
lym a rozhodným krokom, pričom skoré ranné ticho prerušovalo len výrazné 
klopkanie kovového podpätku.
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A N D R E A  L E S K O VÁ

DNEŠNÁ TVÁR CHUDOBY

Fenomén chudoby je všeobecne považovaný za negatívny a nežiaduci, ne-
chcený jav. Chudoba nikdy neprestala existovať. Napriek výdobytkom techni-
ky je aj dnes reálne prítomným a pálčivým problémom, ktorý má celosvetový 
rozmer. Rozhodne nepatrí k okrajovým javom spoločnosti. Chudoba nemá len 
svoju individuálne prežívanú podobu; je potrebné reflektovať aj jej celospo-
ločenskú či globálnu rovinu. Koho vlastne považujeme za chudobného? Ako 
chápeme chudobu? Ponúka sa nám množstvo jej definícií. Ale nie je chudoba 
ako chudoba, tento pojem sa mení v závislosti od toho, s kým a s čím chudo-
bu porovnávame. V úsilí definovať chudobu sa v centre pozornosti ocitá jedna 
z primárnych otázok, či sa má chudoba vnímať len ako výsledok pôsobenia 
vonkajších faktorov. Ide napríklad o nespravodlivosť v distribúcii príležitostí, 
nefunkčnosť ekonomického systému spoločnosti, nespravodlivosť v distribúcii 
zdrojov a pod. Ďalšia otázka smeruje k chápaniu chudoby ako osobnostnej 
záležitosti jedinca (chudoba ako dôsledok nedostatočných schopností a mo-
rálnych vlastností jedinca, jeho lenivosti, neschopnosti, neochoty participovať 
na zabezpečovaní svojej existencie, malej snahy postarať sa sám o seba, nedo-
statok jeho prezieravosti atď.). OSN na svetovej konferencii o sociálnom roz-
voji v Kodani v r. 1995 vymedzila chudobu nasledovne: Chudobný človek je 
ten, ktorý trpí hladom a podvýživou, nemá prístup k pitnej vode, hygienickým 
zariadeniam ani k zdravotnej starostlivosti, má obmedzený alebo nijaký prí-
stup k vzdelaniu a informáciám. Okrem toho býva v neadekvátnych podmien-
kach, navyše v nezdravom životnom prostredí a v rámci jeho sociálnej skupi-
ny rastie úmrtnosť. „Je možné, aby sa v našom čase ešte zomieralo od hladu, 
aby niekto ostával odsúdený k negramotnosti, aby niekomu chýbala základná 
starostlivosť a aby niekto nemal domov, do ktorého by sa uchýlil?“ Rečnícka 
otázka M. Klobušickej (2011, s. 116) je iste hodná zamyslenia. S otázkou 
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hľadania spôsobov na vymanenie z chudoby, ako o tom svedčí aj exkurz do 
dávnej či nedávnej histórie, to však nie je také jednoduché. V danej súvislosti 
sú inšpirujúcimi slová P. Ondrejkoviča (2009, s. 98), že v 21. storočí už chudo-
ba nie je nevyhnutnosťou, pretože svet má dostatok zdrojov i poznatkov na jej 
podstatné zmiernenie i postupné odstraňovanie. Boj proti chudobe tak nie je 
iba našou morálnou povinnosťou, ale i existenčnou podmienkou pre úspešné 
národohospodárstvo.

Teoretické vymedzenie chudoby zvyčajne vychádza z konceptu absolút-
nej a relatívnej chudoby. Koncept absolútnej chudoby opisuje chudobu v ter-
mínoch prežitia a vzťahuje sa k životnému minimu. Nemusí sa vyskytovať 
v každej spoločnosti. Koncept relatívnej chudoby považuje za chudobných 
jednotlivcov, rodiny či skupiny v populácii vtedy, ak im chýbajú zdroje na 
zabezpečenie niektorých druhov stravy, životných podmienok a výdobytkov 
typických pre danú spoločnosť. Relevantným je tu však aj stupeň rozvoja 
spoločnosti a prevládajúce pomery. Tento koncept je formulovaný vo vzťahu 
k životnej úrovni a vyskytuje sa v každej spoločnosti. Laluha, Ošková a Sta- 
nek (2005, s. 134) uvádzajú aj chápanie chudoby ako výrazu extrémnej ne-
rovnosti, resp. dištancu určitej časti populácie nielen od bohatých, ale i od 
celého zostatku populácie. Chudobní na Slovensku sú vlastne ľudia v hmotnej 
núdzi a ich príjem nie je väčší ako životné minimum. Uvedení autori však 
upozorňujú, že chudoba má širší rozmer. S tým možno jedine súhlasiť. Nie je 
to len úzko definovaný nedostatok hmotnej spotreby a zdrojov, je nevyhnutné 
vziať do úvahy aj množstvo iných hľadísk, napr. psychickú záťaž, pocit zrani-
teľnosti vonkajšími udalosťami, pocit bezmocnosti vo vzťahu k štátnym a spo-
ločenským inštitúciám. Keďže tieto nehmotné podoby chudoby sú len ťažko 
merateľné, chudobu spravidla vnímame z finančného hľadiska. Jedným z vý-
znamných prístupov k analýze chudoby je koncepcia ľudských práv. Hlavným 
zámerom výskumného tímu Social Watch (2010) je analyzovať vzťah medzi 
chudobou a ľudskými právami. Definícia chudoby založená na ľudských prá-
vach so sebou nesie uznanie dôstojnosti a ceny každej ľudskej bytosti a rovný 
nárok všetkých osôb na využívanie sebevlastných a nedeliteľných ľudských 
práv. Ako však podotýkajú samotní členovia výskumného tímu, eliminácia, 
resp. minimalizácia chudoby „prostredníctvom uznania práva každého člo-
veka nežiť v chudobe bude vyžadovať štrukturálnu premenu súčasnej spo-
ločnosti a posilnenie solidárnej a súdržnej pospolitosti“ (Social Watch, 2010,  
s. 125).

V bežnom povedomí sa stretávame s tendenciou klásť väčší dôraz na úlo-
hu individuálnych a štrukturálnych príčin chudoby. Táto tendencia sa ozna-
čuje ako „obviňovanie chudobných“ a vysvetľuje sa silným individualizmom. 
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Obraz vnímania príčin chudoby ilustratívnym spôsobom približujú parciálne 
výsledky výskumu European Values Studies (1999). Názory obyvateľov Slo-
venska na dôvody chudoby sú zdokumentované v nasledovných variantoch: 
„nepraje im šťastie“ (11,1 %), „z lenivosti a nedostatku pevnej vôle“ (31,4 %), 
„pre nespravodlivosť v našej spoločnosti“ (37,2%), „je to nevyhnutná súčasť 
pokroku v modernom svete“ (11,3 %). V porovnaní s krajinami zúčastnený-
mi na danom výskume sa Slovensko zaradilo medzi krajiny s najvyššou mie-
rou kritiky nespravodlivosti v spoločnosti spolu so Švédskom, Bulharskom, 
Litvou, Poľskom, Chorvátskom. V slovenskej populácii teda prevládajú postoje 
ponímajúce chudobu ako výsledok sociálnej nespravodlivosti v spoločnosti. 
Čiastočne i fatálne ide o neoddeliteľnú daň spoločenskej transformácie, v kto-
rej sa „chudobní“ nedostali do skupiny, ktorá získala, ale skôr stratila. Podľa 
množstva podporných indícií má chudoba stále veľa znakov starej demogra-
fickej chudoby, najčastejšie spájanej s veľkosťou domácnosti, fázou rodinného 
života a životného cyklu. Najmä niektoré skupiny starých ľudí sa začínajú do 
chudoby trvalo prepadať (gerontologická chudoba). Väčšina z nich je odkáza-
ná len na starobné dôchodky, prípadne príbuzenské siete. Nemajú odložené 
rezervné prostriedky a vybudované ústupové stratégie. Ako sme už uviedli, 
v slovenskej spoločnosti ľudia vnímajú chudobu najmä ako dôsledok pôso-
benia kvázi kontrolovateľného makrospoločenského fenoménu, ktorým je už 
zmienená sociálna spravodlivosť, resp. jej nedostatok v spoločnosti. Podľa  
K. Strapcovej (2005, s. 444) „vo verejnosti neprevažuje názor, ktorý by ak-
centoval negatívnu morálku sociálne odkázaných a diskreditoval ich sociálne 
postavenie“. Zrejmá je teda skôr prevaha akceptácie nad prísne odsudzujúcim 
postojom. Citovaná autorka konštatuje, že neprevažujú ani fatalistické posto-
je kladúce dôraz na odovzdanosť osudu a bezbrannosť chudobných. Akceptá-
cia chudobných a prejavy neformálnej solidarity sa premietajú i v preferencii 
pozitívne zameraných opatrení voči sociálne odkázaným. Na druhej strane 
má stigmatizujúce vnímanie identity chudobných často za následok pozitív-
ny postoj k redukovaniu sociálnej podpory. Stotožňujeme sa s konštatovaním 
Strapcovej (2005, s. 444 – 446), že názorová klíma na Slovensku otvára dvere 
prijímaniu opatrení aj smerom k formálnemu vyjadreniu solidarity zo strany 
vládnych inštitúcií.

Uvedené výsledky EVS 1999, ktoré sa týkajú názorov na príčiny chudoby 
v slovenskej spoločnosti, možno uviesť do kontextu so zisteniami výskumu 
európskych hodnôt EVS 2008 na Slovensku, ktoré už naznačujú významné 
posilnenie príklonu k pripisovaniu individuálnej zodpovednosti za kvalitu 
života človeka a zmenšujú podporu úlohy štátu v tejto oblasti. EVS 2008 re-
flektuje výrazné zvýšenie podielu fatalistického vysvetľovania chudoby oproti 
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vysvetľovaniu, v rámci ktorého sa kladie dôraz na vlastnosti jednotlivca alebo 
spoločenského usporiadania. Zistenia EVS 2008 interpretované v horizonte 
zistení EVS 1991 a 1999 celkovo dokumentujú zvýraznenie princípu osobnej 
zodpovednosti vo viacerých oblastiach života, chudobu nevynímajúc.

V spoločenskovednom diskurze začína zastávať významnú pozíciu kon-
cept sociálnej exklúzie (sociálneho vylúčenia), ktorý v porovnaní s koncep-
tom chudoby neredukuje chudobu len na jej prevažne využívanú monetárnu 
dimenziu a dimenziu spotreby, ale je viac vzťahovaný k sociálnej integrácii 
a občianstvu. Vo všeobecnosti je vylúčenie nechceným procesom, pretože 
okrem nerovnosti v možnosti uplatňovať všetky občianske, politické a sociál-
ne práva vedie aj k sociálnemu napätiu a sociálnym rizikám, medzi ktoré pat-
rí napríklad prehlbovanie sociálnych rozdielov, vytláčanie jednotlivcov a sku-
pín na okraj spoločnosti (Džambazovič, Gerbery, 2005; Ondrejkovič, 2009). 
Sociálna exklúzia neznamená len útok na občianske práva, ale je i rizikom 
nielen pre vylúčených, ale aj pre spoločnosť, ktorá toto vylúčenie pripustí. 
Formuje sa tak vrstva chudobných a pauperizovaných, oddeľujúca sa od ostat-
nej populácie. Ide o odcudzenú triedu. Spoločnosť ju v podstate nepotrebuje  
a ona sama napokon nepotrebuje normy a hodnoty majoritnej spoločnosti. 
Táto sociálna skupina nemusí byť chápaná ako klientela štátu trvalo závislá 
od jeho podpôr, ale sú pre ňu typické i trvalé nevýhody na trhu práce. Inštitu-
cionálne zvládnutie tohto vzťahu je nakoniec i jedným zo základov úspechu 
všetkých moderných spoločností. Problém chudobných je prežiť a problém 
biedy sa tak stáva problémom bohatých s otázkou, ako rozdeliť časť prebytku 
a nezmeniť pravidlá jeho akumulácie a ochrany. Pochopiteľne to nie je len 
výlučná otázka solidarity bohatých, ale celej spoločnosti. Riešenie tohto sta-
ronového problému je zatiaľ len v začiatkoch.

Pri otázke chudoby a chudobných nemožno obísť rozdiel medzi tými, 
ktorí síce chudobní sú, ale nerobia nič v zmysle zlepšenia svojej nepriaznivej 
situácie, a tými, ktorí sa ocitli v zlej, nelichotivej sociálnej situácii, napriek ma- 
ximálnemu úsiliu tomu zabrániť. V prvom prípade máme na mysli zneužíva-
nie sociálnej podpory štátu, absenciu základných pracovných návykov, mani-
festovaný nezáujem o vzdelanie či prácu navzdory existujúcim a ponúkajúcim 
sa príležitostiam. V druhom prípade ide, vzhľadom na prevládajúce sociálne 
pomery a spoločenskú atmosféru, o narastajúcu kategóriu jedincov, či už sú 
to napr. dôchodcovia, ktorí celý život zodpovedne pracovali, pričom ich „za-
slúžene odpracované“ dôchodky sotva pokrývajú základné životné potreby, či 
ľudia pracujúci za minimálnu mzdu alebo ľudia žijúci v regiónoch, v ktorých 
nie je možnosť zamestnať sa napriek adekvátnemu vzdelaniu a patričnému 
záujmu o prácu. V tejto súvislosti možno spomenúť čoraz častejšie zazname-
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návaný fenomén novej chudoby, na ktorý upozornili Džambazovič a Gerbe-
ry (2005, s. 145 – 148). Tzv. stará, už spomínaná demografická chudoba 
sa spája so životným cyklom, takže prichádza s určitými etapami života, pre 
ktoré sú typické veľké finančné náklady a nízke príjmy. Je nezávislá od trhu 
práce. Termín novej chudoby sa využíva na opis efektu zmenených sociálnych 
a ekonomických podmienok, ktoré prinášajú relatívnu zraniteľnosť chudobou 
pri rozdielnych sociálnych skupinách. Tzv. nová chudoba je spájaná s ekono-
mickým cyklom, s pozíciou jedinca na trhu práce. Najviac ohrozenými novou 
chudobou sa stávajú podľa vyššie citovaných autorov nezamestnaní (najmä 
dlhodobo nezamestnaní), ľudia dlhodobo znevýhodnení na trhu práce, ľu-
dia, ktorým sa nepodarilo adaptovať na nové podmienky, ľudia žijúci v menej 
rozvinutých, marginalizovaných regiónoch či osoby s nízkymi príjmami, tzv. 
pracujúci chudobní (nekvalifikovaná pracovná sila na sekundárnom trhu prá-
ce). Z toho je zrejmé, že pred novou chudobou už práca človeka nevyhnutne 
nechráni. S istou dávkou cynizmu možno sledovať v súčasnej spoločnosti ná-
rast počtu pracujúcich chudobných reflektovaný ako produkt modernizácie 
trhu práce.

Treba upozorniť, že na chudobu okrem spojitosti s materiálnymi stat-
kami je možné nahliadať aj v zmysle „duchovnej“ chudoby. Máme na mysli 
vyjadrenie vnútra človeka, jeho správania a vonkajších prejavov. V rámci šir-
šieho vymedzenia môže ísť nielen o rovinu individuálnu, ale i skupinovú či 
spoločenskú. J. Kohutiar (1998) sa v tejto súvislosti zmieňuje o vlastnení pra- 
covných a morálnych návykov, ktoré sú predpokladom na vymanenie z chu- 
doby. Chudobou dnešných chudobných je strata týchto návykov. Pri duchov-
nej chudobe podľa Kohutiara je potrebné rozlišovať medzi intelektuálnou 
a morálnou chudobou, ktoré môžu a nemusia spolupôsobiť. Duchovná chu-
doba môže pre spoločnosť predstavovať minimálne také riziko ako chudoba 
ekonomická. Človek chudobný duchom nie je schopný podieľať sa na rozvoji 
spoločnosti, na jej rozmachu, ale je iba pasívnym prijímateľom úžitkov, stat-
kov a hodnôt. U takéhoto človeka sa často stretávame s nedostatkom zodpo-
vednosti v konaní. Človek je síce obdarený slobodnou vôľou, ale súčasne má 
i zodpovednosť, nielen voči sebe, ale aj voči ostatným. Preto je potrebné, aby 
sa neustále zdokonaľoval a pracoval na sebe, aby nedal priestor „chudobe“. 
Keďže sme spoločenskými bytosťami, nevieme žiť izolovane od druhých, sme 
od seba navzájom závislí. Žijeme vo vzájomných vzťahoch, nech sú už aké-
koľvek. Možno si v tejto súvislosti stačí uvedomiť význam Exupéryho slov: 
Existuje len jediný skutočný prepych – prepych ľudských vzťahov. My všetci 
sme zodpovední a spoluzodpovední. Máme žiť tak, aby sme umožnili kvalitný 
život aj tým vôkol nás. Predísť reálnej chudobe, ako výstižne uvádza H. Hre-
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hová (2005, s. 115 – 116), „znamená pochopiť, že duchovne bohatý je iba 
ten, kto neuzatvára svoje srdce, ale prekonáva netolerantné situácie, ktoré 
sú príčinou chudoby a biedy mnohých hladných, zbavených možností rastu 
a rozvoja svojho ľudského potenciálu zo strany tých, ktorí chodia draho oble-
čení, dobre najedení, ktorých si všade ctia“. Každá generácia musí zodpoved-
ne narábať s vlastnou ľudskosťou a uvážlivo vytvárať hodnoty a uspokojovať 
svoje potreby duchovného, telesného, citového alebo tvorivého rázu. Európa 
bola vždy kontinentom rôznorodosti, a to nielen medzi štátmi, ale aj v rámci 
krajín a regiónov. Práve dynamika globálnych výmen medzi ľuďmi a kultúra-
mi charakterizuje Európu. V globálnej spoločnosti nie je rôznorodosť prekáž-
kou, ale je potrebou pre sociálny i individuálny rozvoj. Sociálna súdržnosť 
a aktívna participácia na živote spoločnosti sa posilňuje, ak sú dané rozdiely 
uznané a ocenené.
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A L E X A N D E R  H A LV O N Í K

KONCEPTUÁLNY ROMÁN 
BYSTRÍKA ŠIKULU

Porušenie intimity (2011) je treťou prozaickou knihou Bystríka Šikulu (1956). 
Asi nie náhodou ju uvádza motto kultového autora povojnovej francúzskej 
postexistencialistickej neomoderny Borisa Viana, ktorý sa však stal naozaj 
kultovým vari až desaťročia po smrti a ktorý v jednej zo svojich najdôležitej-
ších kníh vytvoril karikatúru muža, čo chce „psychoanalýzou“, čiže krádežou 
duší iných, naplniť svoju prázdnotu: „Kam sa podeli číre spomienky? Takmer 
ku všetkým sa primiešavajú dojmy z iných období, usadzujú sa na nich a me-
nia ich na inú skutočnosť. Spomienky neexistujú, je to len iný život, prežívaný 
znovu inou osobnosťou, ktorá je sčasti výtvorom práve tých spomienok. Je ne-
možné obrátiť tok času, pravda, ak nežijeme so zatvorenými očami a hluchými 
ušami.“ A nie náhodou i sám pekný a sľubný názov Šikulovej knihy v čitate-
ľovi, ktorý sa prehryzol zložitým labyrintom jej rozprávačskej posadnutosti, 
vyvolá nádych trochu desivej a trochu upokojujúcej irónie, preplietajúcej sa 
v rozličných skupenstvách rozkošatenými textami tohto románu, čo možno 
už ani nechce byť románom. Veď je zrejmé, že „porušovanie intimity“ patrilo 
prinajmenšom celé polstoročie k základným pracovným nástrojom analytickej 
línie slovenskej prózy, a bolo by nosením dreva do lesa, keby sa Šikula pokú-
šal prekonať také flagrantnosti, akých sa v tomto smere dopustili napr. Ivan 
Kolenič, Dušan Mitana, Jaroslav Rumpli, Peter Macsovszky alebo povedzme 
trochu cudnejší Peter Krištúfek či Márius Kopcsay.

„Porušovanie intimity“ v prípade Šikulovho románu neznamená iba po-
rušovanie elementárnej slušnosti ani gurážne prekračovanie kruhov jednotliv-
ca či hraníc spoločenskej konvencie. Znamená skôr rozpochybovanie kompe-
tentnosti textu zachytiť čokoľvek v stave definitívy vrátane definitívy textu sa-
mého. Napriek tomu, že v súčasnej slovenskej literatúre je len málo autorov, 
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s ktorými by Šikula nemohol súťažiť v presnosti vety a formulácie myšlienky, 
z jeho rozprávačskej štylizácie nič nevychádza navždy hotové a uzavreté jed-
noznačnosťou formy. Skôr naopak, markantne prítomná tendencia formovať, 
dávať tvar veciam, pocitom a myšlienkam, ešte väčšmi ponecháva veci, pocity 
a myšlienky sebe samým, umožňujúc im svojou svojbytnou komplementari-
tou byť súčasťou otvorenosti, ktorá je očividne hlavným cieľom tohto texto-
vania. Kniha má napríklad jediného rozprávača, ktorého autobiografickosť 
je nespochybniteľná a ľahko dokázateľná. Keby sme si však trúfli povedať, 
že ide jednoznačne o Bystríka Šikulu, dostali by sme sa ponajviac k falošnej 
interpretácii neberúcej do úvahy celé autorovo žonglovanie s detailom, ktorý 
má často podobu nevypointovaného fragmentu detailu, to pohrávanie s po-
éziou duše, prírody i ulice, to prelínanie domova so životom bezdomovca, 
to napohľad príkre atakovanie poprevratovej reality alebo to prerušovanie 
rozprávania v momente, keď sa žiada pokračovanie, to preskakovanie z témy 
na tému alebo to ironické interpelovanie čitateľa ani vstupovanie do postáv 
prostredníctvom štylizovaného dialógu, ktorý chce byť väčšmi estetickým či-
niteľom než bolestivo analytickým odhaľovaním intimity. Lebo vety, odseky, 
motívy i kompozičné celky sú tu vždy väčšmi presné a svojbytné koncepty než 
nejaké logicky zreťazené príbehové komponenty, ktoré by ex post približovali 
strastiplný život a neakceptované dielo spisovateľa pokúšajúceho sa vymaniť 
z absurdnej konformity svojho prostredia. Preto radšej uverme autorskému 
incipitu deklarujúcemu, že „tento román je fikcia“ a „všetky osoby a príbehy 
sú vymyslené a každá podobnosť s konkrétnymi ľuďmi alebo zhoda so skutoč-
nými udalosťami sú náhodné“. Tým sa však interpretačná dilema neuzatvára, 
naopak, roztvára sa novým interpretačným možnostiam, keďže explicita au-
torského výroku nepochybne obsahuje aj svoj ironický opak. Jednoaspektový 
rozprávač je Bystríkom Šikulom, ale súčasne ním nie je, lebo jeho rozprá-
vačské kompetencie jednoducho porušujú uzavreté intimity minulosti, ktoré 
z pohľadu rozprávačskej prítomnosti nadobúdajú rozmery, aké predtým ne-
mali. Rovnako sa však do rozprávačskej prítomnosti nabaľujú odkazy neiden-
tické s minulosťou. Ak by sme hľadali v Šikulovom naračnom systéme napätie, 
ktoré v tradičných románových kompozíciách vytvára vrstvenie tenzívnych  
prvkov tak, aby sa mohla dosiahnuť čo najpôsobivejšia detenzia, asi by sme ho 
nenašli. Ak je tu napätie, tak je skôr ukryté v nenásilnej interferencii minulé-
ho s prítomným, ktorá však nevytvára príbehovú postupnosť, ale procesuálnu 
textovú totalitu schopnú komunikovať plné významy, neašpirujúce však na 
akúkoľvek definitívnosť. Autor napokon sám priznáva farbu, keď si v pokro-
čilom štádiu románu rozprávač v jeho zastúpení kladie otázku: „Píšem o tom, 
čím žijem, alebo žijem tým, o čom píšem?“ (s. 202). Čítanie Šikulovho romá-
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nu ako tradičného tenzívno-detenzívneho textu, ku ktorému zvádza precízna 
štylizácia a „realistická“ formulácia rozprávačských segmentov, by preto bolo 
kontraproduktívne. „Spomienková realita“, s ktorou sa v románe narába, je 
totiž ambivalentná smerom k minulosti i smerom k prítomnosti, a tak vlastne 
okrem reality textu v ňom nijaká minulosť ani prítomnosť neexistuje. Existujú 
tu len koncepty minulosti či prítomnosti a to, čo z nich vyplýva, i to, z akej 
podstaty sa tvoria, je vecou interpretácie. Vzhľadom na svoju estetickú sebe- 
stačnosť i na štylistickú vybrúsenosť by si azda vystačili aj bez interpretácie, 
ale prečo by si mali vystačiť, keď interpretáciu jednoducho umožňujú? To je 
asi základná pravda o románe Bystríka Šikulu. Je to po Slobodových romá-
noch jeden z nemnohých konceptuálnych románov v slovenskej literatúre.

Porušenie intimity má svojho roztlieskavača v Šikulovom debutovom ro-
máne Objatia mŕtvych otcov (2000). Hoci preberá z debutu vari všetky posta-
vy, témy, ba i motívy, jeho celkové vyznenie je zásadne iné. Nejde len o roz-
sah, v akom boli knihy realizované (debut má 160 strán, kým Porušenie inti-
mity 442), ani o množstvo postáv a totožnosť motívov, ale o spôsob autorské-
ho zmocňovania sa témy. Kým debut je naozaj pokus o jej časovo-kauzálne, 
v podstate realisticko-retrospektívne vyrozprávanie v dvoch štýlových varian-
toch (v prvej, „domácej“ časti príbehové rozprávačstvo, v druhej, „americkej“ 
časti tendencia k reportážnemu rozprávačstvu), Porušenie intimity organizuje 
svoje rozprávačstvo tak, aby z autorskej pamäti vytvorilo románovú skutoč-
nosť nesúcu významy, ktoré sa debutu nepodarilo vyjadriť. Je totiž paradoxom 
týchto dvoch kníh, že až tá druhá sa pokúša naplniť sémantiku názvu prvej, 
lebo tej to jednoducho nevyšlo. Debut si totiž nemohol odpustiť Ameriku, 
ktorá sa ako kritický antecedent poprevratového Mestečka strácajúceho sa 
v prudkých poryvoch najvulgárnejšieho kapitalizmu dostala do popredia, a na 
„objatia mŕtvych otcov“ zostala zhruba len záverečná apelatívna deklarácia. 
Debut je rozprávanie o zavŕšenom príbehu rozprávačovej cesty do Ameriky, 
kým Porušenie intimity je rozprávačským koncertom o zmysle mnohých živo-
tov, ktorých netransparentné siločiary sa zlievajú do rozprávačského subjektu, 
zvádzajúceho nikdy sa nekončiaci zápas o vlastnú ľudskú i kultúrnu identitu. 
Napriek tomu, že v Porušení sa v podstate zachovali všetky denotáty debu-
tu, ide o celkom odlišný myšlienkový koncept, ktorého ambíciou je zachytiť 
vrstvenie neistôt, apórií, zmätkov, stresov a sklamaní moderného človeka, 
ktorému 20. storočie vpísalo pod kožu skepsu, pochybnosti, nedôveru a re-
lativizmus, ale nemohlo mu z krvi vyplaviť túžbu po autenticite, vznešenosti, 
dôstojnosti a ľudskosti. A to si vyžiadalo nielen zmenu statusu rozprávača, 
spôsobu a rytmu rozprávania, ale aj kvantitatívne prevrstvenie postáv, geo-
grafie, času, motívov i dôrazov. Šikulov rozprávač, hoci sa tak veľmi podobá 
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bezradným hrdinom mnohých slovenských próz, nechce byť bezradný, nechce 
byť útrpným svedectvom vyprázdňovania obsahu pojmu človek. Naopak, čím 
zlovestnejšie mu hrozí osamelá bezradnosť, tým mocnejšie sa z nej chce vy-
maniť. Nemá však na to iné prostriedky ako seba a svoje vzťahy. A tu sa priam 
ponúka priestor na vstupovanie do vlastných, ale najmä vzťahových intimít, 
ktoré má dočasne patinu vzbury, no postupne sa mení na pochopenie, ktoré 
napokon vracia hrdinu k sebe a svojím koreňom, čím akoby sa obnovoval po-
riadok sveta v jeho prirodzenej integrite.

Románové dianie je rozložené takmer po celom Slovensku (Mestečko na 
západnom Slovensku, mesto na Horehroní, mesto pod Tatrami) a, prirodzene, 
opäť si odskočí i do Ameriky. Rozprávanie je zaľudnené množstvom postáv 
a ich príbehov, ktoré majú často epizódny charakter a nezriedka vyvolávajú 
dojem, že autor ich zhromaždil skôr pre úplnosť pamäti než pre ich významo-
vú hodnotu; tento dojem však postupne nadobudne celkom iné zafarbenie. 
Príznačné je, že ide väčšinou o postavy príslušníkov mimoriadne muzikál-
nej rodiny, medzi ktorými pulzujú rôzne motivované napätia či nevraživosti, 
ktoré sú pre rozprávačského hrdinu dôvodom na neprestajné retrospektívy 
fixujúce pravdy minulosti, také dôležité pre jeho ontológiu. Ťažiskovým ča-
som románu je prelom posledných dvoch desaťročí 20. storočia, teda roky 
politickej zmeny vpísanej do dejín ako nežná revolúcia.

Do tejto dynamickej mnohosti vstupuje rozprávač ako nádejný spisovateľ 
v Kristových rokoch, ktorý stojí pred skutočnosťou sedemročného rozpadáva-
júceho sa manželstva, otcovej smrti, zmeny zamestnania a najmä perspektívy 
straty syna. A k tomu zmena politického režimu spojená s hektikou prevrstvo-
vania hodnôt. Takmer bezvýchodisková situácia je ťaživou existenciálnou trau-
mou pre odznova začínajúceho učiteľa so slabosťou pre víno, cigarety a diev-
čatá, s bohémskou predstavou slobody, s nekonvenčnou morálkou a s neprak- 
tickou poctivosťou, najmä ak jeho prispôsobivejší a na všetky strany rozvetve-
ní príbuzní pokladajú jeho najlepšie vlastnosti za ľudské či morálne zlyhania, 
prinajmenšom však za sebeckú neochotu prispôsobiť sa, ktorá sa jednoducho 
neodpúšťa. Týmito okolnosťami vyhecovaný rozprávač by chcel byť iný, ale 
nedá sa: to, čo v ňom nahromadila skúsenosť a doba, nepustí. Hnevá sa na 
seba, ironizuje sa i preklína, no manželstvo sa mu predsa rozpadá, syn odchá-
dza s matkou, priateľstvá zostávajú len dovtedy, kým sa nedopije, lásky a váš-
ne dovtedy, kým sa nevymilujú. Všetko sa nenávratne premieňa na minulosť, 
z ktorej zostávajú len črepiny s presným tvarom, ktoré sa rozprávač rozhodne 
nechať minulosti, nech boli akékoľvek pekné či škaredé, dojemné či cynické, 
zmysluplné či absurdné. A práve to sú v Šikulovom rozprávaní tie starostlivo 
opracované segmenty príbehov, dejov či situácií, ktoré akoby zavše stáli mimo 
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rozprávačského plánu a nemali súvislosť s jeho sujetovou realizáciou. Azda až 
neskôr pochopíme, že sú jeho živou vodou, i keď neprinášajú riešenia a neza-
vršujú myšlienky.

Možno by sa dalo povedať, že ani rekonštrukcia minulosti nezachránila 
Šikulovho rozprávača/hrdinu od ďalšej životnej prehry, lebo v podstate ostáva 
naďalej tým, čím bol. Nebola by to však pravda. Celým svojím postojom k mi-
nulosti a k jej rekonštruovateľnosti či nerekonštruovateľnosti sa stal rozpráva-

ním: rozprávač/hrdina = rozprávanie. Nie nejaká hlbokomyseľne vypreparo-
vaná atrapa skutočného človeka, ale rozprávanie o človeku, schopné poobjí-
mať sa so živými ľuďmi, no aj s mŕtvymi otcami. A to je nesporne jeho výhra. 
Mohla sa začať až vtedy, keď sa jeho rozprávanie dopracovalo do stavu, keď je 
nad akúkoľvek pochybnosť, že „môj otec je románovou postavou. Balvan, ktorý 
nemôžeme obísť“ (s. 272). Otec, proti ktorému sa syn/rozprávač v mladosti 
vzbúril, ostal preňho až po túto chvíľu symbolom odcudzenia, symbolom ne-
prijateľného sveta a prekážkou bytostnej komunikácie. Niečo podobné sa dá 
povedať aj o strýkoch, tiež hudobníkoch, resp. o otcoch iných synov. Neurčité 

Stanislav Kiča: Vesmírny cestovateľ, bronz, kameň, 2013
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výčitky a pocity ukrivdenosti sa však neodbytným porušovaním intimity tohto 
neprirodzeného nepriateľstva, ergo kritickým i sebareflexívnym odhaľovaním 
skutočných rozmerov minulosti menia na istotu. Rozprávač/hrdina naplno po-
chopí aj to, že jeho spontánne buričstvo ho pripravilo o niečo, čo malo vlastne 
byť esenciálnou zložkou jeho existencie: o hudbu. Veď hudba je to, čo malo 
byť jeho profesiou, čo mohlo zaplniť život, čo mohlo spôsobiť, „aby sme si stále 
iba neubližovali“ (s. 332), čo mohlo rebela zmieriť s vlastnou existenciou. No 
práve preto, že otec chcel, aby hudba, ktorá napĺňala život jemu, napĺňala aj 
život synovi, došlo k zásadnej roztržke, vyzerajúcej ako nezmieriteľný konflikt 
generácií, no postupne nadobúdajúcej rozmery bezodnej diery existenciálnej 
prázdnoty. Nech je toto poznávacie gesto akékoľvek symbolické, vracia svetlo 
na všetku tú konkrétnosť vyrozprávaného a preorientúva rozprávača/hrdinu 
z minulosti a prítomnosti na budúcnosť: stotožnením sa s odkazom otca do-
zrieva k predsavzatiu, že nesmie dopustiť, aby sa rodová tradícia prerušila, 
a urobí všetko, aby aj hudobný talent jeho syna nadviazal na tradície otca, 
ktoré on kedysi ako márnotratný syn odmietol. Takže ponad všetku veselosť 
tých vitálnych textov, ponad ironickú samopašnosť i ponad poetickú ľahkosť 
predsa napokon dochádza k integrácii celej tej plodivej pretextovanosti, ako 
keď sa ruky zopnú za objímaným chrbtom.

Podstatné je, že dominantou Šikulovho rozprávačského harašenia sa 
stáva aspekt kultúrnej kontinuity. Niežeby to samo osebe bolo nejako zvlášť 
samospasiteľné, veď aj v časoch zlých i lepších to bola prinajmenšom nutkavá 
obsesia slovenskej literatúry. Prínos Šikulovho chef-d’oeuvre je však v tom, 
že sa mu univerzálnym obsahom podarilo prekonať obmedzenia solipsistic-
kej poetiky a naznačiť tým východiská zo závozu, do ktorého sa dostala naša 
súčasná próza otrockým aplikovaním postmoderného skepticizmu a relati-
vizmu. Šikula svojím románom nepoprel ani skepticizmus, ani relativizmus; 
všetko, čo má byť relatívne, je relatívne, a čo má byť skeptické, ostáva skep-
tickým. No tými istými prostriedkami uchránil pre román právo na existenciu 
univerzálnej myšlienky, ktorá posúva subjektivitu. Potvrdil, že román je pre-
dovšetkým hra s jazykom, ale aj to, že jazykom možno formovať myšlienky, 
teda i človeka. Azda preto Porušenie intimity patrí medzi erbové diela súčasnej 
slovenskej prózy.
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KULTÚRNE VZDELANÝ 
PRÍRODOVEDEC

(ROZHOVOR 

S KAROLOM MIČIETOM)

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského a vedúci Ka-
tedry botaniky Prírodovedeckej fakulty UK, sa narodil 19. 11. 1952 v Žiline. 
Vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, špecializoval 
sa na systematickú botaniku. Od roku 1981 pracoval v Ústave molekulárnej  
a subcelulárnej biológie UK, neskôr v Ústave bunkovej biológie UK a v roku 1995 
nastúpil na Katedru botaniky PrírF UK. Okrem špecifických taxonomických tém 
významne prispel k rozvoju metódy zisťovania genotoxicity znečisteného život-
ného prostredia pomocou divorastúcich i kultúrnych rastlín, ktorú úspešne pre-
zentuje doma i v zahraničí.

GUSTÁV MURÍN: Ste prírodovedec, ale okrem solídneho hudobného vzdela-
nia ste to v mladosti, pokiaľ viem, skúšali aj s literatúrou.

n KAROL MIČIETA: V mojej rodnej Žiline bol na gymnáziu (SVŠ) naším 
duchovným otcom Ján Lenčo, iniciátor kultúrneho života a povzbudivý part-
ner v literárnych debatách. Tvorivá atmosféra literárneho klubu pri Divadiel-
ku na Hlinách a úzke priateľstvo najmä s Tónom Marcom ma priviedli k lite-
rárnym pokusom.

G. M.: Čo vás lákalo väčšmi – próza, alebo poézia?
n K. M.: Dobrá knižnica rodičov a permanentný voľný prístup k tex-

tom Villona, Baudelaira, Ferlinghettiho, Ginsberga, Préverta, Voznesenského 
či k tvorbe domácich autorov. Válek, Stacho, Feldek, Ondruš, Mihalkovič, Ši-
monovič, Buzássy či prvotiny Peteraja a túžby mladíka ma nasmerovali k poé- 
zii. Ale len pokusne...
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G. M.: Prišli sme možno o talentovaného básnika, zato máme úspešného bo-
tanika. Vysokú školu ste absolvovali na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Kontakt s literatúrou ostal?

n K. M.: Áno, vďaka mojej sestre, ktorá pracovala vo vydavateľstve Sme-
na, som sa zoznámil s Vladom Bednárom a ostali sme blízkymi priateľmi až do 
jeho tragickej smrti. On medziiným uložil moje básnické prvotiny tam, kam 
patria, ale rušný literárny život v jeho spoločnosti som nasával naplno ďalej.

G. M.: Vraj ste spolu s ním a Júliusom Satinským založili povestnú Národnú 
geografickú spoločnosť...

n K. M.: Boli to veľmi príjemné roky, keď sme takto v úzkom kruhu 
priateľov podnikali túry po Malých Karpatoch, ale aj po malokarpatských vie-
chach. Chodili s nami kamaráti z literárnych i iných profesií, napríklad Tomáš 
Janovic alebo Eugen Gindl. Tak vznikali zaujímavé debaty na všemožné témy, 
do ktorých som sa snažil prispieť niečím aj z toho prírodovedného vzdelania, 
najmä z botaniky.

G. M.: Botanika mala už v minulosti tradične úzke prepojenie na históriu i kul- 
túru tejto krajiny. Zohrala svoju úlohu aj v emancipačných snahách Sloven-
ska.

n K. M.: Slovenčina sa do botaniky dostala v roku 1853, keď vyšla prvá 
Květena Slovenska, ktorú vydal revúcky rodák Reuss. Nebola ešte písaná v spi-
sovnej slovenčine, ale skôr v akejsi modifikácii biblickej češtiny a štúrovčiny 
v snahe prispôsobiť sa slovenským revolučným pomerom a vydať takto prvé 
slovenské dielo Horného Uhorska. Každý národ sa v tých rokoch usiloval do-
kazovať svoju oprávnenosť medzi ostatnými európskymi národmi aj tým, že 
vie získavať a triediť vedecké poznatky. Úroveň národa je totiž práve v tom, 
že vie popisovať, využívať a usmerňovať prostredie, v akom žije. Tým získava 
nielen vedecké, ale aj kultúrne devízy. Katedra botaniky UK sa v tomto smere 
pričinila o naše svetové prvenstvo. Sme totiž prvým národom na svete, ktorý 
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia vlastnými silami spracoval zá-
kladné parametre genofondu všetkých našich vyšších rastlín v diele Karyota-
xonomický prehľad flóry Slovenska. Zhromaždenie potrebných vzoriek, karyo-
logické analýzy a spracovanie výsledkov trvalo viac ako pätnásť rokov. Pritom 
centrálna poloha Slovenska a jeho pestrý reliéf predurčuje, že máme jednu  
z najbohatších flór Európy s viac ako 3000 druhmi vyšších rastlín.

G. M.: Akú tradíciu má vlastne slovenská botanika?
n K. M.: Začiatky botanického výskumu na Slovensku siahajú do 16. 
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storočia. Najslávnejším botanikom predlinnéovského obdobia, ktorý navštívil 
v roku 1574 okolie Bratislavy, bol C. Clusius. Prvá kniha s obrázkami rastlín 
v bývalom Uhorsku vyšla v Trnave roku 1591. Linnéovský smer v botanike 
začal prenikať na Slovensko zriadením banskej akadémie v Banskej Štiav-
nici roku 1763. Veľký význam pre rozvoj botaniky na Slovensku a vlastne  
v celom Uhorsku má zriadenie chemicko-botanickej katedry na lekárskej 
fakulte Trnavskej univerzity roku 1770. Tradície slovenskej botaniky majú 
počiatky vo vlasteneckom zanietení už spomínaného štúrovského obdobia. 
Nasledujú významné práce a zbery najmä J. Ľ. Holubyho, ako aj zakladateľa 
Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Slovenského národného múzea A. Kme-
ťa. Slovenská botanika sa inštitucionalizuje roku 1940 vznikom Botanického 
ústavu na Slovenskej univerzite.

G. M.: Okrem toho, že patríte k spoluautorom už spomínaného prelomové-
ho diela Karyotaxonomický prehľadu flóry Slovenska, priniesli ste do výsku-
mu znečistenia životného prostredia unikátnu metódu spätného bio-monito-
ringu...

n K. M.: Iste ste si všimli, že na priečelí budovy Katedry botaniky UK 
je nápis Herbár. A keďže roky pracujem s herbárovými položkami, zaujala ma 
možnosť využiť ich práve na takéto aktuálne štúdie. Sú v nich totiž uchované 
peľové zrnká a tie nám podrobným skúmaním vedia priblížiť stav životného 
prostredia na Slovensku z herbárových položiek spätne až spred sto rokov.

G. M.: Tak aká je história znečistenia životného prostredia na Slovensku?
n K. M.: Spätným bio-monitoringom sme zistili, že znečistenie u nás 

kulminovalo v päťdesiatych rokoch s najkrikľavejším príkladom v Žiari nad 
Hronom. Môže za to vysoká produkcia a nízke povedomie ochrany nášho 
ovzdušia. Dnes je, paradoxne, ako sme zistili aj vďaka ďalšej našej metóde, 
táto lokalita menej znečistená než niektoré miesta vo Vysokých Tatrách.

G. M.: Ale Vysoké Tatry sú vychýrenými klimatickými kúpeľmi práve pre výni-
močne čistý vzduch. Iným pozoruhodným paradoxom je, že Vysoké Tatry boli 
unikátnou zónou prirodzenej aroma-terapie po katastrofálnej kalamite z kon-
ca roku 2004. Z desaťtisícov poranených stromov totiž unikala živica s celou 
škálou aromatických látok. Takže prechádzka takto poničeným lesom, hoci  
s ťažobou na duši, mohla byť balzamom na pľúca...

n K. M.: Je to paradox, ale logicky vysvetliteľný. Stav ovzdušia vo Vyso-
kých Tatrách totiž ovplyvňuje diaľkový prenos škodlivín z produkcie poľských 
Katovíc a moravskej Ostravy. Nemožno nespomenúť aj černobyľský vplyv.
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G. M.: Katedra botaniky pod vaším vedením však prispieva aj celkom praktic-
ky k monitoringu ovzdušia.

n K. M.: Áno, využívame peľ indikačných druhov divorastúcej flóry na 
kvalifikované hodnotenie toxických vplyvov škodlivín v životnom prostredí, 
ale robíme aj pravidelný monitoring peľu v ovzduší Bratislavy, ktorého vý-
sledky sú poskytované verejnosti vzhľadom na známe alergické účinky peľu 
niektorých druhov.

G. M.: Je toho toľko, čo by ste ešte čitateľom Slovenských pohľadov mohli 
ozrejmiť, ale aspoň všeobecná záverečná otázka – aké sú vaše priority ako 
rektora našej najstaršej a najváženejšej univerzity? Dá sa to stručne zhrnúť?

n K. M.: Takéto zostručnenie by bolo nežiaducim zjednodušením, ale 
v duchu nášho rozhovoru verím, že táto univerzita zostáva akademickou pô-
dou, kde sa prírodné a humanitné vedy optimálne doplňujú a excelentne kul-
tivujú.

Z H O VÁ R A L  S A  G U S TÁ V  M U R Í N
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Š T E FA N  L U B Y

SPOMIENKY NA LIPTOV

LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Moje „matričné“ rodné mesto je Bratislava. Ale môj „dusíkovský“ rodný 
kraj je Liptov. Tu Lubyovci lokalizujú svoj pôvod odvodený od trojice rytierov, 
údajne českého pôvodu, Beucha, Haucha a Polka, ktorí sem prišli v 13. storo-
čí. Po Beňadikovej a Liptovskom Jáne sa naším útočiskom stal Liptovský Hrá-
dok. Kamkoľvek sa odtiaľto pohneš, ideš do kopca, okrem cesty pozdĺž Váhu, 
ktorý preteká južným okrajom mestečka. Tam sa narodil môj otec v dome, 
ktorý už nestojí. Poniže Hrádku sa do Váhu vlieva zurčiaca Belá; horské rieky 
vymývajú podložie, a keď sa dostanú na skalnatý podklad, zurčia, prípadne 
hučia. Váh je v Liptovskom Hrádku už váhavejší, nehučí, ale šumí. Povyše 
mesta spojil svoje dva toky, Biely Váh spod Kriváňa a Čierny Váh, ktorý priteká 
od Kráľovej hole. Z druhej strany Kriváňa privádza vodu aj Belá, ktorá vzni-
ká sútokom Kôprového a Tichého potoka. Koľko reklamy vedia Nemci urobiť 
svojmu mestu troch riek – Passau! A hľa, tu, v strede Liptova, máme niečo 
podobné. A hoci v Liptovskom Hrádku nie je biskupstvo ako v Passau, bolo 
tu aspoň sídlo dekana. Navyše, vody, ktoré sa tu stretajú, stekajú po svahoch 
našich dvoch legendárnych vrchov, pri ktorých vyslovení vlhnú slovenské oči. 
Vystúpiť na Kriváň, toto posvätné miesto, kde štúrovci dvíhali ruky k nebu, 
aby ich potom spojili do mocného stisku, je pre Slováka niečo ako pre moha-
medána cesta do Mekky.

NÁVRATY

Riadením osudu, ktorého opraty (po hrádocky liace) držali v rukách po-
litické zvraty, sa naše väzby s Liptovským Hrádkom oslabovali, až sa prerušili. 
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Po roku 1989 sa majetok, o ktorý sme v Liptove prišli, čiastočne reštituoval 
a kontakty sa obnovili, ale už bolo neskoro. Nedá sa znova vstúpiť do tej istej 
rieky, hlavne nie takej dravej, ako je Belá. Ale aspoň sme sa o to pokúsili. 
Každá moja návšteva obnovila nejaké spomienky na detstvo a mladosť, ktorú 
som tu prežil.

VILA VITÁLIŠ

V Liptovskom Hrádku sme po roku 1941, keď som sa narodil, žili vo Vile 
Vitáliš. Vybudoval ju po prvej svetovej vojne môj prastarý otec a liptovský ta-
bulárny sudca Koloman Vitáliš, ktorého dcéra Adela sa vydala za môjho sta-
rého otca JUDr. Pavla Lubyho. Pavol aj Adela zomreli mladí, obaja roku 1922, 
preto môj otec Štefan a jeho súrodenci vyrastali v dome starého otca.

Vila Vitáliš je v Liptove ešte vždy známy pojem, no jej súčasné chátra-
nie pripomína osud iných slovenských zemianskych kúrií. Stojí pod Skalkou, 
vápencovým bralom na okraji Hradskej hory neďaleko jazierka, pri ktorom 
nájdeme pamätník obetiam dvoch svetových vojen. Na druhej strane jazierka 
je hrad a kaštieľ. Písomná zmienka o hrade je z roku 1341, postavili ho skôr. 
Je to malý hrad a nemôže si nárokovať epiteton „hrdý“, ten je v Liptove vy-
hradený hradu Likava. Roku 1803 hrad vyhorel a zostal v rozvalinách. Počul 
som, že pri stavbe Vily Vitáliš sa použil kameň zo zrúcanín hradu. Takáto re-
cyklácia stavebného materiálu bola bežná už v starom Ríme. Horšie bolo, že 
dom vraj stavali väzni, išlo tu teda o vykorisťovanie človeka človekom, pričom 
jeden z nich údajne neskôr, idúc okolo vily, pohrozil päsťou a zakričal niečo 
proletárske. Či táto okolnosť prispela k neblahým osudom domu po nastolení 
novej ideológie roku 1948, neviem.

Vrch Skalky je rozhľadňou s dvojramenným krížom. Kedysi bola na Skal-
ke strážna veža. Na jej úpätí je pamätná doska utrpenia Slovákov v kuruckej 
vojne. Spomína, ktoré obce ľahli prachom „roku tisíc sedemsto a deviateho 
dľa povesti Kalinčiaka kvíliaceho“, citujúc jeho dielo Svätý duch (Orol tatran-
ský 1848). Zo Skalky je Vila Vitáliš ako na dlani. Nebolo ju treba fotografovať 
z helikoptéry ako dnešné sídla slovenských zbohatlíkov. V jazierku je menšia 
skalka a na nej Kaplnka sv. Jána Krstiteľa, ktorý si lepšie miesto na svoje pra-
covisko nemohol vybrať. Ale voda v jazierku má dnes takú kvalitu, že by sa 
ňou nedali krstiť ani žaby.

Do záhrady sa z vily vychádzalo širokým schodiskom, ktoré strážili sochy 
dvoch ležiacich levov. Primerane zemianskemu stavu Vitáliša z Vitálišoviec 
boli z vytvrdenej malty a nie z kameňa ako v sídlach grófov Pálfiho či Ester-
háziho. Králi zvierat podľahli zubu času pomerne rýchlo, najskôr prišli o dlhé 
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chvosty, z ktorých ostali skrútené drôty zakončené hrčkou malty, čo sa tam 
ktovieako udržala. Vila stála na Hlavnej ulici, na ktorej boli aj iné vily, budova 
Tatrabanky, škola a v ostatných rokoch obnovená sokolovňa. Potom ako ju 
vyasfaltovali, stratila prekvapivo pozíciu „hlavnej“ a stala sa Rázusovou. Bol 
to hrádocký Beverly Hills, na starých pohľadniciach Vilový riadok. Po roku 
1948 ju pomenovali podľa V. I. Lenina. On „fasoval“ najkrajšie ulice, námes-
tia a štíty, pokiaľ si ich neuchmatol Stalin. Dnes sa ulica volá Hradná. Je to 
nadčasové, a Martin Rázus takisto neobišiel nakrátko, ulica kolmá na Hradnú 
nesie meno liptovského rodáka.

ŽIVOT VO VILE

Vo Vile Vitáliš sa nežilo tak komfortne, ako by čitateľ možno čakal. Dom 
mal kúpeľňu, ale nemal vodovod. Voda sa do lavóra alebo do kotla, pod kto-
rým sa zakúrilo, nosila z dvora. Piť sa chodilo do kuchyne, kde bol bar – la-
vička s vedrami vody a plechovými hrnčekmi. „Luxusná“ latrína s troma ka-
bínami bola vo dvore.

V záhrade rástli v kruhu mohutné smreky, na ktorých objatie by sa mu-
seli podujať dvaja dospelí, ale opatrne, lebo spodné konáre boli odrezané 
a z rán stromov vytekala lepkavá živica. Občas sme ju s kamarátmi vyškrabali, 
nalepili na hrubé palice a zapálili. S takými pochodňami sme behali po dvore 
a ujúkali, kým niekto nespadol a nerozbil si koleno. Do týchto pestiev sa zapá-
jal aj môj o štyri roky mladší brat Peter. Medzi stromami viseli hojdacie siete, 
a kto sa v nich hojdal, hovorím samozrejme o svojich generačných druhoch, 
musel byť ostražitý, lebo nebolo nič ľahšie, ako hojdajúceho sa zo siete vyklo-
piť. Pristál, našťastie, v hrubej vrstve ihličia, ktoré počas rokov zo smrekov na- 
padalo. Pod stromami alebo v drevenom altánku či filagórii pri zadnom múre 
záhrady, utopenom medzi kríkmi omamne voňajúceho jazmínu, sa dalo po-
sedieť s návštevou alebo bez nej, piť čaj alebo kávu, možno cigorku, a jesť 
niektorý zo zákuskov, ktoré sa vtedy na Slovensku piekli. Boli to krémeše či 
kremšnity, snehom plnené šamrólky, punčová torta a doboška.

Vo dvore vo veľkej „kočiarni“ stáli tri koče – brička, polouzavretý lan-
dauer a čierne luxusné coupé s dverami po oboch stranách. Kabína posled-
ného z nich vyzerala podobne ako tá, v ktorej v podpalubí Titanicu v rovno-
mennom filme Leonardo di Caprio svojimi modrými očami balamutil Kate 
Winsletovú. Boli tu zaparkované aj veľké, koňmi ťahané sane. Kone sme už 
nemali a koče sme využívali najmä pri hre na skrývačku. Rodičia ich postupne 
predali. Dúfam, že sa dostali do múzeí ako svedkovia éry, ktorú už vytláčal 
automobilizmus.
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VITÁLIŠ – PRIEKOPNÍK POKROKU

Koloman Vitáliš v rokoch, ktoré vyryli do mojej pamäti tieto spomien-
ky, už nežil, ale spomínali sme na neho pri počúvaní gramofónu His master 
voice. Zdedili sme aj pár platní, na jednej bola ária pajáca z Leoncavallových 
Komediantov v podaní Enrica Carusa, na inej predvádzal svoj hlasový fond 
Benjamino Gigli. Gramofón bol na kľuku a niekedy bolo treba dotiahnuť pru-
žinu, lebo slávne tenory sa menili na barytóny a basy. Starodávna prenoska 
gramofónu sa ukladala do otvoru za tanierom, odtiaľ sa elegantným pohybom 
vybrala a ihla sa položila na platňu. Ihly boli po vojne vzácnosťou a pribruso-
vali sme ich na kameninovom schode vo dvore.

K. Vitáliš prejavoval zmysel pre pokrok aj v iných veciach. Mal takisto 
telefón a elektrický vysávač. Telefón mal kľuku, ktorou sa zazvonilo, a operá-
tor v ústredni sa spýtal, s kým chceme hovoriť. Miestny hovor sa spojil rých-
le, na medzimestský sa čakalo dlhšie, Bratislava sa prihlásila za desať minút. 
Vitáliš bol včelár a zhotovil poschodový včelín, ktorý bol patentovaný a roku 
1904 odmenený čestným diplomom. Patril k osobnostiam Liptova. V kronike 
kúpeľov v Liptovskom Jáne sa spomína s inými prominentnými hosťami, napr. 
s Andrejom Hlinkom.

Keď Vitáliš roku 1942 toto všetko opustil, spočinul spolu s manželkou, 
ktorá zomrela o rok skôr, v krypte na hrádockom cintoríne. Dal na ňu umiest-
niť tabuľu, z ktorej sa dozvieme, že tu odpočíva Koloman de Vitalis, iudex ta-
bularis, con consorte sua Margita de Szent-Iványi. Potom ako môj otec predsta-
vil svoju budúcu manželku a moju mamu svojim starým rodičom, kládol jej na 
srdce, aby pri korešpondencii nezabudla na predikát de. Byť de, byť odniekiaľ, 
bolo viac ako byť odnikiaľ. Aj Ján Bobuľa, ktorý postavil nad cestou z L. Hrád-
ku do Kráľovej Lehoty ozdravovňu YWKA ozdobenú štvorcovou baštou s cim-
burím, nám na kamennej doske zvestuje, že pôvodcom stavby je Joannes Bo-
bula de Leliwa (lokalita v Poľsku). O pár rokov sa však ukázalo, že predsa len 
prezieravejšie by bolo byť odnikiaľ – Vila Vitáliš so svojou vežou a levmi sa ne-
priaznivo premietla do našich kádrových posudkov.

ĽUDIA

Spomínam si na Hrádočanov, ktorí sa s mojimi rodičmi stretali v záhra-
de, pri partii karát, na prechádzkach po vysokej hrádzi Belej, ktorá nás chrá-
nila pred jarnými prívalmi vody po roztopení tatranských snehov. (Snehu bolo 
vtedy viac ako dnes a kožuchy neboli luxusom, ale praktickou nutnosťou. Na 
dvore sme mávali snehuliaka alebo snehuliakov, ktorí „donosili“ staré šály 
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a klobúky.) K priateľom patril notár Ján Kszel, vedúci miestnej banky Karol 
Rechtorys, lesný inžinier Ladislav Pfeffer, člen komisie na zriadenie Tatran-
ského národného parku, Michal Dzurek a ich manželky, dekan František Dula 
a jeho domáca Margitka. Dodržiaval sa tu bontón a k nemu patrilo aj konzu-
movať na návšteve čo najmenej. (Moji rodičia si pred odchodom z domu na 
návštevu urobili kalorické predjedlo, napr. po dve-tri volské oká.) Významnou 
postavou Liptova bol lekár v Liptovskom Mikuláši Rudolf Rajniak, k Lipto-
vu prilipol aj kardiológ prof. Vladimír Haviar, ktorý bol medzi prvými, čo si 
postavili na Podbanskom v lokalite Hrdovo chaty. K miestnej inteligencii sa 
počítali nielen ľudia s vysokoškolským vzdelaním. V tom čase bola aj maturita 
veľká vec, najmä ak sa získala na známom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši 
alebo v Ružomberku, ktoré navštevoval aj môj otec. Dnes má gymnázium aj 
Liptovský Hrádok, stojí na Hradnej ulici, neďaleko historickej lesníckej školy. 
Je to prvá Poľnohospodárska škola na Slovensku, ktorá tu poskytovala vzde-
lanie už v 19. storočí.

Krásu Liptovského Hrádku vytvárala nielen príroda, ale aj títo ľudia, po-
zerajúci sa na nás z dobových fotografií. Aj preto mohol otec napísať svojej 
snúbenici, keď ju pozýval, aby za ním prišla, že „ani v najkrajších kúpeľoch 
nie je tak krásne ako tu“.

BABIČKA

Po smrti otcových starých rodičov začala v štyridsiatych rokoch minu-
lého storočia vo Vile Vitáliš hospodáriť Kristína Janková, moja stará mama, 
alias babička, z matkinej strany. Mamin otec Alexander zahynul pri sibír-
skej anabáze čs. légií vracajúcich sa roku 1920 cez Vladivostok domov. Stará 
mama dostala ako „vojnová“ vdova v Bratislave v budove Tatrabanky (dnes 
Ministerstvo kultúry SR) trafiku a byt. Bola meštiankou, ale na staré kole-
ná sa z nej stala gazdiná. Po roku 1947, keď som začal chodiť v Bratislave do 
školy a väčšinu roka sme trávili v meste, žila v Hrádku sama až do konca ži-
vota (1960). Pre mňa bol vďaka nej Liptovský Hrádok miestom, kam som sa 
rád vracal. Podobala sa románovej babičke Boženy Nemcovej. Hovorili jej 
pani od Vitálišov.

HOSPODÁRSTVO

Stará mama vybudovala vo Vile Vitáliš hydinovú farmu. V období roz-
kvetu pestovala do sto kusov hydiny, sliepky, kačky, morky. Nachovať toľko 
hydiny nebolo jednoduché. Najväčšou pochúťkou bol pre ňu jarec (jačmeň). 
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Zbierala sa žihľava, listy z kŕmnej repy, všetko sa to porezalo a zasypalo otru-
bami. Potrava bola bohatá na vlákniny, hoci vtedy sme ani my, tobôž sliepky, 
nevedeli, aké sú dôležité. Hydine sa nevyhli choroby. Keď vypukol hydinový 
mor, boli misky na dvore naplnené vodou zafarbenou hypermangánom dofia-
lova. Neskôr, keď som cestoval po svete a videl v mnohých mestách morové 
stĺpy, ľutoval som, že sme aspoň nejaký malý nepostavili aj na pamiatku na-
šich uhynutých sliepok.

Vajcia upravené na všetky spôsoby boli vtedy dôležitou zložkou stravy 
a zdrojom bielkovín. Na výlety alebo do vlaku sa išlo s vajcami uvarenými 
natvrdo. V nedeľu sa usmrtili a ošklbali kurčatá, ale niekedy sa radšej nejaké 
kurča kúpilo, lebo k domácim tvorom sa vypestoval citový vzťah. Ale hlavná 
zložka stravy boli zemiaky, alias švábky. Jedli sa každý večer, varené, pečené, 
s maslom, tvarohom, ovčím syrom, bryndzou a kyslým mliekom, rascou alebo 
petržlenom. Ušli sa aj hydine a domácemu statku. („Keby nie teba a drobnej 
švábky, aj svine by pokapali,“ hovorilo sa v Liptove.) Zemiaky sme dostali 
ako árendu za prenájom role. Rascu sme chodili zbierať k Belej. Maslo a syr 
doniesli na predaj ženy z okolitých dedín. Keď sa rozchýrilo, že v Liptovskom 
Mikuláši sa bude predávať saláma parízer, rozbehli sa tam Hrádočania a po-
donášali si po dve-tri štangle tejto vtedy veľkej lahôdky. K zásobovaniu pat-
rilo aj zbieranie lipového kvetu na čaj a moje jazdy na bicykli na kyselku do 
Podturne. Na riadidlách bicykla som mal zavesený demižón vody, na chrbte 
ruksak s fľašami, a na hlave, samozrejme, žiadnu prilbu. Z dnešného pohľadu 
to bolo dosť nebezpečné. Vtedy však boli autá ešte zriedkavosťou.

Záhrada pri vile bola ríbezľovou farmou. Ročná úroda prekročila sto ki-
logramov. Väčšinu z nej som obral ja. Večer som si unavený ľahol v záhrade na 
hrubú deku z ťavej srsti, hovorili sme jej kamelhár, ktorá bola kedysi prikrýv-
kou na kone. Svieži čistý vzduch a jasná obloha, ktorú som pozoroval divadel-
ným kukerom, prebudili vo mne náklonnosť k astronómii a neskôr k fyzike. 
Umocnila ju Dr. Ľudmila Pajdušáková, ktorá v Liptovskom Hrádku astronómiu 
popularizovala.

Pred zimou sme sa museli zásobiť drevom. Niečo sme mali z vlastného 
lesíka, niečo sa dokúpilo. Vo vile boli veľké keramické pece. Drevo sa pílilo 
na cirkulári na benzínový pohon, ktorý zavíjal aj pol dňa. Bol to nebezpečný 
stroj. Ľudia bez prstov na rukách neboli v tých časoch vzácnosťou. O prsty  
a k ťažším úrazom sa dalo prísť aj inak, napr. pri mláťačke. Všetko sa robilo 
holými rukami. Ja som rád kálal drevo a išlo mi to už ako desaťročnému dob-
re. Neskôr, keď som objavil Einsteinov postreh, prečo ľudia radi rúbu drevo 
(lebo výsledok okamžite vidieť), musel som mu dať za pravdu.
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OKOLIE LIPTOVSKÉHO HRÁDKU

Okolie Hrádku tvoria smerom na sever a severovýchod obce Liptovský 
Peter, z ktorého cesty pokračujú do Jamníka a do Vavrišova, Pribyliny a ďalej 
na Podbanské. Inou cestou sa dostaneme do Dovalova a potom do Liptovskej 
Kokavy. Smerom na východ je Porúbka a Kráľova Lehota, západným smerom 
cez Podtureň, Liptovský Ján a Okoličné prídeme do okresného mesta Liptov-
ský Mikuláš. (Túžba Liptovského Hrádku byť okresným mestom mala iba pre-
chodné a krátkodobé naplnenie.)

Dnes sa vraciam z Tatier do Bratislavy najradšej cez Podbanské. Zasta-
vím sa v kolibe pri vstupe do Múzea liptovskej dediny a kúpim si ovčí syr. 
Chlieb a soľ nemajú. Nič to, kúpim si slanú sušenú klobásku a ňou syr zaje-
dám. O chvíľu sa mi otvorí pohľad na Nízke Tatry a vrchy nad Liptovským 
Hrádkom. Tieto siluety dôverne poznám. Vrchu, ktorý pripomína Stolovú 
horu pri Kapskom meste, sme hovorili Poľudnica. Vľavo od nej je Zapač. Na 
Zapači bola rozhľadňa, ktorú nebolo z Hrádku vidieť, lebo ju prerástli stromy. 
A ako je známe, z rozhľadní, ktoré nevidieť, nie je výhľad. Ale nám poslúžila 
ako cieľ túry.

BELÁ

Riekou môjho detstva bola Belá. Ešte aj v Hrádku má charakter horskej 
rieky tečúcej po kameňoch, aj keď je už rozliata do šírky. Cez Belú vedie do 
Liptovského Petra (kedysi bol svätý podobne ako Ján alebo Mikuláš) most, 
ktorý rieku premosťuje jediným betónovým poľom dlhým 55 metrov. Postavili 
ho začiatkom vojny a Hrádočania hovorili, že to bol dar ministra národnej 
obrany Slovenského štátu gen. Ferdinanda Čatloša svojim rodákom z Liptov-
ského Petra. Ale most mal v prvom rade strategický význam a slúžil aj nemec-
kej armáde. Pri ústupe ho nemecká armáda chcela vyhodiť do vzduchu, ale 
partizáni ho zachránili. Deviati sovietski a dvaja slovenskí občania, korí tu 
zahynuli, majú na moste pamätnú tabuľu. Dnes je most v zanedbanom stave. 
Ktovie, čo si o tom myslia tí jedenásti v partizánskom nebi.

KURZ PLÁVANIA

Belá ma naučila plávať. Dá sa plávať v horskej rieke, v ktorej má aj 
pstruh čo robiť, aby sa neotĺkol o balvany? Prečo nie. Plávať možno v každej 
vode, ktorá je dosť hlboká, aby sa v nej človek mohol utopiť. So starším štu-
dentom, ktorý sa počas prázdnin chodil opaľovať na breh Belej, sme do jej 
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koryta v mieste, kde bola voda hlbšia, urobili válov. Skaly sme navŕšili okolo 
neho ako mantinely. Hĺbka válova bola meter, šírka rovnaká, dĺžka asi 15 m. 
Voda sa tu valila rýchlo. Pustiť sa dole válovom chcelo odvahu a predtým sa 
zhlboka nadýchnuť, čo je prirodzená reakcia pri skutočnom alebo domnelom 
nebezpečenstve. A heuréka, už som sa niesol po hladine dole prúdom nad-
ľahčovaný podľa Archimedovho zákona, ale aj dynamicky, prúdom, ktorý sa 
mi tlačil pod lopatky, keď som sa na chrbte spúšťali nadol nohami dopredu. 
Podobne funguje Kaplanova turbína, aj keď jej lopatky vyzerajú inak. Neskôr 
som sa odvážil spustiť aj dole bruchom hlavou dopredu. V stojatej vode som 
sa neskôr naučil plávať na rybníku za Hrádkom, kde sme sa vozili na plti 
a prevrátili. V Grösslingu, vtedy jedinej krytej bratislavskej plavárni, som sa 
už usmieval nad vrstovníkmi, ktorých plavčíci vláčili popri okraji bazéna za-
vesených v trakoch.

ZBER PLODOV

Pre našu rodinu mal most do Liptovského Petra strategický alebo aspoň 
taktický význam. Chodili sme po ňom na Podbanské, do Tichej a Kôprovej do-
liny na maliny a čučoriedky. Cesta do dolín sa rozdelila pri Alexovej horárni, 
kde býval lesník tohto mena. Najkrajšie maliny, veľké ako dnešné záhradné, 
rástli v Kôprovej doline pozdĺž potoka, kde bolo vlhko. Na zber sme sa vozili za 
cigarety nákladnými autami, ktoré zvážali z dolín drevo. Tichá dolina burácala 
motormi Tatier 111. Nazad sa išlo na fúre drevených kmeňov s nohami strče-
nými medzi ne. Život bol životunebezpečne krásny a vzrušujúci. Ako tínedžer 
som si sadol na fúre dopredu, prežíval som pocity kapitána na lodi a vlastným 
telom som vytvoril závetrie mladej zberateľke plodov. Už nikdy som ju nestre-
tol. Obdobie zberu malín bolo poznačené nostalgiou, prázdniny sa končili.

V tomto období, v päťdesiatych rokoch, keď sa už zmazali triedne roz-
diely, chodili na lesné plody vedno „paničky“ aj ženičky. Paničky, medzi ktoré 
patrila aj moja mama, sa od ženičiek líšili tým, že nazbierali iba menšie vedro, 
ak vôbec. Ženičky naplnili veľké vedro a ešte aj kanvičku, ktorú mali uviazanú 
na páse a do ktorej sa priebežne zberalo. Panička si na záver kúpila od ženič-
ky aspoň tú kanvičku, po liptovsky kandličku, a čiastočne tak vyrovnala svoj 
hendikep. Doma sa varil džem alebo sirup, po liptovsky „zaft“. Zavareniny sa 
preparovali salicylovým práškom proti plesni. Vydržali aj dva-tri roky, odlože-
né v polici a odležané ako dobrá slivovica. So zberom malín bola spojená zbe-
rateľská latina. Kto nestretol pri zbere medveďa, nebol zberačom. Zriedkavo 
sa to naozaj stalo a medveď zabavil a zožral maliny, nazberané v rezervácii 
bez povolenia.
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VÝLETY NA ČIERNY VÁH A NA ČERTOVICU

Zatiaľ čo na Podbanské a do tatranských dolín sa chodilo na zber, výle-
ty na Čierny Váh a na Čertovicu boli hlavne za zábavou. Zohnúť sa za čučo-
riedkami alebo brusnicami nebolo samozrejme zakázané. Bohaté čučoriedko-
vé a brusnicové polia boli na Čertovici v stráni oproti chate. Cesta na Čierny 
Váh lesnou úzkokoľajnou železnicou bola romantická. Východisková stanica 
bola v Liptovskom Hrádku pri Váhu. Keď sme počuli, ako vypúšťajú prebytoč-
nú paru z malej lokomotívy s rozšíreným komínom tvaru cibule, vedeli sme, 
že treba pridať do kroku.

Na Čiernom Váhu piekla hrádocká honorácia živánku a pán dekan Dula 
sem prišiel občas odslúžiť v miestnom kostolíku omšu. Keď železnicu zrušili 
a nahradili ju autobusmi, moje sympatie k Henrymu Fordovi klesli a k Jame-
sovi Wattovi, konštruktérovi parného stroja, vzrástli. Ale pokrok sa zastaviť 
nedá. (Zastaví sa sám, keď budú ním napáchané škody nevratné.)

CHODENIE DO HRÁDKU

„Musíme ísť do Hrádku,“ vyhlásila občas mama alebo stará mama a mne 
to nebolo čudné, hoci sme v Hrádku geograficky boli. Pre nás sa Hrádok za-
čínal až za železničnou traťou Žilina – Poprad, ktorá delila mesto na dve 
časti. Naoberal som si do vrecka bobuľky imelovníka bieleho (symphoricarpos 
alba) zo živého plota, ktorý bol vysadený pred vilou, hádzal som ich tri-štyri 
metre pred seba a stúpal som na ne. Bobuľky pukali a cesta rýchle ubiehala.  
V Hrádku sa nakupovala múka, soľ a cukor. Tovar odvážili do vreciek z drevi-
tého papiera a predavač na ne naslinenou atramentovou ceruzkou napísal, čo 
je vnútri. (Vnútri jeho úst bol modrý jazyk.) Kupovalo sa aj mydlo, hoci nie- 
ktoré rodiny si ho varili doma. My sme s tým prestali potom, ako susede vy-
strekla vriaca masa z hrnca a utrpela popáleniny tváre. V centre za traťou sa 
dala kúpiť zmrzlina, najčastejšie vanilková, niekedy aj oriešková.

Príjemnou oázou ticha v tejto časti mesta je Ulica pod lipami. Stojí tu kla-
sicistický katolícky kostol z roku 1790 a oproti nemu je dnes pod prístreškom 
socha Panny Márie s mŕtvym Ježišom z roku 1750, presťahovaná z hradu.

ZNEHODNOTENIE VILY

Vo vile sa všeličo poničilo pri prechode frontu. Poškodili sa keramické 
pece, v ktorých vojaci kúrili tak, že veľké polená do nich zatĺkali obuchom se-
kery. V záhrade a vo dvore bolo veľa vojenskej techniky, v záhrade batéria ka-
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nónov, vo dvore poľné kuchyne. Táto fáza trvala dlho, lebo Festung Liptovský 
Mikuláš vzdoroval Červenej armáde a 1. čs. armádnemu zboru v ZSSR celý 
február a marec 1945. Mikuláš padol 4. apríla 1945, južná časť frontu, ktorá 
postupovala rýchlejšie, oslobodila v ten istý deň Bratislavu. Po vojne sa muse-
lo vo vile všetko čistiť od zvyškov munície a iného odpadu. Na obdobie vojny 
mám živé spomienky a vojaci sa so mnou hrali, spomínajúc na svoje rodiny. 
Mnohí z nich spia svoj večný sen na vojenskom cintoríne na vrchu Háje v Lip-
tovskom Mikuláši, kde som ich zopár ráz navštívil.

Nevratné škody spôsobilo však vile až obdobie mieru. Prvý zásah do 
integrity Vitálišovej kúrie bola stavba okružnej, tzv. zadnej cesty, ktorá spo-
jila stred Hrádku s mostom do Liptovského Petra. Cesta vedie pod Hradskou 
horou poza domy na Rázusovej ulici a jej vyústenie pod Skalkou si vyžiadalo 
okyptenie časti dvora a zbúranie jednej hospodárskej stavby Vily Vitáliš. Pri 
stavbe cesty sa používali vyklápacie vozíky, podobné banským vozíkom, kto-
ré jazdili po úzkych a hrboľatých koľajniciach. Keď sa na ceste nepracovalo, 
spúšťali sme sa na nich dole kopcom. S odstupom času sa čudujem, že sa tam 
nikto nedokaličil.

AGÓNIA

V päťdesiatych rokoch nás začali miestne úrady z vily vytláčať. Podľa vte-
dajších predpisov bola v kategórii rodinných domov nadmerná, a to napriek 
tomu, že tu občas bývali aj otcovi súrodenci, Koloman a Alica. Jednotlivé 
miestnosti bolo treba uvoľniť v dvoch etapách, až nakoniec zostal babičke 
jednoizbový byt. Vyprázdňovanie domu spôsobilo moju prvú veľkú duševnú 
krízu. Nevedel som pochopiť, ako sa niečo také môže stať. Obrazy a menšie 
kusy nábytku sa odoslali do Bratislavy. Patrili k nim aj stojace hodiny, ktoré 
odbíjali každú štvrťhodinu. Táto zvuková kulisa nám spočiatku chýbala. S po-
užitím ošúchanej metafory by sa dalo povedať, že čas sa zastavil.

Roku 1960 došlo k bezodplatnému prevodu (konfiškácii) vily do vlast-
níctva čsl. štátu. Dom využívali rozličné inštitúcie, roku 1971 nadobudla vlast-
nícke právo k tomuto objektu Stredná priemyselná škola elektrotechnická  
v Liptovskom Hrádku. Opustenú záhradu otec a jeho súrodenci pod vyhráž-
kou, že bude vyvlastnená, predali.

Roku 1991 škola v zmysle zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení násled-
kov niektorých majetkových krívd vydala vilu dedičom, Štefanovi Lubymu 
ml., Petrovi Lubymu, Pavlovi a Jánovi Szomolányiovcom. Išlo naozaj iba  
o zmiernenie, lebo vila stratila historickú hodnotu. Veľké izby s klenbami boli 
rozdelené priečkami na menšie miestnosti s plafónmi v podobe bizarných 
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geometrických plôch, akýchsi pseudodiamantových klenieb, časť vysokých 
dvojkrídlových drevených dverí odstránili, otvory zmenšili a osadili kovovými 
zárubňami s latkovými dverami, parkety nahradili linoleom, steny do výš-
ky pliec natreli olejovými farbami, keramické pece nahradili akumulačkami.  
V záhrade vyrúbali stromy, odstránili filagóriu aj Vitálišov patentovaný včelín 
a postavili v nej ubytovacie provizórium. S vydávajúcou inštitúciou sme sa 
nerozišli v dobrom. Aj na jej strane bol pocit krivdy, pretože do zohavenia vily 
museli investovať.

Do roku 2007 sme dom udržovali, aj keď chátranie nevykurovaného ka-
menného objektu bolo rýchlejšie ako naše finančné možnosti v období pore-
volučnej inflácie. Pri veternej smršti v Liptove v auguste 2007 vietor vytrhol 
jeden z dvoch veľkých stromov, ktoré v záhrade ostali, a hodil ho ako zápalku 
na strechu domu, ktorá sa preborila. Ľutovali sme, že užívatelia domu nevy-
rúbali stromy kompletne. Po provizórnej oprave sme vilu v roku 2007 predali 
podnikateľovi, ktorý mal zámer dom adaptovať na penzión s historickou pa-
tinou. Poskytli sme mu staré fotografie dokumentujúce, ako sa tu kedysi žilo. 
Zámery podnikateľa, ktorý stihol iba zatĺcť okná doskami, sa v období nasle-
dujúcom krízy rozplynuli a vila je dnes znova na predaj.

EPILÓG

Dojedám zemiaky posypané praženou cibuľkou, ktoré som si pri písaní 
spomienok uvaril, dopíjam acidko a meditujem nad ďalším osudom Vitálišovej 
kúrie. Niektorí pamätníci si stále myslia, že nám patrí, a niektorí zase krú-
tia hlavami nad tým, že sme predali „rodinné striebro“. Nechápu, že stromy  
s preťatými koreňmi nerastú.

október 2013

Z pripravovanej publikácie Rodinná kronika
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M Á R I A  B ÁT O R O VÁ

BILANCIA STOROČNICE 
DOMINIKA TATARKU

Ako bolo v Tatarkovom živote temer pravidlom, tak to ostalo do dnešných 
dní: reakcie na jeho existenciu vtedy aj dnes sú ako na hojdačke alebo na 
dráhe amplitúdy, raz hore, raz dolu, raz neprimerané okiadzanie, raz zase ne-
primerané zadupávanie jeho pamiatky do zeme. Slovo neprimeraný znamená 
nedostatok miery a nedostatok miery je buď nevzdelanosť, nepravá provoká-
cia, nedostatok vkusu, alebo pozostatok ideológie, a to akéhokoľvek druhu.

Vyhranení sú dvojakí ľudia: len s rozumom, alebo len so srdcom. To sú 
tí extrémisti, neschopní kombinovať jedno s druhým, humanisti len k svojmu 
vlastnému osudu, ktorí sa radi „vyviňujú“ a nájdu na to dostatok racionálnych 
dôvodov, ktoré im máme veriť, ktorí sú naoko slabí a vypočítavo nariekajú, 
aby ich ľutovali a nesúdili. A potom sú tí, čo naoko s celým srdcom ochotne 
všetko chápu, prikyvujú, ale keby ste sa ich spýtali, čo konkrétne myslia, že 
pochopili, nevedeli by povedať. Aj jedno, aj druhé je pre naše dianie úpl-
ne a kompletne nanič. A prečo je to tak? Pretože jedna generácia (ľavých aj 
pravých intelektuálov) je zlomená a vystrašená päťdesiatymi rokmi a nasle-
dujúce majú režimami redukované vedomie, nahlodané, roztrasené, neisté, 
poprepletané rôznymi mýtmi... (Posledná generácia osvietených slovenských 
intelektuálov žila medzi dvoma vojnami.) Zásluhu na tom majú, samozrejme, 
slovenskí historici, ktorí (česť výnimkám) extrémne posudzujú a nedokazu-
jú, len znova ideologicky deformujú, takže chudáci učitelia, ktorí by mali 
už v škole dať základy na pochopenie behu dejín, sa nevyznajú vo vlastnej 
disciplíne!!! Rovnako literárni historici, takže študenti sú dezorientovaní a vy-
rastajú z nich ľudia ľahostajní k vlastnej kultúre...

Ostatné národy sa dôsledne a bytostne vyrovnávali (vyrovnávať sa ne-
znamená vraždiť!) už po druhej svetovej vojne so svojimi dejinami 20. storo-
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čia, ktoré boli aj inde pohnuté, a robili to, aby mohli hľadieť do budúcnosti 
a ďalej tvoriť. Nevyrovnaní sú neistí a príležitostne bohorovne tárajúci ne-
zmysly.

Ešte jedna črta patrí k charakteristike prevažnej väčšiny súčasných in-
telektuálov: povrchnosť a lenivosť. Tzv. demokracia vniesla do dnešných čias 
možnosť pre tých, ktorí by radi rýchlo, čo najrýchlejšie a s čo najmenšou ná-
mahou získali pozornosť. Púšťajú sa do polemiky podradným spôsobom, tak, 
že zasa len hlásajú a neargumentujú, pretože proti čomu stoja, si poriadne ani 
neprečítali, veď načo...

Tento úbohý stav by mohol človeka celkom znechutiť, keby nemyslel na 
budúce generácie, z ktorých sa predsa môže zrodiť znova niekto, kto pôjde 
dôsledne po stope bez zaujatosti, kto bude myslieť diferencovanie a brať do 
úvahy mnohé faktory, nielen to, čo sa mu hodí. Tomu sa hovorí vzdelaný, 
rozhľadený a na rôznorodosť pravdy senzibilný intelektuál.

Do roku 2013, roku storočnice Dominika Tatarku, vstúpila jediná za 
dvadsať rokov našej slobody o tomto autorovi napísaná monografická vedec-
ká práca. Slobody, za ktorú on obetoval približne toľko isto posledných rokov 
svojho života. Po prvýkrát bola uvedená na blízkej Morave, s ktorou Tatarku 
spájali veľmi úzke priateľské vzťahy. Niesla som knihu na konferenciu, ktorú 
usporiadal Ivo Pospíšil o Dominikovi Tatarkovi na Masarykovej univerzite ako 
16. ročník česko-slovenských konferencií, priamo z vydavateľstva VEDA na 
konci roku 2012. Nečudovala som sa, že sa ku knihe nediskutovalo, lebo nik 
nemal možnosť si ju prečítať a úvodný referát konferencie, ktorý som prečí-
tala o modernistickej podstate autorskej osobnosti Tatarku, ktorý polemizuje 
s nedostatočne zdôvodnenými a povrchnými charakteristikami Tatarku ako 
postmodernistu, ostal tiež takmer bez ohlasu. Prítomní totiž prevažne, nazdá-
vam sa, znova presne nevedia, čo postmoderna a moderna je, a dobré je mať 
zase jedného autora zaradeného ako postmodernistu, prečo nie? Veď zistiť to 
sa nikomu na Slovensku nebude chcieť a v zahraničí nie sú jeho texty prelo-
žené. A potom... také zbytočnosti...

Druhá prezentácia bola vlastne prvou na Slovensku vo februári 2013 
a usporiadalo ju vydavateľstvo VEDA v Kongresovom centre vedy. Niesla sa 
v štandardnom duchu, za prítomnosti mnohých osobností slovenskej vedy. 
Uvádzal ju hlavný redaktor monografie Emil Borčin, komentáre boli od prí-
tomného chartistu Miroslava Kusého, literárneho historika Vladimíra Petríka 
a Antona Srholca, ktorý odprevádzal Dominika Tatarku na poslednej ceste. 
Krátke komentáre z publika predniesli v diskusii Ján Budaj a Milan Zemko, 
ktorí Tatarku osobne poznali.

Nasledovali diskusie: v Klube nezávislých spisovateľov, kde knihu ko-
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mentoval Vladimír Petrík a historička Vlasta Jakšicová, ktorá nielen vo svojich 
výskumných projektoch, ale aj v prezentácii tejto zložitej problematiky pred-
stavuje medzi historikmi zriedkavú výnimku – vedkyňu, ktorá je dôsledná, 
s historickým vedomím a objektívnym úsudkom.

V Prahe na knižnom veľtrhu bola táto kniha najslabšie prezentovaná, na-
sledovala prezentácia v Tatarkovom rodnom kraji, v Považskej knižnici, kam 
prišli aj občania Plevníka, aby povedali okrem toho, že všetky školy sú pome-
nované po Tatarkovi, aj nepríjemnejšie veci: že na Tatarku rodáci nespomí-
najú celkom radi, pretože vraj sa im odcudzil, chodil na návštevy v klobúku 
a v dlhom plášti a neprišiel ani do krčmy...

Veľmi kultivovaná, dlhá a kvalitná diskusia bola v Artfóre na Kozej ulici 
v Bratislave s moderátorkou Ivicou Ruttkayovou, na ktorej spolu s autorkou 
vystúpil Albert Marenčin, ktorý nebojácne a neúnavne navštevoval Tatarku 
do posledných dní.

Nasledovala prezentácia v prekrásnom prostredí letnej čitárne pod Mi-
chalskou v Červenom rakovi, ktorú za SC PEN uvádzal Ireney Baláž. Sláv-
nostná a kvalitná bola prezentácia knihy v Slovenskom inštitúte vo Viedni, 
ktorá bola prvou akciou novej riaditeľky inštitútu Dr. Aleny Heribanovej. Sto 
nedožitých rokov autora pripomínalo v úvode podujatia 100 zažatých kahan-
cov a film s autorom. Napriek povodniam bola sála plná, moderátor, redaktor 
ORF M. Beňovský kládol autorke monografie zasvätené otázky o dobe a ju-
bilujúcom autorovi. Podujatie sprevádzal profesionálnym a dokonalým pred-
nesom Juraj Kukura, a keď čítal pasáž z knihy, ktorá je citovaná z Písačiek, 
aby sa v analýze knihy podporila predstava o knihe ako nie pornografickej, 
pretože v nej ide okrem sexu aj o hlboký vzťah, o zásadné veci života, o spo-
ločensko-politické otázky, ako u tohto autora vždy, dojal ho čítaný text tak, 
že nemohol chvíľu ďalej čítať... a celé publikum si uvedomilo hĺbku čítaného 
textu o vzťahu dvojice.

V Univerzitnej knižnici sa konal večer venovaný Dominikovi Tatarkovi, 
kde sa zúčastnila autorka monografie, ktorá Tatarku osobne nepoznala, a Eri-
ka Podlipná, ktorá ho poznala veľmi zblízka. Večer dotváral film, Tatarkove 
výroky a čítanie pasáží z jeho tvorby, ako i hudobný sprievod M. Železníka 
a P. Procháca.

Na viacerých z týchto podujatí bol prítomný aj syn Oleg Tatarka, ktorý je 
absolvent kunsthistórie na Karlovej univerzite v Prahe, no otcov osud sa mu 
nepríjemne zamiešal do života. K tomu však nepovedal nič. Jeho príspevok bol 
skôr vysvetľujúci a objasňujúci isté nejasnosti, na ktoré boli prítomní zvedaví... 

Medzitým vyšli recenzie na knihu od Petra Mráza, Vlasty Jakšicovej, po-
strehy a komentáre Antona Srholca, skrátená recenzia V. Petríka po slovensky 
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Stanislav Kiča: Ruja, bronz, kameň, 2012
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v denníku Pravda a úplná po anglicky v odbornom karentovanom literárno-
vednom časopise WLS. Boli nakrútené a odvysielané dve hodinové relácie 
s autorkou o tejto monografii, ktorých interview robili redaktorky rozhlasu 
Ivica Ruttkayová a Zuzana Belková. V marcových Slovenských pohľadoch 
bola publikovaná esej Dany Podrackej. Aby však zostali aj svedectvá a názory 
ľudí, ktorí Tatarku osobne poznali, prípadne by sa chceli vyjadriť k jeho dielu 
a poetike tvorby, zorganizovala autorka monografie, ktorá je aj členkou re-
dakčnej rady Slovenských pohľadov na jeho stránkach fiktívny „okrúhly stôl“ 
Dominika Tatarku, na ktorom sa zúčastnil A. Hykisch, veľmi kritický k Tatar-
kovi, žiaľ, bez argumentov, Vincent Šabík pomerne objektívne a Peter Caba-
daj, ktorý pripomenul zabúdanú tému významu Matice slovenskej a mesta 
Martin v Tatarkovom živote. Matica slovenská totiž vydala Tatarkov debut, 
Pannu zázračnicu i Farskú republiku. Z Martina však Tatarka odchádza i do 
Slovenského národného povstania. K okrúhlemu stolu prispeli v SP Dušan 
Kerný, Igor Thurzo a Martina Petríková.

Pretože „table rond“ v Slovenských pohľadoch nebol živým rozprávaním, 
usporiadala autorka monografie skutočný „okrúhly stôl“ v spolupráci s Já-
nom Budajom na Radnici mesta Bratislavy, kde boli prednesené najskôr krát- 
ke úvodné referáty a po nich nasledovala diskusia. Historické pozadie a ukot-
venie mal priniesť do tejto diskusie Milan Zemko, ktorý prv než stačil referát 
dokončiť, žiaľ, zomrel. No text, ktorý našla jeho dcéra v počítači, dokazuje 
jeho precíznu, ako vždy, prípravu. Bude to posledný publikovaný text his-
torika M. Zemka, ktorý na stretnutí okrem svojho textu prečítal Ján Budaj. 
Diskusie sa zúčastnili: Mária Bátorová, Anton Srholec, Ján Kačala, Ivan Jan-
čovič, ktorý sa ako teoretik literatúry zaoberá Tatarkovým dielom dlhé roky, 
Jozef Lysý a z publika Ondrej Sliacky. Diskusia trvala štyri hodiny, záznam 
z nej nakrútil tím pracovníkov Slovenského národného korpusu Jazykovedné-
ho ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave pod vedením Dr. Márie Šimkovej. 
Celý materiál upravila štylisticky organizátorka podujatia a jazykovo Dr. Eva 
Faithová, teda gesciu nad touto poslednou akciou v roku storočnice prevzala 
Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF UK v Bratislave. Separátne číslo 
časopisu Ústavu filologických štúdií PdF UK Philologia bude (okrem pôdy 
Slovenských pohľadov a spomínanej monografie) jediným publikovaným prí-
spevkom k storočnici Dominika Tatarku.
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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

(Dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Finančné prostriedky Rozhlasu a televízie Slovenska a majetok RTVS sa môžu 
použiť len na činnosti vymedzené týmto zákonom (ods. 3 citovaného § 20). 
Rozhlas a televízia Slovenska uhrádza výdavky spojené s činnosťou rady zo 
svojho rozpočtu (ods. 4 § 20). Okrem uhrádzania výdavkov rady Rozhlas a te-
levízia Slovenska uhrádza príspevky do audiovizuálneho fondu podľa osobit-
ného predpisu (ods. 5 § 20).

V zmysle § 21 Rozhlas a televízia Slovenska uzatvára so Slovenskou re-
publikou, zastúpenou Ministerstvom kultúry SR, zmluvu so štátom na päť 
rokov o uskutočnení určitých programov vo verejnom záujme a účelových in-
vestičných projektoch alebo o zabezpečení vysielania do zahraničia podľa § 5 
ods. 1 písm. m) a za príspevok zo štátneho rozpočtu. Podľa ods. 2 citovaného 
§ 21 je presný a záväzný rozsah a povaha vzájomných záväzkov vyplývajúcich 
zo zmluvy zo štátom na príslušný rok sa upravujú v dodatku k zmluve so štá-
tom. Dodatok k zmluve so štátom sa uzatvára v písomnej forme na jeden rok.

Rozhlas a televízia Slovenska podľa zákona č. 532/2010 Zb. z. § 22 si vy-
tvára zo zisku rezervný fond.

Z hľadiska obsahu, rozsahu a formy vyjadrenia zákonodarcom oba zá-
kony – zákon č. 308/2000 Zb. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona  
č. 195/2000 Zb. z. o telekomunikáciách a zákon č. 532/2010 Zb. z. o Roz-
hlase a televízii Slovenska – majú dominantné postavenie v duálnom mediál- 
nom systéme Slovenskej republiky a dávajú mu základný právny rámec pre je- 
ho inštitucionálnu štruktúru a fungovanie v spoločensko-politickej a právnej 
praxi.11

11 Vzhľadom na veľký rozsah zákonov a stanovený časový priestor, ako aj určený počet strán na 
publikovanie autor urobil komentár a zhodnotenie citovaných zákonov len v takom rozsahu, ako je vyš-
šie uvedené.
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V súvislosti s duálnym mediálnym systémom sa žiada upozorniť na sku-
točnosť, že globalizácia neobišla ani Slovenskú republiku. „Globálny systém 
komerčných médií je pomerne nový jav. Ešte začiatkom osemdesiatych rokov 
sme mohli hovoriť väčšinou iba o národných mediálnych systémoch. Aj keď sa 
vyvážali a dovážali knihy, filmy, hudobné diela a televízne programy, základ-
né vysielacie systémy spolu s novinovým priemyslom boli v domácom vlast-
níctve.“12 Ďalej považujem za potrebné poukázať na to, že: „Popri klasických 
médiách zaujímajú čoraz dôležitejšie postavenie nové médiá – najmä internet 
a digitálne rozhlasové a televízne vysielanie. Technologický rozvoj prináša nie-
len diferenciáciu distribučných ciest, ale aj konvergenciu médií, informačných 
technológií a telekomunikácií. Doteraz samostatné distribučné médiá ako tele-
vízia alebo noviny sú nahraditeľné internetom.“13 Pritom výrazná väčšina príj-
mov zo svetovej filmovej a televíznej produkcie, ako i z vydávania kníh a ča-
sopisov a z hudobnej produkcie je v rukách 50 najväčších mediálnych firiem, 
pričom deväť najväčších z nich dominuje vo viacerých z týchto sektorov.14 Oso-
bitne sa v tejto súvislosti žiada zdôrazniť skutočnosť, že: „Takáto koncentrácia 
vlastníctva a moci médií sa prieči akýmkoľvek normám demokracie.“15 V zá-
ujme zlepšenia fungovania a činnosti duálneho systému médií vrátane žurna-
listov i zlepšenia prístupu konzumentov-poslucháčov a čitateľov či recipientov 
k médiám sa žiada zlepšiť mediálnu výchovu a tam, kde ešte nie je, ju bezpod-
mienečne zaviesť. Osobitnú pozornosť je nutné venovať mediálnej výchove na 
školách všetkých stupňov.16 Túto významnú úlohu mediálnej výchovy môžeme 
okrem iného zdôvodniť aj tým, že v médiách sa často prezentuje násilie rôzne-
ho druhu. Toto násilie má negatívny dosah na jednotlivca (na jeho osobnosť) 
a často je spájané s dôsledkom následného agresívneho správania jednotlivca 
v jeho reálnom živote.17 V tejto súvislosti považujem za potrebné poukázať, 
ako je v literatúre definovaný pojem násilie v médiách. Autor L. R. Huesmann 

12 Brečka, S.: Nové trendy v rozvoji médií: Globalizácia. In: Médiá na prahu tretieho tisícročia. 
Zborník príspevkov z odborného seminára. Trnava 21. 11. 2002. Trnava: FMK UCM, 2003, s. 84.

13 Tamže, s. 84.
14 Tehranian, M.: Global Communication and Its Crisis. In: Journal of Communication, 4S (2), 

Spring 1995. Citované podľa: Brečka, S.: Nové trendy v rozvoji médií: Globalizácia. In: Médiá na prahu 
tretieho tisícročia. Zborník príspevkov z odborného seminára. Trnava 21. 11. 2002. Trnava: FMK UCM, 
2003, s. 84.

15 Tamže, s. 84.
16 Bližšie pozri: Matúš, J., a kol.: Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných 

školách v podmienkach Slovenskej republiky. Trnava: FMK UCM 2008. Petranová, D. – Vrabec, N., edi-
tori: Mediálna výchova pre učiteľov stredných škôl. Trnava: FMK UCM 2011, Jirák, J. – Wolek, R., edito-
ri: Mediální gramotnost: Nový rozměr vzdelávání. Praha: Vydal Radioservis, s. r. o., 2007.

17 Porovnaj: Lesková, A.: Mládež – cieľová skupina mediálneho priemyslu. In: Slovenské pohľa-
dy č. 4/2013, s. 38.
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toto násilie definuje: „... pod násilím v médiách rozumieme explicitné vizuál- 
ne znázornenie aktu fyzickej agresie jednej ľudskej bytosti voči druhej.“18 Nad-
väzujúc na tento pojem môžeme odcitovať autora Pavla Dinku z jeho knihy:  
„... manipulácia médií je veľmi blízka násiliu, nie však fyzickému (aj keď ho 
môže vyvolať), lež myšlienkovému, ktoré môže obrátiť náš život z hľadiska 
hodnotovej orientácie úplne naruby.“19 Zabránenie osvojovaniu násilia produ-
kovaného médiami si vyžaduje uskutočňovanie najmä mediálnej výchovy, a to 
nielen na školách všetkých stupňov, ale i v rodinách. V rámci mediálnej výcho-
vy sa žiada viesť poslucháčov-„žiakov“ ku kultivovanému správaniu a k správ-
nej hodnotovej orientácii. To znamená viesť ich k poznaniu a osvojeniu vše-
obecne uznávaných hodnôt, ako je napríklad morálka, čestnosť, spravodlivosť, 
tolerancia, pravdovravnosť, resp. uznávanie a obhajovanie pravdy a ďalších 
občianskych cností. Okrem uvedeného by mediálna výchova mala viesť svojich 
poslucháčov-„žiakov“ k vzdelanosti, k rešpektovaniu humanizmu a princípov 
demokracie a takisto ľudských a občianskych práv a slobôd, ako i kultúrne-
ho správania človeka k človeku.20 Mediálna výchova na školách i v rodine by 
mala okrem už uvedeného smerovať k tomu, aby poslucháči-„žiaci“, resp. reci-
pienti vedeli selektovať informácie a zábavu z hľadiska hodnotového systému, 
a to konštruktívne a zodpovedne posúdiť veľký pretlak zbytočných informácií, 
a pritom rozpoznať vymyslené polopravdy, klamstvá a rôzne aféry a tak od-
mietnuť úmyselne zakrytý objektívny pohľad médií na reálne procesy každo-
denného života ľudí našej spoločnosti.21 Vychádzajúc z potreby uskutočňovania 
mediálnej výchovy v Slovenskej republike „v roku 2010 vzniklo Centrum me-
diálnej gramotnosti (IMEC), ktoré je prvou inštitúciou na Slovensku spájajú-
cou aktivity a iniciatívy vzdelávania o mediálnej výchove.“22 V súvislosti s ana-
lýzou a hodnotením mediálneho (duálneho) systému v Slovenskej republike 
sa žiada upozorniť na významnú skutočnosť: „Moc modernej spoločnosti sa 
čoraz viac spája s informáciami. Čím viac niekto vie o inom, tým viac ho mô- 
že ovládať. Spoločenská moc, ktorá vie menej, má menej informácií než iná 

18 Huesmann, L. R.: Násilie na obrazovke a násilie v reálnom živote: pochopme súvislosti. In: 
STOP násiliu v programoch TV! Bratislava, STV, 1997, s. 86 – 87. Citované podľa: Lesková, A: Mládež – 
cieľová skupina mediálneho priemyslu. Slovenské pohľady č. 4/2013, s. 39.

19 Dinka, P.: Slovenské masmédiá – metódy manipulácie. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku sloven-
ských spisovateľov, 2008, s. 25.

20 Lesková, A.: Mládež – cieľová skupina mediálneho priemyslu. In: Slovenské pohľady č. 4/2013, 
s. 40 – 41.

21 Dinka, P.: Slovenské masmédiá – metódy manipulácie. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku sloven-
ských spisovateľov, 2008, s. 16.

22 Lesková, A.: Mládež – cieľová skupina mediálneho priemyslu. In: Slovenské pohľady č. 4/2013, 
s. 47.
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štruktúra spoločnosti, prestáva byť mocou. Od toho, kto, v akom rozsahu, 
kedy a akými informáciami môže nakladať, závisí hierarchia spoločenských 
štruktúr a vzťahov, vplyv, bohatstvo a ďalšie všeobecne uznávané hodnoty.23 
Ďalej treba zdôrazniť: „Nakladať s informáciou v hromadných informačných 
prostriedkoch spravidla znamená subjektivizovať ju pred uverejnením infor-
mácie s ňou manipulovať. Podfarbovať, dofarbovať, okresávať, dotvárať infor-
máciu.“24 Nadväzujúc na skutočnosti, ktoré súvisia s mocou médií a jej vply-
vom i na moc spoločnosti, považujem za potrebné poukázať na to, že: „Každý, 
kto v masových médiách pôsobí, si musí vždy uvedomovať, aké dôsledky má 
zverejnenie informácií a veľmi zodpovedne posudzovať realizáciu práva na 
informácie v praxi. Je potrebné vždy mať na zreteli, aké dôsledky môže mať 
zverejnenie aj pravdivej informácie či pravdu skresľujúcej informácie. V tejto 
súvislosti možno hovoriť aj o určitých morálnych aspektoch práce novinára či 
redaktora a o ich etickej zodpovednosti.“25

Žiada sa poukázať na skutočnosť, že s fungovaním a činnosťou médií vlád- 
ne nespokojnosť v Slovenskej republike, a to najmä zo strany občanov, ved-
cov a politikov, ale aj v členských štátoch Európskej únie. Na túto skutočnosť 
kriticky poukázal významný vedec Jürgen Habermas v jednej časti eseje na-
zvanej Nespokojnosť s politicko-mediálno triedou, v ktorej píše: „Médiá nie sú 
nezúčastnené na poľutovaniahodnej zmene podoby politiky. Na jednej strane 
sa nechajú politici zvádzať nežným donútením médií k unáhleným sebainsce-
náciám. Na druhej strane sa ľudia zodpovední za podobu médií sami nechajú 
nakaziť chvatom tohto okazionalizmu.“26 Ďalej citovaný autor píše: „Bodrí 
moderátori a moderátorky v početných televíznych talkshows vytvárajú so 
svojím stále rovnakým osadenstvom takú kašu názorov, ktorá i toho posled-
ného diváka oberie o nádej, že by pri politických témach ešte mohli jestvovať 
dôvody, ktoré sa rátajú. Občas však ukazuje relácia ARD Pressclub na prvom 
kanáli, že sa to dá robiť aj inak.“27 Pritom môžeme ešte upozorniť aj na nega-
tívnu skutočnosť v médiách, ktorá existuje v Nemecku a na ktorú poukazuje 
Jürgen Habermas, keď píše: „Treba uznať, že v medzinárodnom porovnaní sa 
naša kvalitná tlač vonkoncom nevyníma zle. Ale aj tieto špičkové médiá ostá-
vajú postihnuté okolnosťou, že mediálna trieda zrastá dovedna s politickou 
triedou – ba ešte je aj hrdá na pasovanie na rytiera.“28

23 Drgonec, J.: Tlačové právo na Slovensku. Bratislava: Archa, spol. s r. o., 1995, s. 7 – 8.
24 Tamže, s. 8.
25 Vojčík, P. – Miščíková, R. – Botík, M.: Mediálne právo. Trnava: FMK UCM, 2004, s. 3.
26 Habermas, J: K ústave Európy. Eseje. Bratislava: Kalligram, 2012, s. 138.
27 Tamže, s. 138.
28 Tamže, s. 138 a 139.
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n

Z hľadiska masmediálneho práva sloboda výmeny a šírenie informácií 
vo verejnoprávnych, ako i v komerčných médiách je kauzálne spätá s činnos-
ťou a pôsobením médií vôbec, ale aj s uplatňovaním ľudských a občianskych 
práv a slobôd, s rozvojom kultúry, kultúrnej, sociálnej a hospodárskej politiky. 
Slobodná výmena informácií, názorov, mienok, prejavov by sa nikdy nemala 
stať výlučnou súčasťou podnikania, ale ani nijakých manipulácií (napríklad 
straníckej politiky, záujmov privatizácie). Politika má vytvárať priestor pre 
optimálne podmienky slobodnej výmeny informácií ako fundamentálneho 
predpokladu formovania a rozvíjania demokratickej občianskej spoločnosti, 
ktorá však ešte vždy nie je samozrejmosťou v Slovenskej republike.

Politika má minimalizovať hospodárske, finančnícke, skupinové a iné zá-
ujmové vplyvy na fungovanie komunikatívnych funkcií médií, a to tak verej-
noprávnych, ako aj súkromných – komerčných –, ako ich stanovuje právny po-
riadok SR. Zákonodarca – NR SR – by mal sledovať ich meniace sa vývinové 
možnosti a adekvátne ich modifikovať, a to tak, aby to zodpovedalo rozvoju 
demokracie a ochrane ľudských a občianskych práv a slobôd.

V epoche rastu dôležitosti a pôsobnosti médií vďaka permanentnému 
rozvoju mediálnej techniky a elektroniky, ktoré formujú špecifické mediálne 
prostredie súčasnej slovenskej spoločnosti, ktorá dostáva špecifický mediálny 
charakter, je potrebné komplexne skúmať okrem iných subjektov aj na na-
šej fakulte. Žiada sa pritom upozorniť na skutočnosť, že všetky naše analýzy 
a právne opatrenia či odporúčania regulácie v podmienkach demokratického 
právneho štátu musia vychádzať zo skúsenosti a vedeckého poznania. Treba 
pripomenúť, že sme doteraz úplne nezvládli a ani nezvládame optimalizovať 
duálny mediálny systém právnych regulácií komunikačných celospoločen-
ských procesov vylučujúcich jednostrannosti, manipulácie a selektívnosť šíre-
nia informácií. Expanzívny vývin mediálnej spoločnosti neobyčajne stupňuje 
aj úlohy súvisiace s komplexnosťou nadobúdania a rozvoja mediálnych kom-
petencií29 na oboch póloch mediálnej komunikácie – na póle produkcie i re-
cepcie, vysielania i prijímania, platí to o celku spoločnosti občanov, pravdaže 
osobitne o mladých konzumentoch. Aj tu sa ukazuje, že aj masmediálne právo 
má pomáhať pestovaniu hodnôt prostredníctvom médií, vedomia univerzálne 
platných a uznávaných, ale aj hodnôt slovenskej identity kultúrnej, sociálnej, 
jej miesta v Európe a vo svete vôbec. Procesy internacionalizácie, globalizácie 
by mali aj tu rešpektovať oba póly: univerzálny i lokálny, napokon, žijeme 

29 Bližšie o mediálnych kompetenciách pozri monografiu: Poláková, E.: Mediálne kompetencie. 
Trnava: FMK UCM, 2007, s. 11 a nasl.
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zväčša „in loca“. Aj médiá a ich celospoločenská báza musia vystupovať proti 
radikálnym excesom akýchkoľvek typov. Ak budú iba napomáhať zvyšovanie 
chaosu, musíme ako spoločnosť rátať s narastaním všeobecnej spoločenskej 
dezintegrácie. Mediálna výchova mládeže, politická výchova občanov, kul-
túra spolunažívania patria dnes k centrálnym témam výchovy a vzdelávania 
vôbec, osobitne mediálnej a právnej edukácie.

Zoči-voči realite médií treba aj z právneho hľadiska, resp. z masmediál-
neho práva, vytvárať predpoklady zachovania hodnôt klasického žurnalizmu, 
jeho foriem, nosičov, ale dnes už aj novinárov ako profesie. Digitalizácia a jej 
technicizmy by nemali eliminovať tradíciu kultúrnych techník klasického žur-
nalizmu, ale nie na poslednom mieste ani právnej argumentácie, ktoré sú také 
dôležité pre európsku mentalitu. Ukazuje sa, že novinári a právnici Európskej 
únie aj tu musia postupovať spoločne.

Sloboda informácií implikuje presnosť a úplnosť, ktoré zahŕňajú všetky 
uvádzané i ďalšie nové predpoklady ich šírenia v epoche infotechnológií, kto-
ré ovplyvňujú aj ľudské vedomie, racionalitu myslenia, jeho celistvosť. Slo-
boda je tu bytostne spätá so zodpovednosťou, ktorú chápeme aj ako právnu 
kategóriu prvej dôležitosti. Je tu väzba medzi slobodou, pravdivosťou a otvo-
renosťou. Sú to nevyhnutné dimenzie uchopovania a tlmočenia celku faktov, 
ktorý predpokladá otvorenosť, diskusiu, kritiku, sebakritiku, korigovateľnosť. 
Iba tak sa formuje otvorená a vyvážená mediálna verejnosť a demokratická 
občianska spoločnosť, jej báza na princípe participatívnosti občanov, partici-
pácie ako významného politického princípu. Iba otvorená a pluralitná komu-
nikácia umožňuje utváranie, formovanie, rozvíjanie nedeformovanej verejnej 
mienky, ktorú v každom prípade musia sledovať verejnoprávne i súkrom- 
né – komerčné – médiá. Pritom treba zdôrazniť skutočnosť, že nezastupiteľné 
miesto má funkcia kritiky a kontroly, a to zo strany práva, štátu, inštitúcií 
(nie na poslednom mieste vedeckých, akademických). Ich uplatňovanie sťažu- 
je politická moc, ekonomické a ideologické tlaky (koncentrácie záujmov všet- 
kých druhov), mediálna monopolizácia, a to aj nadnárodná, a takisto globali- 
zácia.

V našej spoločnosti a štáte sa zápasy o slobodu výmeny informácií nikdy 
neskončia, je to aj permanentná výzva pre masmediálne právo – strážcu práva 
na informácie. Každý systém, ktorý sa neriadi pravidlami, sa sám podkopáva 
a odbúrava, pretože ho napokon pohltí chaos a anarchia.

Záverom môžeme konštatovať, že napriek všetkým pozitívam, ktoré pri- 
náša a má duálny mediálny systém Slovenskej republiky pri naplňovaní svojho 
poslania a funkcií, má ešte i určité deficity v rozvoji a upevňovaní demokra-
cie, a osobitne pri zdokonaľovaní mediálneho systému, pri právnej regulácii 
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a samoregulácii, pri dodržiavaní autorských a osobnostných práv, pri dodr-
žiavaní etického kódexu žurnalistu, pri uskutočňovaní mediálnej výchovy, pri 
odstraňovaní mediokracie, pri vytváraní optimálneho mediálneho prostredia 
a pri odstraňovaní rôznych manipulácií pri svojej činnosti a vôbec pri dodr-
žiavaní a ochrane ľudských a občianskych práv a slobôd. Pritom sa žiada, aby 
všetci pracovníci pôsobiaci v mediálnom systéme niesli zodpovednosť za svoje 
konanie a činnosť. Okrem uvedeného sa ďalej žiada poukázať na skutočnosť, 
že: „Tvorcovia televíznych relácií musia svoje programy konštruovať tak, aby 
bolo rozlíšiteľné medzi skutočnosťou a názormi, pravdou a fikciou. Ako tvor-
covia programov musia zodpovedať za to, aby ich výpovede o skutočných uda-
lostiach, pokiaľ sa týkajú konkrétnych osôb, boli trefné a nie zneucťujúce.“30 
Ďalej sa od televízie žiada: „Nositelia spoločenskej a štátnej moci musia byť 
zo strany televízie informovaní o životných podmienkach jednotlivcov, silných 
a slabých stránkach v štruktúre spoločnosti, účinnosti štátnych rozhodnutí, 
mienke dotknutých, a to čo najtrefnejšie a najobsažnejšie.“31 Nadväzujúc na 
uvedené úlohy televízie sa žiada upozorniť: „Verejnoprávne rozhlasové inšti-
túty (vysielatelia) majú ponúkať celú programovú ponuku, ktorá zodpovedá 
ústavnoprávnym požiadavkám na nezávislú, slobodnú a obsažnú súkromnú 
a verejnú mienkotvorbu v načrtnutom zmysle. Verejnoprávne rozhlasy teda 
musia byť právne samostatné a nezávislé od štátu: pre ich osobitné programo-
vé úlohy sú oprávnené požadovať rozhlasové poplatky od domácností za pri-
pravené zariadenia (za to, že majú doma prijímač), aby si udržali primerané 
technické, organizačné a personálne podmienky na fungovanie.“32

Vychádzajúc z uvedenej analýzy a hodnotenia právnej úpravy duálneho 
mediálneho systému v Slovenskej republike a z jeho fungovania v spoločen-
sko-politickej praxi, ako i napriek jeho deficitom pri plnení jeho zákonných 
funkcií a úloh či nedostatkom v činnosti a financovaní, môžeme záverom kon-
štatovať, že mediálny systém je životaschopný a ďalej spôsobilý zdokonaľovať 
svoju činnosť a fungovanie pri budovaní slovenskej demokratickej spoločnosti 
a právneho štátu.

30 Ruth Blaes / Gregor A. Heussen (Hg.): ABC des Fernsehens. Konstanz: UVK Medien (Reihe 
Praktischer Journalismus), 1997, s. 35.

31 Tamže, s. 36.
32 Tamže, s. 40.
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ROZHĽADŇA
PRE SLOVENSKÉ POHĽADY
PÍŠE JURAJ BINDZÁR

„Využiť minulosť ako nástroj zmeny, to je čosi, s čím som sa u ľudí ešte nestretol. Zato som 
však mal veľa príležitostí byť s poľutovaním pri tom, ako mnohí minulosť napodobňujú a utápajú 
sa v nej bez vývoja. Len čo som pochopil určujúci princíp, začínam ho obmieňať a prispôsobovať 
okolnostiam. Vo chvíli, keď som pravidlo prijal, už sa usilujem zmeniť ho.“

Č Í N S K Y  M A L I A R  A  M N Í C H  K C H U - K U A , 1 6 7 0

LAMENTO JEDNÉHO STAROMILCA
(... ešte vždy o dramaturgii...)

Pred časom som si spomenul na dávnu prednášku Petra Karvaša, v kto-
rej sa z pozície profesorskej katedry a trochu v nadnesenom tóne viedla semi-
nárna debata o tom, čo všetko môže byť i býva dramaturgujúci činiteľ, teda 
– okrem dramaturga. Postuláty nám vychádzali všakovaké a pre nás študen-
tov boli asi najzaujímavejšie tie najabsurdnejšie (upratovačka umýva chodbu 
vechťom a okoloidúci činoherný dramaturg sa pošmykne, dopadne na zadok 
a namiesto Pirandella zaradí do dramaturgického plánu Goldoniho... alebo 
opačne... a iné a podobné fajnovosti).

Vtedy sa však najmä, ak si dobre spomínam, vášnivo diskutovalo o divác-
kej dramaturgii ako o spoľahlivej metóde prirodzeného výberu, teda o tom, 
čo sa divákovi páči a čo nie, kedy príde do divadla divákov veľa a na ktorého 
autora a kedy málo či žiaden. Áno, samozrejme, je to populárny trhový me-
chanizmus v divadelných či divadelnícko-podnikateľský aspekt prevádzkova-
nia divadla ako firmy.

Lebo kým sa podľa stredoeurópskeho, teda nemeckého predobrazu 
a vzoru stala persona dramaturga po autorovi a režisérovi tretím tvorcom in-
scenácie (ale stávalo sa a stáva sa, že i tvorcom prvým či priam stvoriteľom), 
eo ipso významným spolutvorcom diváckeho divadelného zážitku, dovtedy 
to bol divák, kto tým najprirodzenejším spôsobom formoval a profiloval dra-
maturgiu divadla. A práve touto optikou a krajnou dvojpólnosťou kasaštyku 
a prepadáka sa divadelní intendanti a direktori odjakživa mučili a trápili dra-
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maturgov a vyžadovali, aby sa pri tvorbe repertoáru riadili predovšetkým di-
váckymi chúťkami.

(Takže ak sa chystali uviesť Čakanie na Godota alebo Stoličky, lebo oba 
tituly uviedli v Čechách takmer v každom divadle, a už zasa hrozí, že budeme 
100 rokov za opicami, tak riaditeľ nakoniec prikývol a súhlasil, ale druhá časť 
súboru už aj začala skúšať Mirandolínu alebo – keď už bolo naozaj zle – Strídža 
spod hája. A výsledok býva vždy rovnaký: na tretej repríze Godota, ktorý mal 
v novinách dve skvelé kritiky a jeden kritik dokonca pochválil ambicióznu dra-
maturgiu! – v hľadisku pre štyristo divákov bolo platiacich divákov 37, z toho 
boli tri uvádzačky a vrátnik. Mirandolína bola ešte na pätnástej repríze stále 
vypredaná a hrala sa potom ešte dve sezóny. Takže vyrátať si z tohto príkladu, 
ktorý titul je pre divadlo užitočnejší, to vedel a vie každý divadelný direktor či 
intendant. To je extrémny príklad diváckej dramaturgie v štátom dotovanom 
divadle mimo Bratislavy v roku 2012 či 2013. A na margo problému ešte zaci-
tujem Bertolta Brechta: „Divadlo je predovšetkým zábava.“)

Tvárim sa, že zástup neveriacky hlavou krútiacich erudovaných a pro-
movaných divadelných vedátorov nevidím.

n

Keď sa potom sem-tam začali objavovať aj isté exkluzívne, povedzme 
„umelecké“ inscenácie niektorých ambicióznych divadelných intelektuálov, 
stalo sa podľa avantgardnej optiky poloprázdne či prázdne hľadisko divadla 
obrazom vycibreného dramaturgického vkusu. Viacerí sme sa takýchto kolek-
tívnych a stiesňujúco trápnych okamihov zúčastnili, ja osobne viackrát, či už 
ako páchateľ alebo ako obeť.

Je to trpká medecína.
Toto sa takmer bez zvyšku dá povedať i o dramaturgii hraného filmu; 

čas, ten absolútne spoľahlivý a spravodlivý hodnotiaci činiteľ, preveril a zhod-
notil mnohé v časoch vzniku vychytené a oslavované kunstštyky, ktoré sú dnes 
už len neľútostným dokumentom o ctižiadostivých špekulantoch, ktorí vyrába-
li tie akoby sofistikované gýče pre pologramotných snobov a kaviarenských tá-
rajov, často s akademickým a veľmi odborným titulom. Vlastne nič nové, nie?

n

„Profilová dramaturgia“ či dramaturgia profilujúca repertoár, poetiku, 
štylistiku či inscenačné tvaroslovie súboru, scény či divadla bývala kedysi ná-
vesťou, semaforom, orientačnou tabuľou či vývesným štítom, z ktorého sa bo- 
lo možné, ak nám to veľmi chýbalo, dozvedieť, akým smerom sa partia kome-
diantov uberá. O čo sa bude zasadzovať, proti čomu brojiť a prečo.
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Bratislavské Divadlo na korze, pražské Divadlo Na zábradlí, Činoherný 
klub, liberecká Ypsilonka, bratislavská Nová scéna s dramaturgom Stanom 
Mičincom, krátko i pražské Krejčovo Divadlo za branou alebo, naopak, celé 
desaťročia, pražská Viola – to boli zoskupenia tvorivých ľudí od hercov, reži-
sérov, scénografov, dramaturgov až po kmeňových autorov.

Vyhranená a jasne čitateľná dramaturgia vždy stála, stojí a bude stáť 
za profilovými inscenáciami: Mičincov Majakovskij, Lokvencovej Horúci kú- 
peľ či Studená sprcha, NS Bratislava, Smočkov Piknik, Činoherný klub Praha, 
Krejčov Lorenzaccio, Godot v Divadle na korze či Kráľ Ubu v Divadle Na zá-
bradlí...

A preto sa takýchto kompaktných umeleckých, teda myšlienkových for-
mácií kulturtrégri, cenzori a strážcovia ideologickej čistoty minulých čias tak 
obávali, preto ich systematicky deštruovali, mali oni vo svojej kolektívnej jed-
notiacej cieľavedomosti jedinečnú silu, razanciu i odolnosť.

... a teraz dovoľte spomenúť tristný zážitok týchto dní... Jedno slovenské 
bábkové divadlo uvádza v jedno predpoludnie na námestí rozprávku s báb-
kou zo zemiaka, popoludní voľne organizované vodné šantenie pre staršie bá-
bätká v pršipláštikoch a gumáčikoch – roztomilí sú tí zlatúšikovia! – a večer 
drsnú a dnes už dávno smutne bezmocne vulgárnu šarádu Jeana Geneta Slúž-
ky, ktorá mala pred päťdesiatimi rokmi razanciu divadelného škandálu, ale 
dnes ešte vždy úsmevne dokladuje európske dramaturgické ambície štátom 
financovaného bábkového divadla. Prosím. Druhý deň hrá toto bábkové diva-
dlo popoludní pre divákov od troch rokov o kocúrovi v čižmách a večer drá-
mu exkluzívnej a vychytene Elfridy Jelinek Milenky. A tretí deň to bude tiež 
voľačo pre detičky, sme predsa bábkové divadlo, nie? Ale večer to bude extra 
maškrta: Kafkova Premena. Uznáte, vážení čitatelia či potenciálni diváci, že je 
to vskutku nevídaný dramaturgický rozptyl, však?

(A čo teda spája túto usilovnú a kŕčovito silenú divadelnú manufaktúru so 
slovenským obecenstvom? O čo sa to tu my komedianti bez bázne a hany usilu-
jeme? Demonštrovať svoju pohotovú famóznu viacúčelovosť? Predvádzame, že 
nám netreba ten jediný originálny kľúč k tajomstvám života, k tajomstvám detí 
ani k trinástym komnatám dospelých, lebo my máme kľúč univerzálny, pakľúč, 
teda šperhák? A čo spája tých hercov s režisérmi a pozoruhodne ambicióznou 
dramaturgiou? Čo nás spája? Nič. Alebo čosi predsa len: zamestnanie. Pracovné 
miesto, čo je dnes kredit a výhra. Veď hej.)
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EX LIBRIS

OPUS MAGNUM ALFREDA DÖBLINA
a rozpaky a zmätok v mysli i v duši čitateľa

Viackrát som sa už v Rozhľadni obdivne a s nadšením zmienil o románe 
tohto autora Valdštejn (Wallenstein,1920), čo je sugestívny expresionistický 
koncert na motívy životnej anabázy Albrechta Valdštejna, pozoruhodnej eu-
rópskej osobnosti 17. storočia, a uviedol som pri tej príležitosti i to, že v slo-
venčine, žiaľ, máme zatiaľ iba autorov neradostne podenkový román Hamlet, 
čiže Dlhá noc sa končí (Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende, 1956), 
ktorý autor napísal po svojom opakovanom návrate do Nemecka, už ako ob-
čan a prominent vtedajšej NDR, v poslednom roku života. Rovnako je po ce-
lom svete známy i jeho pozoruhodný berlínsky živočíchopis Berlín – Alexan- 
drovo námestie (Berlin Alexanderplatz,1929), o čo sa iste zaslúžil i trinásťho-
dinový film, ktorý podľa románu nakrútil osvietený enfant terrible „nového 
nemeckého filmu“ scenárista a režisér R. W. Fassbinder.

Autorskými ambíciami a veľkolepo koncipovaným zámerom na prvý po-
hľad zaujme i trojdielny románový opus Amazonka – Amazonas: Die Fahrt ins 
Land ohne Tod (Krajina, kde sa nezomiera, 1937), Der blaue Tiger (Modrý ti-
ger,1938) a Der neue Urwald (Nový prales, 1948). Je to posledné dokončené 
veľké dielo spisovateľa.

Tretia časť románového cyklu vyjde po jedenástich rokoch od vzniku pr-
vého, čo už samo osebe čosi avizuje, o čomsi vypovedá. A tých jedenásť ro-
kov, ktoré prevrátili svet a najmä Európu hore nohami, a najstrašnejšia voj-
na v dejinách, ktorú Nemecko dalo svetu a pre ktorú sa krajina ocitla v rui-
nách a následne sa rozdelila, tých jedenásť rokov sa v živote psychiatra a spi-
sovateľa Alfreda Döblina (1878 – 1957) neodmysliteľne, jednoznačne, výraz-
ne a nezmazateľne, dovolím si konštatovať, že markantne a tragicky, zobrazi-
lo i na jeho veľrománe. Žiaľ.

Majestátny oblúk monumentálneho sujetu tých v skutočnosti troch ro-
mánov sa klenie od čias legiend bojovného matriarchátu v zaoceánskych pra-
lesoch tajomných dŕžav Nového sveta za oceánom až po jemne pikareskný 
román s danosťami Červenej knižnice zo strednej Európy.
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n

Alfred Döblin: AMAZONKA (Amazonas)
Z nemčiny preložil Hanuš Karlach
Barrister & Principal, Brno 2012

Conquistadori – masoví lúpežní vrahovia v službách španielskych či por-
tugalských kresťanských kráľov – zaplavujú nekonečné územia Novej Indie 
a na tých istých lodiach, na ktorých sa doplavili spoza mora, prichádzajú na 
toto panenské územie i poslovia kresťanstva – mnísi. Najprv sú to domini-
káni, neskôr jezuiti a medzi surovými dobyvateľmi a služobníkmi Krista od 
prvej chvíle vznikajú nezmieriteľné rozpory. Legendárny dominikánsky mních 
a neskôr biskup Bartolomé de las Casas (1484 – 1566), ktorého dramatický 
osud je jednou z nosných línií prvej časti Döblinovej románovej trilógie, za-
nechal niekoľko spisov, autenticky farbistých i desivých dokumentov o maso-
vom vyvražďovaní domorodcov na území dnešnej Latinskej Ameriky, spolu so 
sugestívnymi výjavmi na rytinách iného dobového tvorcu grafika a maliara 
Theodora de Brya (1528 – 1598) – Brevísima relación de la destrucción de las 
Indias,1552. Las Casas bol Indiánmi uctievaný, jeho permanentný spor s vra- 
žednými komandami conquistadorov mal nakoniec za následok, že ho pred-
stavitelia inkvizície povolali späť do Španielska a rázne mu pohrozili.

Podobný osud v týchto končinách mali jezuiti, najprv v spolupráci s por-
tugalskými kolonizátormi zakladajú osadu Piratininga (Sao Paulo), potom Rio 
de Janeiro, ale neskôr, keď sa postavia proti drastickému spôsobu vládnutia 
portugalských guvernérov, sa konflikt dramatizuje, ich predstavitelia (Antó-
nio Vieira) sú prenasledovaní, násilne odvlečení do Lisabonu a až po zásahu 
pápeža Klementa IX., ktorý sa ešte pred smrťou stihol jezuitov v Brazílii za-
stať, príde dočasné uzmierenie s portugalskou svetskou a vojenskou mocou.

n

To sú v zjednodušenej podobe autentické historické deje, tvoriace osno-
vu dvoch Döblinových románov, ktoré vyšli tesne pred druhou svetovou voj-
nou a spôsobili v literárnom svete senzáciu, a zasa sa zdvihlo niekoľko hlasov, 
ktoré navrhovali Alfreda Döblina na Nobelovu cenu za literatúru. Závistlivo 
dodávam, že Česi vydali prvý český preklad Krajina, kde sa nezomiera (Die 
Fahrt ins Land ohne Tod) už rok po prvom vydaní (1937).

(Mimochodom, tento román, prvý v rade, je divokrásny, strhujúci, ale také 
úžasné dielo a tá jedinečná rozkoš z čitateľského zážitku, to sú zároveň číha-
vé riziká, to je ono nebezpečenstvo, ktoré ambicióznemu autorovi hrozí, ak sa 
rozhodne po takomto obdivuhodnom a úspešnom románe napísať pokračovanie. 
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A práve to sa v prípade uvádzanej trilógie udeje a odvážny čitateľ, akým som bol 
asi i ja, sa odovzdane vydá ďalej.)

Najprv sa v druhom románe Modrý tiger (1938) ako čitateľ dočkáte po-
kračovania kolonizácie Nového sveta, príbeh síce v historicky danom časo- 
priestore napreduje, variácie besného ľudského vraždenia sú i naďalej bez ob-
medzenia, len sa obmenia názvy mníšskych rádov či práve vládnucich panovní-
kov, ale deje a hrdinovia sa už opakujú, splývajú v jeden monumentálny obraz 
apokalypsy, čas teda pokročí a na konci románu sme zrazu v Európe, v Poľsku(!) 
sa trojica jasnozrivých Európanov – Mikuláš Kopernik, Giordano Bruno a Gali-
leo Galilei – odváži príkro neveriť dogmám a svetabeh by sa hádam mohol za-
čať riadiť aj rozumom, ibaže všetko je napokon akosi inak... a hmla ako opona 
milosrdného zabúdania, záchovnej zhovievavosti a pohodlnej ľahostajnosti nás 
od tej pradávnej nepeknej človečenskej minulosti bezpečne zvukotesne oddelí 
a v treťom románe Nový prales (1948) sa s počudovaním a zmätene ocitneme 
v krehkej spleti akýchsi záletníckych pletiek pánov a poveterných slečien(?!) 
a... a chvíľu sme v Nemecku, kde sa ambiciózny kaprál začína vyhrážať svetu, 
a zasa pokračujú akési prostoduché milostné deje a zrazu tu máme ľúbostný 
príbeh a žiarlivého pofrancúzšteného Poliaka, ktorý zabije a je odsúdený na 
galeje tam kdesi v džungli, a autor nás teda ide zavliecť do pralesov, kde sa valí 
tá všemocná Amazonka... a... tu som to, vážení čitatelia, už vzdal...

(Iste sa nájdu literárni vedátori, predovšetkým asi nemeckí, ktorí vo ve-
decky fundovanom diele zásadne a objavne rozkryjú/?/ tie záhady a pomenujú 
ono autorské mystérium, ktoré spôsobilo, že to rozsiahle, ambiciózne a sprvoti 
i fascinujúce Döblinovo mravopisné podobenstvo v priebehu desaťročí, keď vzni-
kalo, napokon stratilo silu elementárnej pravdivosti a na niektorých kritických 
miestach sa samospádom bezradnosti menilo až na karikatúru... Napriek tomu 
vám, vážení čitatelia, najmä vám zvedavým, čo sa nedáte len tak odradiť, tento 
román zásadne odporúčam, o to väčšmi, že sú i také názory, že tento veľromán 
je dielo mimoriadne. Je to možné.)

n

O TRESTE SMRTI,
o katovskom remesle
a jednom pozoruhodnom filme

Oko za oko a zub za zub,
hovoria odporcovia trestu smrti.
To ale nie je spravodlivosť,
to je pomsta nehodná kresťanskej civilizácie.
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Ak vezmeme život vrahovi – obeť neobživne.
Dve krivdy rozhodne nestvoria spravodlivosť.
(Ambrose Bierce)

Trest smrti pretrváva po stáročia,
vylepšujeme ho barbarskými vynálezmi
a chceme zločinnosti čeliť. Márne.
Zločin žije a darí sa mu.
(Albert Camus)

Všetko to zabíjanie nie je žiadna spravodlivosť.
Je to iba pomsta.
(Albert Pierrepoint)

Citáty, ktorými uvádzam tieto svojím spôsobom makabrálne poznámky 
či znepokojujúce čítanie pre niekoho asi nie veľmi príjemné, teda: príjemné 
asi pre nikoho, majú avizovať moju dnešnú temnú tému, a to tému, ktorá si 
ma z času na čas vždy znova vyhľadá, nájde si ma a zasa ma pristihne nepri-
praveného, ako možno i mnohých z vás, vážení. Teda: zabíjanie ľudí ľuďmi 
ako prezentačne pyšný nástroj tej našej človečenskej spravodlivosti.

Dva z vyššie uvedených citátov sú od spisovateľov intelektuálov, tretí od 
majstra kata zo známej britskej katovskej famílie Pierrepointovcov, ich naj-
mladší, Albert, bol v 20. storočí asi najpracovitejší kat Európy.

Priznám sa – a asi nebudem celkom sám, koho kati, tie temné bytosti, 
muži, ktorí z moci im daného úradu a z moci svojej profesie takmer denne 
obcovali s násilnou smrťou, vydávanou za rezultát spravodlivosti –, že ma tie 
tragické človečenské monštrá odjakživa fascinujú. A dramatické príbehy ich 
životov sú po stáročia osnovným a bohato štruktúrovaným fabulačným mate-
riálom ich memoárov, románov, divadelných hier či filmov.

(Mních a katova dcéra/Bierce, Kat/Mácha, Bosenský kat/Risojevič, Maj-
ster kat/Bielik, Katova pieseň/Meiler, Kat nečaká/Fried, Tieň šibeníc, Posledný 
kat/Shergold).

n

Dovoľte krátky, zbežný pohľad na tú prastarú a zatiaľ to vyzerá, že več-
nú(?) a nenahraditeľnú(?) profesiu, ktorá s nami prežíva po tisícročia naprieč 
vekmi či vierovyznaniami, bez ohľadu na práve ctené princípy morálne či pa-
nujúce mravy. Tak ako remeslá a odbornosti vojenské, kuchárske kňazské i le-
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kárske či odbornosti pouličných remeselníčok úžitkovej lásky je tu i remeslo 
katovské, ktoré asi ale nikdy nemalo zlaté dno. Aj keď, no...

(Na margo: Distingvovaný, ak teda môže byť kat distingvovaný, majster po-
pravného remesla už spomínaný džentlmen Albert Pierrepoint mal podľa niekto-
rých zdrojov na konci svojej aktívnej činnosti, niekedy v päťdesiatych rokoch, 
nahonobených 500 000 libier, čo je sakramentsky slušný peniaz, aj keď predsta-
viť si, ako ich zarobil a nahonobil, nám bude veľmi zaťažko. Mne sa to nedarí.)

Vo všeobecnosti mali kati v rôznom čase, v rôznych kultúrach či kraji-
nách rôzne sociálne postavenie, žili s biľagom nečistých bytostí, ktoré nám 
síce slúžia a chránia nás pred zločincami a vrahmi tým, že ich vraždia, za čo 
im platíme, ale nie sú pre nás nič viac ako deratizátori.

V historických obdobiach patrilo v stredoeurópskych krajinách ku ka-
tovským povinnostiam i čistenie kanálov, hubenie potkanov či túlavých psov 
a mačiek a sadzby boli rovnako presné, ako keď majster na požiadanie pan-
stva či sedrie odtínal tortúrovaným zločincom prsty. Spomínate na útrpné 
výsluchy slúžok grófky Báthoryovej? Že to bolo dávno a že je nechutné, sadis-
tické a zvrátené o tom takto písať v kultúrnom časopise? Veď hej...

V inom čase, v inom historickom kontexte, v iných krajinách sa kati 
a majstri tohto remesla dostali načas či aj natrvalo až na piedestál spoločen-
ských celebrít či národných hrdinov alebo, a to ej ešte pozoruhodnejšie, sa 
stanú priateľmi, napríklad významnej osobnosti.

(Je zdokladovaný pozoruhodný príbeh nemeckého či českého kata Karla 
Hussa, posledného kata mesta Cheb, čo bol svojím spôsobom osvietený muž, 
zberateľ umeleckých starožitností, ľudový liečiteľ a bylinkár, dlhoročný priateľ 
Johanna Wolfganga Goetheho, ktorý ho počas svojho pobytu v Mariánskych 
Lázňach navštevoval aj s Ulrikou von Levetzow, tou krásnou sedemnástkou, do 
ktorej bol práve vtedy vyše sedemdesiatročný básnik tak tragicky zaláskovaný /
Elegie von Marienbad, 1821. Mimochodom, chebský kat Karl Huss svojho prvé-
ho zločinca popravil už ako pätnásťročný...)

V Čechách je to potom najmä legendami opradená postava Jana Mydláøa, 
majstra kata, ktorý popravil dvadsaťsedem českých protestantov. Najprv vy-
rezal jazyk rektorovi pražskej univerzity Jánovi Jesenskému a následne „širo-
činou“, tou ozrutnou katovskou sekerou, desať mužov v júni 1621 sťal, hlavy 
ešte v ten deň vlastnoručne vyniesol a vyvesil na Staromestskú vežu a pätnás-
tich zostávajúcich obesil. Všetko za jeden deň. Pracovitý chlap.

V Nemecku či v Rakúsku je až do druhej svetovej vojny kariéra profesi-
onálneho majstra popravcu v povedomí verejnosti jedným z možných vrcho-
lov životného úspechu, stelesňuje ho surový kat s preukázateľnými sklonmi 
pyšného sadistu –„smejúci sa rakúsky kat“ – Joseph Lang. Sám sa pokladal 

SP 2_14.indd   119 21. 1. 2014   8:33:51



120 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  2

za vynálezcu strašlivého spôsobu hrdelnej popravy – Strangulation am Wür-
gegalgen (škrtenie zavesením). To je pre popravovaného beštiálny a trýznivý 
spôsob smrti, ktorý, mimochodom, praktikovali aj kati v službách Českoslo-
venskej republiky či už tej ešte za Beneša alebo za Gottwalda. (Týmto suro-
vým, neľudským, odpudivým, strašným, nehumánnym a beštiálne sadistickým 
spôsobom popravili prezidenta Jozefa Tisa, Miladu Horákovú či Jozefa Slán-
skeho a ďalších... Clementisa, Kalandru, Žingora?...) Prečo zasa pripomínať 
tieto udalosti, prečo o tom vôbec písať. Veď hej...

(Ale predsa len krátka spomienka: V českých kúpeľoch Janské Lázně som 
sa niekedy v osemdesiatych rokoch stretol s dôchodcom, ktorý po štvrtej či piatej 
mysliveckej – možno viete, je to ten „alkohol s ľudskou tvárou“ – len tak medzi 
rečou utrúsil, že keď sa robili medzi straníckymi funkcionármi KSČ nábory na 
„sudcov z ľudu“, čo bol dobový fenomén a skvelý spoločenský inštrument, pomo-
cou ktorého si rozvadení susedia či znenávidení bratranci „zákonným“ spôso-
bom vybavovali spory, o čosi neskôr sa – veľmi diskrétne a pod prísnym dohľa-
dom Štátnej bezpečnosti – krátko verbovali aj „kati z ľudu“. Vyznieva to trochu 
ako drastický motív z absurdnej hry či ohováranie z kuchyne Slobodnej Európy, 
ale počuť som to počul, a keď ten súdruh, ktorý bol u nich v dedine krčmárom 
a predtým voľajakým straníckym funkcionárom, zaregistroval môj zle tlmený 
záujem, svoju zhovorčivosť rýchlo krotil... Len toľko, ešte vždy na margo témy...)

Ešte by som možno mal spomenúť podľa dobových zvyklostí naše nepre-
konateľné sovietske boľševické vzory: viacnásobného kata a vraha členov cár-
skej rodiny zaslúžilého čekistu Jakova Jurovského či hlavného kata masového 
vraždenia tisícov poľských dôstojníkov v Katyni generálmajora V. M. Blochina.

Už toho bolo asi na jedno čítanie až-až, moje, i keď vysokoobrátkové, 
srdce to takisto zvláda len s veľkou námahou, takže aj čitatelia sú toho straš-
ného marazmu isto sýti. Stačilo. Chápem.

(Neviem, naozaj neviem, prečo nepíšem o ľubozvučnosti slovenčiny v die- 
lach našich klasikov, o írečitých zvykoch na Horehroní či o práci Slovákov v soľ-
ných baniach v Peru... to sú predsa tie pravé témy do Slovenských pohľadov, 
nie? Alebo nás Slovákov hádam ešte zaujíma aj tá strašná bieda a hnusná psota 
ostatného sveta, tá blúznivá a bludná chiméra definitívnej pyšnej a tragicky ne-
vratnej spravodlivosti?)

n

KINÉMA

Filmom, ktorý spôsobil, že ma táto téma opäť raz opantala a ja som sa 
chcel rýchlo-rýchlo z traumy vypísať, preto to predchádzajúce extempore, je 
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dielo britského filmového a televízneho režiséra Adriana Shergolda v hlavnej 
úlohe s jedinečným Timothy Spallom (skvelý Churchill vo filme Kráľova reč, 
VB 2010!).

n

PIERREPOINT: POSLEDNÝ KAT
Pierrepoint: The Last Hangman
Film, Veľká Británia, 2005, 90 minút
Scenár: J. Pope, B. Mills, A. Shergold
Réžia: A. Shergold
Hrajú: T. Spall, J. Stevensonová
RTVS / 2

Treba kvitovať dramaturgický výber titulu dramaturgiou zahraničnej re-
dakcie RTVS a aj rozhodnutie tento film nedabovať, ale titulkovať. Boli sme 
ušetrení zvučných natrénovaných timbrov a otravných intonačných klišé bra-
tislavských dabingových živnostníkov. Ale o to väčšmi sa potom mali drama-
turgovia slovenskej štátnej televízie venovať prekladu a autorskej úrovni pod-
titulkov, ktorá býva už tradične na pomedzí literárnej gramotnosti. Tentoraz 
to bolo – povedzme – prijateľné. Skromnučký úspech, ale úspech.

Okrem jedného či dvoch miest je tento film na prvý pohľad a z hľadis-
ka filmárskeho ustrojenia a odhliadnuc od témy skromný, ako keby celkom 
v službách strhujúceho príbehu, čo je vždy (zákonite?) znak poctivého úsilia 
tvorcov a jeho nástojčivého myšlienkového posolstva.

Nosné postavy, ktoré posúvajú dej i jednosmerne napredujúci príbeh 
(scenár je zásadne inšpirovaný memoármi tohto najslávnejšieho britského 
kata), sú iba dve. Albert Pierrepoint s manželkou.

Epizódne postavy až na jednu výnimku nijako zásadne do príbehu ne-
vstupujú. (James Corbit, katov priateľ a istý čas i asistent, a jeho príbeh nešťast-
ného vraha zo žiarlivosti. Pierrepoint ho musel popraviť vlastnou rukou!)

Albert Pierrepoint už ako jedenásťročný v školskej slohovej práci napí-
sal, že by chcel byť katom ako otec či ujo, čo sa mu napokon splnilo, aj keď 
zozačiatku bol celkom obyčajný šofér, v dvadsiatich siedmich rokoch po prvý 
raz požiadal o miesto popravného majstra, ale odmietli ho, a tak sa ku katov-
skému miestu musí prepracovať ako príležitostný asistent, ožení sa a spolu 
s manželkou prevádzkujú obchod s potravinami a zeleninou... ale Albert sa  
z času na čas vydáva kamsi za akousi prácou, a keď sa vráti, vždy prinesie pár 
libier, čo manželka radostne kvituje...

Na margo – ak je teda tvár skutočne zrkadlom duše, ako sa to v kul-
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túrnom povedomí po stáročia traduje, a je zároveň i hlavným nástrojom he-
reckého filmového umenia, potom je dvojportrét manželov Pierrepointovcov 
obrazom sugestívne a prekvapujúco presne vypovedajúcim o ich životnom 
príbehu. O jeho tajomstvách. A práve toto je i veľký úspech tohto filmu, jeho 
režiséra a dvoch hlavných predstaviteľov: tieto dve tváre ani len nedotknuté 
americkou hollywoodskou filmovou krásou a ľúbivosťou – presne v tradícii 
drsnej britskej filmovej školy – už na prvý pohľad mnohoznačne vypovedajú 
o týchto akoby tuctových hrdinoch a zároveň avizujú akési mocné a nedefino-
vateľné napätie a vyvolávajú v nás znepokojujúce tušenie.

(Manželka v podaní herečky Juliet Stevensonovej s uspokojením sleduje, 
ako sa rodinné imanie rozrastá, ale jej sliedivý pohľad v niektorých okamihoch 
prezradí, že vie viac, než dáva najavo, čo je jeden z určujúcich mučivých mo-
tívov nielen autentického života desivo presláveného britského kata, ale i sil-
ným dejotvorným konfliktom strhujúceho filmového príbehu. Aj ich manželská, 
teda veľmi súkromná a osudová ľudská dráma nezadržateľne narastá, mocnie 
až do okamihu, keď je stredostavovský londýnsky džentlmen a lojálny občan 
Mr. Pierrepoint okolnosťami prinútený vystúpiť ako oficiálny popravný majster 
z anonymity a prijímať komplimenty a pocty za to, že je ako kat taký nepreko-
nateľne šikovný a pracovitý. Tým, že v rokoch po druhej svetovej vojne, keď dva 
roky opakovane cestoval do nemeckého Hamelnu, kde osobne a na menovité 
vyžiadanie Montyho – legendárneho generála Montgomeryho – popravil dvesto 
nemeckých vojnových zločincov, väčšinou to bol personál, kápovia a komando 
belsenského koncentráku, muži i ženy, tie kreatúry poslal do pekla, ocitol sa na 
výslní a je zrazu obdivovaným národným hrdinom... ale ruky, ktoré sa v istej 
chvíli chcú dotknúť manželky, aby ju poláskali, sú a už navždy ostanú tie isté, 
ktoré pred pár dňami zabíjali, a to, že to bolo v mene zákona či dokonca v mene 
spravodlivosti, na tých rukách nevidieť, možno potom zvlhnú, zavoňajú kolín-
skou či vodou po holení, ale prijať z nich lásku či rozkoš je asi nad sily každej 
ženy... Túto tému, na výsosť intímnu a hlboko jatrivú, scenáristi ani režisér hlb-
šie neotvárajú, jednak je to tajná komnata, kde si pestujeme prízraky a chováme 
besy, a jednak ide o príbeh a film adresovaný verejnosti a programovo znepoko-
jivý inak – zručný maestro kat ako služobník pomstychtivej spoločnosti, ktorý za 
úplatu pohotovo a bezodkladne učiní spravodlivosti zadosť... – cha, cha!)

Naozaj sa, vážení čitatelia, nesmejem, ale desivé a tragické je to s tou 
spravodlivosťou, vskutku do popuku.

(december 2013)
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Slávna herečka Sarah Bernhardtová (1844 – 1923), obdivovali ju, nenávideli i vášni-
vo milovali, okrem iných i G. Doré, V. Hugo, A. Mucha, britský kráľ Eduard VIII... Hra-
la Lady Macbeth, Salome, ale i Hamleta či Lorenzaccia. Gaspard-Félix Tournachon-
Nadar túto divu fotografoval veľakrát, a bez emócií sa to tiež asi len tak neobišlo...
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SEDEM VIET
O SIEDMICH
KNIHÁCH

Ján Hnilica / Svätí Cyril a Metod – horliví hlásatelia Božieho slova 
a verní pastieri cirkvi
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2012

Ján Hnilica knihu napísal pri príležitosti 1100. výročia smrti sv. Metoda, 
prvý raz vyšla v Ríme roku 1988, druhý raz na Slovensku v roku 1990 n Autor, 
stredoškolský profesor, prišiel do svätého mesta v roku 1968 navštíviť brata, 
biskupa Pavla Hnilicu, po obsadení vtedajšej ČSSR vojskami Varšavskej zmlu-
vy v Taliansku zostal n V ústrednej časti publikácie, podľa dostupných prame-
ňov, rozpráva o živote a činnosti solúnskych bratov, menej známe poznatky 
nájdeme najmä v kapitole venovanej lokalizácii hrobu sv. Cyrila n Príloha 
obsahuje dokumentačne zaujímavé materiály: súbor kázní, listov a výňatkov 
prednesených či napísaných pápežom Jánom Pavlom II. v súvislosti s témou 
knižky n Napokon, práve Ján Pavol II. apoštolským listom Egregiae virtuti vy-
hlásil vierozvestcov za spolupatrónov Európy n Nesporným prínosom zväzku 
je obrazová dokumentácia, ktorá prostredníctvom pomerne kvalitných fareb-
ných fotografií zachytáva architektonické pamiatky, obrazy a sochy zo Solúna, 
Ochridu, Ríma, Devína späté s bratmi n Hnilicovo dielko je v treťom vydaní 
rámcované predslovom Františka Vnuka a doslovom Petra Mulíka n

Andrzej Stasiuk / Fado
Wydawnicto Czarne S. C., Wolowiec 2006

Cesty esejí vedú z juhu Poľska cez východ Slovenska, Maďarsko, Rumun-
sko do Srbska, Albánska a Čiernej Hory n Postrehy sú rámcované konkrét-
nymi kulisami reálií n Stasiuk však zostáva samým sebou, čiže autorom par 
excellence, rovnako pri zachytení pohuľaniek srbskej mafie v čiernohorskom 
letovisku v Budve ako pri opise posúvania stoličky na benzínovej pumpe pri 
diaľnici či pri biliardovom rituáli v albánskych mestách n Videné jeho očami 
vnímame všedné ako zázrak a zázrak úplne obyčajne, tvorca nás ako šaman 

F R A N T I Š E K  L I T E C K Ý
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veľakrát prevedie lavičkou medzi realitou a výmyslom n Esejista je v každom 
okamihu básnikom, komentátorom, filozofom n Text venovaný dielu Miod-
raga Bulatoviæa prepája scénu z románu zmieneného autora s autorovým zá-
žitkom, pravdaže úplne rovnocenne, lebo tí dvaja sa tam kdesi za šachovnicou 
fikcie určite stretli n V knižke nájdeme aj texty venované priamo Slovensku, 
napríklad poeticky zhustenú skratku; výjav hromadného stavania snehuliakov 
rómskymi detičkami v Rudňanoch na Spiši... n

Maks Fraj / Skazki starogo Viľniusa II
Amfora, Sankt Peterburg 2013

Dvadsaťjeden poviedok sa odohráva v priestore rovnakého počtu ulíc 
centra hlavného mesta Litvy, reálie sú nanajvýš konkrétne, takže nemusíte 
mať poruke mapu, atmosféra kaviarní a rieky Neris pod kopcom s baštou Ge- 
dyminasa zavanie z textu n Miestami opisne a realisticky, v štýle Nerudových 
Poviedok malostranských, inokedy v kontexte žánrového označenia v titule 
(rozprávky), pochopiteľne väčšinou, sa pohybujeme v ríši meyrinkovských 
kontúr rozostrených snom, predstavou, víziou n Autor sa neusiluje šokovať 
prekvapivými pointami ani zastierať manieru „príležitostnej tvorby“ n Stano-
vil si tému: v piatich pokračovaniach opísať príbehmi 108 ulíc centra Vilniusu, 
poctivo a dôsledne sa jej drží, takže niektoré kúsky stvorené z povinnosti 
vyžarujú popri remeselnom fortieli pocit námahy dolovania inšpirácie aj proti 
vôli sveta, vnútra autora, sprisahanectva fikcie a iných temných síl n Všet-
ka česť disciplíne, tu priam pred očami ožíva deskriptívna poézia renesancie 
a baroka, ako ju poznáme trebárs z Rakovského opisu mesta Louny n Na za-
čiatku 21. storočia sa však prozaik správa k reáliám a predlohe predsa len 
slobodnejšie a voľnejšie, zasvietia i okamihy hravej ľahkosti n Aj preto som sa 
rozhodol ponechať si právo na tajomstvo vo vzťahu k osobe spisovateľa – nech 
sa mi po kúskoch odhaľuje, iba ako sa jej chce v prízračných polopríbehoch n

Neal Stephenson / Anatém
Preložil Petr Kotrle
Talpress, Praha 2012

Sedemsto strán filozofujúcej fantastiky zavedie čitateľov do priestorov 
kláštora, resp. koncentu Svante Edhara, komunity nachádzajúcej sa na planéte 
Arbre a žijúcej uzavreto po desaťtisíce rokov mimo rytmu času okolia n Dielo, 
ktoré možno označiť ako príbeh (len vo veľmi širokom zmysle slova), rozpráva 
frát Erasmas (pozor, nie Erazmus!, narážka na Rotterdamského je iba jednou  
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z mnohých) pomedzi definície neznámych slov zo štvrtého vydania arberské-
ho Slovníka (s veľkým s) n Čitateľ, nech už je ním hociktorý mimozemšťan, sa 
tak aspoň čiastočne priblíži k chápaniu pojmov koncent, anatém a podobne, 
pričom si Stephenson neodpustí hru s viacerými vzájomne sa popierajúcimi 
významami výrazov n Pozvoľna sledujeme pohyby a rozpravy postáv, pričom 
počas desiatich dní otvorenia kláštora svetu vznikajú zárodky konfliktov... 
n Frát Orolo v observatóriu postrehol tajomný vesmírny úkaz, ktorý upútal 
pozornosť inkvizície, čo a ako presne, čítajte sami, konštrukcia traktátu je 
veľkolepá v kvalitatívnom ohľade hodná autora Barokového cyklu či románu 
Diamantový vek n Aj v tejto knižke Stephenson prekročil hranice žánrovej 
fantastiky, náročným čitateľom fascinovaným dobrodružstvom premýšľania 
ponúka pôžitok omnoho rafinovanejší než Ecovo Meno ruže, pretože je zba-
vený ecovskej profesorskej snahy „byť pravdivý pre študentov“ a prostredníc-
tvom zrozumiteľnej kostry detektívky chce priblížiť svetu milovanú stredovekú 
filozofiu n Stephenson nie je popularizátor, nič neponúka, naopak, zámerne 
sťažuje cestu za zmyslom a porozumením – nech námaha následne stojí sama 
za seba a odmenou je nám (ne)rozlúštenie pôvodu rozkoše hútania n

Fantastická 55
Editori: Katarína Čavojová, Lenka Štiblaríková, Peter Šufliarsky
Hydra, Bratislava 2013

Antológia krátkych textov zo žánra fantastiky obsahuje 55 prozaických 
útvarov v dvoch jazykoch a jednu báseň ako bonus n Knižku uvádza predslov 
recenzentky a blogerky Anety Čižmárikovej n Vedľa seba sa tu ocitli českí  
a slovenskí autori známi a dlhšie publikujúci (Juraj Červenák, Michal Jedinák, 
Alexandra Pavelková, spoza rieky Moravy napríklad Františka Vrbenská či 
Petra Neomillnerová) i mená nové, v papierovej mimointernetovej podobe de-
butujúce (Veronika Planková, Joe Zivák) n Trojica editorov pri výbere čerpala 
i z materiálu Ohnivého pera, internetovej rubriky/súťaže, zameranej na publi-
kovanie mikropoviedok z oblasti literárnej fantastiky, ktorú na webovej strán-
ke fantazia.sk založil, vymyslel a organizoval Michal Jedinák, neskôr v orga-
nizácii pokračovala, sprvoti na spomínanej stránke, neskoršie na fandom.sk,  
Alexandra Pavelková n Všetci traja vyberači textov do knižky aj prispeli: dámy 
pod pseudonymami Katarína Soyka a Lenona Štiblaríková n Spoločne sa tro-
jici podarilo čitateľom ponúknuť pestrý register fantastiky ladenej romanticky 
sentimentálne, humorne, ale i drsne s nádychom hororu či splateru n Jednou 
z perličiek publikácie je popri evidentne dedikatívnej básni na počesť hydry 
(viď názov vydavateľstva) poviedka zo sto slov s vesmírnou tematikou n
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Studia Academica Slovaca 41/2012
Editori: Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech
Univerzita Komenského, Bratislava 2012

Zborník obsahuje úvod od editorov a 24 príspevkov rozdelených do 
dvoch tematických okruhov: I. jazyk – literatúra – kultúra, II. história n Čita-
telia dostanú možnosť zoznámiť sa s historickými prózami Jána Johanidesa 
(príspevok Karola Csibu), s výrezom z aktuálneho stavu najnovšej slovenskej 

produkcie (stať Ladislava Čúzyho venovaná v roku 2012 aktuálnym knižkám 
Michala Hvoreckého, Moniky Kompaníkovej, Veroniky Šikulovej a Milana Ze-
linku), ale aj s dielami zo staršej literatúry n Miloslav Konečný sumarizuje 
obraz Slovenska v stredovekých kronikách, Anikó Dušíková zasa interpretu-
je slovenský pôvodne v nemčine napísaný román Jána Chalupku Bendeguz, 
Anna Kruláková sa pri príležitosti dvestoročnice narodenia zaoberá osobnos-
ťou Jonáša Záborského n Dagmar Kročanová-Roberts analyzuje novely Fran-
tiška Švantnera n Z jazykovedne orientovaných príspevkov zaujme sumarizá-
cia činnosti Eugena Paulinyho od Pavla Žiga či analýza mýtizácie jazyka v slo- 

Stanislav Kiča: Koník, kameň, 2013
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venskom kultúrnom kontexte od Juraja Dolníka v príspevku pod názvom So-
ciálne významy spisovnej slovenčiny n Referáty Viery Bartkovej, Ľubomíra 
Chalupku a Jeleny Paštékovej sa aspoň letmo dotýkajú zákutí slovenského 
výtvarného umenia, hudby a filmu, Daniela Kodajová si všíma mýtizujúce 
kódy národných osláv a Martin Vašš v odľahčene podanom texte približuje 
atmosféru slovenskej umeleckej bohémy n Viaceré témy sa azda na prvý po-
hľad zdajú chronicky známe, no netreba zabúdať, že primárnymi adresátmi 
zborníka sú študenti slovakistiky, ktorí sa so Slovenskom zoznamujú a ktorí  
o ňom budú rozprávať a možno i písať n

Miloš Drastich / Aura Kyklád, sila duchovna nás prenáša
cez kopce vekov
Kultúrne združenie národností a etník SR, Bratislava 2012

Opravené, aktualizované, rozšírené a doplnené vydanie zavedie priazniv-
cov alternatív myslenia na cestičky tušení, po stopách Ludvíka Součka či Eri-
cha von Dänikena a, samozrejme, najmä inde n Ak neobľubujete pochybnosti, 
predchádzajúca veta vám azda bola dostatočnou výstrahou – v každom prípa-
de, ak sa vyhnete aure Kyklád, minie vás viacero zaujímavých teórií o mies- 
te, kde sa nachádzala Atlantída, ale aj o pôvode a vzniku človeka, variantnom 
rozumnom živote v podobe delfínov či dinosaurov... n Publikácia môže poslú-
žiť ako ťažko vyčerpateľná studnica námetov a inšpirácií pre tvorcov fantasti-
ky n Autor odvážne kráča pomedzím vedy a špekulácie – miestami jasnozrivo 
skeptický, následne sa dá v oslnivom lete imaginatívnych súvislostí uniesť  
k teóriám o pravekej pradávnosti Slovanov n Pravdaže, so všeličím nebudete 
chcieť a môcť súhlasiť, no Drastichov text je vzácny práve odvahou provoká-
cie a kladenia si otázok, ktorými sympaticky odvážne, tu a tam takmer drzo, 
rúca „modly“ teórií a autorít n Možno sme už „pravdu“ poznali a teraz čítame 
omyl, ale pôžitok zo schopnosti a odvahy myslieť naozaj zvedavých nemôže 
nepotešiť n Napokon k poznaniu bez omylov sa dôjsť nedá, vo vlastnom záuj-
me sa teda na chvíľu dajme viesť okľukami áur n
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RUDOLF DOBIÁŠ
ROZHOVORY S RÚT 
A INÉ BÁSNE
OZ HLBINY, BRATISLAVA 2013

J Á N  Z A M B O R

Najnovšia básnická zbierka Rudolfa Do-
biáša Rozhovory s Rút a iné básne sa člení 
na päť častí: Básne ranné a večerné, Kra-
jina, Rozhovory s Rút, Na ceste a Z kroni- 
ky. Toto členenie má zaiste opodstatnenie. 
V autorovej novej poézii dominujú motí-
vy viažuce sa na kresťanskú spiritualitu, 
motívy pokročilého veku, ľúbostné mo-
tívy a motívy spojené s politickou repre-
siou v bývalom režime. Vo viacerých bás- 
ňach sa motívy aj stretajú. Kresťanská op-
tika pritom preniká do všetkých motivic-
kých okruhov autorovej poézie.

Hodná pozornosti je Dobiášova inkli-
nácia k jemnej čistej poézii zvyčajne obo-
hatenej spiritualitou, ktorá pôsobí ako jej 
organická súčasť. Túto dôležitú polohu 
jeho lyriky živí aj autorov tvorivý záujem 
o literatúru pre deti, ktorej predpokla-
dom je detské videnie. Druhou je poloha 
nie čistej poézie, do ktorej vstupuje vlast-
ná skúsenosť i skúsenosť iných s politic-
kou represiou v čase socializmu, najmä 
v jej väzenskej podobe. S tými zvyšnými 
sa básnik solidarizuje.

Pokiaľ ide o prvú polohu, za jeden  
z vrcholov možno pokladať ľahko na-
dýchnutú báseň Ticho: „Raz všetko stíchlo 

okolo mňa. / Bola to ale veľmi čudná tíš. 
/ Ako keď pukne srdce zvona. / Ako keď 
pred smrťou sa zatajíš. // Aj autobus stál 
na zastávke, / no nastúpiť doň nemal kto. 
/ Iba po uzulinkej lávke / šiel anjel – malé 
dievčatko...“

U básnika takej orientácie, ako je Do-
biáš, neprekvapí, že má v zbierke niekoľ-
ko básnických modlitieb. V prvej časti sú 
to básne čisto artikulovanej spirituálnej 
lyriky Ranné prosby a Ranná myšlienka. 
Časopriestor jarného rána básnik vníma 
ako sakrálny, fascinácia ním sa znásobuje 
spirituálnym videním.

Podobu modlitby, v danom prípade li-
tanickej, ktorá je vítaným spestrením au-
torovej zbierky, má pôsobivá báseň Litá-
nie ku skale, z ktorej zbojníci zhodili pus-
tovníka Beňadika do Váhu. V rámci knihy 
je báseň inovačná – básnicky úspešne sa 
v nej revitalizuje litanická poetika nábo-
ženských litánií, nadrealizmu a katolíckej 
moderny. V kontexte tvorby autorov, kto-
rým výrazne ublížil komunistický režim, 
stojí za povšimnutie, že poet v závere li-
tanickej básne k „hriešnym“ priraďuje aj 
seba: „Modlime sa: / Svätý Beňadik / oro-
duj za tých, čo ťa zabili / i za nás hriešnych 
// Amen.“ Priradenie lyrického subjektu 
básne k „hriešnym“ nevnímam iba ako 
kresťanskú konvenciu. Kritickosť lyrické-
ho subjektu aj voči sebe potvrdzujú aj iné 
verše zbierky, napr.: „Som. Ešte som. Ešte 
čakám na žne, / hoci sa neviem zbaviť kú-
koľa“ (Som).
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Pokiaľ ide o Dobiášove verše, v kto-
rých reflektuje existenciálnu situáciu 
subjektu v pokročilom veku, vnímam ich  
v kontexte Beniakovej, Horovovej či Kos- 
trovej poézie tohto tematického okruhu.  
Básnikovi sa koniec spája s tmou, píše svo- 
je „nokturná“, ktoré v jeho zbierke sto-
ja v opozícii k v zásade svetlým ranným 
básňam. Pre lyrický subjekt je v tejto si-
tuácii dôležitá prítomnosť blízkej ženskej 
bytosti, ku ktorej sa zvyčajne naliehavo 
prihovára: „Zostaň so mnou. O chvíľu sa 
zotmí. / Bojím sa vojsť sám so sebou do 
tmy“ (Ešte sa celkom nezotmelo), „Tak 
zostať s tebou pri tebe. / Zostať a nikdy 
neodísť“ (Nokturno), „Ešte ma chvíľu ľúb. 
Nezhasínaj / sviecu, ktorú si vo mne za-
žala. / Studňa vyschla. V džbáne niet už 
vína. / A moje bozky dávno nepália“ (Ešte 
ma chvíľu ľúb). Charakteristické pre Do-
biáša sú v tejto súvislosti aj posledné ver-
še z 9. a 10. časti cyklu Rozhovory s Rút: 
„šťastní, že sme spolu. Že sme nažive“  
a „Kiež si aj Pán Boh hore v nebi všimne, 
/ že ja som s tebou a ty stojíš pri mne, / 
aj ako pekne spolu starneme“. Rovnako 
sú pre autora charakteristické polohy 
zmierenia s blížiacim sa neodvratným 
koncom života: „Konečne mám po tom. / 
Zmierený so životom, / orosený úzkosťou 
a potom / mierim ku cieľovej páske“ (Pred 
cieľom), „Je koniec leta. Pusté polia bolia. 
/ Nuž vitaj, jeseň. Staň sa vôľa tvoja“ (Na 
konci leta). Víťazne vyznieva báseň Ešte 
je život; pripomeniem jej poslednú stro-
fu: „Ešte je život. A je plný svetla. / Je ako 
žena, ktorá muža stretla. / Ešte je láska. 
Možno posledná. / No stojí za to dotknúť 
sa jej dna.“

Autorova ľúbostná lyrika sa sústre-
ďuje najmä v časti Rozhovory s Rút. Jej 
ústrednou súčasťou je rovnomenný cyk-
lus, ktorý pozostáva z desiatich básní zlo-

žených z troch sextetov (šesťveršových 
strof). Sú napísané desať- a jedenásťsla-
bičným veršom s voľnou alternáciou tro-
cheja a jambu, ktorá sa neviaže na rýmy. 
V prvej strofe sa uplatňuje rýmový vzorec 
aabaab, teda jeden rým je štvornásobný, 
v ostatných dvoch strofách je rýmový 
vzorec aabccb. Viacnásobný rým v prvej 
strofe dáva básňam artistný rozmer. Osci-
láciu medzi trochejom a jambom a desať- 
a jedenásťslabičným veršom vnímam ako 
modernizujúci oživujúci prvok. Igor Ho-
chel v doslove ku knihe cyklus okrem iné-
ho usúvzťažňuje s Marínou Andreja Slád-
koviča. Na veršovej rovine to pociťujeme 
v desaťslabičných veršoch s pravidelnou 
prestávkou po piatej slabike. Desaťsla- 
bičné verše Sládkovičovej Maríny sa čle-
nia na dve symetrické časti – polverše, 
pričom v prvej je semikadencia (rovno-
merná alebo stúpavá), v druhej konklu-
zívna (klesavá) kadencia. Zreteľná je 
zvuková paralela takýchto veršov, ak ich 
– podobne ako u Sládkoviča – spája zdru-
žený rým, napr. „Oboch nás víchry inam 
odviali. / Sny, čo sme spolu tajne sníva-
li“ (4). Básnik teda čiastočne integroval 
do svojej poézie aj rytmus Sládkovičovej 
Maríny.

Pokiaľ ide o koncept lásky, cyklus sa 
dôrazom na nehu a jemnosť vyjadrenia 
citov takisto zaraďuje do sládkovičovskej, 
ale aj do smrekovskej tradície (obe spo-
mína aj Igor Hochel). Básnik v každom 
prípade nepíše ľúbostnú poéziu expo-
novanej erotiky, čo ho láka, je nanajvýš 
„Vidina tvojich bielych pliec“. Oblúk cyklu 
siaha od detského vzťahu dvoch partne-
rov po ľúbostný vzťah v pokročilom veku. 
Autorovým špecifikom je kresťanská di-
menzia vzťahu. V prvej básni má podobu 
hriešnosti i svätosti detských partnerov  
a ich úľaku pred náboženskou rigoróz-
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nosťou: „No cesty k nebu boli čoraz užšie, 
/ až sa ich zľakli naše detské duše / a vrá-
tili sa z cesty do neba.“ Postava biblickej 
Rút je v skladbe prítomná iba nepriamo, 
symbolicky, pripomenie sa najmä v básni 
s číslom 5, ktorá sa začína veršom „Ty si 
ten príbeh, čo sa zajtra stane“ a končí mo-
tívom ženinej obrany. Motív Rút sa spája 
s významom prinavrátenia lásky.

Dobiáš sa programovo usiluje o lyriku 
ako manifestáciu prostoty. Možno to vi-
dieť aj v takýchto definičných sponových 
metaforách: „čistá detská duša / je biely 
kvietok, čo kvitne len v sne“ (2), „Bola si 
moje prvé jablko“ (4). Takéto metafory 
potom v ďalšom texte rozvíja. Niekedy 
verše sekulárnej čistej poézie rozvíja spi-
rituálnym videním: „čistá detská duša / 
je biely kvietok, čo kvitne len v sne. / Aby 
zostal dlho snehobiely, / chránia ho všetci 
svätí archanjeli, / pokým ich zo sna nevy- 
ženie sneh.“ Exotický fantazijný motív le- 
tu do Paríža v časti 8 je v kontexte cyklu 
výnimočný, hoci nie neústrojný, lebo sa 
spája so snívaním, ktoré je súčasťou Do-
biášovho lyrického módu.

Akvatické motívy a akvatická obraz-
nosť nás môžu orientovať na porovnáva-
nie cyklu s cyklom Miroslava Válka Z vo- 
dy, ale medzi cyklami týchto dvoch bás- 
nikov je zásadný rozdiel: Válek je v ob-
raze lásky a ženy predovšetkým básni-
kom nedôvery, Dobiáš, naopak, básni-
kom dôvery v lásku a viery v jej obnovu, 
v jej regeneráciu návratmi k prvotným 
pramenným zážitkom siahajúcim až do 
detstva, ako o tom svedčia tieto krásne 
verše: „Zas bude všetko, ako bolo predtým. 
/ A ak nám život neukáže päty, / zájdeme  
tam, kde voda pramení. / Tam budeš počuť, 
ako potok žblnká, / uvidíš kúpeľ júnové- 
ho slnka, / aj úsmev skaly skrytý v kame-
ni...“

Harmónia partnerov je však aj u Do-
biáša viac vecou partnerovej túžby a sne-
nia, hoci ju registrujeme aj v polohách 
porozumenia medzi partnermi. V prího-
voroch k partnerke sa lyrický subjekt pri 
očakávaní súladu obrňuje trpezlivosťou. 
A povedal by som, že práve ona vzťah za-
chraňuje a robí pekným.

Trochu inak rytmicky a rýmovo tva-
rované tri sextety tvoria aj úvodnú báseň 
časti Rozhovory s Rút. Po nej nasleduje 
sonet a ešte štyri básne napísané pravi-
delnými štvorveršiami. Básne predstavu-
jú ďalšie rozmery vzťahu medzi mužom 
a ženou.

V zbierke autor rozširuje okruh svo-
jich básní reagujúcich na komunistické 
represie, ktorých obeťou bol aj on sám 
(najmä v rokoch 1953 – 1960, ktoré strá-
vil ako väzeň v jáchymovských baniach). 
Okrem iných sú básnicky a svedecky sil-
né dve básne s datovaním 1960 – Čaka-
júca a Rekviem za neznámym. Prvá sa 
viaže na osud matky, ktorá mala vo vä-
zení syna; končí sa veršami: „Čakala ho 
sedem dlhých rokov. / Synček môj, šepla. 
Viac síl nemala. // Ešteže sa ho, živá, doč-
kala.“ K nej možno priradiť báseň o zlo-
žitosti návratu väzňa domov po dlhých 
rokoch Návrat márnotratného syna. Bá-
seň Rekviem za neznámym je venovaná 
neznámemu spoluväzňovi, ktorý zomrel 
v cele. Popri jáchymovskej básni Z pamä-
ti zbierka prináša báseň Želiezovské ženy 
vzťahujúcu sa na politické väzenkyne vo 
väznici v Želiezovciach a ďalšie básne 
venované bývalým politickým väzňom či 
predstaviteľom protitotalitného odporu 
a zápasu o slobodu. Autor pojem slobo-
dy reflektuje paradoxne, napr. „Slobodou 
slobodných plnia sa kazematy, / a krvou 
slobody sa ľudské zvery sýtia“ (Modlitba 
väzňa), „Človek slobodným sa stal!“ – bás-
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nik takto hovorí o človeku, ktorý zomrel 
vo väzení (Rekviem za neznámym). Trpká 
životná skúsenosť s bývalým zriadením 
núti autora nezabúdať a pripomínať, ale 
nevedie ho k výlučnosti, má v sebe silu 
k otvorenosti i ústretovosti.

V tejto súvislosti sa mi žiada pozna-
menať, že nám chýba seriózna literárno-
vedná monografická práca, ktorá by in-
terpretovala a zhodnotila slovenskú po-
éziu reflektujúcu komunistickú politickú 
represiu a ktorej súčasťou by mohla byť 
reprezentačná antológia básnických tex-
tov. Dobiáš by tam mal významné mies-
to.

V Dobiášovom prípade vcelku nejde 
o lyriku, ktorá by sa orientovala na vý-
razové priekopníctvo, jej veršové a ob-
razné tvarovanie nadväzuje na dávnejšiu 
klasickú tradíciu (ako krajná poloha sa 
uňho v poslednej časti zbierky dokonca 
objavujú relikty romantických alegórií). 
Kladom autorovej tvorby je kultúra vý-
razu. Prevažuje uňho sylabotonický verš 
s čiastočnými jambicko-trochejskými va-
riáciami a pravidelná strofická organizo-
vanosť, najmä štvorveršová, značne je za-
stúpený sonet so štvornásobnými rýmami 
v kvartetách, občas aj rýmovo inovovaný. 
Aj v obraznosti sa autor usiluje o bás-
nickú revitalizáciu už známeho, pričom 
dôležitým zdrojom je biblické. Popri vý-
razovej kultivovanosti je ďalšou vlastnos-
ťou jeho poézie, ktorá jej dáva existenčné 
oprávnenie, autentickosť.

Svojou problematikou a optikou je to 
aj poézia potrebná. Vďaka týmto vlast-
nostiam môže rátať so širšou rezonanciou 
čitateľov (ak sa k nim dostane).

MONIKA KOMPANÍKOVÁ
HLBOKOMORSKÉ ROZPRÁVKY

ILUSTROVALA 
VERONIKA HOLECOVÁ

ARTFORUM, BRATISLAVA 2013

P E T E R  N A Š Č Á K

Pri prvom stretnutí s novou (štvrtou) kni-
hou známej autorky Moniky Kompaníko-
vej, predkladanej v pompéznom formáte 
s pôsobivým výtvarným vyhotovením, sa 
len ťažko dá ubrániť opodstatnenej zve-
davosti. O to viac, že ide o autorkin de-
but v rozprávkovom žánri. No prečo prá-
ve literatúra pre deti? V poslednom čase 
evidujeme v tomto žánri čoraz viac „hos-
ťujúcich“ autorov, ktorí svoj nečakaný 
vstup (v rozhovoroch alebo priamo v kni-
he) odôvodňujú tým, že knihu napísali 
hlavne pre svoje deti, vnukov, synovcov 
a iných príbuzných. Teda z dôvodu nepo-
chybne racionálneho, pri ktorom sa však 
nezadržateľne natíska domnienka, že by 
mohlo ísť o akési preventívne ospravedl-
nenie. V každom prípade Kompaníková 
knižku o hlbokomorských bytostiach na-
písala aj pre svojich dvoch synov, Kubka 
a Miška.

Jej príbeh je pomerne jednoduchý. 
„Na dne tej najhlbšej priekopy“, kde je stá-
le tma a zima, žije (okrem iných) hlbo-
komorská ryba Biba a hlbokomorský had 
Rado. Tieto zjavom aj správaním veľmi 
odlišné bytosti majú napodiv niečo spo-
ločné. Hendikep. Ryba Biba je totiž mier-
ne štrbavá, pretože sa jej „päťdesiatdva 
z jej šesťdesiatich ôsmich zubov zlomilo 
a štyri sa jej ohli tak, že jej trčia von z pa-
pule ako vešiačiky“. Krása však nie je to, 
čo ju trápi. Cez nekompletný chrup jej od-
pláva každá chytená potrava, a tak je od 
stredajšej nehody hladná. S hadom Ra-
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dom to vyzerá podobne. Ani on neoplýva 
krásou, navyše sa mu pokazilo chvostové 
svetlo, bez ktorého nemôže loviť. Tieto 
čudesné živočíchy do seba jedného dňa 
úplnou náhodou vrazia, aby zistili, že si 
môžu byť navzájom prospešné. Jeden má 
fungujúce svetlo a pokazené zuby, druhý 
dobré zuby a pokazené svetlo. Vymyslia 
teda spoločný plán lovu a života, z čoho 
sa vykľuje nezvyčajné priateľstvo. Nasle-
dujú drobné epizódy z ich spoločného 
„hlbokomorského“ fungovania. Drobné 
v pravom význame.

Najväčším prekvapením bola azda 
príbehová skúposť. Vzhľadom na „veľko-
metrážny“ formát a v podstate zavádza-
júci titul (v množnom čísle) čitateľ očaká-
val buď viacero samostatných rozprávok 
z podmorského prostredia, alebo jeden 
výrazne rozvinutý epizodicky členený 
príbeh. Samozrejme, autorka sa o druhý 
model pokúsila, no epizódy sa javia pri-
stručné, bez potrebnej hĺbky a najmä na-
pätia. Žiadali by si dopracovať, rozvinúť 
konflikty. Ukazuje sa, že tento problém sa 
stal štandardným artiklom slovenských 
debutov v rozprávkovom žánri. Ostáva 
veriť, že iba debutov.

Trochu problematická sa zdá aj šty-
listika – autorka (neviem, či zámerne) 
pričasto opakuje skupiny slov, vety či celé 
myšlienky, čo na čitateľa pôsobí akosi ne-
funkčne, iritujúco. Podobný pocit evokuje 
nadbytok zdrobnenín, ktoré mnohí auto-
ri zjavne považujú za kľúčový výrazový 
prostriedok detskej literatúry. Neviem 
prečo. Príťažlivosti nepridáva ani rozvláč-
ny až nudný začiatok.

Nerád by som však knižku Moniky 
Kompaníkovej posudzoval v duchu pars 
pro toto – ako vzorový príklad nelicho-
tivej situácie v aktuálnej (najmä debuto-
vej) slovenskej rozprávkovej tvorbe. Text 

totiž viacerými postupmi naznačuje aj 
svoj potenciál.

Originálny je výber „hlbokomorské-
ho“ prostredia, ktorý vzhľadom na domá- 
ci kontext nesie atribút exotickosti. Je 
zaujímavé sledovať, ako v podstate veľ-
mi chladný, neosobný, priam strašidelný 
priestor morskej priekopy autorka využí-
va na budovanie sujetu prostredníctvom 
vtipných motívov. Morské živočíchy tu 
napríklad musia mať celoročne „pustené 
svetlá“, aby predišli dopravnej nehode, 
akej sa stali účastníkmi práve dvaja pro-
tagonisti (pretože ich nemali „zapnuté“). 
Kompaníková postupne odkrýva skutoč- 
nosť, že hoci sa priestor zdá nevhodný  
pre akýkoľvek život, na dne morskej prie-
kopy sa to priam hemží nezvyčajnými by- 
tosťami. A čo je najdôležitejšie, v ich spo- 
ločenstve, aj napriek každodenným ne-
ľahkým zápasom o existenciu (najmä vďa-
ka neustálej tme), je ešte prítomná em- 
patia a zmysel pre spolupatričnosť. Okrem  
protagonistov to dokazuje napríklad ne-
zištne pomáhajúci slepý krab pustovník či 
obrovská, no mierumilovná chiméra. Po-
stavy sú však sympatické najmä láskavou 
grotesknosťou. Ryba Biba je až neuveriteľ-
ne škaredá, a ak k tomu pridáme aj leni-
vú komótnosť, vyznieva vskutku komicky. 
Výslednú grotesknosť navyše akcentuje 
absurdné spojenie tenkého a slizkého vrt-
kého hada s tučnou a večne ospalou ry-
bou – oboch hendikepovaných. Za zmien-
ku určite stojí aj nenápadný krab pustov- 
ník, ktorý napriek slepote, alebo práve 
pre ňu, postupne odhalí svoju dôležitosť 
– je ihneď ochotný komukoľvek aj bez po-
žiadania pomôcť bez nároku na odmenu. 
Sympatická nezištnosť sa gradačne rozši-
ruje aj na iné živočíšne postavy.

Z textu postupne presakuje posolstvo 
o dôležitých životných hodnotách ako 
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priateľstvo či obetavá empatia. Príjemný 
je motív (opätovného) hľadania domo-
va, ako aj charakteristika časopriestoru, 
v ktorom fyzická krása vôbec nie je dô-
ležitá. Všetko to navyše pôsobivo zvýraz-
ňuje dizajn knižky, vďaka ktorému je hl-
bokomorská atmosféra omnoho citeľnej-
šia. Za adekvátny možno označiť závereč-
ný Malý atlas hlbokomorských živočíchov. 
Potenciál je jasný, a tak závisí už iba od 
autorky, či chyby zostanú len „debutový-
mi“.

KAMIL PETERAJ
BOSÁ V PRIESVITNÝCH ŠATÁCH 
(TEXTY, OBRAZY, SENTENCIE)
ILUSTROVAL MARTIN AUGUSTÍN
IKAR, BRATISLAVA 2012

M A R T I N A  P E T R Í K O VÁ

„Hľadajú sa Boží anjeli, ako aj Anjeli v slo-
vách i obrazoch.“ Čítame si inzerát, nie 
jeden, ale mnohé, aj keď slová sú iné... 
V dlani zvierame útržok z ich novinových 
krídel, odnášaný jesenným vetrom kam-
si do sveta, alebo úlomok skla, ktorý ich 
raz nadránom či v podvečer zrkadlil pri 
stretnutí dvoch svetov – zvierame správy 
o ich bytí či prebývaní v chladnom a nie-
kedy aj temnom svete ľudí... Niekedy sa 
stane, že z útržku básne, zo zatúlaného 
slova „odčítame“ za jeden vdych nádeje 
alebo že z úlomku obrazu, ktorý je, s Lyo-
tardom (o obrazoch Barnetta Newmana) 
povedané, anjelom, „vyčítame“ za náprs-
tok zmyslu... Niekedy sa to stane a vtedy 
kráčame po špičkách, aby sme nevyplašili 
kŕdeľ bledých snov...

Jedna z básní zbierky poézie Bosá 
v priesvitných šatách, v ktorej sa k bás-
ňam Kamila Peteraja prikladajú aj jeho 

sentencie a Augustínove obrazy, nesie 
názov Anjelom sa unavili krídla: „An-
jelom sa unavili krídla / Možno sa práve 
menia stráže / A nik nám neukáže správny 
smer // Anjelom sa unavili krídla / A dážď 
nám krásny obraz zmaže / Tak zbadáš čo 
si nikdy nevidel // To prázdne námestie / 
S hostinou holubov / Ľudí čo náhlia sa / 
Preč kamsi bez krídel // Svitanie v kaluži 
/ Prispaté oblaky / Chlapca čo veril snom 
/ A nikdy nedospel // Anjelom sa unavili 
krídla / A láska Tá predajná dáma / Vra-
cia sa ráno domov Nemá cieľ // Anjeli už 
dali iným krídla / A kaluž ukáže ti sčista- 
-jasna / Tú cenu krásnych vecí za halier / 
Tú cenu vecí čo si stratil a boli iba za ha-
lier“ (s. 77).

Rozpomínam sa na kedysi čítanú 
a „silnú“ báseň Anjel (El Ángel, 1927) 
od moderného španielskeho lyrika Rafa-
ela Albertiho. V pamäti počúvam a od-
počítavam kroky anjelov, ktorí sa vytrá-
cajú z odľudšteného sveta len preto, že 
ich už nevidíme, pretože vlastne nevidí-
me druhého človeka, nezrkadlíme ho, ne-
zrkadlíme sa v očiach iných ani v úlom-
koch rozbitých zrkadiel, ktoré ešte zvie-
rame v dlaniach. Ustali sme, aj iní usta-
li... Strácame sa v sebe, sebe navzájom... 
„Naráží do dveøí, / naráží do stromů. / Ne-
vidí ho světlo ani vítr, / ani sklo v oknech. 
/ Dokonce ani sklo. / Nezná města. / Zapo-
měl je. / Vstupuje mrtev. // Vzpøímeně mr-
tev, jde ulicemi. / Neptejte se ho. Nezasta-
vujte ho! / Ne, nechte ho. / Bez očí, bez stí-
nu. / Dokonce bez stínu. / Neviditelný pro 
svět, / pro každého.“

Osemdesiatpäť rokov, nie jedna gene-
rácia, oddeľuje dve básne. Tú, ktorá re-
agovala na novú (modernú) skutočnosť  
a vypovedala o „anonymnom subjekte“, 
teda zaznela v kontexte odľudšteného 
(dehumanizovaného) umenia v nadväz-
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nosti na výklad Ortegu y Gasseta o štyli-
zácii či deformácii v umení a aj ako reak-
cia na moderné odmietnutie duchovnosti 
či oddeľovanie duchovnosti od zmyslovos-
ti. Prehovorila o osamotení, o strate kon-
taktu medzi subjektom a anjelmi, aj keď 
sú stále nejasne prítomní... A tú, ktorá ho-
vorí o súčasnej zmierlivejšie i melancho-
lickejšie vnímanej situácii, keď sú anjeli 
ako duchovné bytosti s úlohou sprostred-
kovať kontakt medzi nebom a zemou, 
orientovať nás vo svete už „len“ unavení 
a keď subjekt zo sveta ľudí musí byť oboz-
retnejší – odkázaný sám na seba... Opro-
ti krásnemu obrazu z idylických či harmo-
nických čias detstva i iluzívneho chlap-
čenstva sa situuje iný obraz. Je to obraz 
subjektu, ktorý „vytriezvieva“ z detských 
snov v neočakávanej chvíli, keď „dážď 
krásny obraz zmaže na svitaní“, teda, pars 
pro toto, po (prebdenej?) noci, aby zistil, 
že svet, ktorý reflektuje a v ktorom sa po-
hybuje, je už iný. Nie taký, ako ho videl 
či chcel vidieť. Neiluzívny spôsob nazera-
nia na skutočnosť súvisí so stratou ilúzií 
či ilúzie lásky, hodnoty „krásnych vecí za 
halier“... A tak sa hľadajú nielen „kvetino-
vo perinoví“ anjeli a „jednokrídla nádej“...

Inú, už výtvarne stvárnenú interpre-
táciu motívu ženy nielen ako „anjelské-
ho“ motívu nájdeme v obrazoch Martina 
Augustína, ktorý motívy básnickej zbier-
ky graficky stvárňoval na japonský papier, 
„jemný ako záclona“, aby vznikli obrázky 
a k nim farebné grafické „listy“. Verše do 
obrazov vpisoval Kamil Peteraj a vznikol 
„projekt“ nie básní v próze či prózy v bás-
ňach, ale veršov v obrazoch a obrazov vo 
veršoch. Krehká línia, tvár ženy, „biele 
miesta“, snehové vločky či pierka rozptý-
lené medzi nebom a zemou, kolorujúce 
tvar či tvár ženy... Farebné detaily, vtáča-
tá, no predovšetkým kvety, ktoré dopĺňa-

jú, rámcujú a ovenčia krásu ženy aj ako 
anjela...

Niekedy sa stretnú dva druhy ume-
nia a neoddelia sa od seba ani po tom, 
keď naplnia svoju úlohu – dvojakým spô-
sobom nazerať na krásno, ale i na bolesť 
vo svete ľudí, aj ľudí anjelov, usúvzťažňo-
vať zdanlivo nespojiteľné, prekrývať jed-
no krásno iným, jeden žiaľ zas šťastnejším 
tónom alebo aj naopak... Niekedy začu-
jeme v slovách a obrazoch šelest papiero-
vých krídel alebo v nich rozpoznáme an-
jela. A vtedy si na chvíľu vydýchneme, no 
s výdychom ešte vypovieme: „hľadajú sa 
anjeli...“

MARIÁN GRUPAČ
POLTVIN

MATICA SLOVENSKÁ, 
MARTIN 2012

A N D R I J A N  T U R A N

Nielen život sa skladá z krátkych okami-
hov šťastia, ktoré môžu byť krehkejšie než 
mávnutie motýlích krídiel, a závisí len od 
nás, či si tie vzácne chvíľky nejako náležite 
uchováme v pamäti, alebo sa skôr sústre-
díme na tie, čo nám zahmlievajú zrak zlos-
ťou, pretože vieme, že nad ničotou a zlo- 
bou nikdy nemôžeme naozaj zvíťaziť. Prá-
ve kniha má tú takmer zázračnú moc nás 
presvedčiť, že svoj osud nežijeme sami 
a že naše pocity sú podobné pocitom ko-
hosi živého, toho, koho môžeme stretnúť 
a potriasť si s ním rukou. Marián Grupač 
sa už vo viacerých doterajších knihách 
pomerne jasne prezentoval ako osobitý  
autor a človek, ktorý sa snaží hovoriť 
o realite bez akýchkoľvek príkras a prilep-
šení, nech by bola bezbožne boľavá či ne-
príjemná, už len preto, že ho nesmierne 
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nebaví premaľovávať čosi skutočne čier-
ne sviežejšou farbou len preto, aby sa to 
niekomu nezazdalo priveľmi pochmúrne. 
Aj v najnovšej prozaickej knižke Poltvin 
hovorí Grupač uvzato iba to, čo si myslí, 
o tom, čo cíti, žije, sníva, pije, halucinuje 
alebo domýšľa, v raz viac, potom menej 
odvážnych fabuláciách, ktoré nemusia byť  
ani veľmi výmyslom, pretože aj sám život 
prináša najabsurdnejšie situácie do rea-
lity, v ktorej sme sa chtiac-nechtiac všet- 
ci ocitli. Netreba ani pátrať po tom, či je  
Poltvin akýmsi autorovým alter egom a či  
cez jeho minipríhody rieši autor svoje ne-
vydarené alebo víťazné dni a noci. Skôr 
by som sa priklonil k tomu, pozrieť sa na 
podstatu tohto mýtického tvora, ktorého 
by sme mohli zatvoriť do jedného zverin-
ca spolu s Tracyho tigrom alebo Exupéry-
ho Malým princom, a možno by sa spolu 
nenudili a mali by si aj o čom pohovoriť, 
či radšej o čom parádne pomlčať. Aj po 
prečítaní knižky Poltvin vyznieva ako se-
bavedomý princíp autorskej, ale aj život-
nej koncepcie slobody, ktorá je pre kaž-
dého tvorivého človeka nevyhnutnosťou. 
Jasná a nateraz napoly využitá možnosť 
nechať si viac šancí na náhľad vecí, preto-
že v tomto svete nikdy nebolo nič len čier- 
ne alebo sivé a všetko, čím prechádzame, 
sa reťazí v spletitej a dokonale prepoje-
nej štruktúre významov, ktorých poslanie 
môže zostať naveky skryté, je len na nás, 
či máme silu a odvahu pozerať sa na ne 
aj inak, prípadne ich dešifrovať, ak za to 
vôbec stoja...

Poltvin nie je veselá kniha. Kto však 
kedy určil, že knihy by mali byť veselé 
alebo smutné, pomarančové či zázračne 
zlatisté?

Poltvin je poctivou knihou o nemož- 
nosti pochopiť a prekvapiť samého seba, 
ale aj toho najbližšieho, o prekrásnej ne- 

návratnosti našich náhlych rozhodnutí,  
o sladkom smútku z osamelosti, upro-
stred hlučného davu, ale aj o radosti z ti-
cha, rozchodov, lúčení, stretnutí a náhod. 
Poltvin je knihou hádavého hľadača, bez-
očivo zarasteného mestského pustovníka, 
ale aj (ne)zúčastneného pozorovateľa, 
hľadiaceho na ľudí a veci už z poučeného 
odstupu, pretože skôr tuší ako vidí viaceré 
hranice priepastí a skryté, nebezpečné 
prepadliská, nech sa už skrývajú kdekoľ-
vek či v čomkoľvek. Grupač sa ani touto, 
ani inými knihami nepotrebuje a nechce 
zaraďovať do prúdu samošťastných spi-
sovateľov, ktorí presnou ceruzkou opisu-
jú dobrosled dní svojho života, márnivo 
mapujú svojou srdcovou GPS-kou citové 
a automobilové cesty alebo prinášajú sku-
točne strhujúce obrazy ideálnych, milujú-
cich či nenávidiacich hrdinov, ktorí deň 
začínajú a končia v Casine Royal. Táto ob- 
sahovo roztrieštená próza sa občas cel-
kom prirodzene mení na poéziu a sila sa 
skrýva skôr v jej obraznosti alebo skôr  
v okamžitom obraze, ktorý je raz pohľad-
nicou, potom karikatúrou, chvíľami fraš-
kovitým skečom či dvojpríbehom, ktorý sa 
nevyhnutne musel stať práve tam a vtedy, 
pretože osud to tak zariadil. Pokiaľ aj cíti-
te z Grupačových riadkov nešťastie, nos-
talgiu a smutnobôľne spomienky, máte 
pravdu, no nie je to len pokorné prizna-
nie prežitého, ale aj váš život. Iný variant 
tisíckrát variovaného príbehu, čo letí na-
prieč dejinami ako pretrhnutá pavučinka 
nesená vetrom na jeseň nevedno kam. 
Marián Grupač si práve touto knihou sám 
pred sebou nesmelo priznáva, že už nie 
je ortodoxným okatým mládencom, ktorý 
sa u jednej baby sprchuje, na druhú myslí 
a tretiu v bare o polhodinu zbalí, hoci ho 
podobná roztopaš raz za čas nepochybne 
nadchne. Možno sa už ako autor dostal 
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do tej oslobodzujúcej fázy tvorivej exis-
tencie, keď tri vety napíšeš a štyri vyškr-
táš už len preto, že sa ti žiada byť pres-
ným a netárať zbytočne do vetra, čo hučí 
po pavlačiach dve na tri. Poltvin totiž na 
Grupača od istej chvíle dáva pozor. Sedí, 
striehnuci v kúte, ako tučný, no ostražitý 
križiak uprostred svojej letnej siete a núti 
ho sústrediť sa na detaily, hoci vyzerajú 
nateraz ako čiesi čriepky zo zrkadla, čo 
ráno ktosi iný roztrieštil holou rukou.

IGOR VÁLEK
NEBOJSA! A INÉ 
HOROROZPRÁVKY
ILUSTROVAL RUDOLF CIGÁNIK
TRIO PUBLISHING,  
BRATISLAVA 2013

I VA N  S Z A B Ó

Pavol Dobšinský či August Horislav Škul-
téty patrili v 19. storočí k neúnavným 
zberateľom ľudových rozprávok, povestí 
a piesní, o čom vydáva svedectvo ich die-
lo. Pravda, nielen oni, ale aj ďalší štúrovci 
sa vybrali medzi pospolitý ľuď, aby si tr-
pezlivo zapisovali rozprávania jednodu-
chých ľudí a ich múdrosť zachovali pre 
budúce pokolenia. To, čo zapisovateľov 
neustále nútilo pokračovať v práci, bola 
rôznorodosť a pestrosť historiek a ne-
zriedka aj humor znejúci z úst rozpráva-
čov. Pravda, jednotlivé historky bolo treba 
učesať, literárne zušľachtiť a pripraviť do 
knižnej podoby. To zberatelia aj urobi-
li. A to isté musel urobiť Igor Válek, keď 
sa podujal prerozprávať do súčasného 
jazyka rozprávky z bohatej Dobšinského 
a Škultétyho studne. Nezaujímali ho však 
všetky bytosti pohybujúce sa v rozpráv-
kach oboch autorov. Sústredil sa na ple-

jádu nadprirodzených bytosti, najmä na 
strašidlá, šarkany, ježibaby, strigôňov, vše-
mocnú kmotru Smrť a iné, z ktorých na-
šim predkom pri čítaní iste behal mráz po 
chrbte. Pocit strachu z prečítaného určite 
nevyvolávali iba samy strašidelné bytosti, 
ale aj slová či slovné spojenia, za ktorý-
mi sa ukrývajú určité symboly. Vnímateľ 
vie, že čert, diabol, pach síry, striga, klbko 
hadov sú predstaviteľmi zla, a preto vyvo-
lávajú nepríjemné pocity. Čitateľ vie, že  
z ich konania nevyplynie nič pozitívne. A, 
naopak, víla, škovránok či slávik v čitate-
ľovi vzbudzujú spokojnosť, dobrú náladu 
a podobne. Igor Válek sa v knihe zameral 
prevažne na symboly zla a hrôzy, preto 
hovorí o hororových či strašidelných roz-
právkach. Nadprirodzené bytosti hľadal 
(a našiel) v Dobšinského či Škultétyho 
knihách Prostonarodnie slovenské poves-
ti a Slovenské povesti. Obaja spomínaní 
národní buditelia a literáti boli vo svojich 
časoch silnými protagonistami zberateľ-
skej činnosti medzi ľuďmi a k tejto bohu-
milej práci nabádali aj ostatných kolegov. 
August Horislav Škultéty zbieraniu ľudo-
vých múdrostí prepadol už počas lýcej-
ného štúdia v Bratislave a neskôr k zbe- 
rateľstvu pritiahol aj Pavla Dobšinského, 
hoci paradoxne Pavol Dobšinský sa ako 
zberateľ slovenskej ľudovej slovesnosti 
stal známejší ako jeho inšpirátor. V kni-
he o Augustovi Horislavovi Škultétym 
to pripomenul Vladimír Michalička. Ako 
príklad uviedol, že v trojdielnych Sloven-
ských prostonárodných povestiach sa po 
čase začal ako autor uvádzať iba Pavol 
Dobšinský, „čím sa Škultétyho meno časom 
úplne vytratilo, čo je vzhľadom na jeho po-
diel pri ich tvorbe nezaslúženou historickou 
skrivodlivosťou“.

Igor Válek si z kníh spomínaných au-
torov vybral najtypickejšie postavy pre 
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ľudovú slovesnosť (čert, smrť, škriatok, 
ježibaba, drak, laktibrada), no nevyne-
chal ani menej frekventované (vlkolak  
a rozliční démoni). Najprv načrel do boha-
tej studnice slovenských strašidelných po-
vestí, no potom ich zbavil verbálnej histo-
rickej patiny a prerozprával do súčasného 
jazyka, ktorému dnešní mladí čitatelia lep-
šie rozumejú. Igor Válek prezradil, ako sa 
pustil na dlhú cestu rozprávky z minulosti 
do súčasnosti: „Z hlbín vekov až po dnešok 
je dlhá cesta. A rozprávka sa po nej predie-
ra, poohýba sa a prispôsobí, aby prešla. Aj 
my sme jej pomohli a zvolili autorskú, tro-
cha pozmenenú podobu, ktorú ponúkame.“ 
Je to v súlade s filozofiou ľudovej sloves-
nosti, ktorej príbehy z dávnej minulosti sú 
nesmrteľné, pretože majú schopnosť pri-
spôsobovať sa kontextu a pomerom, v kto-
rých sa rozprávajú a prepisujú. Samozrej-
me, vďaka autorom. Súčasťou Válkovej 
knihy je vložená brožúrka od Timotey 
Vráblovej, odborníčky na detskú literatúru 
a jednej z propagátoriek myšlienky „číta-
nia s porozumením“. Timotea Vráblová vy-
chádzala zo skutočnosti (potvrdenej štatis-
tikou a výskumom), že veľké percento detí 
nerado berie do rúk knihu, a keď sa pustí 
do čítania, často úplne nerozumie význa-
mu prečítaného textu. Rozhodla sa malým 
čitateľom pomôcť prekonať tento nedo-
statok spomínanou príručkou s nádejou 
„na vytvorenie návykov detí školského veku 
zvládať čítaný text s porozumením“. Na 
Válkových rozprávkach vysvetľuje ich pod-
statu, poslanie, mravné poučenie. Pomáha 
mladému čitateľovi vniknúť do vnútra po-
stáv, ktoré sa potom prejavuje v ich von-
kajšom konaní. Mladému čitateľovi príde 
vhod, že si môže v „slovníčku zastaraných, 
nárečových či zriedkavých výrazoch“ obo-
hatiť slovnú zásobu a porozumieť aj týmto 
slovám, ktoré napriek modernizácii au-

torovho vyjadrovania sú v texte funkčné. 
Igor Válek a Timotea Vráblová majú na 
zreteli to, aby rozprávky prinášali deťom 
radosť z čítania. A tak mladý čitateľ zistí, 
že hororové rozprávky ho nestrašia, lebo 
porozumel, čo sa skrýva za textom.

KIM THÚY, PASCAL JANOVJAK
PRE TEBA

PRELOŽILA 
LÝDIA MAGERČIAKOVÁ

POSTSCRIPTUM, 
BRATISLAVA 2013

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

Kniha autorského tandemu Kim Thúy, 
Pascal Janovjak prichádza s ponukami, 
ktoré sú v postmodernej situácii lákavé. 
Od spoločného projektu vietnamskej spi-
sovateľky žijúcej v kanadskom Quebecu 
a švajčiarsko-francúzskeho autora so slo-
venskými koreňmi, ktorý žil v Palestíne  
a v súčasnosti býva v Ríme, môžeme oča-
kávať minimálne literárne spracované 
prelínanie rôznych kultúr. Autorov tejto 
knihy spája pocit vyhnanstva, hľadanie 
identity, priama alebo sprostredkovaná 
skúsenosť z totalitných režimov. Miesta-
mi je až zarážajúca podobnosť ich osudov, 
rozvíjajúcich sa na pozadí spoločensko- 
-politických premien krajín tzv. východné-
ho bloku. Pascal je potomok vysťahovalca 
zo Slovenska, Kim odišla s rodičmi ako 
dieťa z Vietnamu a ešte vždy si zvyká na 
život v emigrácii. Autorov spája aj hľada-
nie odpovedí na otázky manželstva a ro- 
dičovstva, záujem o prozaickú tvorbu. Oba- 
ja majú za sebou prvé kroky v literatú-
re. Kim Thúy vydala román Ru (Riečka, 
2009) a Pascal Janovjak román L’Invisible 
(Neviditeľný, 2009).
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Konfrontácia pocitov, názorov, spo-
mienok, príbehov a nápadov prostredníc-
tvom knihy/listov je pre oboch autorov 
inšpiratívna. Čo však môže dať čitateľom? 
Autotelický názov Pre teba knihu zaraďu-
je do literatúry súkromia, do ktorého je 
potešením nazrieť len pre zainteresova-
ných. Základom spoločného diela je žá-
ner epištoly, inovovaný formou mailovej 
korešpondencie. Tá umožňuje okamžitú 
reakciu, dodatočné rozvíjanie, prehlbo-
vanie správy, ale aj zámlky či oneskore-
nú odpoveď. V zásade je neformálnejšia 
než jej predchádzajúca podoba v opečiat-
kovanej obálke. Komunikácia na diaľku  
a pominuteľnosť internetových správ, kto-
ré nie sú natoľko fixované ako klasické 
listy, dáva autorom slobodu a odvahu od-
haliť viac, než by odhalili osobne a z očí 
do očí: „Nasledujúci večer som po teplom 
kúpeli, stojac na vankúšoch na posteli, te-
mer prirodzeným pohybom odhodila osuš-
ku na zem a snažila sa čo najviac krútiť 
bokmi, ako moje nové hrdinky, striptérky“ 
(Kim, s. 12); „Strašne rád by som videl 
malú Thúy, ako sa pri tanci na posteli po-
maličky odhaľuje, určite by ma to pobavi-
lo. Alebo skôr zarmútilo?“ (Pascal, s. 13).  
Takéto písanie vcelku veľa znesie, je preň 
typická kaleidoskopickosť a žánrové pre-
sahy.

Publikovaním vzájomnej korešpon-
dencie sa významne mení jej povaha, vy-
stihuje ju podstata paradoxu. To, čo malo 
pôvodne zostať skryté, je zrazu otvorené 
a spoločensky sa angažuje. Kim Thúy je 
údernejšia, zameriava sa na výrazný de-
tail, má mimoriadny cit pre atmosféru. 
Najmä keď preciťuje osobnú skúsenosť 
a pokúša sa o prienik vonkajšieho a vnú-
torného sveta. Emotívne silné a hĺbavé sú 
jej neúspešné pokusy porozumieť postih-
nutému synovi: „Zo všetkých tých haluci-

nácií sa naplnila len jediná. Môj autistický 
syn, pre ktorého je dar reči nedosiahnuteľ-
ný, ma vytiahol z mojej apatie, keď otvoril 
zasklené dvere a zreteľne zahlásil: ,Mačka.‘ 
Neporozumela som tomu úplne jednodu-
chému slovu, pretože v jeho ústach znelo 
čudne“ (s. 39). Inokedy realisticky živo  
a ostro vykresľuje konkrétne situácie ži-
vota z veselšej stránky. Pascal Janovjak je, 
naopak, opisnejší, pokúša sa podrobnejšie 
vystihnúť a vyčerpať tému. Jeho texty sú 
plné podobenstiev, očakávania budúceho 
potomka, ale aj surovej reality, pociťova-
nej na vlastnej koži: „... obrnené vozy šro-
tujú autá zaparkované na centrálnom ná-
mestí v Ramalláhu, vojaci vystupujú z hum- 
merov a strieľajú. Spoza okna počujem streľ- 
bu a na obrazovke vidím vojaka, spätný ráz  
jeho zbrane....“ (s. 66). Janovjakove texty 
majú filozofujúci rozmer a vyznačujú sa 
medzitextovým nadväzovaním, celkovo  
v nich nájdeme viac odkazov.

Zdá sa, že K. Thúy väčšmi pracuje 
s exotickými motívmi, čím vytvára preni-
kavú atmosféru rodného Vietnamu z čias  
detstva a vnútropolitických zmien. Po-
dobne však môžu zapôsobiť slovenské 
námety v tvorbe P. Janovjaka vo franko-
fónnom literárnom kontexte.

Hoci sa autori usilujú nájsť odpovede 
na celkom konkrétne otázky a občas sa 
aj konkrétne pýtajú, ich texty nadväzujú 
skôr básnicky, na princípe voľných aso-
ciácií. Frekvencia „listov“ je premenlivá, 
spočiatku je komunikatívnejší Pascal, 
píše častejšie, dopĺňa svoje úvahy a prí-
behy. Chvíľami sa rozpisuje i striedmejšia 
Kim, neskôr si vymieňajú postrehy zried-
kavejšie. Podiel na tom má reálny život, 
ale aj fakt, že ich korešpondencia mala 
od začiatku literárne ambície. Známy 
adresát sa postupne mení na fiktívneho. 
Kim a Pascal sa stretávajú už len na poli 
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literatúry ako postavy, túžba po reálnom 
stretnutí, ktorá vibruje vo vzduchu, zostá-
va nenaplnená. Pascal chce v predstavách 
dostihnúť Kim na spiatočnej ceste z Ri-
mouski do Montrealu. Kim skutočne pri-
chádza do Ríma, ale Pascal odcestuje na 
turné: „Tvoj život plynie ďalej, zato ja sa 
strácam... ja strácam nás“ (Kim, s. 149).

Texty oboch autorov sú vnútorne čle-
nité, ale ako celok nadobúdajú osnovu  
vzťahu. Na jeho začiatku je podnetné osob- 
né stretnutie na odovzdávaní literárnych 
cien v Monaku, ktoré pokračuje mailova-
ním, prostredníctvom ktorého sa autor-
sky spoznávajú a ľudsky zbližujú a napo-
kon odcudzia. Hmatateľným výsledkom 
je táto úprimná kniha s množstvom nača-
tých (menej či viac závažných) tém.

SAID KAŠUA
INÝ ČLOVEK
PRELOŽIL OTO HAVRILA
VYDAVATEĽSTVO SLOVART, 
BRATISLAVA 2012

B O H U Š  B O D A C Z

Said Kašua (1975) je izraelský autor arab- 
ského pôvodu (narodil sa v Tire), socio-
lógiu a filozofiu vyštudoval na Hebrejskej 
univerzite v Jeruzaleme, kde v súčasnos-
ti žije aj s rodinou. Román Iný človek je 
v poradí tretím Kašuovým prozaickým 
dielom, za ktoré dostal v roku 2011 pre-
stížnu Bernsteinovu cenu.

Obrazne sa dá povedať, že Said Kašua 
hrá na viacerých nástrojoch a nie iba na 
jednom pódiu. V zásade však napísal mo-
nodrámu s dvoma témami. Ústrednou té-
mou je žiarlivosť, pocit poníženia a zra-
dy a jej hlavnou postavou je právnik, kto-
rého meno sa čitateľ nedozvie. Úspešný 

arabský právnik, dokonale hovoriaci po 
hebrejsky, sa síce stretáva so svojimi pa-
lestínskymi priateľmi a navzájom sa pre-
sviedčajú o palestínskej identite, ale on 
sám sa usiluje čo najlepšie zapadnúť do 
izraelského prostredia; aj advokátsku 
kanceláriu má v židovskej časti Jeruza-
lema. Žije usporiadaným životom, dobre 
zarába, má krásnu manželku Leilu a dve 
malé deti, obľúbenú kaviareň aj antikva-
riát, kam si pravidelne chodí kupovať kni-
hy, aby si doplnil vedomosti a celkový 
rozhľad a vyrovnal sa tak židovským ko-
legom. Jedného dňa si tam kúpi Tolstého 
Kreutzerovu sonátu, podpísanú jej pred-
chádzajúcim majiteľom menom Jonatan. 
Pri listovaní nájde v knihe lístok s poďa-
kovaním za nádherný večer. Pozorne si ho 
prezrie a zistí, že písmo patrí jeho man-
želke Leile, ale poďakovanie nie je urče-
nému jemu ako manželovi. Podviedla ho 
žena s Jonatanom?

Od chvíle, ako objavil lístok, ho zo-
žiera prudká žiarlivosť, tie najdesivejšie 
predstavy, v ktorých vidí, ako sa Leila 
vášnivo miluje s Jonatanom a vzdychá 
pritom od rozkoše. Počuje Jonatana, ako 
sa pred kamarátmi chvasce, čo všetko 
stváral s Leilou, ako sa to postupne do-
zvedia aj jeho známi, ako sa mu za chrb-
tom vysmievajú, útrpne uškŕňajú do očí, 
ako jeho kariéra končí v bahne posmechu 
a zneuctenia. Rozhodne sa svoju ženu za-
biť.

Aj keď predtým hrdo hlásal liberálne 
zásady, teraz sa v ňom prebudia tradičné 
konzervatívne islamské názory a pred-
sudky v pohľade na ženu. No pochybuje 
aj o sebe, keby o ňom nevedela, že je zba-
belec, nikdy by si netrúfla ho podviesť, 
uvažuje. Mučí sa úvahami o Jonatano-
vi. Je to Arab, Žid, intelektuál, umelec, 
profesor, študent? Rozhodne sa po ňom 
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pátrať, vydáva sa po jeho stopách: „Mož-
no tam chcel nájsť manželkinu nevinnosť. 
Možno chcel vedieť, že tá žena, s ktorou 
toľko rokov nespáva v jednej posteli, ho 
stále miluje, hoci si nebol istý, nakoľko on 
miluje ju.“

Druhou témou je existencia Palestín-
čanov v Izraeli. Hľadanie vlastnej identi-
ty v tom prostredí rozdelenom kultúrne aj 
nábožensky, pričom hľadanie v úsilí pre-
sadiť sa môže viesť až k zámene identity 
a k vedomej strate koreňov.

Said Kašua hovorí veľmi zasvätene 
o realite v Jeruzaleme, o židovsko-arab-
skom spolunažívaní. Veľmi citlivá a jem-
ná je jeho práca s postavami, precízne vy-
kresľuje psychiku človeka, s veľkou dáv- 
kou empatie, trpezlivo a presne zachy-
táva jeho osobný život a krehkosť jeho 
vnútorného sveta, ktorý sa môže vydať 
sebazničujúcou cestou a poľahky sa roz-
trieštiť.

DAGMAR MÁRIA ANOCA
SLOVACICA MISCELLANEA
VYDAVATEĽSTVO IVAN KRASKO, 
NADLAK 2012

E T E L A  FA R K A Š O VÁ

Dagmar Mária Anocová je výraznou a vše- 
stranne aktívnou osobnosťou slovenskej 
literatúry v Rumunsku. Autorka píše po-
éziu, prózu, literatúru pre deti, literárne 
kritiky, literárnovedné a lingvistické prá-
ce, eseje, prekladá. V literárnovednej prá-
ci sa Anocová, ktorá pôsobí ako docent-
ka na univerzite v Bukurešti, orientuje  
najmä na dejiny, ale i na súčasné podo-
by a vývinové tendencie slovenskej lite-
ratúry v Rumunsku. Početnými štúdiami 
prispieva k prehĺbeniu teoretickej reflexie 

nielen špecifík slovenskej literatúry v Ru-
munsku, ale šírkou záberu aj k prehĺbe-
niu reflexie celej slovenskej dolnozemskej 
literatúry, v niektorých prípadoch aj slo-
venskej literatúry v materskej krajine.

Tejto problematike sa Anocová venuje 
dlhodobo, výsledky svojho bádania pre-
zentovala vo viacerých prácach, spomeň-
me aspoň monografiu Slovenská literatú-
ra v Rumunsku (2010), v ktorej analyzu-
je vývinové podoby tejto literatúry, pri-
čom pozornosť zameriava na jednotlivé 
osobnosti pôsobiace v nej. Autorka tu ve-
novala pozornosť nielen skúmanému em-
pirickému materiálu, ale aj metodológii,  
o ktorú sa opierala.

Ak monografická práca Slovenská 
literatúra v Rumunsku podávala synte-
tizujúci pohľad, nová autorkina knižka 
Slovacica Miscellanea prináša súbor štúdií 
a úvah, ktoré sú zamerané na vybrané 
aspekty slovenského jazyka a slovenskej 
literatúry v Rumunsku, a to tak z historic-
kého, ako aj súčasného pohľadu. Prvá časť 
publikácie je venovaná situácii slovenské-
ho jazyka v školách, ale i v súkromnom 
a verejnom živote Slovákov v Rumunsku. 
Anocová skúma túto situáciu nielen z hľa-
diska kognitívneho a komunikačného, ale 
aj z hľadiska ďalších funkcií jazyka, me-
dzi ktoré radí napríklad funkciu estetickú 
alebo identifikačnú. Jazyk, ako zdôrazňu-
je, je aj prostriedkom prenosu hodnôt, se-
baidentifikácie, prostriedkom na pocho-
penie spolupatričnosti k istej (národnej) 
komunite, je vstupnou bránou do kultúry. 
Metaforicky spolu s autorkou povedané: 
„slovenčina je médiom, ktorým sa každý 
Slovák ,vrodí‘ do slovenskej kultúry a zá-
roveň sa mu otvoria možnosti vstúpiť do 
kultúry univerzálnej...“

Knižka prináša – najmä pre nášho či-
tateľa – zaujímavé informácie o vývine  
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slovenského školstva v Rumunsku, o vzni- 
ku a pôsobení lektorátov na tamojších 
univerzitách, stručne predstavuje najvýz-
namnejšie osobnosti venujúce sa slovakis-
tike. Pragmatický charakter majú články 
upozorňujúce na najčastejšie chyby v ho-
vorovej reči, vznikajúce pod vplyvom ru-
munčiny ako druhého jazyka, ktorý slo-
venská komunita používa, autorka v tejto 
súvislosti posudzuje výhody aj nevýhody 
(doslova „pasce“) bilingvizmu ako pri-
rodzeného fenoménu v multikultúrnom 
prostredí. Možno len súhlasiť s jej ape-
lom, že nestačí si osvojiť iba jazyk, ale aj 
kultúrne kódy, a tak si utvrdzovať osobné 
(kolektívne) povedomie spolupatričnosti 
k istému celku. V autorkiných úvahách  
a praktických upozorneniach pre použí-
vateľov slovenského jazyka je citeľne prí-
tomná jej láska a úcta k tomuto jazyku, 
odborné poznámky sú pretkané vyznania-
mi slovenčine.

Druhá, ťažisková časť knižky sa venu-
je viacerým témam súvisiacim s rôzny-
mi druhmi umenia (najmä s literatúrou) 
a kultúrou Slovákov v Rumunsku, či je to 
už výtvarné umenie, dramatická tvorba 
a divadelníctvo, aktivity v oblasti hudby 
a tanca alebo organizovanie rozličných 
foriem kultúrno-osvetovej práce. Pri kaž-
dom druhu umelecko-kultúrnych aktivít 
predstavuje autorka osobnosti, ktoré sa 
podieľali na ich rozvoji v minulosti a kto-
ré ich na pozoruhodnej úrovni reprezen-
tujú v súčasnosti (vo výtvarnom umení 
napríklad je to zo súčasných umelcov Má-
ria Štefanková, Ľudovít Sosnák, Rudolf 
Kočiš a Július Podlipný).

Potešilo ma, že Dagmar Mária Anoco-
vá venuje v knižke osobitú pozornosť čas-
to nedoceňovanej tvorbe žien (nielen li-
terárnej, ale napríklad aj v oblasti ume-
leckej výšivky, tkania, čo sa často neprá-

vom za umenie ani nepokladá). Záujem 
o vzdelané ženy – „pismačky“ – a o ženy, 
ktoré boli aktívne v rôznych druhoch 
umeleckej či kultúrno-osvetovej činnos-
ti, očividne nie je náhodný, ako autorka 
konštatuje, jej matka, stará matka a ďal-
šie ženy z rodiny patrili k aktívnym že-
nám rozvíjajúcim slovenskú kultúru (po-
dobne ako aj otec, hoci Rumun, sa zaslú-
žil o rozvoj slovenského školstva). Ano-
cová predstavuje v štúdii pozoruhod-
né ženské osobnosti slovenskej menšiny 
pôsobiace dnes v umeleckej, akademic-
kej a politickej sfére v Rumunsku i mimo 
neho. V tejto súvislosti reflektuje rodo-
vú tému, spôsoby jej vnímania a presa-
dzovania v živote Slovákov v Rumunsku. 
Význam tejto štúdie spočíva najmä v tom, 
že okrem stručného prehľadu o tvorivos-
ti slovenských žien naznačuje línie mož-
ných výskumov v budúcnosti, ktoré by 
kompletizovali pohľad na danú dosiaľ 
málo spracovanú problematiku. Z ďalších 
štúdií obsiahnutých v knihe spomeniem 
aspoň štúdiu Tajovský a Nadlak, v kto-
rej autorka okrem iného sprítomňuje za-
chované autentické spomienky na nášho 
významného spisovateľa, na široké spek-
trum jeho aktivít v Nadlaku v prospech 
slovenskej kultúry, a dáva nahliadnuť aj 
do jeho rodinného života, obohacujúc tak 
ľudský obraz Tajovského i jeho ženy Hany 
Gregorovej. Rozsah recenzie nedovoľu-
je venovať sa podrobnejšie ďalším štúdi-
ám, aspoň stručne by som chcela upozor-
niť na štúdiu venovanú Ivanovi Kraskovi 
a jeho recepcii v Rumunsku, autorka tu 
bližšie osvetľuje Kraskov príspevok k slo-
vensko-rumunskému kultúrnemu dialógu 
(najmä prekladmi diel z rumunskej litera-
túry), ale nastoľuje aj otázku o vplyvoch 
rumunskej literatúry na Kraskovu tvorbu, 
čo môže byť pre nášho bežného čitateľa 
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pomerne neznáma téma. Voľne na štúdiu 
nadväzuje príspevok, v ktorom Anocová 
podáva komparáciu prekladov istej básne 
Mihaila Eminesca do slovenčiny viacerý-
mi prekladateľmi (Strmeň, Krasko, Pro-
kešová) na sémantickej i formálnej úrov-
ni. Pozoruhodná je takisto jej viacúrovňo-
vá analýza románu Pála Závadu Jadvigin 
vankúšik. Nemožno obísť ani štúdiu o ní-
žine ako zdroji inšpirácie pre slovenských 
autorov v Rumunsku, v ktorej autorka 
sleduje nížinný archetyp či „nížinnú pa-
radigmu“, ako sa táto prejavuje v rovine 
témy, motívu, obraznosti priam na ukáž-
kach z konkrétnych diel. Autorkin profil 
i osobný a profesionálny vývin, ako aj ro-
dinné zázemie, ktoré ju formovalo, pribli-
žuje záverečný text knižky – reč pri pre-
beraní Veľkej medaily sv. Gorazda.

Slovacica Miscellanea Dagmar Márie 
Anocovej je zaujímavým a podnetným čí-
taním i pre čitateľov na Slovensku, kto-
rí by sa radi dozvedeli viac o literatúre 
a kultúre našej menšiny žijúcej na území 
Rumunska a rozšírili si pohľad na celok 
slovenskej literatúry (kultúry).

ASSEMANOV EVANJELIÁR 
A KALENDÁR. KÓDEX 3. 
VATIKÁNSKY SLOVANSKÝ
ÚVODNÁ ŠTÚDIA: ELENA 
ŠUBJAKOVÁ, PREPIS DO 
TLAČENEJ HLAHOLIKY A DO 
LATINKY: MARTIN SLANINKA
VYDAVATEĽSTVO MATICE 
SLOVENSKEJ, MARTIN 2013

M I L O S L A V  K O N E Č N Ý

Korene našej literárnej tradície siahajú do 
obdobia Veľkej Moravy a spájajú sa s prí-
chodom byzantskej misie pod vedením 

Konštantína a Metoda. Jej kultúrny od-
kaz zhmotnený v písomných pamiatkach 
predstavuje trvalú hodnotu nielen pre de-
jiny knižnej kultúry Slovákov, ale aj pre 
kultúru celého slovanského sveta. Neoby- 
čajne intenzívny rozvoj veľkomoravskej li-
terárnej činnosti, prekladovej i pôvodnej, 
bol podmienený vytvorením písma schop-
ného zachytávať špecifiká jazyka, ktorý 
mal byť využitý pri vykonávaní misijnej 
činnosti. Tejto úlohy sa ujal Konštantín 
a v krátkom čase vytvoril hlaholiku, prvé 
písmo Slovanov, z nej sa neskôr vyvinu-
li cyrilika a azbuka. Literárnych pamiatok 
napísaných hlaholikou či cyrilikou je len 
málo, ich moderné vydania sú skôr zried-
kavosťou a ich dostupnosť na Slovensku 
je pomerne problematická. Rozhodnutie 
Vydavateľstva Matice slovenskej publiko-
vať pri príležitosti 1150. výročia príchodu 
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu 
jednu z najvýznamnejších a najrozsiahlej-
ších literárnych pamiatok napísaných hla-
holikou, Assemanov evanjeliár a kalendár, 
je preto vítané a žiaduce.

Assemanov kódex patrí medzi naj-
staršie zachované literárne pamiatky pí-
sané hlaholikou. Predpokladá sa, že vzni-
kol v Macedónsku na konci 10. alebo na 
začiatku 11. storočia. Tvorí ho 158 perga- 
menových listov a nazvaný je podľa svoj-
ho objaviteľa Assemaniho. Obsahuje slo-
vanský preklad evanjeliára a synaxár (ka-
lendár sviatkov), ktorý je zaujímavý aj 
tým, že sa v ňom nachádzajú najstaršie 
známe zápisy liturgických pamiatok Cy-
rila a Metoda. Publikácia ponúka pre-
pis tohto staroslovenského textu do tla-
čenej hlaholiky, pričom na protiľahlých 
stranách hlaholského textu je jeho para-
lelný prepis latinkou, obe verzie prepi-
su pripravil Martin Slaninka. S hlavný-
mi zásadami, ktorých sa pridŕžal pri práci 

SP 2_14.indd   143 21. 1. 2014   8:33:53



144 s l o v e n s k é  p o h ľ a dy  2

s textom, oboznamuje čitateľa v časti Na 
úvod. Upozorňuje, že jeho ambíciou nie 
je „... detailná transliterácia tohto rozsiah-
leho rukopisu...“, no vyslovuje presved-
čenie, že takýmto spôsobom sprístupne-
né dielo „... uľahčí čítanie jednotlivých čas-
tí evanjelia a možnosť ich porovnania so 
slovenčinou“. Formát publikácie i zvolená 
veľkosť písma umožňujú text prezentovať 
prehľadne a systematicky.

Samotnému prepisu Kódexu a Slanin-
kovým poznámkam Na úvod predchádza 
rozsiahla štúdia Eleny Šubjakovej. Ponú-
kajú sa nám v nej nielen informácie o As-
semanovom kódexe, ale aj základné his-
torické údaje spojené s veľkomoravským 
kultúrnym kontextom, v centre záujmu 
je otázka jazyka a písma. Autorka štú-
die venuje pozornosť problematike spoje-
nej s pojmami sloviensky, starosloviensky 
(resp. slověnsky, staroslověnsky), obhaju-
je adekvátnosť ich prepisovania pojma-
mi slovenský, staroslovenský. V stručnos-
ti sú potom predstavené najvýznamnej-
šie literárne pamiatky veľkomoravskej 
hlaholskej proveniencie. Štúdia sa takis-
to podrobnejšie zaoberá problematikou 
pôvodu hlaholského písma a jeho vývi-
nom, pripomínajú sa i peripetie postup-
ného odkrývania tajomstva, ktoré z dvoji-
ce písem (hlaholské a cyrilské) je staršie. 
Táto otázka patrila v 19. storočí v súvis-
losti s Veľkou Moravou medzi najdiskuto-
vanejšie, cyrilika bola spočiatku vníma-
ná ako písmo starobylejšie. Obsah štúdie 
sa menovanými témami nevyčerpáva, ho-
vorí sa aj o výbere historicky korektného 
pomenovania veľkomoravského etnika,  
o tendenciách k pôvodnej umeleckej 

tvorbe v kontexte veľkomoravskej kultú-
ry, o slovenských jazykových javoch v sta-
roslovenských literárnych pamiatkach či 
staroslovenskej lexike v ruskom cirkev- 
noslovanskom jazyku. Medzi kľúčovými 
autoritami, o ktorých poznatky sa autor-
ka opiera, zaujíma azda najdôležitejšie 
miesto Ján Stanislav. Hoci si úvodná štú-
dia zachováva odbornosť, jej dikcia je prí-
stupná i potenciálnemu laickému záujem-
covi o veľkomoravské písomné pamiat- 
ky.

Súčasťou publikácie je aj rekonštruo-
vaná hlaholská abeceda, z ktorej má byť 
čitateľovi zrejmé, aký názov prislúchal 
jednotlivým znakom hlaholskej abecedy 
v staroslovenčine, zároveň sa v nej uvá-
dza ich číselná hodnota a znak, ktorým 
sú prepisované do latinky. Takto postave-
ná pomôcka je pre bezproblémovú orien-
táciu v publikácii nevyhnutnosťou.

Assemanov kódex bol českými jazy-
kovedcami Josefom Vajsom a Josefom 
Kurzom vydaný fototypicky v roku 1929  
v Prahe, druhý diel vydania z roku 1955 
predstavoval jeho prepis do cyriliky, no 
na Slovensku vychádza prvý raz. Vzác-
ny dokument napísaný hlaholským pís-
mom sa tak reálnejšie sprístupňuje širo-
kému okruhu záujemcov o literárne pa-
miatky veľkomoravskej knižnej kultúry. 
Prísľubom do budúcnosti je konštatova-
nie Martina Slaninku, že Assemanov kó-
dex by mal byť len prvým edičným výstu-
pom v rade publikácií sprístupňujúcich 
veľkomoravské písomné pamiatky, ako sú 
napríklad Mariánsky kódex či Zografský 
kódex, ktorých vydanie sa plánuje v blíz-
kej budúcnosti.
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Stanislav Kiča: Človek, koník túlavý, bronz, antikoro, kameň, 2013
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LABORATÓRIUM

RUŽE BEZ TŔŇOV?

O geneticky upravených potravinách 
počul už asi každý, ale málokto si vie 
predstaviť, aké kuriózne pokusy boli pod-
stúpené na ich komerčné využitie. Naprí-
klad génové manipulácie u rastlín vied-
li v Číne k skríženiu jablka (tvar) a hruš-
ky (chuť). Aj u nás známe cukety sú pôvo-
dom z Holandska ako kombinácia tekvice 
a uhorky. V Holandsku skombinovali gény 
aj tak, že výsledkom bola guľatá mrkva. 
Podarilo sa takisto vypestovať bezsemen-
né paradajky aj hrozno. Ľahšie sa konzu-
mujú, no zato sú sterilné. Medzi kuriozi-
ty patrí vloženie génu na tvorbu tzv. luci-
ferázy (áno, názov je odvodený od zná-
meho pekelníka!) zo svätojánskej muš-
ky do vybraných kultivarov tabaku – vý-
sledkom mala byť svietiaca rastlina. Mô-
žeme sa len dohadovať, že jej tvorcovia 
rátali asi s nočným zberom úrody alebo 
tak chceli bez drahej elektrickej elektri-
ny vysvietiť nočné chodníky bez lámp. Ak 
to takto pôjde ďalej, príde aj na slová Jiøí-
ho Suchého, ktorý si už pred desaťročia-
mi kládol otázku, čo vznikne, ak sa skrí-
ži „pampeliška“ a „koniklec“ – koniliška, 
alebo pampeklec?

Skutočne exotický pokus urobili vo 
Veľkej Británii, kde podľa správ rozhlaso-

vej stanice BBC už v roku 1997 ponúkli 
deťom na zvýšenie konzumácie ovocia  
a zeleniny mrkvu, ktorá chutila ako čoko-
láda, kukurica pripomínala pizzu a kar- 
fiol mal chuť syra a cibuľky. Školáci to pri-
jali so zmiešanými pocitmi – mrkvu ozna-
čili za hnusnú, ale karfiol im vraj celkom 
chutil.

Firma Sky Way Technology sa zasa 
pokúsila netradičnou cestou vytvoriť pro-
dukt pre krajiny tretieho sveta, kde majú 
nedostatok bežných potravín. Zo slamy 
vraj pripravili prášok s vysokým obsahom 
vláknin a bielkovín. Po zomletí a oboha-
tení určitým enzýmom je to vraj šanca na-
piecť chlieb aj pre tých, ktorým sa z bež-
nej úrody už neujde. Po žatve je totiž sla-
my na poliach vždy dosť...

Ale nejde len o potraviny. Z producen-
tov by tí veľkorysejší napríklad radi vy-
vinuli modrú bavlnu na výrobu riflí bez 
umelého farbiva. Výhoda pre toho, kto by 
takú bavlnu dopestoval prvý, je evident-
ná.

Bežné už sú pokusy s obohacova-
ním rastlín o enzýmy živočíchov. Naprí-
klad prepeličí ovoalbumín sa bohatosťou 
aminokyselín blíži materskému mlieku  
a u kráv kŕmených transgénovou lucer-
nou s takouto vnesenou vlastnosťou sa 
predpokladá nová kvalita mlieka.

Rovnaká je snaha vyrábať ľudské biel-
koviny pomocou rastlín. Tu však narážame 
na etický problém prípustnosti zásahov 
do výnimočnosti ľudského druhu i prak- 
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tickej obavy, či by sa také gény (pri úni-
ku do voľnej prírody dokonca zmutova-
né) nedostali späť k nepripravenému ľud-
skému príjemcovi.

Iné ambiciózne plány kalkulujú s cel-
kom novým využitím geneticky uprave-
ných rastlín na „ťažbu“. Environmentálne 
naladení odborníci by tak radi pomocou 
zvlášť vnímavých rastlín vytiahli z pôdy 
škodliviny. Takto nasiaknuté rastliny by 
po čase zožali a zneškodnili. Zlatokopo-
via by rovnaký princíp radi využili na ťaž-
bu mikročiastok vzácnych kovov. Úrodu 
takýchto prospektorských rastlín by spáli-
li a v popole hľadali svoje šťastie...

KURIOZITY DNEŠNEJ VEDY

Vedeckých podvodov pribúda. Okolo 
desať britských vedeckých periodík, me-
dzi nimi Lancet a British Medical Journal, 
oznámilo, že založili Výbor pre publikač-
nú etiku, čo sa bude vyjadrovať k pochyb-
ným vedeckým prácam, na ktoré upozor-
nia vydavatelia časopisov. Napríklad na 
univerzite vo Freiburgu dospela vyšetro-
vacia komisia k záveru, že dvaja vedec-
kí pracovníci, F. Herrmann a M. A. Brach,  
v rokoch 1988 – 1996 sfalšovali 37 pub-
likácií. Vo Švédsku vraj desať rokov po-
chybne manipuloval s faktmi vo svojich 
dvadsiatich zverejnených prácach odbor-
ník na výskum rakoviny Ulf Lönn.

Aj celkom obyčajná mucha, dokonca 
latrínová, sa môže stať predmetom vedec-
kého podvodu. Tak zanedbateľný hmyz 
totiž získava celkom inú cenu, ak sa zjaví 
uchovaný v jantári s odhadovaným vekom 
niekoľkých desiatok tisíc rokov. V tom- 
to prípade išlo o exemplár zo zbierok Brit- 
ského múzea, kde bol uložený už od roku 
1922. Potom sa však naň podrobnejšie 

pozrel študent Andrew Ross. Namiesto 
pozoruhodného vedeckého objavu prišiel 
na to, že jantár bol pred desaťročiami roz-
rezaný a obyčajná latrínová mucha doň 
vložená. Dôvod takého podvodu je jasný. 
Za zvláštne exempláre hmyzu zachované 
v jantári vedecké inštitúcie slušne platia. 
Veď len Britské múzeum má až 2500 ta-
kýchto exemplárov. A tak túžba po ľah-
kom zbohatnutí urobila z obyčajnej lat-
rínovej muchy na chvíľu vedecký unikát.  
A tá chvíľa trvala sedemdesiat rokov.

OSOBNOSTI SLOVENSKEJ 
VEDY

Doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., 
viedla kolektív autorov, ktorého mono-
grafia o ochrane a pestovaní gaštana jed-
lého získala Cenu Literárneho fondu. Ako 
prvá na Slovensku komplexne zmapovala 
výskyt, rozšírenie a škodlivosť parazitic-
kých mikroskopických húb na introduko-
vaných drevinách, so svojím kolektívom 
zaviedla biologickú ochranu gaštana jed-
lého pred hubou Cryphonectria parasitica, 
ktorá spôsobuje rakovinu kôry tejto dre-
viny. S kolektívom realizuje ochranu dru-
hov rodov Aesculus a Platanus technoló-
giou mikroinjektáže. Vypracovala metó- 
du vizuálneho hodnotenia zdravotného  
stavu drevín vo verejnej zeleni, ktorú roz-
šírila o zavedenie nového spôsobu stano-
venia stability stromov zvukovým tomo-
grafom. Je autorkou viacerých projek-
tov, podľa ktorých sa robila rekonštruk-
cia zelene okolo významných objektov 
– Sad Janka Kráľa v Bratislave, Národný 
cintorín v Martine, NKP Slavín v Bratisla- 
ve, sídlisko Lamač v Bratislave, mestá Ko-
márno, Myjava, Nitra, Modra, Zvolen, Ko-
šice.
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Pracovala v Arboréte Mlyňany – v Ús- 
tave dendrobiológie, v súčasnosti v Ústa-
ve ekológie lesa SAV, istý čas aj ako ve-
dúca pobočky biológie drevín. Je člen-
kou komisie VEGA, Akreditačnej komisie 
pri vláde SR a členkou Slovenskej spoloč-
nosti pre vedy poľnohospodárske, lesníc-
ke, potravinárske pri SAV, Botanickej spo-
ločnosti pri SAV a Maďarskej dendrolo-
gickej spoločnosti. Bola jej udelená Cena 
SAV za vedecko-popularizačnú činnosť, 
ako aj Fándlyho medaila, Čestná plake-
ta za zásluhy v biologických vedách a Pa-
mätná medaila za pomoc pri rozvoji FZKI 
pri SPU v Nitre.

G U S TÁ V  M U R Í N

LITERÁRNY ANTIKVARIÁT

BARD NEKONEČNÉHO 
OBRODENIA
(Měræin Nowak-Njechorński 
na pozadí lužickosrbskej literatúry)

Měræin Nowak-Njechorński (1900 – 
1990) nesporne patril k najvýznamnej-
ším, najplodnejším, ale i najkontroverz-
nejším postavám lužickosrbskej literatúry 
a výtvarného umenia 20. storočia. Prído-
mok Njechorński má v mene podľa rodis-
ka Njechorń (po nemecky Nechern). Po-
chádzal z národnostne zmiešaného man-
želstva (matka Lužická Srbka, otec Ne-
mec), študoval v Lipsku, v Drážďanoch, 
v Prahe (počas študijného pobytu na Aka-
démii výtvarných umení u Maxa Švabin-
ského) a vo Varšave.

Matka umelcovi umrela v pomerne ra-
nom veku. Vyrastal v domácnosti s otcom, 
mužom značne neortodoxných mravných 
názorov. Krátko po manželkinej smrti sa 
oženil druhýkrát, tentoraz s Nemkou. Man- 
želka však onedlho tiež umrela. Tretí zvä-
zok radšej neriskoval, začal žiť v konkubi-
náte s nevlastnými dcérami. Takisto Nem-
kami. V inak takmer úplne národnostne 
a jazykovo homogénnom lužickosrbskom 
prostredí.

Rodinné pomery spôsobili, že Lužic-
kí Srbi ako poctiví katolíci chlapca ob-
chádzali oblúkom. Až počas štúdia v Lip-
sku sa Měræin začal zaoberať literatúrou 
o Lužických Srboch. Roku 1923 sa rozho-
dol stať jedným z nich, meno Martin Neu-
mann zmenil na Měræin Nowak, naučil sa 
jazyk a začal vehementne obhajovať prá-
va menšiny slovom i perom.

Podobné javy „rozhodnutí“ pre ná-
rodnosť nachádzame v kontexte českej  
a slovenskej literatúry predovšetkým v 19.  
storočí v rámci procesu národného obro-
denia na osi česko-nemeckej, slovensko-
-maďarskej napríklad u Viliama Pauliny-
ho-Tótha, Pavla Országha Hviezdoslava, 
Karla Hynka Máchu, Karla Havlíčka Bo-
rovského a i. Odlišné podmienky menšie-
ho národa bez nádeje na vlastnú štátnosť 
pochopiteľne podmieňujú vývoj (defi-
nitívne) oneskorený, príklon k lužičtine 
je a bude u väčšiny čoraz väčšmi vedo- 
mým, nie celkom prirodzeným a samozrej- 
mým krokom.

V rámci slovenskej kultúry bol jedným 
z posledných takto sa rozhodujúcich Gej-
za Vámoš (žid, ktorý sa rozhodol písať po 
slovensky).

Literárnu dráhu odštartoval Měræin 
Nowak-Njechorński ako žurnalista. V ro-
koch 1925 – 1928 redigoval časopis Serb- 
ski Student, neskôr sa stal stálym dopi-
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sovateľom periodík Serbske Nowiny a 
Sokołske Listy. Po nástupe Adolfa Hitlera  
k moci bolo vo všetkých verejných úra-
doch zakázané používať lužickú srbčinu, 
na verejnosti nesmela byť vztyčovaná ani 
zástava symbolizujúca etnikum. Nakrátko 
bola pozastavená činnosť všetkých lužic-
kosrbských inštitúcií, ich vedúci predsta-
vitelia boli uväznení. Čiastočná a dočas-
ná náprava pomerov nastala po zásahu 
diplomacie ČSR, ktorý iniciovala Spoloč-
nosť priateľov Lužice. Napokon, samot-
ní nacisti v riešení „lužickosrbskej otáz-
ky“ neboli jednotní. Časť nástojila na lik-
vidácii, prípadne okamžitej germanizácii, 
iní pokladali etnikum za neškodné, pre-
tože bolo z rasového hľadiska vďaka „dl-
hodobému blahodarnému“ styku a vplyvu 
Germánov takmer totožné. Vedúci pred-
stavitelia lužickosrbskej organizácie Do-
mowina však odmietli výraznejšiu spo-
luprácu s režimom, takže inštitúcia bola 
roku 1937 zrušená. Vzápätí nasledovala 
likvidácia Maæice Serbskej aj s tlačiarňou.  
V dôsledku represálií sa roku 1939 k etni-
ku na území Ríše pri sčítaní prihlásilo 425 
ľudí. V roku 1942 plánovanej hromadnej 
deportácii do Alsaska-Lotrinska (s alter-
natívou východného Poľska) zabránili vo-
jenské neúspechy pri Stalingrade. Nowak 
Njechorński v rokoch 1935 – 1939 praco-
val pre Zväz Poliakov v Nemecku. Počas 
vojny bol členom Wehrmachtu, dostal sa 
do amerického zajatia.

Po roku 1945 sa územie, na ktorom 
žili a žijú Lužickí Srbi, stáva súčasťou 
NDR smerujúcej míľovými krokmi k svet-
lým a smutným zajtrajškom socializmu. 
Tak či onak, práve v rámci tohto štátu zís-
kavajú Lužickí Srbi prvýkrát v dejinách 
štátnymi zákonmi garantované právo na 
dvojjazyčnosť. Je rozširovaná sieť základ-
ných škôl, založené dve špeciálne jazyko-

vé školy, Ústav lužickosrbského národopi-
su (Institut za serbski ludospyt) a Lužic-
kosrbský pedagogický ústav. Na Univer-
zite v Lipsku funguje katedra sorabistiky.

Pod vplyvom spomenutých okolností 
sa Měrčin Nowak-Njechorński aj iní je- 
ho krajania stávajú ak aj nie nadšenými, 
nuž prinajmenšom spokojnými budova-
teľmi. Njeschorński teda zakladá, vedie 
a rediguje denník s príznačným názvom 
Nowa Doba (Nový čas, 1947 – 1950), 
neskôr kultúrny mesačník Rozhlad (Roz-
hľad). Napíše veľmi dlho používanú učeb- 
nicu Wuknimy dolnoserbski (Učme sa dol- 
nolužicky, 1952), pôsobí vo funkcii pred-
sedu Spoločnosti lužickosrbských výtvar-
ných umelcov. Jednoducho, muž na čele 
udalostí. Stáva sa výrazným predstavite-
ľom socialistického realizmu. V praxi lu- 
žickosrbskej kultúry to znamená kombi-
náciu budovateľských tém s „konzervova-
ním“ archaicko-naivných folklórnych po-
stupov. Jedným z najvýraznejších produk-
tov takého chápania umeleckého textu je 
Njechorńského tvorba venovaná jednej  
z najvýznamnejších postáv lužickorbských  
legiend, Krabatovi.

Krabat je zhruba asi jedinou „známou“ 
a zvonka viditeľnou tvárou lužickosrb-
skej kultúry. Vďaka animovanému filmu 
Karla Zemana v ČSR, v dôsledku nemec- 
kojazyčného spracovania (o ktoré sa opie- 
ral spomenutý film) Ottfrieda Preussle- 
ra (pôvodom sudetského Nemca v NSR). 
Mlynársky učeň, neskoršie tovariš boju-
je s Čiernym majstrom, učiteľom mágie,  
o moc a proti zlu mimo seba i v sebe.

Njechorński v zbierke poviedok Ča-
rodejník Krabat (prvé vydanie v originá-
li roku 1954, slovenský preklad 1962) ne-
chá učňa ukradnúť majstrovi knihu. Mlá-
denec sa naučí kúzla, ktoré použije na 
zlepšenie života ľudu. Zúrodňuje polia, 
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magickou mocou oslobodzuje poddaných 
a prideľuje im pôdu (t. j. združstevňuje). 
Znepokojivý príbeh o pokušení moci teda 
mizne pod náterom zjednodušujúceho 
optimizmu. V románe Návraty čarodejní-
ka Krabata (1966) autor využíva utopic-
ký prvok. Krabat roku 2000 vstane z mŕt-
vych, aby na vlastné oči videl socialistic-
ký raj na zemi.

Našťastie, veľkosť a hĺbku historicko-
-filozoficko-fantastického posolstva vrá-
ti téme a hrdinovi ďalší Lužický Srb Ju-
rij Brězan. Jeho Krabat (1976, po česky 
1982) nastoľuje zložité a nejednoznačné 
otázky, známy rakúsky spisovateľ Peter 
Handke v predhovore k druhému vydaniu 
románu v nemčine roku 2004 dielo pri-
rovná k Plechovému bubienku (Lužickí Srbi 
sú v Handkeho texte vnímaní ako paralela 
poľských Kašubov). Brězanovi a jeho dielu 
som však už Antikvariát venoval...

Njechorński knižne debutoval roku 
1929 rozsiahlejšou bájkou pod názvom 
Bačon a žaby (Bocian a žaby). Známy ná-
met aktualizuje ako paralelu na kultúrnu 
asimiláciu a odnárodnenie – bocian ako 
vládca núti žaby, aby sa skultúrnili. Mu-
sia si premaľovať telo na čierno-bielo-čer-
veno a namiesto kvákania klepotať. Sklon  
k zjednodušeniu a neskôr k zjavnej ide-
ologizácii autora je zjavný už i tu, no  
v rámci hnutia v danom čase a priesto-
re spĺňa účel. Navyše, dielu sa aj po de-
saťročiach, bez ohľadu na konkrétny kon-
text, darí zachovať čitateľnosť vďaka prí-
tomnosti jemnej irónie. 

V medzivojnovom období Njechorński 
hodne prekladá Karla Čapka, vo vlast-
nej tvorbe sa vyrovnáva s podnetmi tohto 
autora. Cestopisnou literatúrou známe-
ho českého autora sú ovplyvnené Nje-
chorńského knižky Po serbskich puæah 
(Lužickorbskými cestami, 1937) či V car-

stve Dušana Sylneho (V ríši Dušana Veľ-
kého, 1936). V prvom z titulov kombinu-
je zmysel pre detail a humor s poetizu-
júco nostalgickým videním rodnej kraji-
ny, v druhom sa usiluje podobným spô-
sobom čitateľom priblížiť „veľké“ Srbsko 
na Balkáne. Na túto líniu tvorby úspešne  
a z hľadiska atmosféry a štýlu pomerne 
plynulo nadviaže i po druhej svetovej voj-
ne v publikáciách Bolharske podleæo (Bul-
harské skoré leto, 1952) či Pod Pamirom 
a za Kaukazom (Pod Pamírom a za Kauka-
zom, 1961). Vtip, švih a pôsobivosť si do-
dnes zachovali aj autorove fejtóny z me- 
dzivojnového obdobia tvorby. V texte  
s názvom Prečo 24. júla 1927 Nemecko ne-
zaniklo (prvý raz publikovaný roku 1927  
v časopise Serbski Student) dôsledne  
a obratne využíva princíp hyperboly. Pre 
pochopenie v skratke načrtnem dej.

Počas výročných osláv národného 
sviatku Lužických Srbov sa fanatickí štu-
denti na zasadnutí výboru 22. 7. rozhod-
nú, že 24. 7. musí byť Nemecko zlikvi-
dované, vymazané z mapy Európy. Ak-
cia prebehne pod pláštikom každoročné-
ho stretnutia v dedinke Slepé, ktorá, ako 
sa všeobecne vie, tvorí strategický výcho-
diskový bod na ceste do Berlína. Kto ovlá-
da Slepé, ovláda Berlín. Kto ovláda Ber-
lín, získal Nemecko. Na začiatok teda po-
stačí obsadiť miestny hostinec.

Puč sa má uskutočniť v spolupráci  
s českými študentmi, ktorí sú v skutočnos-
ti preoblečení českí vojaci, plánujúci zá-
kerné odtrhnutie územia Lužických Srbov 
od Nemecka a jeho priradenie k ČSR. Pod 
kabátom je každý z nich po zuby ozbro-
jený a pripravený na každé násilenstvo...

Podľa plánu povstanie vypukne o de-
siatej dopoludnia. Študenti pred krčmou 
vyhlásia lužickosrbskú republiku, na kos-
tole vyvesia trikolóru, zastrelia Nemcov  
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a nemecky zmýšľajúcich Srbov, ich ženy  
a deti odvlečú do českého otroctva, husi  
a prasce podrežú a na hostine na počesť 
víťazstva zjedia, no predtým domy ne-
priateľov polejú benzínom, zmiešaným  
s pálenkou a podpália. Po obsadení Sle-
pého, po hostine a nočnom odpočinku pr-
vým ranným vlakom vyrazia do Berlína, 
mesto zo všetkých strán obkľúčia a sústre-
deným útokom jednotiek Sokola, požiar-
nikov a cyklistického spolku Blesk roz-
drvia Nemcov. Na ulici Pod lipami zalo-
žia oheň a týmto signálom privolajú spo-
za hraníc krvilačné hordy Poliakov a Če-
chov, ktoré zaplavia bezbranné Nemecko. 
Po prevrate vznikne lužickosrbský štát od 
Rýna až po Odru, jeho prezidentom sa 
stane predseda Zväzu lužickorbských štu-
dentov. Čechom (Njechorński vo vzťahu 
k ČSR zásadne hovorí len o Čechoch) za 
pomoc poskytnú možnosť bezcolného do-
vážania plzenského piva a pražských pár-
kov, Poliaci zasa budú môcť (takisto bez 
cla) dovážať poľských židov, čím uzdravia 
a povznesú svoju ekonomiku... K prevratu 
však napokon nedôjde, pretože v osudný 
deň ráno prší a sprisahanci nemajú dážd-
niky...

Jednoduchý text brilantne pracuje 
dvojostrím irónie voči paranoji Nemcov 
a zároveň velikášstvu Srbov. Identifikácia 
„postoja“ autorského subjektu (a identifi-
kácia autorského subjektu vôbec) je spor-
ná. Píše tento text Lužický Srb, ktorý sa 
vysmieva Nemcom, alebo Nemec, kto-
rý sa vysmieva Lužickým Srbom? Irónia 
tu v zmysle definícií raného romantizmu 
naozaj pôsobí ako idea slobody a voľnos-
ti, pretože „rozochvieva“ zmysel textu na 
pomedzí.

Ale aby sme sa držali pri zemi. Znal-
com českej literatúry sa pri čítaní obsahu 
fejtónu iste čo-to zdá známe. Njechorński 

tento text vytvoril ako voľnú parafrázu  
a aktualizáciu fejtónu Jana Nerudu Jak to 
pøišlo, že dne 20. srpna roku 1849 o půl 
jedné odpoledne Rakousko nebylo rozboøe-
no (1877). 

Humor je silnou stránkou aj vydare-
ných beletristických diel Njechorńského. 
Z ruštiny prekladá diela Nikolaja Vasilie-
viča Gogoľa, sám napíše knižku dodnes 
populárnych komicky ladených poviedok 
Serbski W�udźebyl (Lužickosrbský Vša-
debol, 1954). Podľa vzoru majstra rus-
kojazyčnej prózy využíva v týchto útva-
roch uvoľnený jazyk ľudového rozpráva-
ča (skaz).

Hoci rubrika má názov Literárny an-
tikvariát, s ohľadom na celok činnosti 
autora aspoň letmo spomeniem aj Nje-
chorńského pôsobenie v oblasti výtvar-
ného umenia. Pre štýl a témy býva čas-
to porovnávaný s Josefom Ladom – zais-
te preto, že podobne ako český autor písal 
a vydával rozprávkové knižky s vlastnými 
ilustráciami, v ktorých sa (príhodnejším 
spôsobom než v uvedených ideologizujú-
cich konštruktoch o Krabatovi) usiloval 
oživiť svet pôvodného folklóru. V zbier-
ke Wusaty Krjepjel a druhe bajki (Fúzatý 
Krjepjel a iné rozprávky, 1950) sa malí či-
tatelia môžu stretnúť s vodníkmi, bludič-
kami či čarodejníkmi v podobe slova i ob-
razu. Okrem ilustrácií tvoril (už bez tex-
tov) najmä perokresby, drevoryty a grafi-
ku, ale aj niekoľko rozsiahlejších malieb 
s národnými a folklórnymi motívmi, kto-
ré českí umenovedci pre pátos a epickosť 
prirovnávajú k tvorbe autora výzdoby Ná-
rodného divadla v Prahe Mikoláša Aleša. 
Proces národného obrodenia a obrodzo-
vania je bez samostatného štátu nekoneč-
ný – lebo ak sa skončí, zaniká etnikum.

M I L O Š  F E R K O
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SPRÁVY Z VÝSTAV

Vo výstavnej sále Univerzitnej knižni-
ce v Bratislave bola od 3. do 20. decem-
bra 2013 otvorená výstava pod názvom 
Zrozumiteľné v umení. Predstavil sa tu 
nemecký výtvarník Heinz Kasper z avant-
gardy tzv. zrozumiteľného umenia. V ka-
talógu k výstave sa uvádza, že intelektu-
álna podstata tohto umenia je ovplyvne-
ná predsokratovskou filozofiou Parmeni-
da.

Heinz Kasper (1942) uplatňuje vo svo- 
jej tvorbe typografiu. V jeho kompozíciách 
z písmen sa v rozličných jazykoch stretá- 
vame so slovami PRAVDA a UMENIE. Pro-
fesor Jürgen Blum Kwiatkowski uviedol, 
že pojem „pravdivosť“ má u Kaspera nadra- 
denú úlohu. „Zdanlivo kontroverzná té-
ma ,Umenie a pravda‘ je typickým príkla- 
dom jeho myslenia. Roku 2001 vniesol 
,Zrozumiteľné v umení‘ do diskusného 
kruhu múzea moderného umenia v Hun-
felde. Práce Heinza Kaspera dávajú tomu-
to základnému výroku exaktný význam. 
,Dokonalosťou je myšlienka a dielo slúži 
iba ako návod k nej‘.“

Kasper okrem iného uvádza, že prav-
da a umenie sú preňho otázkami na za-
myslenie, no nedávajú konečné odpove-
de. Katalóg má na obálke trojjazyčne uve-
dený titul: Pravda a umenie? Výzva a dia-
lóg? Ak teda Kasper takto vyzýva na dia-
lóg, bolo by namieste zareagovať. A ak sa 
nechceme púšťať do širších úvah o tom, 
kam smeruje súčasné umenie, môžeme 
reagovať na samotného vystavujúceho 
autora a pokúsiť sa vidieť jeho prínos do 
problematiky.

Tabule s nápismi, ako aj objekty z pís-
men tvorili esteticky pôsobivú inštaláciu. 
Nič nadbytočné diváka nerušilo. Tak ako 
to autor chcel, divák sa mohol skoncen-
trovať na myšlienku, ktorou ho oslovil. 
Ale výstava nás zároveň nenechala na po-
chybách o tom, že pre Kaspera, tak ako to 
hlása, „dokonalosťou je myšlienka a die-
lo slúži iba ako návod k nej“. Kasper sa 
teda cielene obracia čisto na intelekt di-
váka, a priznám sa, že patrím k tým, kto-
rí očakávajú viac. Hodnotnejšou, skutoč-
nou výzvou na dialóg by bol z môjho po-
hľadu umelecký počin, dielo, ktoré by za-
siahlo diváka celistvejšie.

J A N A  P I V O VA R N Í K O VÁ

VÝNIMOČNÁ OSOBNOSŤ
(140 rokov od narodenia
Ignáca Gessaya)

Clevelandská dohoda z 22. októbra  
1915 riešila budúce súžitie českého a slo- 
venského národa na princípe rovný s rov- 
ným, implicitne zakotvenom v jej 2. bo- 
de, kde sa hovorí o federatívnom zväz-
ku štátov. Inak povedané, ústavnopráv- 
ne usporiadanie budúcej republiky je tu 
navrhované riešiť symetrickým spôso-
bom.

Treba vyzdvihnúť politický rozhľad  
a veľkú predvídavosť vtedajších tvorcov 
dohody, českých a slovenských politikov  
v USA. A práve Ignác Gessay (17. 4. 1874 
– 12. 8. 1928) sa hádam za slovenskú 
stranu najviac zaslúžil o jej vznik.

Tento výnimočný Slovák mal vo svo-
jej vlasti oficiálne zakázané publikovať. 
Bol vyhlásený za pansláva, prakticky ne-
mohol vykonávať ani svoje pôvodné po-
volanie učiteľa, nakoniec mu zostala iba 
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jedna možnosť – exil. A treba povedať, 
že na rozvoj jeho osobnosti a schopnos-
tí mala americká sloboda v porovnaní  
s polofeudálnym Uhorskom veľmi blaho-
darný vplyv. Z prenasledovaného učite- 
ľa bez možnosti publikovať a slobodne 
sa zúčastňovať vecí verejných sa stal pr-
votriedny novinár a publicista, časom aj 
rozhľadený politik, uznávaný práve tak 
slovenskou, ako aj českou krajanskou ko-
munitou. A aj jedným z politických vod-
cov amerických Slovákov.

Treba oceniť jeho drobnú prácu v rám- 
ci slovenskej komunity a, samozrejme, 
politickú prácu. Ako jeden z prvých po-
chopil, že stav politickej a spolkovej roz-
trieštenosti amerických Slovákov je už 
ďalej neúnosný, ba škodlivý. V roku 1907 
spoluzaložil Slovenskú ligu v Amerike. 
Mal to byť zastrešujúci orgán spolkového 
a politického života amerických Slovákov, 
čo sa aj Lige darilo realizovať.

Prvá svetová vojna nastolila americ-
kým Slovákom a samotnému Gessayovi 
kvalitatívne nové otázky a úlohy. Vzhľa-
dom na politický teror doma sa stali ho- 
vorcami všetkých Slovákov, doma aj v za-
hraničí. Gessay nadväzuje kontakty s exi-
lovými politikmi Masarykom, Benešom  
a Štefánikom. A zároveň sa spolu s Čes-
kým národným združením zamýšľa nad 
podobou budúceho spoločného štátu Če-
chov a Slovákov. Výsledkom týchto snáh 
je vyššie spomenutá Clevelandská doho-
da.

Gessay bol takisto signatárom ďalšej 
dohody medzi Českým národným zdru-
žením a Zväzom českých katolíkov a Slo-
venskou ligou z 30. mája 1918 podpísa-
nej v Pittsburghu. Aj keď je oproti Cleve-
landskej dohode krokom späť (svojou po-
žiadavkou asymetrického ústavnoprávne-
ho usporiadania budúceho Českosloven-

ska), Gessay do konca svojho života poc-
tivo presadzoval jej realizáciu.

Už na jeseň roku 1919 nachádzame 
Gessayov podpis pod memorandom Ligy. 
Tu sa hovorí, že samosprávu Slovenska, 
tak ako je zakotvená v dohode, a jej rea-
lizáciu v politickej praxi Československa, 
„považujeme za najmohutnejší stĺp a zá-
bezpeku trvanlivosti československého 
štátu“, pričom v závere dokumentu stojí: 
„Konečne žiadame, ako garanciu samo-
správy Slovenska, vtelenie tohto práva 
do štátnych zákonov, menovite do ústavy 
Československej republiky, a síce tak, ako 
ono je obsažené v Dohode medzi prezi-
dentom Masarykom a nami.“

Zároveň v duchu ideí a zásad Ligy sa 
snažil byť dôsledne nadstranícky a nad- 
konfesionálny: „Pýtate sa snáď, aké stano- 
visko zaujíma Slovenská liga k socialis-
tom, komunistom, ľudákom alebo agrár-
nikom? Jej stanovisko je veľmi jednodu-
ché. Jej každý Slovák je bratom, či chodí 
do katolíckeho alebo evanjelického kos-
tola.“

Spolu so Štefánikom organizoval dob-
rovoľníkov do československého zahra-
ničného vojska (légií) a tiež miliónovú 
zbierku na pomoc Slovensku a odboju. 
Roku 1919 sa zúčastnil ako delegát na 
mierovej konferencii v Paríži. Od roku 
1920 až do konca svojho života pôsobil 
na Slovensku ako predstaviteľ Sloven-
skej ligy, tu aj založil Slovenskú ligu na 
Slovensku. Svojou drobnou prácou, pre-
dovšetkým na národnostne zmiešaných 
územiach, si získal úctu a obdiv všetkých 
zúčastnených strán. Nedá nám neodcito-
vať záver krásnej básne, ktorou sa v roku 
1928 lúčil s Ignácom Gessayom Ferko Ur-
bánek:
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Opustil si nás a predsa s nami si
 Ty...
Ty budeš potomkom čo vzor svietiť
 jasný vodcu-buditeľa...
Pancier Tvoj vyrytý ozdobou
 vznešenou rodolásky krásny...
Nad hrobom spievame Tvojím
 smutné žalmy...
Ty zrieš svoj máj, držiac vatru
 slávopalmy.

S Bohom!... Spi v pokoji, sladko
 odpočívaj!
Duch Tvoj tam, kde svitá...
 slunný deň kde horí...
Svätosti Božej kde čarovný
 kráľovstva taj...
tam, kde ružolisté sady krásnej
 zory.
No s Bohom! A nechže Ti svetlo
 večné svieti!

S VÄT O S L A V  M AT H É

SVETOVÝ ÚSPECH 
TERCHOVSKEJ MUZIKY

Vo štvrtok 5. decembra 2013 medzi-
vládny výbor UNESCO na ochranu ne-
hmotného kultúrneho dedičstva, ktorý sa 
zišiel v azerbajdžanskom hlavnom meste 
Baku, jednohlasným rozhodnutím zaradil 
prvok Terchovská muzika do Reprezenta-
tívneho zoznamu nehmotného kultúrne-
ho dedičstva ľudstva. Na veľké zasadnu-
tie odborného grémia prišlo aj päť muzi-
kantov z Jánošíkovho kraja. Tí pred viac 
ako 800 delegátmi zo 100 krajín sveta na-
živo predviedli, prečo je terchovská muzi-
ka taká jedinečná a výnimočná.

Zapísanie do zoznamu predstavuje 
medzinárodné uznanie, ktoré UNESCO 

priznáva výnimočným formám ľudových 
a tradičných prejavov, akými sú hudba, 
tanec, národné rituály a mytológia, po-
znatky a praktiky vzťahujúce sa na príro-
du a svet, skúsenosti spojené s tradičnou 
výrobou, ako i osobitné kultúrne prostre-
dia.

Vedúci slovenskej delegácie v Baku 
estetik a folklorista Juraj Hamar na mar-
go prestížneho ocenenia uviedol, že „no-
minačný spis pre zápis prvku Terchovská 
muzika bol kvalitne spracovaný. Mal vy-
nikajúce hodnotenie tak od expertov, ako 
aj od poradného orgánu medzivládneho 
výboru UNESCO pre nehmotné kultúrne 
dedičstvo.“

O Terchovej sa hovorieva, že v nej 
pôsobí najviac muzikantov a spevákov 
na svete v prepočte na štvorcový meter. 
Potvrdzuje to skutočnosť, že v každom 
dome žije nejaký hudobník a v minulos-
ti mávala každá z desiatok osád vlastnú 
muziku s osobitým interpretačným štý-
lom.

„Zapísanie prvku Terchovská muzika 
do UNESCO je poctou všetkým generáci-
ám ľudí z Terchovej a okolia, ktorí zacho-
vali poklady predkov pre súčasný svet. 
Za to im patrí veľká vďaka,“ reagoval na 
správu z Azerbajdžanu autor projektu  
a žiadosti o zápis do UNESCO terchovský 
muzikant a teoretik v jednej osobe Vladi-
mír Moravčík.

Terchovská sláčiková muzika, ktorá 
hrá v zložení prvé a druhé husle, kon-
tra-husle a basička, je špecifická svojím 
vokálno-inštrumentálnym prejavom, spo-
jeným s ľudovým tancom „krútená“ (čar-
dáš). Prvé priame písomné dôkazy o jej 
existencii pochádzajú z deväťdesiatych 
rokov 19. storočia (Kvočkovská muzika 
z osady Kvočkovia). Od tých čias účin-
kovala v mnohých filmoch, rozhlasových 
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programoch, televíznych reláciách, na-
krútilo sa o nej niekoľko dokumentárnych 
filmov. V celej svojej kráse a rozmanitosti 
sa terchovskí muzikanti, žijúci doma i vo 
svete, každoročne predstavujú na medzi-
národnom folklórnom festivale Jánošíko-
ve dni, ktorý patrí dlhodobo medzi naj-
navštevovanejšie kultúrne podujatia na 
Slovensku.

V Reprezentatívnom zozname ne-
hmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 
UNESCO sa dosiaľ nachádza 257 prvkov. 
Slovensko má v ňom od roku 2005 zapí-
saný prvok Fujara a jej hudba. Pred nie-
koľkými týždňami teda k nemu pribudla 
aj Terchovská muzika.

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

CENY SLOVENSKÝCH 
POHĽADOV ZA ROK 2013

Tradične v predvianočnom čase sme 
odovzdali Ceny Slovenských pohľadov, 
tentoraz trochu netradične – nie v Klube 
slovenských spisovateľov, ale v priesto-
roch Jozefínskej knižnice Matice sloven-
skej. Súčasťou slávnostného podujatia 
bolo aj odovzdanie Ceny predsedu MS. 
Ceny SP v jednotlivých kategóriách zís-
kali: Viliam Turčány za poéziu, Miroslav 
Bielik za prózu, Etela Farkašová za lite-
rárnu kritiku a históriu, Dušan Kerný za 
esej a publicistiku a Alexander Halvoník 
za preklad. Predseda MS Marián Tkáč 
odovzdal cenu prof. Jaroslavovi Chovan- 
covi.

V úvode slávnostného podujatia sa 
prihovoril prítomným osobnostiam našej 
literatúry šéfredaktor Slovenských pohľa-
dov Bystrík Šikula. Okrem iného pove-
dal:

„Keď som si prečítal svoj minuloroč-
ný predvianočný príhovor, urobil som tak 
okrem iného aj preto, aby som si overil, 
či sa redakcii podarilo splniť aspoň časť 
z toho, čo sme si vlani predsavzali. Pri-
tom už prvé listovanie v ročníku pred vý-
berom kandidátov na ceny a druhé s dlh-
šími pozastaveniami a podrobnejšími po-
známkami pri ich menách pars pro toto 
naznačovali, že sme nesľubovali viac, ako 
sme splnili. Veď ak sa človek sústredí na 
časť, vždy má na mysli aj celok a naopak. 
A obidva sa navzájom potvrdzujú.

Cyrilské zlomky Viliama Turčányho mi 
nepripomenuli len 1150 rokov od prícho-
du Konštantína a Metoda na územie Veľ-
kej Moravy, výročie, ktorému sme sa ve-
novali počas celého roka, ale aj ostatných 
autorov, ktorí sa ním zaoberali. Témou 
neodmysliteľne spätou so 150. výročím 
založenia Matice slovenskej. Turčányho 
verše sú oslavou misie solúnskych bratov, 
poetickou interpretáciou významu ich 
posolstva a dôležitosti ich duchovného 
a kultúrneho odkazu pre Slovákov a celý 
slovanský svet. Ale ak v tejto súvislosti 
hovoríme popri viere, vzdelaní, zákone 
aj o dare jazyka, reči, slova, nie náhodou 
mi pri čítaní autorových básní toľko ráz 
udrelo do očí slovo pieseň. Konštantínove 

Ceny SP 2013 – B. Šikula a A. Halvoník
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básne, podčiarkuje Turčány, mali nepo-
chybne vplyv na vývin neskoršej sloven-
skej poézie.

Dvadsiatemu výročiu vzniku Sloven-
skej republiky sa v ankete venujú aj Etela 
Farkašová a Dušan Kerný. Obaja rozhľa-

dení a vzdelaní intelektuáli, vnímajúci 
problémy v európskych, ba svetových sú- 
vislostiach. Ak by sme hľadali spoločného 
menovateľa príspevkov filozofky a spiso-
vateľky Etely Farkašovej v tohoročnom 
žánrovom zastúpení publicistiky, poézie, 
literárnej kritiky a prózy, všimli by sme 
si napríklad jej zvýšený záujem o litera-
túru vojvodinských Slovákov, ktorú re-
flektuje a prináša o nej informácie v sa-
mostatnej rubrike (Z literatúry zahranič-
ných Slovákov), o súvislosti slovenskej  
a rakúskej literatúry, o tvorbu (literatúru, 
výtvarné umenie, hudbu) ako kultúrno-
-spoločenský fenomén, o vzťahy matiek 
a dcér, o hendikepovaných ľudí a ich mies- 
to v spoločnosti – s tým súvisiace vníma-
nie bolesti a empatie. A keď hovoríme 
o spoločnom menovateli, hovoríme aj 
o nespochybniteľných a trvalých hodno-
tách, o vážnosti prístupu autorky k tvorbe 
a hĺbke jej poznania.

Publicista Dušan Kerný púta našu po-
zornosť okrem výberu aktuálnych tém naj-

mä tým, z akého uhla sa na veci pozerá, 
čo za nimi nachádza a do akých nečaka-
ných kontextov ich zasadzuje. Výsledkom 
býva neraz poznanie, že doma nevidíme 
to, čo vidí Európa a svet, hoci ide o prob-
lematiku, ktorá sa nás bytostne dotýka. 
Napríklad postavenie Slovenska v zjedno-
cujúcej sa Európe alebo vnímanie udalostí 
moderných slovenských dejín, SNP, oča-
mi nemeckého historika. Nevšedný je aj 
Kerného pohľad na Dominika Tatarku pri 
príležitosti Tatarkovej storočnice, na jeho 
reportáže a eseje z päťdesiatych rokov, 
no s oknami paradoxne otvorenými do 
Európy a sveta, rovnako príspevok veno-
vaný k sedemdesiatke Štefana Moravčíka 
o autorovom vylúčení zo Zväzu spisovate-
ľov a zákaze publikovať v normalizačných 
sedemdesiatych rokoch. Na hanbu sveta.

Vo vianočnom čísle, bloku venovanom 
Štefanovi Moravčíkovi, autorovi vinšuje 
aj Miro Bielik, ktorý našim čitateľom ako 
predseda Spolku slovenských spisovate-
ľov pripomína i 90. výročie jeho existen-
cie. Vo svojej próze Zjavenie vo Folline nás 
zase upozorňuje na storočnicu vypuknu-
tia prvej svetovej vojny v roku 2014. Táto 
udalosť, ktorú v próze pociťujeme ako za-
žitú a nažitú, má svoju paralelu, úzkosť 
z toho, kam sa uberá dnešný svet. Bie-

Ceny SP 2013 – B. Šikula a E. Farkašová

Ceny SP 2013 – Cena za poéziu: Viliam Tur-
čány
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likove vízie sa tak stávajú autentickým, 
vnútorným priemetom osudu slovenských 
vojakov na fronte v Taliansku a jeho Pia-
va sa vďaka tomu stáva Piavou v nás. Pró-
za ťaží z dobrého nápadu o bilokáciách 
a zaujme aj náznakom vyvíjajúceho sa 
pekného vzťahu novinára a novinárky na 
služobnej ceste.

Život a dielo Alberta Camusa, o kto-
rom hovorievame aj ako o jednom z naj-
bystrejších spisovateľov povojnovej Eu-
rópy, hodnotí v novembrovom čísle Ale-
xander Halvoník, literárny kritik a pre-
kladateľ z francúzskej literatúry. Albert 
Camus, predstaviteľ existencializmu, by 
sa v roku 2013 bol dožil stých narodenín. 
Svoje interpretačno-tvorivé schopnosti  
a nadanie však Halvoník potvrdzuje aj 
v preklade prózy súčasného francúzskeho 
spisovateľa s arménskymi koreňmi Phi-
lippa Djiana. Zasväteným perexom a pre-

kladom, ktorý len potvrdzuje, čo povedal 
o autorovi. Vernosť originálu zachovávajú 
výrazové prostriedky modernej slovenči-
ny, no aj prekladateľova znalosť americkej 
literatúry a bítnického hnutia, štýlu, na 
ktorý v súvislosti s Djianom poukazuje, 
a v neposlednom rade jeho autorská skú-
senosť s prózou.

Nespomenul som všetky výročia, no 
na tie najdôležitejšie som hádam nezabu-
dol. A hoci som nehovoril o koncepčných 
zámeroch časopisu, prioritách, ktoré sme 

v roku 2013 sledovali, v mojich poznám-
kach pri listovaní ročníka som zachytil aj 
tie. S myšlienkami, ako veci vylepšiť v bu-
dúcom roku. Na čo sa sústrediť, čomu ve-
novať zvýšenú pozornosť. Okrem toho, čo 
bezprostredne súvisí s celospoločenským 
a matičným životom, by som rád spome-
nul seriál rozhovorov s poprednými slo-
venskými vedcami, blok slovenských spi-
sovateľov z Nadlaku, blok mladých auto-
rov, blok k nedožitej päťdesiatke básnika 
Jozefa Urbana a i.“

Po skončení oficiálnej časti sa v prí-
jemnej a družnej atmosfére diskutovalo 
nielen o literatúre, ale aj o ďalších horú-
cich témach, ktorých je, ako sa ukázalo, 
ustavične dosť.

S P R A C O VA L  Š A H

Ceny SP 2013 – Cenu predsedu MS odovzdá-
va M. Tkáč profesorovi Jaroslavovi Chovan-
covi

Ceny SP 2013 – Pohľad na prítomných, medzi 
nimi aj ocenených
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LECHÁREŇ

NA MARGO

... m e s i a c a

Hokej, aj keď ľadový, mal by divákov 
rozpáliť – Gossányi.

... č í t a n i a

Ak po prečítaní knihy neviete ani vy 
ani autor, o čo v nej ide, je to tajuplný 
príbeh – Jankovič.

... k n í h k u p e c t i e v

Nerád chodím do kníhkupectiev, frus- 
trujú ma tým množstvom kníh, ktoré 
nikdy neprečítam, neviem si vybrať, blú-
dim tam – Šimečka.

... k r i t i k y

Kritik je zvláštny druh čitateľa, ktorý 
si prečíta knihu iba preto, aby v nej našiel 
dôvod, prečo ju nečítať – Brožek.

... l i t e r a t ú r y

Všetka literatúra je poznámkou pod 
čiarou k Faustovi. Netuším, čo tým mys-
lím – Allen.

n

HE-HE-HEFT

– Ocko, kto je pokrytec?
– No, je to človek, ktorý napíše knihu 

o vedeckom ateizme, a potom sa modlí, 
aby sa dobre predávala.

n

KNIŽNÁ NAVŠTÍVENKA

H. Balzac: Sklátené emulzie / 1967

J. Buzássy: Kasa vedie prameň / 1972

D. Chrobák: Kamarát Hašek / 1937

J. Puškáš: Véckový labyrint / 1992

A. Hykisch: Trinásta rodina / 2006

G. Murín: Nos všetkých nosov / 2010

n

MADE IN RUSKO

Pri akomsi verejnom vystúpení vzbu-
dil Vladimír Majakovskij v radoch poslu-
cháčov silnú opozíciu.

– Nazdávate sa azda, – rozkričal sa 
na básnika mladý muž zo sály, – že sme 
všetci idioti?

– Ale čoby, – skromne sa začudoval 
Majakovskij. – Prečo všetci? Zatiaľ vidím 
pred sebou iba jedného.

A potom už bol do konca prejavu po-
koj.

M I L A N  L E C H A N

PRIPOMÍNAME SI

Rudolf Chmel – 75
Do roku 1990 sa pohyboval takmer 

výlučne v literatúre (ústavy SAV), potom 
presídlil do politiky (napr. veľvyslanec 
niekdajšej federálnej vlády v Maďarsku, 

L

S
P
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jedno volebné obdobie 
minister kultúry SR). 
Ako literárny historik sa 
venoval najmä obdobiu 
romantizmu a dejinám 
literárnej kritiky. Vyšli 
mu knihy esejí a článkov 
Malé národy – veľké mýty, Moja maďarská 
otázka, Moje slovenské pochybnosti, Ro-
mantizmus v globalizme a i. Aj v niekto-
rých ďalších prácach sa zaoberá otázkami 
slovensko-maďarských vzťahov, najčas-
tejšie literárnych, napríklad Literatúry 
v kontaktoch, Literárne vzťahy slovensko-
-maďarské, Paralely a konfrontácie, ale aj 
celospoločenských (Slovenský komplex, 
2010). Osobitnú pozornosť si zasluhujú 
literárnokritické diela, ktoré pripravil na 
vydanie ako editor (dielo M. Dohnányho 
Dumy a jeho Listy a denníky, dielo J. M. 
Hurbana Slovensko a jeho život literárny, 
dielo Ľ. Štúra, Škarvanove práce Zápisky 
vojenského lekára, Slováci, Dejiny v deji-
nách k storočnici Slovenských pohľadov, 
ktorým v rokoch 1989 – 1990 aj šéfoval).

Narodil sa 11. februára 1939 v Plzni 
v Česku.

Jozef Žarnay – 70
S výnimkou jedného  

roku pôsobil po celý pro- 
duktívny život v pedago- 
gickom prostredí. Začal 
písaním vedecko-fantas-
tických poviedok pre deti 
a mládež, ktoré uverej-
ňoval najskôr časopisecky. Počnúc rokom 
1973, keď mu vyšiel debut Tajomstvo Dra- 
čej steny, sa začal prezentovať rozsiahlej-
šími prácami. Postupne mu vychádzali ro-
mány Prekliata planéta (voľné pokračova-
nie debutu), Kolumbovia zo základne, Ga-
nymedes, Časolet, Signály ľadového sve- 

ta. Jeho sci-fi poviedky naďalej vychá-
dzajú v domácej, ale aj zahraničnej tlači. 
Spolupracuje s rozhlasom a televíziou. 
Zaujíma sa aj o históriu vedeckej fantas-
tiky.

Narodil sa 14. februára 1944 v Hu-
mennom.

Peter Gregor – 70
Vynikajúci autor hu-

moristicko-satirickej pró-
zy, ale aj mnohých roz-
hlasových hier a niekoľ-
kých básnických zbierok 
pracoval až do roku 1983 
ako redaktor. Na začiatku 
jeho tvorivej dráhy sa zdalo, že sa bude 
venovať výlučne poézii, ktorú publiko-
val v najznámejších periodikách (o. i. aj 
v Slovenských pohľadoch). Roku 1968 
debutoval zbierkou básní Potreba visieť, 
po ktorej nasledovali ďalšie (Nebeský po-
licajt, Rozhovor, Delta, Zberateľ hodín, 
Muž menom Jób, Denník nebožtíka, Listy 
zo záhrady Eden). Medzitým vydal aj kni-
hu humorných mikropoviedok a aforiz-
mov s názvom Malé maléry. V satirickom 
duchu sú ladené zbierky úvah a sentencií 
Idiotár alebo A takto to dopadlo (2008) 
a Idiotár (2013).

Široká poslucháčska verejnosť pozná 
jeho bohatú tvorbu z rozhlasu, najmä z via- 
cerých hier ako napríklad Don Juan na 
sídlisku, Horúčka doktora Semmelweisa, 
Polhodina pravdy, Potkan, Čo si to urobil, 
Heraklés, Tá, ktorá zomiera posledná a i. 
(roku 2000 vyšli súborne pod názvom 
Smrť v Aténach a iné hry). Výber z vyše 
štyridsaťročnej tvorby mu vyšiel roku 
2010 pod názvom Etudy alebo Malá pre-
chádzka veľkým lunaparkom.

Narodil sa 27. februára 1944 v Prešo-
ve.
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Ján Nagajda – 65
Lekár s odbornosťou 

rádiológa (nemocnica 
v Bardejove) napísal nie-
koľko básnických zbierok, 
v ktorých dominuje prá-
ve tematika lekárskeho 
prostredia. Po debutovej 
s názvom Medzi nami nasledovali ďalšie 
Báseň je moje blues, Oči a iné zrkadlá 
a napokon Anjel sype sneh. Ako vášnivý 
rybár napísal viacero zaujímavých prác  
o rybárstve a o meste, v ktorom žije a pra- 
cuje. Miestni ho poznajú nielen ako leká-
ra, básnika a zdatného publicistu, ale aj 
ako regionálneho politika.

Narodil sa 1. februára 1949 v Marha-
ni.

Ľubomíra Miháliková – 60
Prvé básne napísala 

ako stredoškoláčka (SVŠ 
Modra), po skončení štú-
dia na FF UK v Bratisla-
ve a internej ašpirantúre 
v Moskve pôsobí väčši-
nou v pedagogickej sfé- 
re. Knižný debut, zbierka básní s náz-
vom Erotikoník jej vyšla až roku 1999, 
rok nato ďalšia zbierka Archetypy lásky 
a roku 2013 Osamilosť. Básne jej vyšli 
aj vo viacerých antológiách poézie (Lás-
komriavka, Zľutovanievanie, Biela, Ces- 
ta, Otvorené cesty, Ora et ars – Skalka 
a i.).

Narodila sa 5. februára 1954 v Mod- 
re.

Martin Vlado – 55
Autor básní, aforizmov, poviedok, 

glos ostal v celoživotnom profesijnom za- 
meraní verný technike a metalurgii. Ako 
mnohí pred ním aj on začal publikovať 

básne najskôr v časopi-
soch a systematicky až po 
roku 1989, keď už pôso-
bil ako pedagóg na Tech-
nickej univerzite v Ko- 
šiciach. Postupne mu vy- 
chádzali zbierky básní  
– Prskavky/Malé básne do tmy, Kafé- 
drála (sen ortodoxného kávičkára), Park 
Angelinum a i. –, niekedy aj v kombinácii 
s aforizmami a epigramami – Insomnia 
(s Petrom Bilým), Muž oblačného dňa, 
Obnovovanie kvetu. Pod názvom Mestský 
pustovník mu roku 2009 vyšla aj kniha 
poviedok. Roku 2005 mu udelila naša re-
dakcia Cenu SP.

Narodil sa 7. februára 1959 v Koši-
ciach.

Peter Vrlík – 50
Po stredoškolských štúdiách v Kež-

marku (chladiarenský mechanik) sa popri 
niekoľkých zaujímavých zamestnaniach 
zaujíma najmä o regionálnu kultúru kra-
ja, v ktorom žije – Liptova. Napísal tex-
ty do obrazovej publikácie Liptov, spolu 
s Petrom Vítekom priblížil históriu Lip-
tova v knihe Z liptovskej truhlice a s Pet-
rom Mišákom aj Povesti z Liptova a Roz-
právky spod slovanskej lipy (obe vyšli 
v matičnom vydavateľstve). Angažuje sa 
aj v ochotníckom divadle, pre ktoré napí-
sal hry Psota a Salaš na Čertovici.

Narodil sa 26. februára 1964 v Liptov-
skom Mikuláši.

Š A H
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