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Začnem osobnou spomienkou, ktorá na prvý pohľad nesúvisí ani s literatúrou, ani s kultúrou,
ba ani so spoločenskou realitou...
V rodičovskom albume, už značne ošúchanom, sa nachádza dávna fotografia, na ktorej
mama so sesternicou kráčajú po kolonáde sliačskych kúpeľov, obe mladé ženy oblečené v bielych letných šatách držia v ruke typické kúpeľné
hrnčeky a odpíjajú si z liečivej vody, v pozadí
kráča skupinka ďalších kúpeľných hostí, bolo
to v období, keď Sliač zažíval rozkvet a slávu.
Právom, jeho pramenitá voda, presnejšie vody
(v Sliači je päť rôznych liečivých prameňov) sú
známe blahodarnými účinkami na viaceré diagnózy...
Spomenula som si na tú fotografiu, keď
som sa tento rok na jar ocitla na tej istej kolonáde, spomenula som si, s akým nadšením mama
rozprávala o výlete, ktorý si urobila, o kráse
prostredia, v akom sa tieto vtedy naozaj populárne kúpele nachádzali...
Sliač má dlhú históriu, prvé písomné
zmienky o jeho prameňoch pochádzajú z roku
1244 z čias kráľa Bela IV. a od polovice 15. storočia až po súčasnosť ich spomínali viacerí významní učenci, spisovatelia, umelci, ale aj osobnosti politického a kultúrneho života. Nachádzame medzi nimi mená ako Aeneas Sylvius,
apoštolský nuncius na dvore kráľa Mateja Korvína, Juraj Wernher, označovaný ako otec uhorskej balneografie, ale aj náš polyhistor Matej
Bel, ktorý sa zmieňuje o kúpeľoch vo svojich vedeckých prácach, rovnako tu pobudol napríklad
1
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maďarský revolucionár Lajos Kossuth, rakúsky dramatik Franz Grillparzer,
z českých osobností T. G. Masaryk, kúpele si veľmi obľúbila Božena Němcová
(pobyt v kúpeľoch využila na stretnutia s našimi kultúrnymi osobnosťami žijúcimi v Brezne, Banskej Bystrici, vo Zvolene a v okolí, kde sa venovala zbieraniu ľudových rozprávok), ale aj maďarskí spisovatelia Imre Madách a János
Arany...
V interiéri kúpeľného domu sa pripomína Hviezdoslav, ktorý Sliaču venoval poetické vyznanie Jak tu slastno, jak tu milo, v šumnom Sliači, ale môžeme si pozrieť aj vystavené kópie dokumentárnych textov a fotografií z čias
prvej ČSR (tu sa neubránime tak trochu sarkastickému úsmevu pri pohľade
na dokument, ktorým vtedajšia československá vláda vyhlásila zámer o budovaní Sliača a ktorý niesol veľký nápis Dar Slovensku) či kópie dokumentárnych materiálov z neskoršieho obdobia, keď sa kúpele ďalej rozširovali a zveľaďovali...
Komplex vytvorený z kúpeľného domu a hotela Palace spolu s kolonádou
a terasami, veľmi dobre zapadajúci do prírodného prostredia (architektom bol
Rudolf Stockar, ktorý vyhral súťaž vyhlásenú v roku 1924), bol na svoje časy
odvážnym projektom funkcionalistickej architektúry, a aj keď sa zrealizovaná
podoba pôvodne rozsiahlejšieho komplexu odklonila od pôvodných plánov,
doteraz si zachováva nemalú architektonickú hodnotu. V ďalších desaťročiach
sa postupne pokračovalo vo výstavbe nových a v prestavbe starších budov.
V minulom storočí do týchto kúpeľov zavítali a liečili sa tu viacerí naši
poprední umelci, spomeniem aspoň Martina Benku, Ľudovíta Fullu, Janka
Alexyho, Alexandra Moyzesa, Pavla Horova, Jána Smeka, Jána Cikkera (opätovné návštevy posledného pripomína aj pamätná tabuľa na priečelí liečebného domu Palace, skladateľ sa vyznal, že Sliač pokladá za svoje druhé rodisko,
pretože jeho pramene mu zachránili život, pomohli mu, keď už zlyhávala
medicína). A to nehovoriac o viacerých politických predstaviteľoch či osobnostiach z panovníckych rodov alebo o tom, že počas Slovenského národného
povstania niektoré liečebné domy slúžili ako nemocnica pre zranených francúzskych a našich partizánov. Už len skutočnosť, že tu pobudlo toľko našich
i zahraničných významných osobností, z kúpeľov robí aj národnú kultúrnu
pamiatku hodnú povšimnutia a stálej pozornosti...
Nie je zmyslom týchto riadkov podrobnejšie mapovať históriu kedysi
slávnych (za čias Uhorska na jeho území najvyhľadávanejších) kúpeľov, no
opomenúť ju nemožno už len preto, aby sme hlbšie precítili ľútosť, ale i rozladenie pri porovnávaní so stavom, v akom sa kúpele nachádzajú v súčasnosti... Z postupne budovaných kúpeľných domov (Bratislava, Poľana, Detva,
Slovensko...) dnes funguje iba Palace, ostatné chátrajú, pozamykané, opus2
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tené, pribúdajú na nich rozbité okná a vytrhané okenice, z múrov opadáva
omietka...
Kedysi dômyselne a veľkoryso koncipovaný a realizovaný komplex zasadený do prekrásneho prírodného prostredia pustne, scvrkáva sa, nedokončená vysoká stavba z čias socializmu prečnieva ponad hustý porast v zadnej
časti kúpeľov ako otáznik (alebo výkričník?!). Celé siete kameňmi vyložených
cestičiek a chodníkov v rozľahlom lesoparku zarastajú trávou a kríkmi, hoci
treba povedať, že udržiavaný park vítajúci hostí pri vstupe do areálu si zachováva veľkú časť svojej krásy...
Pri každodenných prechádzkach po nádhernom okolí s nemenej nádherným výhľadom (z kopca neďaleko liečebného domu Palace vidieť až na Nízke
Tatry, po každom kilometri sa človeku pred očami menia scenérie, jedna úchvatnejšia ako druhá...) sa ma zmocňovali rozporuplné pocity: popri očarení
z toľkej prírodnej krásy to boli rozčarovanie a nespokojnosť s tým, ako kúpele
s jedinečnou liečivou vodou (v rámci Slovenska najúčinnejšie na choroby srdca a ciev) v posledných rokoch chátrajú... Z rozhovorov s milým a ochotným
personálom i s dlhoročnými pacientmi som sa dozvedela, ako čulo tu ani nie
tak dávno bývalo, okrem dospelých sa v jednom z kúpeľných domov liečili
aj deti, „šumný“ Sliač žil naozaj naplno... Starnúce budovy by však potrebovali opravu, inovácie, a na tie chýbajú financie, chýbajú investori, ktorí by
boli schopní zachrániť tento vzácny poklad. A očividne chýba aj dlhodobejšia koncepcia nášho kúpeľníctva, ktorá by ponúkala racionálne stratégie na
jeho záchranu... Neviem si predstaviť iný národ, inú krajinu, kde by mohlo
dochádzať k podobnej devastácii niečoho, čo má takú ekonomickú, ale aj –
ako som sa usilovala naznačiť – kultúrno-historickú hodnotu (a ak kultúru
chápem v najširšom zmysle slova, zahŕňam pod ňu aj kultiváciu prírodného
bohatstva, napríklad v jeho využívaní pri modernej zdravotnej starostlivosti
o človeka...).
Závideniahodné prírodné bohatstvo v podobe liečivých prameňov, ktorým zďaleka nedisponuje každá krajina, je priam predurčené na to, aby sa
stalo základom „zelenej ekonomiky“: mám na mysli ekologicky zameranú,
prírodu nepoškodzujúcu ekonomiku, k akej patrí aj „ekonomika kúpeľníctva“
(adjektívum „zelená“ mi napadlo vďaka záplave mnohorakých odtieňov tejto farby lákajúcej oko pri každej prechádzke po okolí areálu). Investícia do
obnovy a rekonštrukcie by znamenala nielen záchranu kultúrno-prírodného
bohatstva, ale pre región by priniesla nemálo pracovných miest, či už priamo
alebo sprostredkovane spätých s chodom kúpeľov, a nesporne by produkovala nezanedbateľný dlhodobý zisk presahujúci čas jednej generácie... Ak to
nechápu súkromní investori, mal by to chápať štát, ktorý by sa podľa môjho
slovenské pohľady 6
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názoru v podobných prípadoch nemal vzdávať zodpovednosti, ale mal by prejaviť múdru iniciatívu pri hľadaní riešenia v prospech nás všetkých...
Pre časy, v ktorých žijeme, je však charakteristická výlučná orientácia na
zisk, ktorý by prichádzal v čo najkratšom čase, z nášho myslenia sa vytratila
perspektíva presahujúca prítomný alebo veľmi blízky okamih, z našej mentality sa vytráca trpezlivosť, schopnosť čakať, zisk by sme najradšej mali ihneď,
a ak nám to konkrétny projekt nesľubuje, nevzbudzuje náš záujem... A zdá sa,
že sa z nej vytratil i zmysel pre kultúrne hodnoty vytvárané v našej histórii,
že sú nám tie hodnoty vcelku ľahostajné, či už ide o jedinečný architektonický komplex alebo o chátrajúce kaštiele, rodné domy významných osobností
a mnohé iné pamiatky roztrúsené po Slovensku, dokumentujúce tvorivosť tu
žijúcich predchádzajúcich generácií; že nám je ľahostajné, aké hodnoty odovzdáme ďalším generáciám my... Počas potuliek po rozľahlom lesoparku som
veľmi často myslela na tieto problémy a bola to jediná vec, čo mi kazila radosť
z liečebného pobytu...

GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Najväčšie udalosti na svete spôsobujú iné udalosti, ktoré podceňujeme, príčiny, ktoré prehliadame, ktoré sa však postupne akumulujú.
n

Často trvá i niekoľko rokov, kým pochopíme pravý význam niektorého slova
i vo vlastnej materčine. Ide o významy, ktoré môžu aktivizovať jeho zmysel.
n

Medzi najstaršie príslovia patrí azda toto: Priveľa všetkého škodí.
n

Dokonale ovládal, ako sa načasovať a skloňovať.
n

Najnižší poddôstojníci bývajú najpyšnejší.
n

Z knižníc sa napokon stanú mestá, hovorí Leibniz.
VYBRAL A PRELOŽIL VINCENT ŠABÍK
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Oksana Paliy: Na jar, 2014
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VIERA
P R O K E Š O VÁ

AKVAREL
1
Vyleštíš porcelán, poleješ
čajové kvety. Studené
zájdené ovocie vonia,
vláčne plynú vzdialené
mestské mraky.
2
Zasklená kalná krajina.
Kam sa obrátiš? Oblaky,
črepy, mosadz; klíči,
zatvára sa nočný
listnatý sneh, všeličo
bude jasnejšie,
ukryté.
(Retiazka, 1992)
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M Á R I A B ÁT O R O V Á

VZŤAH NÁBOŽENSTVA
A UMENIA V LITERATÚRE SVETOVEJ
A SLOVENSKEJ MODERNY
(VENOVANÉ K JUBILEU
JÁNA CHRYZOSTOMA KARDINÁLA KORCA)

„... lebo čo má spoločné autor románu s autorom apologetiky? To sú dve úplne rozdielne veci.
Apologéta píše pre celkom určitú skupinu čitateľov, kým románopisec sa obracia ku všetkým. Pozrite sa, pre autora niet nič horšieho ako písať knihy, aby obrátil ľudí na vieru. Ak je človek katolík,
ešte sa preto nemusí usilovať ,pracovať v katolicizme‘. Všetko, čo napíše alebo povie, je nevyhnutne
katolícke.“
G R A H A M G R E E N E : PA R A D OX K Ø E S Ť A N S T V Í , S . 5 7 ( P R E K L A D AU T O R KA Š T Ú D I E )

„Lebo bláznovstvo Božie je múdrejšie ako ľudia a slabosť Božia je silnejšia ako ľudia.“
P R V Ý L I S T PA V L A K O R I N Ť A N O M

NA ÚVOD
Umenie vzniká ako zaklínanie. Na stenách „Sixtínskej kaplnky“ diluviálneho umenia (J. Déchelette) španielskych jaskýň Altamira alebo Alpera
v prvých maľbách na stenu „autori“ zachytili, čo videli v prírode – pohyb zvierat a ich lov (zásobu jedla ako podmienku prežitia). Kresby fixovali činnosť
človeka, spôsob obživy, zároveň ich jednoduchá, ušľachtilá línia, podstatne
odlišná od krvavo-drsnej, namáhavej skutočnosti, vzbudzovala výsledný pocit úľavy, spokojnosti a víťazstva nad vlastnou silou a silou prírody v podobe obrovského zisku. Človek-umelec zachytil obživnú činnosť ako podstatnú
a uspokojujúcu. Kresby sú „abstraktným“ záznamom a sú aj nasledovaniahodným príkladom. Týkajú sa niečoho pre život človeka podstatného, ale týkajú
sa ho tak, aby neodpudzovali, ale aby vábili. Táto pradávna tajomná „ľahkosť
bytia“ je podstatou umenia dodnes. Nie všetky umelecké diela ju však majú.
Touto vlastnosťou sa až do dnešných dní vyznačujú len diela v každej oblasti umenia, ktorých predlohou sú podstatné veci života. Dobré umenie ich
slovenské pohľady 6
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pripomína, zaklína sily prírody a vlastné sily (aby človek vedel žiť a vydržať
každodennosť s pomocou síl v ňom samom), ktoré ho vedú, často udivujúco
presiahnu a udržia, aby vedel život prežiť so zameraním na základné veci,
dôstojne a napriek tomu so zdanlivou ľahkosťou. Sila, ktorú má v sebe praveký lovec, aj praveký umelec, ktorý ho zobrazuje, je sila chvíle, sila okamihu,
v ktorom človek zápasí, a táto sila premôcť objektívnu realitu, aby prežil,
a sila zachytávať tento proces, to je Boh, ktorý do tohto procesu – do života
– vstupuje.
Starý zákon je plný príbehov, v ktorých je Boh oddelený od človeka, stojí
len niekde, pri istých postavách tých príbehov viac, pri iných menej. Sila viditeľného víťazstva je tu podstatná na prežitie, konvenuje človeku a jeho realite, dáva mu jednoznačnosť jeho životnej cesty. Tvrdosť Starého zákona
– „oko za oko, zub za zub“ – je však zmiernená v praktickom živote relativizáciou a pochybnosťami, pripúšťaním viacerých možností, teda využitím sily
vyhnúť sa inej sile. Tento typ bytia a následne umenia je silný, pretože je zahmlený a netransparentný. Od človeka, ani umelca, sa potom už neočakáva jednoznačný vonkajší prejav. Je evidentný, ale neuchopiteľný, a tým je všeobecný.
Nový zákon v podobe Krista skomplikoval dovtedajšie chápanie ľudskej
existencie na najvyššiu mieru, pretože ukázal opak života – smrť. Obsiahol život vo všetkých jeho podobách, no nie špekulatívne, skryto, ale žiada transparentnosť a súcit – milosrdenstvo, účasť na biede, nie zisku, účasť na utrpení. Ísť
touto cestou znamená predovšetkým pochopiť život, „jesť s mýtnikmi a hriešnikmi“. Od čias Nového zákona nadobudlo aj umelecké stvárnenie života inú
než rigidnú podobu schémy, oveľa životnejšiu podobu. Mystika zisku a víťazstva sa zmenila na mystiku pochopenia, súcitu s trpiacim, nemohúcim človekom, na mystiku utrpenia.
No mnohí, ktorí sa cítia nasledovníkmi Nového zákona, zotrvávajú v Starom zákone, špekulatívne ho prenášajú do kresťanstva, vyžadujú tvrdo (tu doslovne platí, že sú „pápežskejší než pápež“) poslušnosť schéme, v živote aj
v umení!
Tu, práve v tomto bode, sa líšia samotní veriaci (o neveriacich v súvislosti s danou témou tu neuvažujeme), umelci aj vedci či iní ľudia: a) sú požadovační a neúprosní, vyžadujú a v umení realizujú abstraktné zákony, čím
dokazujú vlastné pokrytectvo a neporozumenie zákonitostí života, alebo sú b)
naplnení vnútornou silou milosrdenstva, vyjadrujú v umení onú ťarchu „ľahkosti bytia“ – nuansy života – a ponúkajú podľa svojich duchovných možností
aj riešenia.
Bernard Rang člení týchto umelcov na typ a) claudelovský a b) greenov8
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ský.1 Prvý typ oslavujúci stvorenstvo je teologicky veriaci s úsilím po maximálnom nasledovaní Krista, akoby neexistoval hriech, resp. akoby jediná existencia, hodná pozornosti, aj umeleckého spracovania, bola bezhriešna existencia.
Pritom práve básnik, ktorý dal meno tomuto typu, Paul Claudel, neslávne
známy vzťahom k svojej sestre sochárke Camille Claudelovej, je príkladom
pokrytectva.
Druhý typ je životnejší, vychádza zo životných paradoxov, teda z existencie tak dobra, ako aj zla, na nich stavia, a tým celistvejšie nazerá. „Nevedel
by som o lepšom príklade (ako otec Damián, pozn. M. B.) na hlavný paradox
kresťanstva, na všemocné a všeobsiahle spolužitie dobra a zla, Boha a jeho
tieňa, na skutočnosť, že pokušenie na púšti má v živote človeka rovnako sviatostný charakter ako eucharistia“2 (preklad M. B.).
Treba hneď podotknúť, že umelecký život autora je pridlhý, aby sa u rovnakých autorov v istých fázach ich tvorby nevyskytovali postupne oba tieto
typy. Moc, vrchnosť, konvencia a celkom iste osobné pokrytectvo si prevažne
vyžaduje prvý typ. Tlaku kritiky, konvencie či vlastného svedomia podľahli mnohí autori. Druhý typ od autora vyžaduje skúsenosť, životnú múdrosť
a odvahu.
NÁBOŽENSTVO A UMENIE A JEHO VEDECKÁ RECEPCIA
V KONTEXTE EURÓPSKEJ LITERATÚRY
Azda je potrebné upozorniť, že vedomie literárnej vedy v postkomunistických krajinách je ochromené, a to nielen desaťročiami komunistickej ideológie, ale na Slovensku (aj inde) takisto jednosmernou a jednostranne na štruktúru diela zameranou metodológiou. Tá vznikla v Spolku pre vedeckú syntézu
v roku 1937, ktorá v systemizovaní poznatkov, v sociálnom aspekte, v terminológii a iných pozitívach bola prínosom, ale ostala „duchaprázdna“. Na
ňu, vychádzajúcu ideovo z dialektického materializmu, prirodzene nadviazala
veľká časť slovenskej literárnej vedy po roku 1945. Krátky nával tém po roku
1989, ktoré boli tabuizované v bývalom režime, medzitým aj tém inšpirovaných náboženskou problematikou, sa rýchlo vyčerpal a dnes prevláda skôr
trend, že sa „tými vecami“ netreba už toľko zaoberať, čiže prevláda materialistický pohľad a snaží sa aj mocensky iné pohľady ohraničiť až zamedziť.
Tento trend však pokladajme za bežnú súčasť povedzme politických napätí,
1
Rang, B.: Paul Claudel. In: Christliche Dichter der Gegenwart. Hrsg.: H. Friedmann, O. Mann.
Heidelberg: W. Rothe Verlag 1955, s. 73 – 90. Členenie básnikov s. 77.
2
Greene, G.: Paradox køesťanství. Pøedmluva Gertrud von le Fort. Praha: Vyšehrad 1970, s. 80.
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ktoré sú tvrdé a schopné zaužívanými spôsobmi ostrakizovať svoj protipól
(obojstranne). Takže dnes si v slovenskej (aj inej) literárnej vede málokto položí otázku, ktorú si kládli najväčší vedci aj v 20. storočí a ktorú v rozhovore
s fyzikmi bratmi Bogdanovcami nastolil a rieši Jean Guitton, člen Francúzskej
akadémie, označovaný vo Francúzsku za posledného veľkého kresťanského
filozofa, totiž otázku vzťahu Boha a vedy. Pritom je tento problém základným
existenčným problémom každého vedca. Rovnako sa dnes nikto z literárnych
vedcov nepýta, či je to-ktoré literárne dielo dobrom alebo zlom. Táto otázka,
ostatne naozaj etická a teologická, sa považuje za nepatričnú, preferuje sa kritérium estetické ako jediná hodnota umeleckého artefaktu, akoby umelecké
dielo malo po vzniku existovať len „samo osebe“, bez rezonancie, bez vplyvu
na čitateľa. Rada by som upozornila, že nie všade, vo všetkých európskych
literárnych vedách, je to takto, resp. že v iných krajinách, prevažne západných, je literárna veda diferencovanejšia, že pripúšťa nastoliť aj také otázky,
ktoré sa týkajú prezentácie kategórií dobra a zla v literárnom diele, ba otázok
celej škály zobrazovaných nezvyčajných skutočností od božského po satanské – démonické. Rozoberať tieto otázky v našej literárnej vede, vychádzajúc
z konkrétnych textov, ktoré evidentne tieto kategórie prinášajú, nikomu ani
nenapadne. Prichodilo by to zvláštne, tmárske, zavádzajúce, anachronické.
Napriek tomu sa treba o to pokúsiť, ak sledujeme literárny proces v súvislostiach, teda aj v „nadliterárnych vzťahoch“ (Zoran Konstantinoviæ), ku ktorým
náboženstvo, tak ako aj iné oblasti, patrí.
Umenie vzrušujú otázky, s ktorými si od staroveku nevedela poradiť filozofia, otázky protipólov Bytia: duch a hmota. Aj najnovšie poznatky filozofie
a fyziky o hmote, hoci mnoho rokov po veľkých objavoch kvantovej teórie, nás
vedú k duchu. Vedci pripúšťajú „spiritualitu“ hmoty, ako ju nastolil Bergson,
a „materiálnosť“ ducha, ako ju nastolil Pierre Teilhard de Chardin. Pod viditeľným povrchom reálneho je teda to, čo Gréci nazývali „logos“, inteligentný,
rozumný prvok, ktorý spravuje, oživuje kozmos a usmerňuje ho tak, aby v ňom
nebol chaos. Tzv. relativistická kvantová teória polí nás približuje k spiritualistickej koncepcii hmoty. To, čo je za reálnom, to n i č, je presne ono, podstata reálneho (Jankélévitch). Všetko je v ustavičnom pohybe, mení sa, transformuje.
Avšak tento pohyb, ako hovorí v zhode s fyzikmi už spomínaný J. Guitton, je
usmerňovaný prvotnou symetriou, skrytým poriadkom, štrukturálnou rovnováhou, absolútnym poriadkom a dokonalosťou, vesmírnou inteligenciou a zámerom, Najvyšším, Bohom.3

3

10
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Téma Boha, téma transcendentného sveta, toho, čo je nepomenovateľné, tajomné, lákala odjakživa umenie a literatúru. Táto téma sa rozličným
spôsobom prejavovala v próze aj v poézii. Na kristocentrickú európsku románovú tvorbu 20. storočia vplýval liberálno-psychologikcý obraz Ježiša Krista
z Renanovho životopisu La Vie de Jésus (Život Krista), ktorý bol kritikou považovaný za naturalizmus hraničiaci s frivolitou. Napriek tomu vplyv tohto
románu neustal. V roku 1924 vyšiel Život Krista od G. Papiniho, pozitívne prijatý v celom katolíckom prostredí. V roku 1927 vyšla Legenda Pána od W. von
Mola, v roku 1928 Syn človeka od E. Ludwiga, Legendy o Kristovi od S. Lagerlöfovej, možno spomenúť zobrazenia Ježiša v dielach M. Kretzera, G. Fressena, R. Huchovej, H. Barbussa a iných umelcov. Všetky tieto zobrazenia sú
súčasťou istého asimilačného procesu, v ktorom sa spisovateľ pokúša „udomácniť“ obraz Krista v modernom svete. Celá táto tvorba akoby stála v službách sekulanzácie.4
Okrem tohto typu sa vyskytujú rozličné umelecké karikatúry, ktoré sa
usilujú vysvetliť fenomén Krista ako deviáciu. Pars pro toto môže poslúžiť dielo G. Hauptmanna Emanuel Quint, blázon v Kristu. Takéto zobrazenie Krista
hraničí s jeho popretím, odmietnutím – ako to sledujeme napríklad u Rimbauda ešte v poslednej básni Une saison en enfer (Sezóna v pekle), intímnom
rozhovore s kniežaťom tmy –, ktoré však k viere a básnictvu zásadne primälo
napríklad Paula Claudela. Pretože Rimbaudovo odmietnutie môže znamenať
aj úporné a zúfalé hľadanie Krista.5
Západná literárna veda, sociológia a kultúrni kritici ako Romano Guardini, Max Picard, Adrien Turel, Max Weber, Henri de Man a iní evidujú v umení,
v literatúre aj v spoločenských štruktúrach niečo rušivé. Pomenoval to človek,
ktorý bol pol storočia symbolom racionalizmu a pokrokového myslenia, Herbert George Wells. V štyridsiatych rokoch 20. storočia, už ako starec, napísal
rozsahom neveľký spis Mind at the End of its Tether (Duch na konci svojich
možností), v ktorom prorokuje apokalyptický koniec sveta. Príčinu zániku vidí
v pôsobení neviditeľného nepriateľa-antagonistu, ktorý sa od istého času stavia proti úsiliam človeka. V hebrejčine má nepriateľ života a Božieho poriadku
meno Satan. Oslabuje schopnosť ducha vzoprieť sa zlu, napomáha proces sekularizácie v mnohých oblastiach. Iný Angličan, mystik, vizionár, symbolista
William Blake, označuje Jahveho za podriadeného demiurga, knieža temnoty.
Iný mysliteľ, H. Jürgen, spomína ohrozenie plynúce z techniky. O ľuďoch bez
4
Schirmbeck, H.: Der moderne Jesus-Roman. Die Wiederkehr des Teufels. In: Christliche Dichter...,
s. 436 – 455.
5
P. G. Hlbina upozorňuje na to vo svojej analýze Rimbaudov boj proti Bohu. Archív MS, 169 L 16.
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Boha hovorí ako o „sirotách zajtrajška, v ktorých vidí vrahov budúcich dní“.
Hovorí o návrate diabla. Tento fakt eviduje aj západná literárna veda, pretože
sa manifestuje práve v oblasti literatúry. Najznámejšie tituly s obrazom diabla
(spätne aj pred 20. storočie): T. Tasso La Gerusalemme Liberata (Slobodný Jeruzalem), Vondel Lucifer, J. Milton Paradise Lost (Stratený raj), J. W. Goethe
Faust, G. Leopardi Spev Ahrimana, V. Hugo La Fin de Satan (Koniec Satana),
F. M. Dostojevskij Bratia Karamazovovci, H. Ibsen Peer Gynt a iné. Od čias Miltona, ktorého Satan sa vyznačuje tragickou veľkosťou, temnou melanchóliou,
ktorá neskôr tak priťahovala G. G. Byrona, A. de Vignyho, Lermontova, ide
podľa nemeckého esejistu E. Kahlera aj o sekularizáciu a humanizáciu motívu diabla. Papini sa s problémom sekularizácie diabla vyrovnáva v knihe Il diavolo. Dielo koncipuje jednoznačne podľa tomistickej filozofie. Diabol je preňho realitou. V jednej zo svojich nábožensko-filozofických štúdií hovorí o „vychválenej krajine satanizmu“, o Francúzsku. Vo Francúzskej akadémii, ktorá
odmietla markíza de Sade, inaugurátora celej modernej satanskej literatúry,
predniesol v roku 1947 André Siegfried za Mauricea Garçona slávnostnú reč,
ktorá bola oficiálnym uznaním diabolského. J. K. Huysmans, „otec satanskej
dekadencie“, svojimi románmi La-bas (Tam dolu) a A rebours (Naruby), H. Gide
so satanským nihilizmom v diele Opustenie Vatikánu, J. P. Sartre so sadovskou existenciálnou interpretáciou v diele Diabol a pánboh nasvedčujú, že
táto téma bola vo francúzskom duchu udomácnená. Ale francúzska literatúra
má aj F. Mauriaca a G. Bernanosa, v ktorého románoch (Pod slnkom satanovým a Denník vidieckeho kňaza) to už nie je Miltonov alebo Klopstockov padlý anjel, ale sekularizovaný diabol liberalizmu. Je to odporca Boha – Satan,
deštrukčná sila negácie, ktorá sa nedá prekonať inak iba cez človeka, v človeku.
V súvislosti s Dostojevského románmi si kladieme otázku, prečo ostalo
v jeho románoch nepomenované to, čo opisuje. Jeho legenda o Kristovi a veľkom inkvizítorovi z Bratov Karamazovovcov je čiastočne dialektickou teológiou, ale nie je to zobrazenie Krista. Dostojevskij vedel, že Ježiš Kristus je
veľká sila a možnosť, ale nie je to niečo, povedzme postava, ktorú možno
opísať, lebo každý opis by bol menej ako On, Jeho podstata.6 On je to, čo sme
u Guittona na počiatku našli ako výsledné pôsobenie vibrácie polí, ako prvotnú symetriu, skrytý absolútny poriadok a dokonalosť. On je to, čo pôsobí
– začiatok a cieľ všetkých činností.
Otázky literatúry, ktoré skúmame, medzitým aj otázky vzťahu náboženstva a literatúry v moderne, sú otázky ontologické a filozofické, ktorými sa
6
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dnes nezaoberáme ako niečím exkluzívnym, niečím navyše, ale ako niečím
komplementárnym, pretože tieto otázky tvorili a tvoria súčasť myšlienkového
rastra európskej civilizácie.
LITERÁRNA MODERNA A NÁBOŽENSTVO
Literárna moderna a jej počiatky sa spájajú s koncentráciou na človeka
a oslabením či úplnou stratou dovtedy „nad“ človekom existujúcej najvyššej
inštancie. Počiatky moderny sa zasadzujú do obdobia karteziánskeho alebo
do obdobia na prelome 19. a 20. storočia, ktoré súvisí s absenciou Boha (ako
u Kafku) alebo s jeho modifikovanou podobou, keď básnik k Bohu nestúpa,
ale sa k Nemu prepadá v sebe, tam ho hľadá a nachádza (R. M. Rilke). 7
Moderna otvorila a legalizovala v literatúre mnohé tabuizované oblasti
života, emancipovala svet ženy, dieťaťa a vniesla do literatúry vnútorné psychologické pochody. V moderne sa otvárajú dôležité otázky sexuality a prenášajú sa do literárneho a umeleckého diskurzu. Tieto v protomoderne u M.
Prousta, F. M. Dostojevského, H. Hesseho, S. Zweiga a iných problematizovali
okom videnú zjavnú realitu. Navyše na konci 19. a začiatku 20. storočia ide
o čas, keď Einsteinova teória relativity, Darwinova teória silnejšieho, Nietzscheho schizoidná otvorenosť a Schopenhauerov skepticizmus rozhojdali
a navždy narušili tradičnú hierarchiu hodnôt.
Zdalo by sa, že moderna, tak silno koncentrovaná na človeka, automaticky vylúči kresťanskú tvorbu, no nestalo sa tak. Naopak, moderna vyskúšala nosnosť kresťanskej tvorby, ba podčiarkla jej schopnosť zachytiť záchvevy
ľudskej existencie a poukázala na slabinu moderny – teda upozornila na jej
degeneratívnu funkciu, ak sa zameria len na materiálno. H. Hesse to vyjadril
v Stepnom vlkovi nasledovne: „Bez Boha je človek iba vyjúcim vlkom!“ Silný
prúd kresťanskej filozofie (Gabriel Marcel), literárnej a výtvarnej moderny
pokračuje od P. Claudela cez F. Werfela, H. Barlacha, G. Papiniho, G. Greena
a iných svetových autorov do dnešných dní. Títo autori, každý svojím spôsobom, priniesli diela, ktoré riešia ontologické otázky človeka, ku ktorým otázka
nadzmyslového – transcendentného – sveta patrí.

7
Welsch, W.: Unsere postmoderne Moderne. III. Kapitel Neuzeit – Moderne – Postmoderne. Weinheim : WCH, Acta Humaniora, 1987, s. 65 – 81.
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SLOVENSKÁ KRESŤANSKÁ TVORBA,
JEJ GENÉZA A VÝVIN, OBDOBIE MODERNY
Pri genéze kresťanskej tvorby na terajšom území Slovenska treba spustiť
hlbokú sondu až do 9. storočia k prvej básni Proglas,8 v ktorej poukazujeme
na verše: „... A ešte väčšmi od človeka z kameňa / je mŕtva duša, každá duša
bez písmen“ (s. 30); „Lebo sú bez kníh nahé všetky národy“ (s. 37). Prvé
stredoveké básne veľkých literatúr, ako je napríklad chanson de geste Pieseň
o Rolandovi (najstaršia verzia z roku 1080, oslavujúca hrdinské činy kresťanských Frankov – Karolmanovho vojska – v bitke roku 778 s mohamedánskymi
Saracénmi v Roncevauxskom priesmyku) či pieseň o Nibelungoch, Cidovi,
Tristanovi a Izolde, Artušovom Svätom grále, boli spracovania životných situácií stredovekého človeka, jeho úsilia vybojovať, silou získať územia, bojovať
o lásku, česť a rozličné pozemské statky so zbraňou v ruke. Prvá staroslovenská báseň je však o Bohu, duchu, vzdelanosti, o knihe, o slove, pod čím sa
v tom čase myslela viera a múdrosť, od ktorých jedine závisí kvalita života. 9
V období osvietenstva tradíciu rovnosti medzi ľuďmi, ktorú priniesla Konštantínova kresťanská misia, prevzala a pestovala najskôr katolícka, neskôr protestantská slovenská inteligencia.10
Uvedením týchto skutočností chceme upozorniť na zásadnú úlohu kresťanstva a oboch cirkví, katolíckej aj evanjelickej, v našej kultúre, z ktorej však
bezpochyby vyplýva aj prepojenie duchovna a politiky. Kultúra a literatúra žili
na tomto území ako zástupná jednotka za geopolitický útvar. Dôležité je, že
Konštantín Filozof: Proglas. Bratislava: HERBA, 1996
Obdobie, keď sa na križovatke obchodných ciest a kultúr začala svätiť liturgia v jazyku, ktorému
rozumeli aj jednoduchí ľudia, keď tento jazyk uznal Rím – po obrane Cyrila-Konštantína ho pápež Ján
VIII. uznal za štvrtý kultúrny jazyk popri už zavedenej kultúrnej hebrejčine, gréčtine a latinčine, toto obdobie sa na dlhé storočia stalo žriedlom národného a kultúrneho povedomia – pre kresťanskú vieru, pre
dôstojnosť a právo človeka, t. j. možnosť obrátiť sa k Bohu liturgiou vo vlastnom jazyku. Veľká Morava
ako ríša, ako geopolitický útvar nedostala požehnanie z Ríma. V každom prípade na toto územie nedošlo,
nepoznáme ani hrob biskupa Metoda. Udalosti tohto obdobia sú veľmi dramatické. Vojtech, pôvodom
Čech, loboval v Ríme za korunu Štefana, ktorý v Ostrihome korunu z Ríma aj prijal, aby zjednotil Slovanov. Slovania sa ho však zriekli a urobili chybu. Uhorské dejiny sú i našimi dejinami, boli sme ich, síce
nesvojbytnou, no predsa zvláštnou súčasťou.
10
Na čele s katolíckym kňazom Antonom Bernolákom bola skupina slovenských intelektuálov
zjavne okamžite pripravená a akčná, lebo po tolerančnom patente Jozefa II. v roku 1781 vykonala a zaviedla prvú kodifikáciu slovenského jazyka. O niečo neskôr, v roku 1843, sa prihlásili aj protestantskí
kňazi (viedol ich Ľ. Štúr) s druhou kodifikáciou slovenského jazyka. V ňom sa vydávali prvé politické
slovenské noviny Slovenskie národnie novini, 1845, druhý najstarší literárny časopis v Európe Slovenské
pohľady s prílohou Orol Tatranský aj prvá kniha Almanach Nitra, obe v roku 1846. Štúrovská kodifikácia
platí s obmenami dodnes.
8
9
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žili a silneli ako alternatívna kultúra a literatúra popri hegemónnej rakúsko-uhorskej, neskôr uhorskej literatúre a kultúre. Napriek politickému útlaku
vychádza v osemdesiatych rokoch 19. storočia výpravná, bohato ilustrovaná
publikácia, tri diely Učeného tovarišstva, v ktorých bola prezentovaná kultúrna činnosť na Slovensku.11 Literatúra je tu zastúpená básnickým dielom
katolíckeho kňaza Tichomíra Milkina, predchodcu tzv. katolíckej moderny.
Publikované však v tom čase mohli byť len jeho verše „claudelovského“ typu.
Greenovské zostali v rukopisoch.12
Symbolizmus v slovenskej literatúre cez Kraskovo dielo vychádza z duchovnej tradície viery v Boha, naňho sa často priamo obracia v Nox et solitudo.
V Krvavých sonetoch napísaných na prahu prvej svetovej vojny Pavol Ország Hviezdoslav charakterizuje jej vypuknutie ako diabolské: „... A národ
oboril sa na národ / s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa...“
V poviedkach a novelách Štefana Krčméryho zohráva rozpor, „ruvanie
dvoch duší“, spor a zároveň súvis všetkého so všetkým podstatnú úlohu, napríklad v beletrizovanom životopise Jána Silvána sa dopĺňa Černobog a Belobog ako protagonisti dobra a zla.
V období medzi dvoma vojnami mali Slováci v rámci Československa svoj
štátny jazyk, svoje školstvo, národné divadlo, univerzitu atď. Toto obdobie sa
v kultúre a literatúre vyznačuje prudkou diferenciáciou. Napriek úsiliu o nadkonfesionálny charakter a vzájomnú toleranciu spolkov, zborníkov, časopisov
atď. sa snahy literátov aj v tomto období členia podľa konfesií. Téma Boha sa
v tridsiatych a štyridsiatych rokoch realizovala nielen v slovenskej poézii, ale
aj v próze. Literatúra si zachováva tradičnú hierarchiu, no tvrdenia sa zmenili
na otázky a literárne diela slovenskej moderny, evidujúc zlo a) ako výsledok hriechu (poviedky a romány Mila Urbana), b) ako hľadanie Boha v priestore Satana (Atómy Boha od Gejzu Vámoša), c) ako schopnosti človeka nachádzať Boha v každodennosti, službe ľuďom, v utrpení (Novela Predavač talizmanov Liberius Gaius od Porta Colina, romány Jozef Mak a Andreas Búr
Majster od Jozefa Cígera Hronského). Ak u Hronského ide o nepomenovateľného, ale aj o démonické sily, pomenovaného Boha a pomenovaného diabla
I keď sa Slováci ako národ v revolúcii 1848 nekonštituovali (tak ako ostatne ani iné národy –
povedzme Nemci, Holanďania?), pestovali v ťažkých podmienkach kultúru vo vlastnom jazyku. A boli to
znova na konci 19. storočia katolícki kňazi, ktorí v okamihu, keď už nikto (ani S. H. Vajanský a Škultéty)
nedúfal, vydali pod vedením F. Osvalda tri výnimočné a náročne ilustrované diely Učeného tovarišstva
k storočnici A. Bernoláka, kde boli zachytené všetky „vedné“ odbory, ktoré sa na slovenskom území,
teda v Hornom Uhorsku, pestovali. V tíme tohto diela a jednou z hlavných osobností bol sám zakladateľ
slovenského múzejníctva a archeológ, katolícky kňaz v malej dedinke Prenčov Andrej Kmeť.
12
Sedlák, K.: Literárne dielo Tichomíra Milkina. Trnava 1941.
11
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nachádzame v Hrtúsovom Kameni na kameni, démonickosť a tajomnú pozitívnu silu v Červeňovej Modrej katedrále a inde sa otázkami vzťahu náboženstva
a umenia intenzívne v tomto období zaoberal L. Hanus (jeho state Engadin
o F. M. Dostojevskom, úvahy o tejto téme v Rozhľadení a v Rozprave o kultúrnosti), ale aj iní, medzi nimi v časopise Rozvoj aj mladý J. Korec (napríklad
Náboženstvo vo Vajanského Suchej ratolesti).
V roku 1937 vychádza zborník evanjelickej náboženskej poézie K výšinám orientovaný na umelecké spracovanie vzťahu k Najvyššiemu, v ktorom
participujú rozlične duchovne orientovaní autori (napríklad aj materialisticky
orientovaný člen skupiny Dav L. Novomeský).
Zborník tohto typu, ktorý by sústreďoval katolíckych básnikov rozličnej
proveniencie, sa výrazné zoskupenie katolíckych básnikov okolo Rudolfa Dilonga, ktoré vznikalo začiatkom tridsiatych rokov, ani nepokúšalo vydať.
Skupina slovenských katolíckych básnikov sa konštituuje v atmosfére
tridsiatych rokov, keď sa v slovenskej literatúre udomácňuje francúzsky surrealizmus a český poetizmus.13 Pre týchto básnikov nastáva exkluzívna situácia:
popri praktizovaní kňazského povolania vedúce básnické osobnosti tzv. katolíckej moderny R. Dilong, P. G. Hlbina vydávajú v tom čase zbierky, ktoré už
plne akceptujú tvorivé princípy oboch uvedených smerov. Dilongova zbierka
Mladý svadobník z roku 1936 je pokladaná za druhú surrealistickú zbierku po
Fabryho básnickej zbierke Uťaté ruky. Podobnú poetiku má aj Hlbinova zbierka Harmonika. Jozef Kútnik Šmálov podrobuje zbierky a publikované básne
týchto básnikov dlhodobo ostrej kritike. Nasleduje čiastočný alebo úplný rozchod s týmito smermi, a to nie spontánny alebo naivný, ale uvážený a odôvodnený v Hlbinových statiach, zachovaných v archíve MS, ale aj uverejňovaných
v literárnych časopisoch. Hlbinove state List Voltairovi, Rimbaudova obrana,
Surrealizmus a kresťanstvo, Surrealizmus a marxizmus sú dokladom zápasu
slovenských katolíckych kňazov-básnikov o vlastnú tvár, kde by Najvyšší mal
svoje prvoradé miesto. Usilujú sa teda z „greenovského“ typu básnenia prejsť
jednoznačne ku „claudelovskému“. Dilongovi sa to nedarí pre somnambulizmus (Konvália), Hlbinovi pre vizuálnu senzibilitu (Neznáma z Admontu).
Básnici-kňazi – najmä P. G. Hlbina a R. Dilong, ktorí kategóriu Boha
nesmeli a nakoniec ani nechceli v tvorbe zanedbať – ju neskôr stále evidujú.
Úvahy nad spôsobom vlastnej existencie nájdeme v ich vzájomnej korešpon13
V roku 1930 vyšiel Almanach III. literárnej generácie, ktorý predstavil mladých básnikov.
V roku 1933 vydal Rudolf Dilong Antológiu mladej slovenskej poézie. V roku 1934 bol založený mesačník
Postup, ktorý v roku 1936 nahradil mesačník Prameň vychádzajúci v Trnave. V Žiline sa mladí spisovatelia združili v Spolku mladých slovenských spisovateľov, ktorý mal byť pendantom bratislavského Spolku
slovenských spisovateľov.
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dencii, ale evidujeme ich aj v samotnej poézii celej skupiny ako jeden zo
základných problémov. Bolestný proces vyrovnávania sa so vzťahom teológie
a poézie ako výslednice životných vzruchov je práve esteticko-etická kvalita,
ktorá okrem iného odlišuje slovenskú od spirituálnej katolíckej tvorby iných
literatúr.14
Proces vyrovnávania básnika-kňaza s dobovou, ale i vlastnou senzibilitou a modernitou nachádzame explicitne v úvahe P. G. Hlbinu O vzťahu mystiky a poézie: „... teda vlastnou poéziou v básni je akýsi mystický elán, mystika.
(...) A v medziach prirodzenosti mystikou v najširšom zmysle sa všeobecne
rozumie duševná aktivita mimo poznania zmyslového a rozumového (pre
kantovca: praktische Vernunft, pre bergsonovca: intuícia). (...) Bez mystiky
niet poézie a poézia je práve preto poéziou, že je mystikou.“ A inde: „K poézii
patrí symetria, láska, zbožnosť, túha, nádej, kult krásy...“ (zo state Bránim
svoj pohľad na poéziu). V stati Ex oriente lux hovorí: „Mystika je mlčanie (...),
aktívne mlčanie.“15
Hlbina bol „teoretikom“ celej skupiny. Preložil a v roku 1943 vydal knihu
H. Bremonda Modlitba a poézia, venovanú Blondelovi. Reflektoval západné
filozofické smery, kresťanské a existenciálne prúdy, významné autorské zjavy
iných literatúr. Sú to state o Claudelovi, Maxovi Jacobovi, J. Cocteauovi, Blondelovi, P. Valerym, Ch. Baudelairovi, Rimbaudovi, Bremondovi, často cituje
zo J. Maritaina.16 Hlbina sa usiloval o rozlíšenie podstaty a stanovísk náboženstva a surrealizmu: „Takto pod plášťom moderného umenia niektorí ľudia
vnášajú aj u nás rozklad a chaos do všeobecných noriem myslenia, (...) dostali
sa na popredné miesta našej kultúry a tam šíria anarchiu v umení, filozofii,
od zdravého rozumu hlásajú únik do nezodpovedného podvedomia, miesto
svetla rozumu zvelebujú chaos. Po svojom duchovnom otcovi S. Freudovi popierajú dušu, Boha, osobnosť. (...) Zdá sa, že zásadou surrealistov je to, čo hovorí Nietzsche ústami Zarathustru: ,Nič nie je pravda, všetko je dovolené. (...)
Chcel som dosiahnuť všetko zakázané, najhoršie a najodľahlejšie. Ak mám
ešte nejakú cnosť, tak je to to, že som sa nebál žiadneho zákazu. Rozbil som
všetko, čo kedy uctievalo moje srdce, všetky medzníky som povyvracal, všetky
Na tieto rozdiely poukazuje zbierka prekladov zo svetovej poézie viazanej k téme Boha, ktorú
zostavil Ján Haranta pod názvom O Tebe spieva zem (1943). Sú v nej preklady básní z francúzskej, nemeckej a talianskej lyriky. Domáci básnici-kňazi sú vo vzťahu k Bohu vždy v pozícii nehodného, čím sa
zväčšuje Božie milosrdenstvo, ale aj vzdialenosť medzi človekom-kňazom a Bohom. V prekladoch však
je Verlainov dialóg hriešnika s Kristom, psychologické vykreslenie postáv Jozefa a Márie v preklade
Rilkeho atď.
15
Hlbina P. G.: spisy in: Archív MS 169 M 5.
16
Tenže, tamže.
14
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obrazy som rozhádzal, behal som za najnebezpečnejšími túžbami, skúsil som
naozaj každý zločin. Odučil som sa viere v slová, hodnoty a veľké mená.‘ (...)
Takto treba aj na Slovensku zdôrazniť, že teória surrealizmu je protikresťanská a umenie surrealistické kresťan odmieta.“17
Aj keď poézia najmä R. Dilonga a P. G. Hlbinu podliehala zákonitostiam surrealistickej poetiky, platí to len o časti ich tvorby. Ostatná tvorba má
prevažne príznaky poetiky litanickej žánrovej štruktúry, ako ich určil napr.
u J. Silana J. Zambor: paralelné hromadenie básnických pomenovaní, významový paralelizmus, enumerácia atribútov, poetizácia a idealizácia predmetu
vzývania, statickosť, tendencia k abstraktnosti výrazu, vysoký štýl, emfáza,
syntaktický a intonačný paralelizmus, anaforickosť, postpozícia atribútov... 18
Lyrický subjekt slovenskej katolíckej poézie ostáva vo vnímaní skutočnosti a tajomstiev života vnútorne viazaný na transcendentno, ostáva prevažne ucelený. Slovenská katolícka spirituálna tvorba nadväzuje na vyhranený
tomizmus a na augustínizmus, ktorý sa pohybuje na hrane Raja a strateného
Raja. Neistotu, nevyváženosť a rozochvenie tu spôsobujú skúsenosti každodenného života. Na tomto póle nachádzame motív tmy, prázdna, mlčania, hovoru z pretlaku citu a intelektu – poézie, ženy, erotiky, smrti, lásky... Na tomto
póle sa nachádza básnik-kňaz v pozícii mýtnika (v úplnosti v zbierke G. Zvonického Mýtnik pred Madonou), nehodného, v pokľaku ako J. Silan, blúdiaceho somnambula ako Dilong, hriešnika ako S. Veigel, ktorý „pred ružou (láskou – M. B.) stojí nemý“. Z tejto „greenovskej“ pozície sa však stále dvíha (časté sú motívy cesty, obety, sebazaprenia) k Bohu cez skutky, činy. S nespokojným srdcom sv. Augustína sa usiluje „kráčať k Nemu, kým v Ňom nespočinie“. Na opačnom póle nachádzame potom eufóriu z nájdeného pokoja, stratenej rovnováhy, Raja, domova, svetla, života a výrok apoštola Pavla: Nežijem
už ja, ale žije vo mne Kristus. Je to stav „claudelovskej“ extázy alebo tichej
meditácie, ktorý trvá krátko. Práve v bode a čase extázy – zabudnutia na svet
– sa oba menované póly stretajú v poézii. Teda táto tvorba je vo vývine slovenskej literatúry na istom stupni svojej ustálenej a vyhranenej podoby svojská
nielen myšlienkovo, ale aj poetologicky. Vo vývine jednotlivých básnikov sa
nájdu protichodné tendencie v rámci dvoch typov – claudelovského a greenovského. Zo sémantického hľadiska všetko, čo je v tvorbe básnikov-kňazov
pevne ustálené, plné viery a oddanej nádeje, je claudelovského typu (prevažne teda verše J. Harantu, G. Zvonického, časť Silanovej tvorby, časti Veiglových, Olivových, Hlbinových aj Dilongových veršov). Na druhej strane možno
17
18

18

SP 6_14.indd 18

Tenže, Archív MS, 169 M 21.
Zambor, J.: Víťazný návrat J. Silana. Studia Academica Slovaca 21, s. 163 – 169.
slovenské pohľady 6

20. 5. 2014 12:34:04

u tých istých básnikov najmä v štyridsiatych rokoch nájsť verše greenovského typu, prameniace z rozorvanosti, no ústiace napokon predsa len vo vieru
v Najvyššieho. S greenovským typom súvisí aj Hlbinovo prijatie poézie ako
krížovej cesty.19
V poézii slovenských katolíckych básnikov nachádzame niekoľkonásobné vyobrazenie témy Boha: explicitné zobrazenie, ale aj vyššie spomínanú
skrytú, nepomenovanú podstatu, skryté tajomstvo božstva. V tejto poézii nachádzame aj onú koncepciu človeka – „valu“ –, hodeného medzi Boha a Satana, človeka, ktorý denne prekonáva svoju kalváriu každodennosti, obetou
prekonáva v sebe to démonické, koncentráciou na vyššie hodnoty, na hodnoty
konštruktívne, smrťou v sebe žije pre iných. Toto je transcendentný, spirituálny rozmer slovenskej katolíckej poézie.
Medzivojnové obdobie sa končilo prudkým zlomom a politickou manipuláciou. Nasledovalo krátke obdobie autonómie a po ňom kontroverzná vojnová
Slovenská republika, ktorá trvala šesť rokov (1939 – 1945), ktorej sa hovorí aj
„klérofašistická“. Toto paradoxné označenie vyjadruje absurditu politickej existencie Slovenska v tomto období, keďže fašizmus a duchovno sú sémanticky
proti sebe stojace pojmy.20 Z medzivojnového obdobia, ktoré je charakteristické mnohorakosťou literárnych smerov, otvorením okien do Európy a konštituovaním literárnych skupín (surrealistov, lyrizovanej prózy a katolíckej moderny), prešla do obdobia vojnového slovenského štátu aj inteligencia. V čase,
keď vznikol Protektorát Čechy a Morava a Slovenská republika, stiahli sa intelektuáli ako Ján Smrek a Laco Novomeský z Prahy do Bratislavy. Slovenská
kultúra mala v tom čase dostatok finančných prostriedkov, takže vyšli štyri
zborníky nadrealizmu a ďalej sa podporovala tvorba tzv. katolíckej moderny.
V tom čase debutuje aj Ján Korec, Dominik Tatarka, Marian Váross a iní.
Povojnové roky 1946/1947 sa niesli v znamení vojnových, aj keď z kvalitných literárnych časopisov rozdelených tiež podľa konfesií (nezávislý bol
len časopis Elán) skončila evanjelická Tvorba aj katolícka Kultúra, aj Elán. VyBátorová, M.: Katolícka moderna. In: Biele miesta v slovenskej literatúre. Bratislava: SPN 1991,
s. 43 – 60.
20
Pius XI. vydal v roku 1937 encykliku v nemčine o postavení cirkvi v Nemecku pod titulom
Mit brenender Sorge. Pius XII. (lat. Pius Duodecimus), vl. menom Eugenio Maria Giuseppe Giovanni
Pacelli, odsúdil vyhladzovanie ľudí na základe rasových zákonov, osobne pomohol mnohým Židom alebo presviedčal iných, aby im pomáhali (počas vrcholiacich židovských pogromov vydal predstaveným
kláštorov a konventov tajný pokyn, aby v cirkevných budovách ukrývali ohrozených Židov), a sám ich
konšpiratívne prijímal do pápežských služieb; po svojej smrti bol predstaviteľmi štátu Izrael vyhlásený za
„spravodlivého Nežida“. Pars pro toto možno uviesť zo slovenskej povojnovej literatúry tému príkladnej
obety (typu pátra Kolbeho) za blížnych v novele Kňaz od Františka Švantnera.
19
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chádza časopis Verbum. V ňom sa objavujú prvé literárne prejavy trnavských
katolíckych autorov a výraznej osobnosti Pavla Straussa.
Rok 1948 je politickým medzníkom. Po tomto roku sa radikálne mení
charakter umenia, umenie sa sekularizuje. Autori sa museli rozhodnúť, lebo
ak nechceli emigrovať a ostali vo vlasti, museli sa vzdať slobodného prejavu,
t. j. aj akéhokoľvek prejavu duchovna. Nadrealisti sa verejne zriekli vlastnej
poetiky, bez ktorej tento smer zaniká. Urobili to transparentne, čo znamenalo umeleckú samovraždu. Rovnakú duchovno-umeleckú samovraždu páchajú
autori katolíckej moderny, najmä P. G. Hlbina. Z básnikov tzv. katolíckej moderny ostal v Československu aj Janko Silan, ale aj Pavol Strauss – obaja utiahnutí do vnútornej emigrácie, často sledovaní a vypočúvaní. Okrem samizdatov okolo roku 1968 nevydali za celé roky života žiadne dielo. O tomto čase
referuje Silan v próze Dom opustenosti a Pavol Strauss vo svojich denníkoch,
aforizmoch a esejach vydaných po roku 1989. Po Barbarskej noci sú už vzťahy
štátu a cirkvi jasné a po Aktíve slovenských spisovateľov v Budmericiach v roku 1951 je jasné i postavenie autorov katolíckych, ale aj bez ohľadu na konfesiu inak zmýšľajúcich disidentov, ktorí ostali vo „vnútornej emigrácii“. Päťdesiate roky sú traumou našej kultúry dodnes. Procesy a vraždy, Leopoldov a Jáchymov plný kňazov a ľudí ochotných trpieť pre svoje slobodné presvedčenie.
Slovenská kultúra sa dostáva znova do situácie, ktorá je jej vlastná: do alternatívnej existencie, keď celý jeden prúd kultúry ide mimo oficiálnych štátnych
štruktúr a funguje v recepcii tajne, no o to silnejšie.
V skupine postihnutých ide o nekonečný rad mien, z ktorých zástupne
spomeniem meno saleziánskeho kňaza-básnika Štefana Sandtnera,21 silno veriaceho konvertitu Pavla Straussa, tajne vysväteného biskupa Jána Chryzostoma, neskoršieho kardinála Korca22 a väzneného a stíhaného kňaza z Dubnice
nad Váhom Ivana Polanského.23
21
Štefan Sandtner bol internovaný v Leopoldove a Jáchymove, potom žil v Pezinku bez súhlasu
konať bohoslužby (ktoré robil tajne pre študentov v byte, kde žil so svojou sestrou Martou) a po revolúcii
v saleziánskom kláštore v Bratislave, kde viedol časopis a kde v požehnanom veku zomrel. Ako študenti
sme od neho dostávali knihy, ktoré prichádzali svojimi cestami k nemu z Ríma alebo z Poľska. V neskorších rokoch nám venoval aj svoje vlastné básne, naplnené láskou k Bohu a ku všetkému, čo Boh stvoril –
k človeku a prírode (zbierka Stromy). Naučil nás, že Ježiš je najmä milosrdenstvo. Viedol nás k láske aj
k nepriateľom, čoho bol sám príkladom, keď vedel toľko odpustiť svojim väzniteľom.
22
Ján Chryzostom Korec (1924) je členom Tovarišstva Ježišovho. Viedol ako biskup od roku 1951
tajnú cirkev na Slovensku. Na začiatku životnej dráhy zažil Korec štúdiá a prvé kroky na Slovensku
v nebývalo žičlivej kultúrnej situácii, v období Slovenskej republiky. Potom prišli dva roky, keď sa zdalo,
že sa v kultúre bude dať v načatom pokračovať, a Korec publikuje v časopise Rozvoj analýzu Vajanského
románu Suchá ratolesť. Krátko nato však na dlhé desaťročia vymenila komunistická diktatúra fašistickú
a Korec prešiel do „vnútornej emigrácie“. Ako tajne vysvätený biskup, robotník (1950 – 1960), väzeň
na 12 rokov za vlastizradu (do roku 1968), potom navonok manuálne pracujúci robotník, ale pod poli-

20
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Tieto štyri mená poukazujú prostredníctvom rozličných pôsobísk na alternatívnu, disidentskú činnosť cirkvi i laikov, zastupujú úlohy, ktoré kresťanská duchovná tvorba a činnosť plnili v zápase s materializmom. Po smrti J. V.
Stalina a prejave N. S. Chruščova sa uvoľnili politické pomery aj v Československu. K popredným časopisom v šesťdesiatych rokoch patril Kultúrny život
a Mladá tvorba. V tom čase debutuje básnik Milan Rúfus (Až dozrieme, 1956),
ktorý na dlhé desaťročia dotuje socialistickú literatúru duchovnou klímou, poéziou protestantskej proveniencie.24 Kvalita jeho tvorby je taká vysoká, že bol
počas svojho života niekoľkonásobne navrhovaný SC PEN na Nobelovu cenu.
Tento exkurz do histórie nie je samoúčelný. Je poukazom na to, akú
významnú rolu zohrávalo a zohráva duchovno v jednom národnom spoločenstve, aj keď musí byť skryté. Zároveň poukazuje na to, že slovenskí intelektuáli
cajným dozorom, viedol podzemnú katolícku opozíciu, napísal vyše 70 kníh, ktoré Peter Liba rozčlenil
a klasifikoval do rôznych skupín v úvode ku Korcovej rozsiahlej personálnej bibliografii z rokov 1948
– 2004. Špecifické „terénne“ podmienky, za akých Korec svoje diela písal, ako účastník „obyčajného“
sveta, teda nie spoza „zeleného stola“, zbavujú jeho dielo schém a ostáva živé, napojené na aktuálny
pulz života svojich súčasníkov. Korec sa vo svojich knihách venoval histórii Cirkvi, kresťanskej kultúre
a umeniu, pričom sa kriticky vyrovnáva z pozícií kňaza i so svetským umením. Korcove diela riešia otázky
dôležité pre človeka – otázky viery, prítomnosti Boha v našom živote. Korcove explikácie náboženských
paradigiem zodpovedajú požiadavkám moderného kresťanstva 20. storočia, pretože v centre jeho diela je
človek a s ním autor vedie dialóg. Korec presvedčivo argumentuje, vychádza z potrieb človeka a obracia
jeho pozornosť k Bohu.
23
Prípad Ivana Polanského ukotvuje našu problematiku v iných súradniciach. V Prahe v archíve
Libri prohibiti som našla list prezidentovi republiky ČSSR Dr. Gustávovi Husákovi z roku 1988 od Výboru
solidarity s Ivanom Polanským, v ktorom sa píše: „Ivan Polanský, 52-letý katolícky aktivista z Dubnice
nad Váhom, byl nedávno odsouzen ke čtyøem rokům vězení za rozmnožování a rozšiøování publikací
a písemností s pøevážně náboženskou a historickou tematikou. (...) Toto právo je zaručeno i článkem
19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, platného pro ČSSR od 23. 3. 1976. (...)
Nezávislá vydavatelská činnost je za těchto okolností pøímo sebezáchovně nutným jevem. Počínaje beletrií pøes literaturu odbornou a náboženskou, texty politické a dokumenty o porušování lidských práv,
až po nezávislé noviny a svobodné zprostøedkování informací pomáhá nezávislá publicistika udržovat
historickou kontinuitu kultury a pravdivého poznání. Je legitimní občanskou obranou proti totální manipulaci společnosti i pøíslibem svobodnějších poměru. (...) K faktu, že Ivan Polanský je ve vězení za nás
za všechny, nemůžeme a nehodláme mlčet. (...) Skoncujte se stavem justiční zvůle a pošlapávání práva
a skoncujte zvláště se selektivními postihy, jejichž jediným cílem je udržovat celou společnost ve strachu.“ Príloha tohto listu obsahuje 92 čitateľných podpisov. Solidaritu s Ivanom Polanským organizoval
Jiøí Gruntorád (terajší riaditeľ Libri prohibiti). Ivana Polanského, ktorý bol väznený v Ružomberku so
zdravotnými problémami po infarkte, prepustili po 13 mesiacoch väznenia podľa „zdelenia“ VONS-u
č. 865. (takéto správy VONS-u o stíhaní katolíkov v Čechách – v Olomouci a inde – napríklad z roku 1983,
1985 sa nachádzajú v pražskom archíve. Takisto sa tam nachádza napríklad materiál o stíhaní maďarského disidenta Miklósa Duraya.
24
Pozri k tomu: Bátorová, M.: Fenomén Rúfus, hodnota a význam jeho diela pre 20. a 21. storočie.
In: Slovenské pohľady, roč. IV.+125, 2009, č. 3, s. 47 – 52.
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sú priamo „cvičení“ v pestovaní alternatívnej kultúry, čo sa im exemplárne zišlo nielen v päťdesiatych rokoch. Disent25 na Slovensku je diferencovaný a má
široký kontext. V rozličných časových pásmach i svojou náplňou. Disent totiž
poukazoval na to, ako protiústavne štát koná, keď nepovoľuje právo občanov
na vlastné presvedčenie a právo na slobodný prejav, zakotvené v článku 19
Ústavy ČSSR. Problematika disentu je členitá: ide o inak zmýšľajúcich, ktorí
vo „vnútornej emigrácii“ na Slovensku tvorili umelecké diela tajne ako Pavol
Strauss,26 prípadne ich aj publikovali ako Dominik Tatarka Démona súhlasu,
existovali s rizikom ako akční umelci (z katolíckeho disentu napr. Ján Budaj)
alebo sa zmierili so škandalizovaním vlastného diela (polemiky okolo zbierky
Až dozrieme od Milana Rúfusa, polemiky okolo skupiny Galandovcov, tvorby
V. Hložníka a iné). Nesúhlas s režimom sa prejavoval aj v pozitívnej činnosti
tých, ktorí v štruktúrach KS fungovali, ale pripúšťali a podporovali vydanie
spomínaných diel, ktoré v šesťdesiatych rokoch boli základom prepojenia na
európsku kultúru.
V rámci diferenciácie disentu má kresťanská tvorba a jej šírenie kľúčové
postavenie. Dňa 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave
25
Pojem „disent“ je jeden z najnepresnejších pojmov. Na jeho uvedení sa podieľali podľa Z. Mlynáøa západní novinári a ľudia činní v opozícii, ktorí sami seba nevedeli presnejšie označiť ako „inak
zmýšľajúci“. Disidentstvo znamenalo prejaviť svoje názory verejne, „nežiť v lži“ (Solženicyn), žiť „život
v pravde“ (Havel), „obranu vlastnej skutočnosti“ (Šimečka). V Československu súvisí s disentom otázka
prirodzeného sveta, ktorý sa formuloval voči konformizmu „reálneho socializmu“ (M. Kusý). Prirodzený
svet a jeho výklad tvorí explicitnú súčasť Tatarkových úvah napr. v diele Navrávačky (INDEX Společnost
pro českou a slovenskou literaturu v zahraničí, Köln 1988). Archív Libri prohibiti v Prahe eviduje všetky
prečiny proti ľudským právam. Sú v ňom apely a dokumenty, ktoré referujú aj o zatknutí organizátorov
prvého veľkého spoločného protestu proti režimu Ivana Čarnogurského a Františka Mikloška.
Pozri k tomu: BÁTOROVÁ, Mária: Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote. Sloboda a sny. Kapitola: „Vnútorná emigrácia“ ako gesto slobody (Dominik Tatarka a Ludvík Vaculík po roku 1968). VEDA:
Bratislava 2012. 244 strán, časť Prílohy – 50 príloh archívnych dokumentov. ISBN 978-80-224-1269-8,
s. 24 – 50.
26
Pavol Strauss (1913 – 1992) bol lekár-konvertita. Študoval vo Viedni a Prahe, cez vojnu sa
zachránil z pochodu smrti a skrýval sa. Po vojne bol krátko primárom, no keďže nechcel opustiť svoje
presvedčenie a navštevoval bohoslužby, suspendovali ho z miesta primára. Ako vynikajúci chirurg nesmel
operovať a robil na podradnom mieste po celý život. Žil v Nitre. V čase perestrojky ho ako prví publikovali manželia Žilkovci. Pavol Strauss je výraznou osobnosťou slovenskej „vnútornej emigrácie“. Začínal
ako básnik a jeho básne sú svojou poetikou predstupňom Rúfusa a Válka. Denníky, ktoré písal v čase
neslobody, sú záznamom o hegemónnej a totalitnej komunistickej politike, o každodennosti a beznádeji
človeka-umelca v socialistickom systéme i o jeho veľkej viere a službe ľuďom, ktorou všetko prekonával.
Pestoval aj krátky žáner, typický pre 20. storočie – aforizmus, ktorý je pre jeho tvorbu charakteristický,
pretože v ňom sa spája originálna, výrazná myšlienka so stručnosťou, s brilantnou formou. Výsledkom
jeho pevnej viery a života sú i úvahy v textoch, ktoré majú vyslovene náboženský charakter, ako je Tesná
brána (preklad v nem. jazyku v roku 2013), Krížová cesta a iné. Jeho diela napísané po roku 1945 vyšli
až po roku 1989 (niektoré pred týmto rokom v zahraničí).
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práve katolícka komunita dala najavo príznačne tichou, ale výraznou a pôsobivou formou – symbolikou svetla v tme – svoju nespokojnosť s režimom.
Sviečkovou manifestáciou sa začal demokratizačný proces v Československu.
Problematika vzťahu náboženstva a kultúry, ktorou sa v štúdii zaoberáme, sa eminentne dotýka otázky identity človeka a kultúry, ako i dôležitej otázky kvality demokracie, ktorej predpokladom je tolerancia, vzájomná
akceptácia rozličného, ak neprináša zlo. Charles Taylor, profesor politickej
filozofie na univerzite v Montreale, hovorí: „Všetky sféry nášho sveta preniká
verejný internacionálny priestor a z toho plynúce stratégie vytvárania identít.
Určuje tri úzko prepojené elementy modernej civilizácie: paradigmu identity,
boj o uznanie a rovnostársky princíp. Dráma uznania sa odohráva na osobnej
úrovni i na úrovni skupín. (...) Česť a uznanie sú sociálny kapitál.“ 27
Význam dodnes málo spracovanej témy vidíme v tom, že sa zaoberá zosystemizovaním poznatkov o predmete skúmania – slovenskej duchovnej tvorby –, a síce v rámci širokého kontextu. Je našou povinnosťou priniesť do súčasného utvárania identít aj poznatky histórie krajiny a kultúry, s ktorou sa
cítime intelektuálne spätí, pretože i dnešný človek je s dejinami bytostne spojený. Našu identitu za nás buď nik nebude interpretovať a budeme absentovať
ako dosiaľ, alebo sa stane, že bude interpretovaná paušálne – zvonka.
Práve samizdatové dielo slovenských disidentov (P. Straussa, Š. Sandtnera, D. Tatarku, no najmä J. Ch. Kardinála Korca) dlhé desaťročia prispievalo
k tomu, aby naša kultúra bola v duchovných kruhoch v zahraničí prezentná.
Jeho meno bolo známe za hranicami prostredníctvom štyridsiatich zahraničných samizdatových vydaní, kníh vydaných v Cambridgei, Vroclave, Ríme,
Viedni medzi rokmi 1981 – 1989.
ZÁVER
Napriek očakávaniu, že moderna vylúči kresťanskú tvorbu, sa stal opak:
moderna vyskúšala nosnosť kresťanskej tvorby, ba podčiarkla jej schopnosť
zachytiť záchvevy ľudskej existencie a ukázať slabinu moderny – teda upozorniť na jej degeneratívnu funkciu, ak sa zameria len na materiálno. Exkurz
do histórie ukázal, že slovenskí intelektuáli sú od najstarších čias zvyknutí žiť
v alternatívnej kultúrnej situácii a pestovať alternatívnu kultúru. Táto skúsenosť sa im v 20. storočí, najmä po roku 1945, podstatne zišla. Tajná cirkev
zohrala v čase komunistickej ideológie tak ako v Poľsku i na Slovensku vý27
Taylor, Ch.: Wieviel Gemeinschaft braucht die Demokratie? Aufsätze zur politischen Philosophie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2002, s. 275 a n.
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znamnú úlohu. Práve aj silný katolícky disent viedol na území dnešného Slovenska k novembru 1989. Sviečková manifestácia v marci 1988 bola jedným
z najsilnejších impulzov pre proces demokratizácie na Slovensku.
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R Ú T L I C H N E R O VÁ

KORA NEVESTA

Mohla to byť pokojná rodina, ktorá si žije v neveľkom meste, pokojná v zmysle pomalého napĺňania osudu, ak by nejaký osud vôbec chcela zobrať na vedomie. Členovia rodiny, až na podľa nich mäkkú, a teda ľahko ovplyvniteľnú
Koru, radi usmerňovali zábavu a športové hry, ktorým sa neváhali oddať, kedykoľvek sa vyskytla príležitosť. Belova matka Šarlota, zamilovaná do svojich detí, neraz v Korinej prítomnosti podotkla, tak ako grécki bohovia mali
vlastnosti ľudské, tak smrteľníci môžu mať vlastnosti božské a môžu sa im
podobať. Keď hovorila smrteľníci, mala na mysli vlastné deti.
Mestečko bolo trochu ťažkopádne, zahrabané do svojich starostí so zábranami proti špinavej snehovej gebuzine na cestách, čo sa rozstrekovala
spod áut na chodníky a na steny domov. Zábrany stavali po funuse, keď už
svetlejšie zvrchníky boli v čistiarni. Zvárači po celý deň neprerušovali prácu
na spojoch medzi plechovými panelmi a iskry, o ktorých vyhlasovali, že zhasínajú ešte počas letu, zanechávali na vetrovkách okoloidúcich vypálené bodky.
Chodník bol taký úzky, že sa na ňom ledva obišli dvaja chodci. Keď sa stretli
na najužšom mieste, jeden z nich musel natočiť plece dopredu.
Práve na tomto mieste dnes krátko po obede vysoký, statný Potočka,
ktorého Kora poznala z fotografií z Belových poľovačiek, udrel do Kory tak
silno, až narazila do steny. Nezačala mu nadávať a nespomenula ani slová ako
„čurák“ a „hajzel“, iba pomaly a nahlas mu do očí povedala, to je ale drzosť,
pán Potočka, takto ma nabrať celým telom!
Ja sa jej budem vystupovať?! povedal Potočka tak, aby to počuli všetci
naokolo, hoci Kora bola tá, čo vysunula plece dopredu.
Ja sa jej budem vystupovať, lebo je Belova manželka?! vyceril na okolostojacich zuby.
26
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Už dva roky bola Belova manželka. Dva roky, a ešte nebola tehotná. Či
nevieš, povedala jej Šarlota, že tvojou povinnosťou je čakať na manžela? Čakať, kedy príde, a rozťahovať nohy?!
Vytrvalo ju volala Kora. Po čase si málokto spomenul, že pri narodení
dostala meno Koronis, ktoré jej pristalo. Bolo stvorené pre ňu samotnú, lebo
aj mená vznikajú pre istú osobu z akéhosi dôvodu, nie len ako slová, ale ako
znaky s vnútornými významami. V prípade Koronis zvuková podoba mena zrkadlila ušľachtilosť nositeľky, vnútornú krásu a očividnú telesnú príťažlivosť,
ktorá aj napriek Šarlotinej nevôli učarovala jej synovi. Naoko Koronis prijala,
lebo po čomkoľvek Belo zatúžil, to mu dožičila, ba neváhala prispieť, aby sa
k vytúženému dostal, a tak mu dopriala manželku, ako mu dopriala čokoľvek
iné, novú hračku, milú zábavku, skryté potešenie. No keď jej Belo povedal
o Kore, spustila kútiky úst a otvorila skrinku s vínom. Až na druhý deň povedala synovi, keď sa chceš ženiť, ožeň sa. Nič ti nebráni vziať si Koru. Vtedy ju
po prvý raz nazvala Korou, a Belovi neušlo, že matke len-len nevykĺzlo „koré“,
čo znamená „dievča“. Akékoľvek dievča. Jedno z mnohých.
Videl, ako ju matka pripravuje o meno. Nezaoberal sa tým.
Tak teda Kora.
Kora nevesta.
Nevesta ako každá. Alebo skoro každá.
S Belom je Šarlota spojená pupočnou šnúrou. Aj Belo hovorí, aké silné
je puto medzi ním a matkou. Sú dôkazy, že v tej istej chvíli myslia na to isté.
Nedohodnú sa, a v ten istý deň, v tú istú hodinu sa stretnú na ranči Mesačný
svit a obaja chcú kúpiť žrebca, ktorého si vyhliadli pre Belovu sestru Dianu,
jeho dvojča. Obaja intenzívne myslia na Dianu a obaja majú v peňaženke jej
fotku. Šarlota má v peňaženke okrem Dianinej fotky aj staršiu Belovu fotku
z majstrovstiev kraja v kulturistike. Je na nej v plavkách s vyrysovanými svalmi, s naolejovanou pokožkou. Šarlota rada otvára peňaženku a hovorí, že
takto si predstavuje Apolóna. Široké plecia, úzke boky, trojuholníkový chrbát.
Z očí mu srší žiara a vy podľahnete, či chcete alebo nechcete.
Belo má v peňaženke okrem Dianinej fotky aj fotku matky. Aj o nej by
ste mohli povedať, že je krásna a stále priťahuje mužov. Neraz sa do nej ktosi
zadíva alebo zatúži po nej náhle na lesnom chodníku tak ako chlapík, čo prišiel do mestečka investovať. Belo dá chlapíka priviazať za nohy dolu hlavou
na strom. Pod stromom je mravenisko dvíhajúce sa nad lesnou čistinou do
výšky šesťdesiatich centimetrov. Je plné červených mravcov, o ktorých sa hovorí, do čoho sa pustia, ohlodajú na kosť. Na Šarlotinej fotografii okrem už
spomenutej ešte nevädnúcej krásy pobadáte silnú vrchnú peru a ľahko, no nie
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priveľmi ustupujúcu bradu. Bystrejší pozorovateľ pod nadýchaným účesom
vytuší odstávajúce uši, ktoré Belo rád ako dieťa chytal, hojdajúc sa na jej kolene, nalepený k jej hrudi.
Iný príklad. Belo sa vracia z rybačky. Neoznámi, pravdaže, deň ani hodinu, kedy príde. Vo chvíli, keď Belo otvára bránu, Šarlota stojí na dvore pri
kadi a napúšťa do nej čerstvú vodu. Zatvorí vodovodný kohútik, stočí hadicu
a zavesí ju na hák v garáži. Vzápätí Belo vpustí do kade nachytané ryby. Netreba sa im dopredu dohadovať, stačí si pomyslieť. Sú na seba naviazaní. Ich
telá sa oddelili, ale Šarlota vie, že majú spoločnú dušu alebo čosi, čo je ako
duša. Čo ju po tom, že Kora tri dni po sebe pripravuje Belovi čerstvú večeru,
stojí pri sporáku a mieša chrenovú omáčku, aby sa na nej nespravila koža.
Keď Kora zbadá Bela, vyjde na dvor. Belo sa na ňu usmeje a na zvítanie
ju pobozká.
Šarlota povie Belovi, ideš najlepšie, práve som ti uvarila slivkové knedle.
Belo povie, slivkové knedle, tie mám rád.
Ide za Šarlotou.
Dom má dve kuchyne, dve obývačky, dve kúpeľne. Je to veľký dom. Kora
stojí na veľkom dvore pri veľkej kadi s napustenou vodou a pozerá sa na plávajúce ryby.

V noci sa jej snívalo o Belovi. Ležala pri ňom v posteli a on sa usmieval.
Snívalo sa jej, že sa zobudila a že sa chcela s Belom milovať. Aj on sa chcel
s ňou milovať. Snívalo sa jej, že je k nej milý. Ale ako to už vo sne býva, stále
čosi prekážalo milovaniu. Boli v hoteli, no dvere na izbe sa nedali zavrieť. Do
izby vošli ešte dvaja muži, ktorí navštevovali po izbách známych a dávali si
drinky. Boli v trenírkach a v tielkach, slamkou z pohára vysávali drink. Dostali
svoje, ale už sa rozkokošili, okrem drinku chcú aj spoločnosť. Rozvaľujú sa
v izbe a čakajú, kedy Kora a Belo vylezú z postele. Belo s Korou naťahujú cez
izbu záves. Ich ubytovanie je teraz apartmán. Idú za záves, ale telá presvitajú,
počuť, ako sa dotýkajú, ako dýchajú. Zvuky sa zosilňujú, čosi tu pôsobí ako
membrána na bubne. Chlapov by potešilo sledovanie milostného aktu, keby
ho svojím nazízaním nezmarili. Už sú v izbe aj mladé ženy, Korine kamarátky.
Chcú vedieť, ako to Kore s Belom klape. Klapalo by im to, klap, klap, klap,
hlesne Kora, keby sa vyhli ich izbe. Zapĺňajú ju džavotom a telesnými pachmi. Doniesli niekoľko dévedečiek s filmami. Kora spomedzi nich vyberá Čmelí
med. Na kazete je obrázok s kričiacou tvárou, po ktorej sa rozteká ťahavý
lepkavý med.
28
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Šarlota je vo svojej kuchyni. Kladie na stôl ešte teplý pekáč s bravčovým kolenom, zatvára dvere. Oboma rukami z pekáča vyberá upečené koleno.
Zahryzne. Zubami trhá mäso, chamtivo hlce. Z kože je chrumkavá škvarka,
mäso sa nedá prehryznúť, uvoľňujú sa dlhé svalové vlákna. Šarlota objedá
mastnú strapatú kosť. Medzi zubami jej viaznu zvyšky mäsa. Pod vypečenou
kožou je mäso mäkšie, ale nie celkom mäkké. Aj tak hlce. Nedá sa jej prestať.
Má mastné prsty. Aj okolie úst má mastné. Nepríčetne hlce. Nik ju nevidí. Nebola by rada, keby ju niekto videl. Opakom ruky si otiera ústa. Prsty si utrie
do utierky. Je prejedená a presýtená. Takto hlce, vždy keď je sama. Z hltavosti
priberá, a keď sa pozrie do zrkadla, nos sa jej stráca v tučných lícach a veľké
ňadrá, pre ktoré bola kedysi vrúcne milovaná, narúšajú harmonický vzhľad
postavy a vydúvajú blúzku ako mohutné vysunuté vemená sýtené blahom sveta.
Korine prsníky sú jemnunké. Vidí to na fotkách, ktoré vyňúrala v tmavej
komore a dala na sekretár, aby ich mala na očiach a pochopila, čo na tej Kore
Belo vidí. Je v nohavičkách. Leží na skale, kde-tu voľajaká rastlinka, na prsníku vztýčená bradavka. Nikdy neznášala akty. Aj teraz si hovorí, že obnažený
človek zhltne do seba všetky tajomstvá, keď odhodí šaty, a nenapovie o nič
viac ako fotka v občianskom preukaze. Preto sa musí mať na pozore, preto
chce vidieť, ako Belo uhryzne Koru na plece, na lýtko, na zadnú časť tela, aby
sa Kora povrtela a od bolesti zjojkla, lebo milovanie je aj bolesť, čo Šarlota vie
a zakúsila, aj pôrod, o tom by Šarlota mohla hovoriť deväť dní bez prestania,
lebo deväť dní v bolestiach rodila Dianu a Bela, deväť dní trýzne. No teraz by
rada vedela, čím Kora upútala Bela. Ako to, že Belo, ktorému sa stačilo pozrieť
a pokynúť, ktorý mohol mať žien na každý prst desať, skončil pri Kore. Čím
to bolo?
Šarlota sa hrabe v Belových veciach. Teraz vyňúra vyvolaný film. Je na
ňom Kora. Je bez podprsenky, je nahá. Rozozná to. Je uveličená sama sebou,
že to na negatíve rozozná. Nemýlila sa. Potvrdilo sa jej, čo tušila. Predstavuje
si Korinu rodinu, Koriných rodičov, Koriných milencov. Zdvihne obočie. Má
škodoradostnú tvár. Ešte dnes večer pôjde do kostola a prezvie sa, čo sa rozpráva o Kore. Klebety ju vysadia na koňa, z ktorého bičíkom šľahne Koru, lebo
nepokojná krv jej nepokojne prúdi v žilách. Nastaví uši. No pred kostolom sa
hovorí, a nedá sa to prepočuť, že v hore nad mraveniskom našli zavesenú úplne na kosť celkom dobiela ohlodanú kostru chlapíka, ktorý nikomu nechýba.
Zarazilo ju to. Až na ďalší večer sa jej podarí zaviesť reč na Koru. Kostolníci
tvrdia, že je otázka niekoľkých dní, kedy Kora otehotnie, lebo už sa rozvíja
a otvára ako vlhká plodonosná rastlina. Videli ju, hovoria, musí to byť každému jasné, vidieť to na nej. O chvíľu príde na trh kupovať jednodňové vajcia
slovenské pohľady 6
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pre svojho syna, ak, pravdaže, podpichnú Šarlotu, sama Šarlota popri andulkách, ktorými je vychýrená, nezačne chovať hydinu. Vajcia kúpené v obchode
nemajú nijakú výživovú hodnotu, také vajcia jesť ani netreba.
Šarlota sa paprčí, nevie, prečo by mala chovať sliepky, ktoré by vyzobávali trávu, špinili by dvor, za domom by bola zablatená zem plná vidlicovitých
odtlačkov, slepačie výkaly by sa div nenašli v spálni na koberci. A odkiaľ všetci
títo tu majú, že to bude syn, a sú si takí istí, že Kora si ho zmyslí kŕmiť jednodňovými vajcami ako voľajaké kurča?! Šarlota to nechce vidieť! A nechce
vidieť ani to, ako si Belo hore schodmi vedie Koru. Pri chôdzi ju objíma. Oči
má zavesené na Korinom drieku, rukou jej siaha na zadok, ba nielen siaha,
ale tlačí ju, aby čo najskôr vybehla k novomanželskej spálni, kde Šarlota nemá
čo hľadať a kde nemá dohliadať ani pri upratovaní. No sleduje ich. Chce to
vedieť. Chce vedieť, čím Kora očarila Bela. Sliedi pri spálni.
Ááále, mama! Počuje Belov hlas.
Schádza dole schodmi. Schody vŕzgajú. Šarlota frfle, na kieho čerta tu
museli dať spraviť drevené schody!
Nevzdáva sa. Večer Belovi povie, čo sa dopočula pred kostolom, čo sa
nedalo nevyčítať z výrazu tvárí kostolníkov a čo zachytila v ich pritajených
úškľabkoch, ktoré si dobre všimla a ktoré neznamenali nič iné, ako že Kore
nijaký chlap neodolá, lebo má bielu pečienku a biela pečienka sa dá zachytiť
na sto honov, rúči chlap to zbadá, len čo potiahne nosom, a keď zavetrí bielu
pečienku, už myslí iba vtákom. Nech si je Belo načistom, čo má v dome, na čo
Belo povie, ááále, mama!
No semienko je už zasiate, a tak sa Belo pýta Kory, koľkých milencov si
mala? Tak koľkí boli predo mnou?
Kora sa iba usmeje. Ale smeje sa akosi čudne.
Ľúbim ťa viac ako čokoľvek na svete!
No Belo povie, nezahováraj!
Kora sa posadí a dlho sa pozerá na Belovu tvár. Má naširoko otvorené oči.
Aj Belo jej hľadí na tvár a do očí, ktoré sa zužujú, a vidí, že ich modrá
farba sivie. Je tmavosivá, priam čierna.
Nikdy viac s podobnými vecami nezačínaj! povie Kora.
Nikdy?!
Nie.
Koľko ich bolo predo mnou?! Belo neprestáva.
Dosť! Dosť! Dosť! prosí Kora.
Dosť, to je celkom dosť, hovorí Belo.
Ak neprestaneš, vyskočím z okna!
Belo sa prešuchne na svoju stranu postele a obráti sa Kore chrbtom.
30
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Na celý víkend zmizne a nemieni vysvetľovať, kam chodí, iba sa tvári,
že je to v záujme jeho postavenia, a ešte v ten víkend pred poľovníkmi poznamená, že o svojich veciach sa pred manželkami netreba zmieňovať. Čím
menej manželka vie, tým lepšie. Voľný manévrovací priestor ničím nezaplatíš.
No keď Fero Fíbik, ktorý zastupuje Bela vo funkcii, pravdaže, len v rozsahu
dopredu určených a z hľadiska dôležitosti hierarchicky presne stanovených
povinností, ten Fero Fíbik, ktorý sa videl v Belovi a ktorý sa vedel zamilovať
aj do vlastnej ženy, keď teda tento svetlo- a rovnovlasý Fero Fíbik prekvapene
vypleští na Bela užasnuté vodovomodré oči, Belo poprekrúca svoje chlapské
rady a pozaplieta ich do historiek, aké sa s obľubou pretriasajú medzi poľovníkmi. Manželku treba nechať doma, hovorí, aby nepchala nos, kam nemá,
nikdy nemôžete vedieť, čo takej manželke napadne, čo ak si zmyslí, aby ste
ulovili hlucháňa, lebo jej k šťastiu chýba iba vypchatý hlucháň nad dverami,
ktorého lov je, neviem prečo, zakázaný. Komu by sa už teraz chcelo driapať
do zľadovateného kopca?! Tridsaťpäť rokov sa tu neulovil nijaký hlucháň a to,
čo vidieť po chatách, sú zvyšky dávnej slávy, keď sa hlucháne množili a netrhali ich krkavce, háveď jedna, a Belo pridá zopár podrobností, ako krkavce
napadli hlucháňa. Manželky môžete zobrať so sebou raz v roku, keď tiahnu
sluky, ale nenapašmať ich veľmi, aby nedoliezali za vami ako nevycvičené psy.
Fero Fíbik, ktorý sa po prvom rozvode stihol zamilovať do Belovej manželky Kory (bolo to v období, keď práve tiahli sluky), si zahryzne do spodnej pery a začne čudne zhlboka dýchať, ale tak s prestávkami. Nadýchne sa,
pritají dych, vydýchne a v dýchaní zase pokračuje po chvíli, akoby váhal, či
dýchanie má ešte vôbec zmysel.
Tú poľovačku si pamätá. Zošerilo sa, ženy opekali slaninu. Kora prikladala raždie. Raždie praskalo, tam, kde stekala vyškvarená masť, škvrčal oheň.
Ženy pchali slaninu na zamastenom chlebe svojim chlapom, hoci tí v tej chvíli
netúžili po ničom viac ako mať voľné ruky a vyhadzovať do vzduchu čiapky,
aby prilákali sluky. Fero Fíbik stál na svojom mieste medzi rozostavenými
chlapmi a napínal uši, kedy sa ozvú známe zvuky. Dva dni predtým videl trasochvosta, čo bolo dobré znamenie. Teraz v diaľke zbadal kolísavo letieť slučí
kŕdeľ. Zakrátko jediný raz vystrelil, potom vytriasol zásobník a brokovnicu
sklonil hlavňou k zemi. Ostatní chlapi strieľali, kým im vystačili náboje. Zastrelili štyridsaťdva slúk, ak počítame tie, čo sa našli. Belo, ktorý trafil všetko,
na čo zamieril, ich zastrelil šestnásť.
Vtedy sa stalo to, čo spôsobilo, že sa Fero Fíbik zamiloval do Belovej
manželky Kory. Kora, hoci to náležalo vedúcemu poľovačky či hospodárovi
poľovníckeho združenia, vytrhla z krídla prvej ulovenej sluky dve úzke pierka
zvané paletky a zapichla ich Ferovi Fíbikovi do stuhy poľovníckeho klobúka.
slovenské pohľady 6
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Fero Fíbik mal poľovnícky klobúk na hlave, a tak naplno vychutnal blízkosť
Korinho tela, pohyb jej rúk, úsmev jej perí a milý teplý pohľad, ktorý, tak sa
mu zdalo, spočinul na jeho tvári o zlomok sekundy dlhšie, ako sa dalo čakať.
Zamiloval sa. Bol zamilovaný tak silno a takým spôsobom ako zamilovaný
Vincent na kresbe slovenského výtvarníka Martina Kellenbergera. Ibaže Fero
ani Martina Kellenbergera, ani jeho kresbu nepoznal a o tomto spôsobe zamilovania netušil. Až doma, keď si spravil dva chleby vo vajci, si položil otázku,
prečo Kora nezapichla paletky do stuhy poľovníckeho klobúka lovcovi, ktorý
ulovil najviac slúk, teda do stuhy svojho manžela, a sám si aj odpovedal, že
svojím ženským citom vycítila nevtieravú ušľachtilosť Ferovho skutku a ocenila jeho úmysel, ktorý dodržal a pre ktorý bol sám na seba hrdý, zastreliť iba
jednu sluku z kŕdľa, ktorý mu preletí nad hlavou a ktorý nechá odletieť do
hniezdisk, kde oplodnená slučia sliepka znesie vajíčka a vysedí z nich mláďatá, ktoré ochráni, tu sa Fero Fíbik sám pre seba usmial, a pritisnuté nôžkami
na hrudi ich prenesie do ešte bezpečnejšieho hniezdiska. (Fero mal v tej chvíli
rozpálenú tvár a naozaj pôsobil ako zamilovaný Vincent.) Teraz to už vedel.
Kora postrehla to, čím svojím spôsobom na tej poľovačke predstihol Bela.
Kora si to všimla. Hovoril si, že to nebol zámer z jeho, Ferovej Fíbikovej, strany a že sa to stalo mimochodom, lebo dopredu by sa k čomusi podobnému
neodhodlal. A vtedy si prvý raz položil otázku, či aj preto sa nezamiloval do
Kory, že je Belova manželka, čo jej dávalo zvláštny príťažlivý nádych, a či sa
cez Koru on sám nechce priblížiť Belovi, ktorý je náchylný svojou náklonnosťou vyzdvihovať ľudí, a Fero, ktorý mal rád staré grécke báje a povesti, si spomenul na Apolóna a Hyacinta, ale potom zavrtel hlavou, nie, to nie je dobrý
príklad. Všetko sa to týka len tej jednej jedinej sluky, ktorú zostrelil presným
zásahom, ak rozptýlené broky možno považovať za presné, tej najprvšej sluky,
čo prvá z celého kŕdľa dopadla na zem, nie však vodiacej sluky, na tú by nikdy
nestrieľal.
Keď Kora povedala, tak teda v piatok, pleť jej zružovela a dostala jemný
zamatový nádych, Belovi sa zdalo, že sa zachvela, že celá Kora sa chveje ako
rastlinka s dlhou stonkou, útla, a pritom silná, sýtená neznámym studeným
plameňom, lebo aj farba okvetných lístkov rastliny, ktorú mu pripomenula,
bola studená, fialkastá, svetlomodrá až priezračná, jej kvet uprostred sa zamatovo černel a na okraji lístkov spriesvitnel. Taká bola Kora zaujatá čímsi vo
vnútri, čo len tak ľahko nepochopí, čo ju od neho vzďaľovalo, akoby to nebola
jeho vlastná žena, akoby nebolo celého radu dní, ktoré nasledovali za sebou,
keď ho čakala nahá, vlhká a voňavá vôňou ženy, čo mal rád, ako mal rád
dobrý obed, lepšie povedané veľmi dobrý obed pripravený z najlepších suro32
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vín, biftek zo stredu sviečkovice s ľahko opečenými zemiakmi, s nakladanou
zeleninou a s volským okom z čerstvého vajca vybraného spod sliepky, len čo
ho zniesla, ešte teplého, na ktorom sa zachvievalo nalepené páperie, znak
domáceho chovu a kvality.
V takých okamihoch po Kore túžil a s dlaňou na zadku ju tisol hore drevenými schodmi k ich spálni, kde Kora blčala tým chladným plameňom, ktorý
nespôsobil, ale chcel zistiť, kde sa nabral ten plameň, ktorý vydával jasavé
svetlo, no pri milovaní chladil, preto akt lásky musel Belo opakovať, až po
samo dno Koru milovať a počas milovania ju spoznať alebo aspoň rozkúskovať či rozobrať na súčiastky, ako malí chlapci rozoberajú budík, aby videli, čo
hýbe ručičkami.
Teraz sa Kora spýtala, platí ten piatok?!
Belo sa nadvihol a podoprel sa lakťom. Čože?!
Moji rodičia, povedala Kora, vždy v máji, keď sa začala Pražská jar, si
zobrali týždeň dovolenky a objednali si v Prahe hotel.
Nemôžeš tam ísť s niekým iným?! povedal namrzene Belo; to o Koriných
rodičoch a o Pražskej jari počul už stokrát. Na koncert v piatok večer?! Ešte
tam zaspím! V piatok večer ma nepreberie ani Wagner!
V sobotu? opýtala sa Kora.
V sobotu niečo mám.
V nedeľu?
Vieš, čo všetko dnes musí spraviť človek, aby obstál?!
Nerozumiem, povedala Kora
Obstál na svojom poste.
Čo napríklad? opýtala sa Kora.
Všetko, povedal Belo. Naozaj nemáš dáku kamarátku, čo by tam s tebou
šla?!
(Ukážka z pripravovanej prózy)
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KNIŽKA NESIE PEČAŤ
SVOJHO MAJITEĽA
(ROZHOVOR S ĽUBICOU SZABÓOVOU VYSOCKOU,
LÍDERKOU A KOORDINÁTORKOU DOMOVA
POUŽITÝCH KNÍH)

Nie sú antikvariát ani klasická knižnica. Sú novodobá forma knižnice, ktorá je
budovaná svojpomocne, a to takmer výhradne z už prečítaných a nepotrebných
kníh. Tie im darujú ľudia z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia. Unikátna
knižná organizácia slúži na zhromaždenie použitých kníh, ktoré by inak skončili
v kontajneroch. Znehodnocovali by sa na povalách, v pivniciach a zapadali prachom v knihovničkách. Poskytuje knihy ďalším čitateľom, podporuje deti, dospievajúcich, dospelých aj seniorov v čítaní kníh. Uchováva tlačené knihy pre ďalšiu
generáciu. Ich občianske združenie funguje od roku 2010 a dosiaľ mu ľudia z celého Slovenska darovali vyše 200 000 kníh.
TATIANA JURÍKOVÁ: Chlieb hodený do vody sa vám vráti, hovorí dávna slovenská múdrosť... Deje sa to aj vám? Čo sa stane s odovzdanými knihami?
n ĽUBICA SZABÓOVÁ VYSOCKÁ: Cesta kníh, ktoré darujú ľudia nášmu
združeniu, je nasledovná: Prijmeme darované knihy, pripravíme ich na označenie, vyberieme z nich roztrhané, napadnuté plesňou alebo inak poškodené.
Po označení pečiatkou Domova použitých kníh a zabalení do škatúľ putujú
knihy na naše knižné miesta alebo podujatia po celom Slovensku. Tu si ich
nájdu ľudia, ktorí chcú čítať. Keď sa oboznámia s možnosťou kultúrne posunúť
aj svoje knihy ďalej, kontaktujú nás, pretože by nám takisto chceli darovať
svoje knihy, a kolobeh posúvania použitých kníh pre iných čitateľov sa začína.
Ľudia nám knihy prinášajú na zberné miesto v Bratislave, no ak ide o starších
darcov alebo ľudí, ktorí ani v rodine či blízkom okolí nenašli nikoho, kto by
ochotne doviezol knihy na zberné miesto, knihy v počte nad 200 kusov, si vyzdvihneme, a pripravíme na označenie pečiatkami atď.
T. J.: Kto je za Domovom pre použité knihy?
n Ľ. S. V.: Zakladatelia združenia sú traja – manželia Szabóovci a trojicu
34
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dopĺňa starší príbuzný, ktorý podporil rozbeh združenia tým, že vo svojich
firemných priestoroch umožnil zriadiť zberné miesto pre darcov z Bratislavy,
a bol aj mentorom projektu a pomohol cennými radami. Ďalšími členmi tímu
sú príbuzní a kamaráti, ktorí najmä prepravujú knihy, pomáhajú s prípravou
kníh a výrobou knižných miest – regálov. Súčasťou tímu je aj projektová koordinátorka, ktorá sa snaží posúvať čím väčšie množstvo kníh na knižné miesta
a podujatia na Slovensku. Za tím nášho združenia pokladáme aj desiatky firemných dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú označiť knihy pečiatkami a pripraviť ich na prepravu. V neposlednom rade je platným členom nášho tímu
každý priateľ kníh, ktorý sa rozhodol darovať svoje knihy, zachrániť ich pred
osudom povaľovania v domácich knižniciach, pred ich vyhodením a dehonestáciou v odpade. Každý, kto nám knihy donesie, sa podieľa na činnosti nášho
združenia a pomáha uskutočňovať ďalšie šírenie použitých kníh.
T. J.: Kam a kedy môžeme priniesť knihy, ktoré nám je ľúto vyhodiť?
n Ľ. S. V.: Zberné miesto pre darcov kníh z Bratislavy a okolia alebo aj
tých, ktorí dovezú svoje knihy z iných miest, je v Bratislave-Petržalke na Romanovej ulici 5. Odporúčame overiť si prítomnosť našej spolupracovníčky na
telefónnom čísle Linky záchrany kníh. Na Linke záchrany kníh možní darcovia
z celého Slovenska získajú viac informácií, ako posunúť použité knihy ďalej.
T. J.: Ponúkate ľuďom knihy zadarmo? Darí sa vám získať peniaze na prevádzku združenia, za prácu s knihami?
n Ľ. S. V.: Knihy sú a budú pre ľudí zadarmo, to znamená, že si ich môžu
vybrať z police a odniesť bez platenia. Prevádzka združenia, to sú najmä dopravné náklady, materiál na knižné stánky, nájomné za skladové priestory...
Tieto náklady čiastočne pokrývame z dobrovoľných príspevkov – pri niektorých našich podujatiach sú na knižných regáloch umiestnené pokladničky
v tvare knihy, je to formou úradne povolenej verejnej zbierky a takisto čiastočne z 2 % z dane z príjmu. Takmer všetky činnosti – výrobu knižných stánkov a knižníc (kovových alebo drevených), pečiatkovanie kníh, balenie kníh,
dopĺňanie kníh do regálov, vyzdvihovanie kníh – riešime dobrovoľníckou prácou. Niektoré položky však financujeme z vlastných zdrojov, napr. drevo, kovové diely na knižné regály, farby, vytlačenie polepov a podobne musíme zafinancovať pred akciou, na ktorú prinášame knihy.
T. J.: Knihy dávate do skladu, uchovávate ich v byte?
n Ľ. S. V.: Na dočasné uloženie kníh, kým sa dostanú k čitateľom na
verejné knižné miesta, máme prenajaté priestory, v ktorých knihy skladujeme.
slovenské pohľady 6
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T. J.: Ak sa sťahuje niekto do starého domu, v ktorom ostal starý nábytok aj
s pôvodnou či cudzojazyčnou literatúrou, máte o ne záujem?
n Ľ. S. V.: My knihy nediskriminujeme. To znamená, že si nevyberáme,
ktoré tituly do Domova použitých kníh prijmeme. Prakticky prijímame všetky knihy, no musia byť čitateľné a v dobrom hygienickom stave, bez plesní
a podobne, aby si ich pokojne mohol zase čítať iný priateľ kníh. Takže u nás
nájdete beletriu, poéziu, odborné knihy, staré knihy, úplne nové knihy, knihy
pre detských čitateľov, cudzojazyčné knihy, encyklopédie, kuchárske knihy,
učebnice... Vieme, že všetky knihy, ktoré sme priniesli na podujatia alebo do
našich knižných regálov, si našli nových majiteľov, či išlo o odbornú knihu
napríklad o literárnej vede, pestovaní muškátov alebo o klasický román.
T. J.: Darujete knižky aj do domovov pre opustené deti a iných sociálnych,
zdravotníckych zariadení?
n Ľ. S. V.: Na Slovensku sme odovzdali mnoho kníh do rozličných detských zariadení a inštitúcií – základných a materských škôl, materských centier. Príprava každej takejto „zásielky“ však zaberie veľa času, a tak odporúčame záujemcom prísť si vybrať knihy na naše verejne prístupné knižné miesta.
T. J.: Pokiaľ má niekto záujem o literatúru povedzme z oblasti psychológie
alebo inú odbornú literatúru, nájde ju u vás?
n Ľ. S. V.: Nájdu sa u nás všetky knižné žánre. Knihy, ktoré sú v čitateľnom stave, posúvame na naše knižné miesta a kultúrne podujatia.
T. J.: Prijímate aj časopisy, magazíny? Naše aj v inom jazyku?
n Ľ. S. V.: Prijímame zviazané ročníky časopisov vo forme kníh. V slovenčine aj v cudzích jazykoch. Neprijímame bulvárne plátky a rôzne propagačné brožúry a letáky. Jazyk, v akom je tlačovina vydaná, je irelevantný, a tak
okrem kníh v slovenčine, češtine, maďarčine, ruštine, angličtine, nemčine si
noví čitatelia nájdu u nás knihy aj v japončine alebo čínštine.
T. J.: Máte rozdelené knihy žánrovo? Alebo si vieme sami slobodne pohľadať,
čo nás oslovuje, čo chceme?
n Ľ. S. V.: Knihy nekatalogizujme, netriedime podľa žánrov. Pri desaťtisícoch kníh by to ani fyzicky a časovo nebolo možné. Tieto úkony by knihy
zdraželi, a my chceme posúvať knihy zadarmo. Ľudia si už zvykli, že sme iná
forma knižnice, a pri hľadaní kníh v regáli na námestí, škole, v zdravotníckom
zariadení, kaviarni, na hrade alebo na podujatiach sa musia trochu poprehrabovať medzi viacerými knihami.
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T. J.: Vaša internetová stránka je retro knižnicou s menu...
n Ľ. S. V.: Dizajn nášho webu je náš nápad. Fotografie kníh zrealizoval špičkový slovenský fotograf Jakub Klimo. Webovou stránkou sme odlíšiteľní, máme pozitívne ohlasy na náš web a taktiež Facebook, kde napríklad
nájdete fotogalériu venovaní zapísaných v knihách alebo fotografiu drobností, ktoré v knihách nachádzame, napríklad záložky, svadobné oznámenia, vylisované kvietky, poznámky, odkazy a retro obrázky.
T. J.: Sú pre vás knihy diamantmi aj v čase elektronických čítačiek kníh? Aké
vzácne, archívne tituly vám ľudia odovzdali?
n Ľ. S. V.: Papierové knihy si vážime viac ako elektronické čítačky, aj
keď tie majú isté výhody. Papierová kniha je nadčasová, dá sa darovať, je možné do nej napísať venovanie, a ako to sledujeme pri knihách, ktoré prechádzajú naším združením, kniha čítaná pred päťdesiatimi rokmi sa dostane do
rúk zase ďalšiemu čitateľovi, ktorý si pri čítaní prežije znovu jej príbeh. Elektronické čítačky nikdy nedosiahnu úroveň papierových kníh, ani keby im utekali naproti. Papierová kniha je jednoducho papierová kniha niekoľko storočí,
a tak to aj dostane. Prichádzajú k nám aj staré knihy, možno sú to archívne tituly, ale naším poslaním nie je zhromažďovať vzácne tituly, takže sa im zvlášť
nevenujeme. Pre každého čitateľa má hodnotu iná kniha. Pre niekoho je vzácna kniha, ktorú čítal v detstve, pre iného onakvejšia kniha vďaka ilustráciám.
To, že sa u nás ocitnú aj hodnotnejšie knihy, vieme podľa toho, že niektoré
knihy, hoci sú opečiatkované ako ďalej nepredajné, ponúknu zárobkuchtiví
ľudia do v antikvariátoch alebo ich predávajú na internetových burzách za
niekoľko eur.
T. J.: Na ktorých akciách vás uvidíme najbližšie? Kde máte umiestnené knižné
miesta, mobilné knižnice? Nájdeme vás v každom okresnom meste?
n
Ľ. S. V.: Pravidelnými akciami sú vianočné trhy a podujatie Dobrý trh v Bratislave. V predvianočnom období sme mali knižné regály v rôznych obchodných centrách. Máme verejne prístupné knižničky na rozličných
miestach. Vytvorili sme aj knižné miesta v niekoľkých firmách, a tak okrem
občerstvovacích automatov si zamestnanci môžu vyberať knihy z našich regálov. V minulosti sme aktivity sústreďovali na Bratislavu a blízke okolie. Dnes
sa usilujeme knižné miesta rozšíriť aj do iných miest, ale na to potrebujeme
čas, dobrovoľníkov v regiónoch a finančné prostriedky.
Z H O V Á R A L A S A TAT I A N A J U R Í K O V Á
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PETER JAROŠ

WERFEL,
ČLOVEK EXTÁZY...

Na prednášku profesora Goldstückera o Franzovi Werfelovi (1890 – 1945)
19. októbra 1990 v Bratislave som sa veľmi tešil z niekoľkých dôvodov, no
spomeniem iba dva:
1) Už počas štúdia na univerzite som sa zaujímal o jeho život a dielo.
2) Pán profesor Goldstücker, významný germanista, sa narodil v roku
1913, teda v roku narodenia môjho otca.
Na mňa takéto náhody dosť silno pôsobia. Slnko zapadalo, blížil sa podvečer...
Profesor hneď na začiatku prednášky vytýčil koordinačnú os Franza Werfela: VERDI! Bez bližšieho vysvetlenia som len hmlisto tušil prečo... Zaujal ma fakt,
že začiatkom 20. storočia (1900 – 1910) mala „nemecká“ Praha asi tridsaťtisíc
duší, bohatý kultúrny život, dve divadlá, dva denníky, univerzitu aj techniku...
Werfel už ako 21-ročný vydal knihu expresívnych veršov Weltfreund
(Priateľ sveta, 1911). Básne sa z neho priam liali, bol to človek extázy a inšpirácie. Pred prvou svetovou vojnou spolupracoval na vydávaní edičného radu
Der jüngste Tag, ktorý sa zameriaval na expresionistické diela.
Vojenská služba a vojnové roky: slúžil pri artilérii, cez vojnu bol telefonista, potom pôsobil vo vojenskom archíve vo Viedni (od roku 1917). Vo
Viedni zostal aj po skončení prvej svetovej vojny. Stretáva sa s E. E. Kischom
a pod jeho vplyvom „zaútočí“ na banku, čo mu jeho „nepriateľ“ Karl Kraus
nikdy nezabudol. Werfel mal pocit viny, ktorý vyvrcholil v románovej spovedi
Barbara oder die Frömmigkeit (Barbora alebo Zbožnosť, 1929). Česká slúžka
Barbora u Werfelovcov nielen zostarla, ale zostala u Werfela až do smrti. Bola
to naivne veriaca osoba a táto detinská viera prešla aj na Franza. Jeho román
je spoveďou zo zlých revolučných čias v povojnových rokoch (1918 – 1920).
Márnivý, svetácky, kaviarenský život vo Viedni, dennodenné pijaty, opilecké
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extázy, pocity bezdomovosti, ale aj hľadanie domova, to všetko je obsahom
románovej spovede... Ako výkrik o pomoc znie jeho konštatovanie, že je ponorený do „cudzovlastných“ krajov... Z takéhoto života sa vymanil aj vďaka
rodinnej slúžke Barbore..
Vo Viedni sa Franz Werfel zoznámil s vdovou po Gustavovi Mahlerovi,
ktorá bola vydatá za Gropiusa, zakladateľa Bauhausu. Alma bola od Werfela
o 12 rokov staršia a Franz sa roku 1929 stal jej manželom...
Už teraz sa zodvihlo pár rúk pozorne počúvajúcich profesorov, docentov,
spisovateľov či študentov... Profesor Goldstücker ich však s úsmevom uzemnil
slovami: – Neskôr, neskôr, neskôr...! – Až potom pokračoval:
– Razantná pani Alma ho čoskoro po svadbe „zachránila“ či „oslobodila“
od každodenných návštev kaviarní a odvtedy vraj začal „sekať dobrotu“, ako sa
hovorí, keď ide o takúto náhlu zmenu. Zachránila ho, ale stal sa jej zajatcom
sexuálnym aj iným, lebo bola finančne veľmi náročná a tlačila naňho, aby písal
a viac zarábal... Nútila ho, aby sa stal „konvenčným“ spisovateľom ľahších žánrov, ktoré sa lepšie predávajú ako „ťažká“ umelecká literatúra... (Náš brat, chudák, nie je prvý ani posledný spisovateľ, koho takto komandovala vlastná náročná manželka! Pozri napr. L. N. Tolstoj! Tlačila naňho tak vytrvalo, že občas
aj podľahol, čo je čiastočne tvorivá tragédia Franza Werfela... pomyslel som si.)
– Cundra jedna! – ozval sa výkrik zo zadných lavíc a všetci vpredu sme
sa ako na pokyn obzreli. Vykríkol zrejme mladý študent, ktorý už stál a súčasne sa hlásil o slovo.
– Chápem vaše rozhorčenie, pán kolega, – povedal profesor Goldstücker,
– ale vaše odsúdenie pani Almy bude asi predčasné!
Študent si sadol a profesor pokojne pokračoval.
– Werfel trpel vo Viedni pocitmi bezdomovosti (dvadsiate – tridsiate roky), a čokoľvek písal, vzťahovalo sa k Prahe a k Čechám... Napríklad podrobne
opisuje svoje detstvo, opisuje ulice, domy, spomína aj starého vrátnika, ale
hlavne čoraz hlbšie a hlbšie sa ponára do náboženskej problematiky a z pražskej židovskej asimilácie vyvodil záver potreby jednoty židovského a kresťanského náboženstva (Dráma Paulus unter den Juden – Pavel medzi Židmi,
1926), lebo Židia sú jedinými svedkami života Ježiša, preto ich treba ochraňovať, pretože keby neboli, bez nich by kresťanské náboženstvo zaniklo, stalo
by sa mýtom, aj keď Židia neuznali božskosť Krista a stále čakajú na príchod
svojho Mesiáša... Rozvíja však možnosti kresťansko-židovskej jednoty, píše si
náhrobné nápisy, tvrdí, že cudzota je jeho remeslo, že cudzota je remeslo, čo
vyžaduje um, približuje sa ku katolicizmu, tvrdí o sebe, že je veriaci katolík...
Poznámka z pléna: – Pokiaľ viem, pán profesor, Werfel na katolicizmus
neprestúpil, nekonvertoval...
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– Mal na to dôvody, pane, – pokračoval profesor. – Tvrdil, že neopustí
Židov, keď sú prenasledovaní... Nástojil, že Židia musia byť zachovaní ako
autentickí svedkovia Krista a že nemôže konvertovať na katolicizmus, dokiaľ
sú mnohí katolícki kňazi antisemiti... Jeho literárna činnosť má v tom čase
príznaky apoštolskej činnosti a zdôrazňuje, vytrvalo, jednotu židovstva a kresťanstva, čo má od Pascala...
– Tak to mi stačí! – zvolal hneď v prvej lavici starší pán v čiernom saku
a bielej košeli, vstal, nasadil si na hlavu čierny klobúk, rezko vykročil ku dverám a prudko až nahnevane ich pribuchol... Profesor zmĺkol, chvíľu sústredene hľadel na pribuchnuté dvere, potom sa až pobavene usmial a chcel pokračovať vo výklade, ale prerušil ho najprv nesmelý, potom hlasnejší potlesk
poslucháčov... Profesor sa uklonil a rozšafne pokračoval.
– Ten nahnevaný pán, ktorý tak nesúhlasne buchol dvermi, mi vnukol
myšlienku, že by som sa mal na chvíľu vrátiť do histórie... Pražskí židovskí
intelektuáli sa o českú kultúru interesovali permanentne, v kríze liberalizmu zaujímali vyhranené stanovisko k utláčaným národom i ľuďom, napríklad
uprostred vojny roku 1916 vydal Rudolf Fuchs verše českého básnika Petra
Bezruča, hoci mnohí židovskí intelektuáli spochybňujú pokrok aj rozum a propagujú mimorozumové vnímanie, inšpirovaní aj Bergsonom či Husserlom...
Iných zasa trápila ťažoba zo židovskej asimilácie v Prahe... Musím pripomenúť, že do roku 1780 žili Židia v getách. Rakúsko-uhorský cisár Jozef II. Židom umožnil vrásť do danej spoločnosti. Českí Židia vrastali do českej spoločnosti na základe nemeckej reči. Žid mohol obchodovať, ak zložil skúšku
zo zemského jazyka (Landessprache), už za Jozefa II. Po vzniku českého národného pohybu, národného obrodenia, boli Židia v Čechách napádaní ako
šíritelia nemeckého jazyka a germanizácie. Česi chceli vytvoriť silnú strednú
vrstvu, ale Židia odskakovali. Nastali zrážky medzi Čechmi a Židmi, lebo Židia
mohli síce len obchodovať, ale keď prišiel kapitalizmus mali už prax v obchode, a teda aj kapitál – nuž a to vyvolalo český antisemitizmus. Nemci dokonca
strašili Židov, lebo ich chceli ako voličov, Česi sú vraj primitívni antisemiti – až
nastúpil Hitler... Musím ešte pripomenúť, že v poslednej štvrtine 19. storočia
vznikol nový antisemitizmus, už nie ako pomsta za Krista, ale na rasovom základe. Predtým ešte Žid a veľký básnik Heinrich Heine mohol napísať, že krstom človek (Žid) vstupuje do Európy, ale neskôr už „moderný“ antisemitizmus
krst neuznával tvrdiac, že z rasy sa nedá vystúpiť. Židov už prenasledovali rasovo... Werfelova vysnená „ríša jednoty“ židovského a kresťanského náboženstva sa pomaly, ale isto rozplývala... Dokonca a navyše si aj jeho žena Alma
vybrala za milenca svojho spovedníka...
Franz Werfel zomrel v Kalifornii (USA) roku 1945. Alma dala mŕtvolu
slovenské pohľady 6
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pokrstiť, lebo verila, že človek aj po smrti „žije“ ešte pár hodín. Spisovateľ
Thomas Mann, ktorý sa zúčastnil na pohrebe, spomínal, že pohreb sa odďaľoval, lebo krstili mŕtvolu Werfela. Na pohrebe sa však pani Alma nezúčastnila.
Thomas Mann sa Almy spýtal, prečo nebola prítomná, odpovedala mu, že nie
je nikdy prítomná, keď pochováva svojich mužov... Vážení, na tomto mieste
zatiaľ svoju prednášku končím, ďakujem za pozornosť a v diskusii čakám na
vaše nové podnety či otázky...
Diskusia sa začala okamžite... Pán docent F. najprv vyhlásil: – Werfel je
a bude aj na druhom svete bezdomovcom či emigrantom... – Potom dodal:
– Spomínam si na úryvok rozhovoru s ním: Otázka: Kam idete? Werfelova
odpoveď: Tam a tam... Otázka: Je to ďaleko? Odpoveď: Áno! Otázka: Ďaleko
odkiaľ? Odpoveď: Od domova... Werfel všetko pomeriaval vzdialenosťou od
domova, ale domov vlastne nemal, len ho stále hľadal...
Profesor T.: – Pocit hľadania domova je pre Werfela typický, lebo on akoby žil v osobnom gete...
Docent F.: – Aj Kafka trpel pocitmi bezdomovosti, pôvodne sa chcel vyučiť remeslo a potom odísť do Palestíny...
Profesor T.: – V tom čase trpeli pocitmi bezdomovosti mnohí... V roku
1917 prišiel Rilke na návštevu k svojmu známemu grófovi v Berlíne a hovorí
mu: Ja neviem, kam patrím...
Docent F.: – Kafka mal pocit neprináležitosti k akémukoľvek ľudskému
spoločenstvu, takisto k židovskému... Pokúšal sa to zmeniť, prelomiť a tie pokusy a viera, že sa to podarí, urobili z neho svetového spisovateľa...
Profesor T.: – Rilke zasa považoval Werfela za veľmi dôležitého básnika...
Profesor Goldstücker počúval, prikyvoval a po chvíli sa ozval: – Každý
si ten pocit bezdomovosti rieši inak... Podľa Werfela národy aj jazyky sú len
dočasné odevy... Nijaké ľudské spoločenstvo nemá dušu, dušu má len jedinec
a len on má nárok na nesmrteľnosť... Najdôležitejší v živote je vzťah k Bohu...
A nie je ani podstatné, či je niekto teista, alebo ateista... Každý zodpovedá
sám za seba...
Profesor T.: – Chcel by som len pripomenúť, že Werfel bol, v istom zmysle slova, v situácii ako biblický Šavel po zlome či zmene na Pavla, keď jeho
učiteľ rabín Gamalier nemôže pripustiť božskú podstatu Krista, ale Pavel nemôže od nej odstúpiť... Toto napätie medzi učiteľom rabínom a jeho žiakom
Pavlom pociťujeme mnohí dodnes...
Docent F.: – Aj v Prahe tých čias pretrvávalo napätie, ktoré sa prejavilo
inak ako vo Viedni (neoromantizmus), kde boli jasné fronty medzi národnosťami. V Prahe išlo, zveličene povedané, o „dekolonizačné vojny“. Česi vytláčali nemecký živel z kultúrneho života a Praha bola, vznešene povedané, pole42
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mické mesto, ktoré dávalo podnety na myslenie, cítenie aj milovanie krásnych
dám, lebo aj F. X. Šalda sa vyjadril v tom zmysle, že niektoré dámy si myslia,
že ich životným poslaním je inšpirovať básnikov a byť milované...
Docentova replika prítomných rozosmiala, niektorí mu aj zatlieskali.
Docent F.: – Skôr ako sa poďakujem profesorovi Goldstückerovi, chcel by
som ešte dodať, že české aj slovenské národné povedomie nemohlo prekonať
pocit iného „útlaku“, preto je citlivé na pôvod všetkého inonárodného... Národy český aj slovenský sa musia zbaviť vlastnej nepatričnej a neodôvodnenej
menejcennosti...
A vtedy zhaslo svetlo...!
Dve či tri dámy vykríkli, lebo v miestnosti bola odrazu tma. Koncom
októbra sa už stmieva pomerne skoro. O chvíľu sa tma zmenila na pološero,
lebo cez veľké okná prenikalo pouličné svetlo. Dvaja či traja študenti pobehli
k dverám, otvorili ich – v rohu veľkej chodbovej haly, na vrátnici pri východe
z budovy, svietila sviečka. Starší vrátnik už zapaľoval aj ďalšiu. Poslucháči profesorovej prednášky sa zhrčili okolo vrátnice a vrátnik vysvetľoval, čo sa stalo.
Vrátnik: – Vypadli poistky, alebo ich niekto vypol...
Docent F.: – Kto to bol?
Vrátnik: – Ten pán vyšiel z vašej prednáškovej miestnosti... Mal na sebe
čierne sako, bielu košeľu a na hlave čierny klobúk... Ponevieral sa tu po chodbe, myslel som si, že hľadá toalety... Ja som počúval z rádia večerné správy
a na toho pána som celkom zabudol... Spomenul som si naňho, až keď zhaslo
svetlo a ten pán zbehol s rozsvietenou baterkou dolu schodmi z prvého poschodia, kde sa dá elektrika vypnúť... Nakukol do vrátnice, sfúkol mi zapálenú
sviečku a bez pozdravu vybehol na ulicu...
Docent F.: – Poznáte ho?
Vrátnik: – Nikdy som ho nevidel... Po chvíli sa však vrátil, svietil mi baterkou do očí a povedal, že ten Ven... či Vekrel...
– Werfel! – opravil ho docent F.
Vrátnik: – Áno, áno, Werfel...! Teda že ten Werfel, ako ste povedali, bol
bratranec jeho starého otca... Neviem, prečo mi to rozprával, ja už mám síce
osemdesiatpäť rokov, ale nepoznal som ani Werfela, ani jeho starého otca.
Docent F.: – To je v poriadku... Bol to nejaký pomätenec... Nič si z toho
nerobte...!
Profesor Goldstücker: – Aká škoda! Toho pána by som chcel poznať!
Študent: – Sedel vedľa mňa... pozriem sa, či ho neuvidím na ulici...
Študent vybehol na ulicu, a keď sa po pár minútach vrátil, nič nepovedal, len bezradne roztiahol ruky.
Nastalo ticho a zdalo sa, že všetci prítomní posmutneli.
slovenské pohľady 6
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Bolo presne deväť hodín večer.
Profesor Goldstücker: – S tým neznámym pánom sa musím stretnúť...!
Docent F.: – Pomôžem vám ho nájsť!
Na neďalekej kostolnej veži doznelo odbíjanie deviatej hodiny...
„SME V PASCI NOVÝCH MÝTOV...?“
Prednášku a diskusiu o postmodernej spoločnosti (22. 11. 1990 o 14.00
hod.) s profesorom Václavom Bělohradským (Universita di Genova; Fakulta
sociálních věd UK Praha) usporiadala Slovenská literárnovedná spoločnosť
pri Slovenskej akadémii vied (SAV) v Bratislave. Akcia sa konala v zasadacej
miestnosti Literárnovedného ústavu SAV na Konventnej ulici číslo 13 v Bratislave. Mňa aj ostatných spisovateľov, vedcov, docentov, profesorov, ale aj vysokoškolských študentov pozval vtedajší predseda SLVS (Slovenskej literárnovednej spoločnosti) pri SAV PhDr. František Štraus, CSc. Hneď prvé vety profesora Bělohradského ma zaujali, keď vyhlásil, že rytmus je súčasťou postmodernej spoločnosti, ktorej jedinec, človek, často mení nielen miesto pobytu,
ale aj rôzne kultúry, napríklad ja pendlujem momentálne medzi talianskym
Janovom a česko-slovenskou Prahou... Hneď na začiatku však musím povedať, že vyčerpanie moderných hodnôt na Západe nahrádza terajšia (možno
dočasná), paralelná, disidentská kultúra... Na Západe v tom vidia prekonanie
starej kultúry a tvrdia, že to je nová kultúra, napríklad ľudia si sami robia
knihy a v nich aj vystupujú... Čo boli šesťdesiate roky? Teória konvergencie...
Americký model, že oba systémy splynú v postindustriálnej spoločnosti (u nás
to tvrdí Radovan Rychta)... Bol by to vraj koniec ideológií, manažéri sa ujmú
moci v kapitalistickej i socialistickej spoločnosti a obe spoločnosti budú konvergovať, splývať... Táto teória konvergencie sa však náhle končí z dvoch dôvodov:
1) pražská jar skrachovala...
2) študentské povstanie v Paríži (naviazanie na študentský pohyb v Amerike): tvrdili, že oba systémy preberajú to najhoršie a oba sú represívne...
(Marcuse: Táto represívna spoločnosť vťahuje do každodennosti každý
sviatok, zbavuje ju sily... Študentské revolúcie, to je vzbura proti vťahovaniu
všetkých ideálov do každodennosti, vzbura proti ich kastrovaniu.)
Profesor Bělohradský sa napil vody a hneď pokračoval: – V šesťdesiatych rokoch v spomínaných vzburách mládeže bol aj jeden moment, ktorý
prežil: je to rozvrat (subverzia) neutrálneho subjektu... Psychická choroba je
odrazu chápaná ako odopretie hlasu druhému človeku (napr. Formanov film
Prelet nad kukučím hniezdom). Je to „dojka“ západnej kultúry... Každý človek
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sa môže stať neutrálnym pozorovateľom sveta.... V šesťdesiatych rokoch sa
nádejalo, že všetko vyriešia sociálne vzťahy. V osemdesiatych rokoch sa to
mení – hlavná je ekonomika. Rád by som sa zmienil o štyroch mojich Atlantídach európskej kultúry... Prvá Atlantída ako čosi, čo možno ovládať, proti
je Heidegger... Pravda ako isté násilie, lebo všade vládne hľadisko človeka...
Pravda je zaťahovaná do zorného uhla človeka a tá vláda videnia je už dnes
nie metaforou, ale doslovnou skutočnosťou – video, TV atď... Záverečná fáza
dejín pravdy vraj musí byť tichá, skrytá vojna, ktorá vyvráti všetko z koreňov
a začne sa všetko znova... Spor bol medzi takýmto poňatím pravdy o umení
(Heidegger, Gadamer...). Druhá moja Atlantída (apokalypsa, zjavenie): problém veľkorozprávania, okolo ktorého sa grupuje naša kultúra (osvietenstvo,
sociálna spravodlivosť, dejiny atď.). Ak chce intelektuál presvedčiť, začne rozprávať rozprávku, prerozpráva všetko, aj Stalin prerozprával Lenina, Marxa aj
Engelsa. Nastáva však rozpad týchto veľkorozprávaní, nikto tomu už neverí...
Veda na Západe už nepatrí k veľkorozprávaniu (J. F. Lyotard). Aj u nás v Česko-Slovensku od veľkorozprávania ustupujeme, je to aj ústup od viery, že naša
kultúra je jedinečná. V rôznych štátoch Európy sa zviditeľnili menšiny, aj to je
ústup od veľkorozprávania. Vznikajú nové strany, štáty sa usporadúvajú federatívne, vznikajú nové (menšie) štáty z veľkých, vznikajú nové enklávy v kultúre, oslabujú sa „štátotvorné“ strany (tyrania intimity), viaceré sa rozpadávajú, prípadne transformujú – a aj to je dôsledok rozpadu veľkorozprávania...
Odrazu nás prekvapil objav génu schizofrénie. Opäť návrat k presvedčeniu,
že psychická choroba má biologický základ... Pokračuje rozvrat neutrálneho
subjektu a nedôvera k nemu. Filozofia osemdesiatych rokov – hermeneutika
– okrem iného tvrdí, že každá duša, veda, slovo – je metafora... Prejavuje sa
aj vplyv disidentského umenia na západnú spoločnosť, napríklad Solženicyn
ovplyvnil francúzskych intelektuálov... Pokračovala polemika disidentskej kultúry so štátom (obrana škrupulí, prežitkov, viery, náboženstva a pod.). Obrana
prirodzenej reči (divadlá malých foriem atď.). Obrana pamäti... Diskutovalo
sa o úlohe umeleckého diela – disidentské umenie nás zachraňovalo pred vulgárnosťou a bolo proti komunistickému metafyzickému štátu, ktorý sa vynoril
z hĺbky európskej kultúry ako dovŕšenie protestantizmu – husitizmu... Toto
sú hlavné znaky postmodernej kultúry v disidentskom umení šesťdesiatych
rokov...
Profesor si urobil pauzu a napil sa vody. To využil filozof M., postavil
sa a zdvihnutou pravou rukou sa prihlásil o slovo. Profesor mu pokynul, aby
hovoril.
Filozof M.: – Ja mám len krátku poznámku o tom, že postmoderná filozofia, západná metafyzika, to je hľadanie neexistujúcej vlasti, lebo v bludnom
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kruhu sú všetky národy... Vízia postmoderných filozofov je taká, že sme na
kraji zániku, lebo všetky sily civilizácie sú obrátené k bludnému kruhu, a to je
naozaj, veru, veru, naozaj, povážlivé... Prepáčte, zatiaľ len toľko...
Študent vedľa mňa sa prudko postavil a v krátkej pauze priam vychrlil
svoj názor.
Študent: – V Afrike, v USA by nemohol uspieť nefotogenický prezident,
to je asi tiež postmoderný problém, alebo sa mýlim...?
Profesor: – Nemýlite sa, pán kolega... Tento jav môžeme nazvať aj vládou fotogenických, aj keď to neplatí stopercentne... Teraz by som rád upriamil
vašu pozornosť na rozdiel medzi obrazom a reprodukciou, medzi obrazom
a skutočnosťou... Tento stav sa už nedá udržať (Derrida, Luhan). Je toľko reprodukcií, že už nie sú pod vládou originálu, je tu veľa znakov, obrazov, ale
málo skutočností, málo originálov... Môžeme sa spýtať, čo je ešte skutočnosť?
Ľudia na Západe hlcú znaky, obrazy, človek akoby už skutočnosť nepotreboval
a žije len medzi znakmi... Štvrtá moja Atlantída je epistemologická... Vychádza z polemiky, že my máme v sebe metaforu, podľa ktorej je v nás esencia,
ktorá zrkadlí skutočnosť. Ale to tak nie je! Všetky tie metafory treba roztrhať,
popretŕhať, aby sme sa o sebe dozvedeli nové pravdy a pozreli sa na seba
inak...!
Docent K.: – Stále platí to starogrécke: Poznaj sám seba!
Profesor: – Áno, to je múdrosť už veky platná... Zmeny však nastupujú
v písaní životopisov – včera a dnes... Extrém bol v päťdesiatych rokoch, keď
boli násilne a surovo vynútené výpovede obžalovaných – to boli akoby ich životopisy – v skutočnosti to boli falošné priznania, bola to surová paródia...
Dnes zasa nemôžeš nič zvestovať bez toho, aby si necitoval... Každé
prekonávanie starého je moderné, ale „post-“ – to už nie je moderné, lebo
postmodernizmus takisto len cituje, nemôže nič povedať bez toho, aby necitoval... (Borges: citovanie citovaného)... Disidenti v Prahe dnes – roku
1990 – odmietajú postmodernizmus, bojujú za „lidství, práva, spravedlnost“.
Postmodernizmus je pre nich nevážny... Literatúra v Čechách viac suplovala
politiku ako na Slovensku... Na Slovensku zostala viac literatúra literatúrou...
Uvedomme si, že všetko môže byť znakom... Znak však oslabuje zmysel...
Zmysel zostáva v hlase – šéf diktuje sekretárke hlasom a ona píše jeho originálne „zmysly“... Vo všetkom sa stráca pôvodné, kraľuje reprodukcia. Každé
slovo je mŕtvou metaforou... Prečo by mŕtve metafory (veda atď.) mali hovoriť
viac ako živé (umenie)? (Derrida – kritika logocentrizmu. Derridov problém
„originál – kópia“, vyprázdňovanie znaku...)
Treba sa vymaniť z kategórie „prekonávania a nového“. To je obchodnícko-trhová kategória, ktorá nám je vnucovaná. Vymaniť sa z tejto kategórie
slovenské pohľady 6
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treba preto, lebo nás zotročuje práve toto – kupovať stále nové podoby prekonaných vecí, nové autá, práčky, chladničky, televízory atď... Uvedomme si, že
sme v pasci nových mýtov... Aj zamatová revolúcia je mýtus, ktorý už študenti
sčasti odmietajú...
Profesor sa napil z pohára vody a sviežim hlasom oznámil: – Ďakujem
vám za pozornosť!
Vzápätí nás oslovil predseda Slovenskej literárnovednej spoločnosti
PhDr. František Štraus, CSc.: – Vážení, táto zasadacia miestnosť je ďalej zadaná prekladateľom z románskych jazykov, preto vás pozývam do vinárne Veľkí
Františkáni, kde budeme pri víne pokračovať v diskusii...
Nastalo oživenie a viacerí sme sa, spolu s profesorom, premiestnili do
neďalekej vinárne. Tam hrala cigánska muzika a spev i vrava boli také hlučné,
že sme sa dorozumievali len horko-ťažko. Po prvých pár litríkoch modranského vína sme sa aj rozhovorili, ale debata viazla, lebo už tretieho kolegu sediaceho vedľa nebolo dobre rozumieť... Po ďalšej polhodinke sme už len spievali
a spievali a spievali slovenské, moravské a české ľudovky až do záverečnej...
V tej našej vinárni, v tej našej villonovskej krčme, v tom kupleraji, našom raji,
zúrila postmoderna ostošesť...
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ANKETA SLOVENSKÝCH POHĽADOV

1. Internetové noviny a časopisy sa už stali bežnou súčasťou nášho života.
Rovnako elektronické knihy. Svedčí tento jav o postupnom zániku printových
médií, klasickej žurnalistiky a knižnej kultúry, alebo o alternatívnom prístupe
k informáciám a literárnym dielam?
2. Pri propagácii literatúry, pôvodnej tvorby, zohrávali popri literárnych
časopisoch dôležitú úlohu aj kultúrne rubriky denníkov, verejnoprávny rozhlas
a televízia. 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 organizácií a Literárneho fondu, ktorý prevádzkuje spisovateľské a umelecké zariadenia, udeľuje štipendiá a financuje tvorivé pobyty. Komu slúži a kam
smeruje krízový stav spojený s pokútnym predajom budovy Spolku a Asociácie
na Laurinskej ulici v Bratislave, stratou Klubu spisovateľov na Laurinskej a Domovom slovenských spisovateľov v Budmericiach?
JAROSLAV REZNÍK
1. Prepáčte, ale akosi sa mi prieči nazývať to, čo sa deje na internete,
novinami a časopismi, prípadne elektronickými knihami. To nie sú noviny,
časopisy ani knihy. Sú to elektronické technológie na prenos informácií. Majú
podstatne bližšie k rozhlasu, televízii a všetkým druhom telefónov, od pevných liniek až po mobily. Nepopieram ich užitočnosť, praktickosť a neuveriteľnú pohotovosť, no klasické noviny, časopisy a už vôbec nie knihy nikdy nenahradia. Z jednoduchého dôvodu: chýba im estetický rozmer. Viem, aj webová stránka sa dá urobiť príťažlivo a vkusne, no aj v tom najideálnejšom prípade dosiahne len úroveň dokonale naaranžovaného obchodného výkladu na
hlavnej triede veľkomesta. Inými slovami, na internete bude mať vždy prevahu komerčná stránka nad umelecko-estetickou. Jednoducho preto, lebo na to
nemá. Internet vo vzťahu ku klasickým printovým médiám zostane vždy asi
v takej polohe ako reklamný spot k hranému filmu. Neviem si predstaviť čítať
s vážnym čitateľským úmyslom literárne dielo akéhokoľvek žánru, o lyrike nehovoriac. Aj keď ako redaktor rukopisných pôvodín som ich v živote prečítal
neúrekom. Ale to je o inom. Stručne a jasne: elektronické technológie nikdy
nenahradia klasické printové médiá a knihy, aj keď podnikanie s informačnýslovenské pohľady 6
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mi technológiami momentálne vynáša mnohonásobne viac ako klasická vydavateľská činnosť. A ešte jedna mierne ironizujúco-úsmevná poznámka: všimnite si, prosím, ako prakticky všetky naše, ale i zahraničné takzvané celebrity
chcú za každú cenu vydať knihu. Keď nie inú, tak aspoň kuchársku. Normálny,
necelebritný, človek si musí položiť otázku – prečo? Veď finančne sú zabezpečené aj na tri životy, popularita im nechýba, médiá – najmä tie bulvárne – sa
o ne priam trhajú, ale celebrity trvajú na svojom: nie – kúp mi knihu!, ale – vydaj mi knihu! A viete prečo? Z jednoduchého dôvodu. Napriek všetkému bulvárno-mediálnemu huriavku a televíznym produktom pre sentimentálne babičky i dievčatká v predmenzesovom veku, kniha je stále „hoch“. Vidieť svoje
meno na prebale knihy – to je pre tieto typy ľudí najväčší honor. Nie je to, žiaľ,
bohvieaký argument v prospech knihy, ale prinajmenšom výstižný.
2. Na tie časy môžeme spomínať už len my postarší. Parafrázujúc Hviezdoslava z Hájnikovej ženy, „pominuli sa kapitalistickým stínom“. Prečo je to
tak, to nech lúštia na fakultách novinárstva, prípadne filozofických ústavoch.
No nech budú skúmať čo ako intenzívne, spoločný menovateľ bude vždy ten
istý: treba zmeniť tento primitívny trhový kapitalistický spoločenský poriadok.
Aj nezamestnanosť je jeho sprievodným znakom a nevyrieši ju ani sto sociálno-demokratických Smerov, ani stojeden kresťansko-demokratických hnutí
a únií, ba ani prezident Kiska na „prochádzke s Vipšicom a kotolníkom z Bystrice“. Kapitalizmus jednoducho nezamestnanosť potrebuje! Nuž a v situácii,
ktorá je o zápase dôstojného prežitia, hovoriť o propagácii slovenskej literatúry či už doma alebo v zahraničí je zložité. Ale sľubujem, že v krátkom čase
napíšem na túto tému širší článok, kde bude viacero námetov a nápadov, ako
sa lepšie zhostiť tejto úlohy, či dokonca – povinnosti. Kedysi dávno som totiž
viedol informačno-propagačné oddelenie LITA (Slovenskej literárnej agentúry) a všeličo užitočné si z tejto činnosti dodnes pamätám.
3. Tento už dávnejšie chronický krízový stav súvisí s celkovým postojom
kapitalistického režimu ku kultúre a k literárnej kultúre zvlášť. Spisovatelia
boli vždy potenciálnym i veľmi konkrétnym nebezpečenstvom pre všetky mocenské štruktúry v dejinách – od kráľov až po generálnych tajomníkov. Aj
november 1989 sa začínal vyrývačnou činnosťou spisovateľov. My – literáti
– sme vyrobili kariky na kľúče a postavili novembrové tribúny, len na ne akosi
rýchlo vyskočili iní. A moc to vie. Preto nás treba držať na dištanc. Najlepšie
tak, že sa budeme tváriť, ako keby spisovatelia neexistovali. Ešte aj daňový
úrad a najnovšie sociálna poisťovňa nás vníma ako živnostníkov, ako zamestnávateľa a zamestnanca v jednej osobe aj s prideleným IČOM, DIČOM, a keby
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som sa nehanbil, pridal by som ešte jednu skratku. Viete si predstaviť tú nehoráznosť, keď (protiústavne) zaplatíte sociálnej poisťovni istú čiastku, lebo
pre pár eur nebudete chodiť po Košiciach a Štrasburgu, a vzápätí vám zavolá
úradník sociálnej poisťovne, že peniaze síce na účet prišli, ale on vás nevie
zaradiť, takže – kto ste, čo ste? A podobne ako k polenu do siahovice sa k nám
správa aj daňový úrad. Raz ste dostali istú sumu, a im je úplne jedno, či ste ju
zarobili na slovnafťáckej ceste, prípadne v nočnom klube Tangáč. Jednoducho
ste pre nich živnostník a podnikateľ a hotovo! A vlastne, ako je možné, že vlani ste mali taký príjem a v tomto roku to nie je ani na daňové priznanie? Nuž
vysvetľujte úradníkovi, čo mesiace a roky hľadí na mriežkované listiny daňových priznaní a čísla v ich okienkach, že kniha sa nedá napísať a už vôbec nie
vydať každý rok a že napísanie niektorých kníh trvá niekedy aj dvadsať rokov.
No a keďže žijeme v takejto atmosfére a v takomto prostredí, nemôžeme sa
čudovať, že mafiáni sa kotia ako na bežiacom páse a mafiánske praktiky sa
stávajú bežnou praxou nášho života, ba čo viac, akoby boli zákonom chránené. A tak sa pýtam s baťkom Hviezdoslavom: „Kto zapríčinil tento úpadok,
zosurovenie, zdivočenie mravov? Ech – sebectvo to...!“ atď. Preto len sebectvu
a nenásytnosti môžeme pripísať, že Budmerice chátrajú a dám krk na to, že
dochátrajú až do stavu, keď ich kúpi nejaký bohatý cudzinec za zostatkovú
cenu, ktorá sa bude rovnať asi tretine rozdaných provízií. Komu? Do rajónu tohto bahnitého terénu patrí aj spisovateľská budova na Laurinskej ulici
v Bratislave. Zmluvu o prenájme, ktorú s istou nenažratou firmou protiprávne
a s vedomým podvodom podpísali, žiaľ, naši rovnako nenažratí bývalí funkcionári Spolku slovenských spisovateľov i Asociácie, čítalo už vyše desať právnikov a advokátov a všetci sa chytajú za hlavu, že s takým paškvilom sa vo
svojej právnickej a advokátskej praxi ešte nestretli. A tak my, spisovatelia, ale
právni laici, tápame, chytáme sa každej slamky a bojujeme s pomyjami v mafiánskych kanáloch. A hoci nám všetci naoko žičia, v skutočnosti sa pozerajú
na nás ako na idiotov typu španielskeho rytiera. Povedané celkom natvrdo:
spisovateľskú budovu bezočivo kradnú pred tvárou celej kultúrnej verejnosti.
No nedáme sa! Kto iný, ak nie my, spisovatelia, svedomie národa, máme mravnú povinnosť dokázať, že s gorilami sa dá bojovať a že gorily patria do džungle, a nie na diaľnice nášho života.
P. S.: Za prípadné zmeny, ktoré by v predmetnej kauze nastali v čase od
napísania tohto príspevku do jeho publikovania, sa vopred ospravedlňujem.
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JÁN KAČALA

JAZYK DIVOV SLOVENSKA
ALEBO MEDZI POVESŤOU
A ENCYKLOPÉDIOU

Ondrej S l i a c k y sa podujal na náročnú úlohu predstaviť vybraté pozoruhodnosti Slovenska v presnej vecnej, no pritom úspornej podobe, ale na
druhej strane aj popularizujúcou a najmä živou beletrizujúcou formou. Svoj
autorský cieľ napĺňa v publikácii Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk, ktorú vydala Matica slovenská roku 2013. Názov knihy je sám
osebe výpovedný v oboch svojich častiach. Kniha je rozčlenená na kapitoly,
v ktorých sa autor venuje jednotlivým divom Slovenska a v rámci opisu a výkladu týchto divov postupuje v podstate dvoma cestami: jednak podávaním
zhustených vecných informácií o opisovanom dive a jednak beletrizujúcim
rozprávaním, ktoré nielenže je úvodom k vecným informáciám, ale ich aj
člení na isté kompaktné časti a komentuje ich a často aj dramatizuje cestu,
ktorou sa autor k vecným informáciám dostáva a v knihe ich rozkrýva pred
čitateľom. Tieto dve línie sa prejavujú vo vecnom aj formálnom rozlíšení častí
textu jednotlivých kapitol, v grafickom aj farebnom odlíšení použitých typov
textu, ďalej v uvádzaní početných ukážok, umeleckých textov iných autorov,
ako aj početných pôsobivých fotografií, ďalej v rozčlenení strany do stĺpcov
na rámcovanie textu a napokon aj vo voľbe jazykových prostriedkov, najmä
lexikálnych a syntaktických na zvládnutie náročnej úlohy.
Osobitosť Sliackeho postupu v práci je to, že sa mu podarilo účinne spojiť vybraté encyklopedické poznatky so živým beletrizovaným, na niektorých
miestach aj rozprávkovým podaním a utvoriť symbiózu týchto dvoch prístupov v záujme dosiahnutia určeného cieľa – príťažlivou formou sprostredkovať
predovšetkým mladým čitateľom poznatky o istých pozoruhodnostiach Slovenska, o jeho historických osobnostiach, dejinách, nevšedných prírodných
javoch, zachovaných alebo vybudovaných objektoch a podobne a zvýšiť tak
nielen vedomostný potenciál čitateľov, ale aj národné uvedomenie najmä mla52

SP 6_14.indd 52

slovenské pohľady 6

20. 5. 2014 12:34:06

dých ľudí a tým prispieť aj k formovaniu ich hodnotového systému. Ako spisovateľ a zároveň literárny historik Ondrej Sliacky využíva vybratú príležitosť
aj na to, aby vo svojej knihe umožnil prehovoriť ich vlastným umeleckým alebo odborným jazykom mnohým osobnostiam slovenskej literárnej kultúry –
básnikom, spisovateľom, výtvarným umelcom, vedcom a ďalším odborníkom
v mnohých oblastiach tvorivej ľudskej činnosti. S týmto zámerom zaradil do
svojich rozprávaní pôvodné básnické aj prozaické, najmä rozprávkové texty,
úryvky z ľudových piesní, pranostiky, citáty z diel slovenských osobností minulosti, z rozhovorov s predstaviteľmi vedy, technických a záujmových odborov a podobne.
Prvky encyklopedickosti sú výrazné v týchto zložkách knihy: autor aj
s osobitným grafickým a farebným vyznačením v jednotlivých kapitolách knihy podáva základnú definíciu daného javu alebo v krátkosti vysvetľuje jeho
význam v rámci vlastného autorského textu; fotografické snímky osobností
alebo ich pamätníkov, budov, zvierat, predmetov a podobne očividne zvyšujú názornosť opisovanej osobnosti alebo javu; utvoreniu čo najpresnejšieho
obrazu o predstavovanom jave pomáhajú výstižné a priliehavé vecné opisy
daného javu; rozčlenenie textovej časti knihy do stĺpcov knihy už samo osebe
pripomína encyklopedické diela; v jazyku a štýle textov sú to predovšetkým
terminologické prvky slovnej zásoby nášho jazyka, niektoré pomenovania
s príznakom knižnosti a isté syntaktické prostriedky pripomínajúce odborné
vyjadrovanie.
Z druhej strany živosť, povesťovosť či rozprávkovosť textov zaisťujú predovšetkým tieto zložky textu: neprestajná aktívna prítomnosť autora pri objavovaní a sprostredkúvaní poznatkov o predstavovaných javoch: jednotlivé
kapitoly venované divom Slovenska spravidla majú formu beletrizovaného
rozprávania o návštevách stvárňovaných lokalít, predmetov a podobne, tým
autor akoby signalizoval, že poznatky, ktoré si osvojujeme, nepadajú z neba
ako pečené holuby, lež ich získanie si vyžaduje námahu aj povedzme v podobe putovania za nimi; miestne ukotvenie javu priamo núti autora, aby pri
približovaní danej lokality čitateľovi používal aj regionálne či krajové slová,
profesionalizmy typické pre danú oblasť činnosti, ako aj nárečové slová alebo ich podoby; autorovo vyjadrovanie je priam nabité bohatou obraznosťou,
vyplývajúcou z používania prenesených významov slov a výrazov, objavných
prívlastkov a najmä početných ustálených aj autorských prirovnaní a frazeologických jednotiek; živému vyjadrovaniu slúžia aj mnohé hovorové a expresívne jazykové prvky, predovšetkým pomenovania a vetné konštrukcie; napokon
ako jav prispievajúci k živosti vyjadrenia treba uviesť aj využívanie intertextovosti, t. j. zakomponúvanie najmä všeobecne známych a upotrebúvaných
slovenské pohľady 6
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textových jednotiek od iných autorov do vlastného textu; takúto úlohu spĺňajú úryvky z básnických textov, z ľudových piesní, zo slovenskej štátnej hymny alebo z prísloví a porekadiel a výrazne sa prejavujú povedzme v názvoch
viacerých kapitol.
Po tomto celkovom predstavení knihy o divoch Slovenska sa sústredíme
na rozbor jazykových prostriedkov, ktoré rozhodujúcim spôsobom prispievajú
k naplneniu poznávacieho, ale nepochybne aj výchovného a estetického cieľa
posudzovanej publikácie. Hneď na úvod tejto časti našej state sa žiada predovšetkým konštatovať, že na napĺňanie svojho zámeru autor využíva neobyčajne bohatý a pestro rozlíšený inventár jazykových prostriedkov slovenského jazyka. Tento poznatok vychodí už z toho, že autor v knihe vraví o mnohých oblastiach ľudského úsilia a práce a to ho priamo núti využívať v oblasti
s l o v n e j z á s o b y povedzme početné terminologické pomenovania pochádzajúce z viacerých vedných odborov. No to je iba jedna stránka veci. Z druhej strany treba povedať, že autor sa vo svojej najnovšej knihe prejavuje ako
znamenitý znalec slovenského jazyka v jeho spisovnej, ale aj nárečovej podobe. Predstavené texty svedčia o tom, že na svoju prácu nad novou knihou
bol dobre pripravený nielen z vecnej, poznávacej a koncepčnej stránky, ale
osobitne aj z jazykovej stránky.
Máme tu na mysli nie iba spomenuté celkové bohatstvo využívaných jazykových prostriedkov; ide tu aj o rôznorodosť týchto prostriedkov zo sémantickej stránky a zo štylistickej stránky a o primeranosť, presnosť a vhodnosť
pri konkrétnom upotrebúvaní jazykových prostriedkov, osobitne lexikálnych
a syntaktických. Sliackeho kniha o divoch Slovenska okrem iného je totiž aj
malou učebnicou slovenčiny a osobitne spisovnej slovenčiny – už tým, že sa
v nej starostlivo dbá o dodržiavanie spisovnej normy a kodifikácie, ale aj tým,
že autor neprestajne má na mysli svojho čitateľa a – ako sme už naznačili
– vo svojich textoch často prináša aj výklad významu povedzme menej známeho slova. Tak sa konkrétne na strane 39 v 2. stĺpci v rámci rozprávania
o raritnom lodnom mlyne v Kolárove čitateľ dozvedá niečo bližšie o síce už
vo všeobecnosti takmer zabudnutom, ale jednako len v našom jazyku stále
prítomnom a pevne zakotvenom, ba aj neprestajne sa nám pripomínajúcom
slove lub (konkrétne v stále živom frazeologizme mať niečo za lubom s významom „sledovať istý /tajný/ zámer“). V tejto súvislosti len pripomíname, že na
účinné formovanie jazykového vedomia, ktoré istotne pri autorskom zámere
v knihe o divoch Slovenska nestálo bokom, by nepochybne bolo poslúžilo,
keby autor práve pri výklade významu slova lub bol do svojho rozprávania
šikovne zamontoval aj odkaz na spomenutý originálny slovenský frazeologizmus, v ktorom ináč už všeobecne takmer zabudnuté slovo lub v našom
54
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jazyku – napriek všeobecnému nepoznaniu jeho pôvodného významu – stále
žije a v každodennej komunikácii nám dobre slúži. Aj tento poznatok by sme
mohli označiť za div, hoci už nie Slovenska, lež za div jazyka, jeho stavby
a spôsobu jeho jestvovania a celospoločenského fungovania.
Autor podobne vo svojich textoch oživuje aj iné v súčasnosti už málo známe, ale v našej klasickej literatúre sa vyskytujúce slová. Napríklad na s. 107
takto zapája do svojho rozprávania slovo krpka: Len čo vodníci a víly zmiznú
vo vážskej vode, otec pristúpi k chlapcovi a podá mu krpku, nádobku s pálenkou. Alebo na s. 132 osvetľuje slovo gápeľ takto: A práve táto studňa sa
stala základom slávy Solivaru. Baníci nad ňou postavili gápeľ, zariadenie,
ktoré z nej čerpalo slanú vodu – soľanku. V súvise s približovaním významu
a prípadne aj pôvodu istých slov vyslovujeme výhradu proti označeniu slova
habán ako „slovenskej skomoleniny“ (s. 33) pôvodne nemeckého spojenia
Haushaben s významom „mať dom“. Podľa všeobecne prijímanej teórie, pochádzajúcej z dielne Pražského lingvistického krúžku z prelomu dvadsiatych
a tridsiatych rokov minulého storočia, je preberajúci jazyk pri prijímaní cudzích jazykových prvkov aktívny a takéto prvky zákonite prispôsobuje vlastnému systému; tento proces prispôsobovania cudzích jazykových prvkov nie
je vecne nijako vhodné označovať ako komolenie cudzích prvkov. Navyše keď
sa menej informovaní používatelia spisovného jazyka (najmä deti) dozvedajú
o tom, že v našom jazyku jestvujú a používajú sa skomoleniny cudzích slov,
nepodporuje to ich jazykové ani národné sebavedomie.
V uvedenej línii knihy, t. j. sprostredkúvať mnohostranné nové poznatky čitateľom, idú najmä mnohé terminologické pomenovania použité v texte
knihy. Nemôžeme tu vymenovať celé desiatky odborných termínov vyskytujúcich sa v texte knihy, obmedzíme sa iba na ich ukážky z niektorých kapitol.
Povedzme v časti o Arboréte Mlyňany Slovenskej akadémie vied sa pod názvom Semper vireo alebo Vždy sa zeleniem narába s týmito odbornými výrazmi: cezmína ostrolistá, judášovec, sekvojovec mamutí, čínsky papierovník, gingo
(názvy cudzokrajných stromov), botanik, dendrologička, rozárium, stromové
moruše, okrasné a úžitkové dreviny, tuja, dinosaury, druhohory. Významová
náplň týchto výrazov sa alebo osvetľuje priamo v texte, alebo sa približuje
prostredníctvom fotografickej snímky. Alebo v rozprávaní s názvom Lipa kráľa
Mateja alebo Lignum sanctum sa len na jednej strane (114) stretneme s týmito odbornými názvami a výrazmi: biologický čas (lipy), záchranné práce,
zabezpečiť zavlažovanie, ošetriť dutinu (lipy), drevené podpery, oceľové lanká,
mikrobiálne huby Trichoderma, koreňová sústava, arborétum, vypestované podpníky, naštepiť vrúble, rodičovský strom, nová generácia (bojnických líp), Tilia,
rod listnatých stromov, lipa veľkolistá, lipa malolistá, sýtozelené listy, medonosslovenské pohľady 6
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ný strom. Všetky uvedené odborné výrazy sú alebo v texte osobitne vysvetlené (napríklad: „Nie nadarmo sa lipové drevo po latinsky nazýva ,lignum
sanctum‘ – sväté drevo.“), alebo sú svojou jazykovou stavbou samy zrozumiteľné, alebo im k porozumeniu dopomáha kontext, v ktorom sa vyskytujú, ako
aj priliehavý a názorný obrazový sprievod.
Blízko k odbornému vyjadrovaniu majú pomenovania s príznakom knižnosti, no tie nepredstavujú výraznú vrstvu Sliackeho vyjadrovacieho repertoáru v Divoch Slovenska. Môžeme sem zaradiť povedzme slovo riava vo vyjadrení dievčina sa v riave dunajskej vody rúti pomedzi slalomové bránky (s. 126)
alebo slová vozvysok, (celoživotné) krédo, hlesnúť, zarumeniť sa, zátoň.
Na druhej strane je pre autorovo uchopenie istej čiastkovej témy oveľa
dôležitejšie to, akým celkovým spôsobom predkladá čitateľom nové poznatky,
ako oživuje svoj text spomínanými lexikálnymi a syntaktickými prostriedkami.
Celkove možno povedať, že autor veľmi dbá práve o túto stránku svojho podania vlastivedného poznatku a využíva na to rozmanité jazykové prostriedky. Medzi najtypickejšie nepochybne patria lexikálne prostriedky s príznakom
hovorovosti a expresívnosti. Treba povedať, že autor sa pri svojich rozprávaniach rád pohybuje akurát v takýchto vyjadrovacích vlnách a že práve tieto
vlny sú aj primerané na účinné zvládanie jeho autorských zámerov. Hovorovým príznakom sa vyznačujú predovšetkým neobyčajne početné frazeologické jednotky; medzi pomenovania s príznakom hovorovosti zaraďujeme ďalej
tieto jednotlivé výrazy: jednačka, špacírka, obývačka, rajtovať (na mamutovi),
frajcimerka (vedno s príznakom zastaranosti), šupovať niekoho s významom
„rýchlo odvádzať“.
Oveľa bohatšiu vrstvu pomenovaní predstavujú citovo príznakové, expresívne slová a výrazy, ktoré sa často vyznačujú aj prípadným hovorovým príznakom: terigať sa, ňúrať, prifrčať, rojiť sa – „pohybovať sa vo veľkom množstve“,
vychrliť (názvy štátov), zahrabať sa (v Mlyňanoch), šupovať niekoho z miesta
na miesto – „neprestajne úradne premiestňovať“, vyrútiť sa na niekoho, odtrepať niečo – „s námahou odniesť“, zakrepčiť, najedovať niekoho, vypleštiť (oči na
niekoho), tmoliť sa, uškrnúť sa, fľochnúť na niekoho, vytmaviť niekomu niečo,
paskuda, ozruta, šarvanec. Ako vidieť, početné sú najmä expresívne slovesá
s významom pohybu alebo hovorenia. Expresívne zafarbenie majú aj Sliackeho autorské slová typu haluškári – „účastníci medzinárodnej súťaže vo varení
a jedení bryndzových halušiek“, hltoš – „hltavý človek“ (ako zriedkavé a často
pejoratívne ho už zachytáva aj najnovší Slovník súčasného slovenského jazyka
h – l z roku 2011), krpánik – „krpatý človek“ (slovo už zachytené v citovanom
slovníku), zakrpenec – „zakrpatenec“, brekot (vodníkov) – „zvukový prejav
vodníkov“, zabrekať (zabrekali vodníci – s. 29), vyťapkávať sa (na breh).
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Oksana Paliy: Stromy v diaľke, 2014
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Na signalizovanie expresivity Ondrej Sliacky využíva aj augmentatíva,
t. j. zveličené slová, ktoré sa v jeho textoch vyskytujú najmä popri iných lexikálnych expresívach; ukazujú to príklady: Hneď prvá z tých oblúd rozďavuje
papuľu so zubiskami ako kliny (...), tretia máva chvostiskom, ktorým len pred
chvíľou tak tresla do mohutného duba, že ho prelomila ako triesku (s. 141). A čo
ten ryk, čo tie pohyby hlaviskami, chvostmi? nechce sa mi vzdať môjho úmyslu
(s. 141).
V Sliackeho špecifickej vlastivednej publikácii sa predstavujú mnohé kraje Slovenska aj svojimi jazykovými osobitosťami. Sú to buď slová patriace do
ľudovej terminológie, alebo nárečové slová vyskytujúce sa iba v danej nárečovej oblasti. Do ľudovej terminológie zaraďujeme napríklad slová: kermenovať
(plť) – „splavovať, viesť plť po rieke“, cúgy – „veľké plte“, poplanok – „podplamenník“, džarek – „drotársky učeň“, slovo známe napríklad z literárnej tvorby
Karola T o m a š č í k a, krpoština – „tajná reč drotárov“, basiar – „hráč na base
v terchovskej muzike“, cejtky – „prútené laná“.
O autorovom dôvernom poznaní ľudového prostredia svedčí povedzme
úryvok z rozprávania o tom, ako ľudový hrdina Juraj Jánošík preoblečený za
trhovca zaujal miesto na jarmočnisku a „predával čipky a štikeraje, stuhle, tresne, krepindle, číky, gombičky, limbačky...“ (s. 66). Väčšina z týchto slov dnešnému používateľovi spisovnej slovenčiny už máločo vraví, lebo súvisia s tradičným ľudovým oblečením, ktoré zodpovedá rokom Jánošíkovho aktívneho
života, t. j. začiatku 18. storočia. Uvedené slová (okrem výrazov čipky a gombičky) napospol vypadli z aktívnej slovnej zásoby, a preto ich nezaznačujú
ani výkladové slovníky súčasnej spisovnej slovenčiny, a keby nebolo staršieho
Slovenského slovníka z literatúry aj nárečí, ktorý zostavil a roku 1924 vydal
Miroslav K á l a l, nedopátrali by sme sa ani ich významu. Iba keď zalistujeme
v tomto vzácnom slovenskom slovníku, dozvieme sa, že slovo tresy, príbuzné s použitou podobou tresne, označuje šnúrky na šaty, že slovo krependľa
je pomenovaním ozdobnej obruby sukne či periny a že slovo čík značí zlatú
niť, zvyčajne upotrebúvanú na vyšívanie. Slová stuhľa a limbačka zachytáva
aj Slovník slovenského jazyka, ktorého šesť dielov pochádza z rokov 1959 –
1968: stuhľa sa tu hodnotí ako nárečové slovo s významom „stuha“ a limbačka ako krajové slovo označujúce ozdobný pliešok. Napokon slovo štikeraj je
prevzaté – tak ako prevažná väčšina ostatných citovaných slov – z nemčiny
a označuje širokú vyšitú alebo háčkovanú čipku. V tejto súvislosti pripomenieme, že autor sa nárečovým slovám alebo formám vo svojej knihe nevyhýba
ani na iných miestach. Stretneme sa tu napríklad s podobou mladý Terchovan
Juro Jánošík (s. 66) s príponou -an namiesto oficiálne platnej podoby Terchovčan s príponou -čan, s vyjadrením Dobro, ujčok v Jánošíkovej reči na tej
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istej strane namiesto spisovného Dobre, ujček a podobne. Tieto slová a formy
majú za úlohu zakotviť autorovo rozprávanie v konkrétnom slovenskom kraji,
slúžia teda na vernejšie zobrazenie deja a osoby, takže vonkoncom neuberajú
knihe na kvalite a presvedčivosti, naopak, sú jedným z prejavov autorovho
bytostného záujmu o celý slovenský jazyk a dodávajú knihe punc vierohodnosti a originality.
Potvrdzuje to aj upotrebúvanie výrazu tajch ako typického miestneho či
regionálneho pomenovania niekdajších veľkých vodných nádrží a dnešných
jazier v okolí Banskej Štiavnice, slúžiacich v čase bývalého rozvoja baníctva
v Banskej Štiavnici a na jej okolí na poháňanie banských čerpacích strojov;
s uvedeným výrazom sa stretáme v kapitolke s tajomným názvom Blankytné oči Štiavnických vrchov alebo O človeku, ktorý žije už tristo rokov. Týmto
človekom je slávny slovenský rodák Samuel M i k o v í n i (1700 – 1750),
kartograf, banský geometer, rytec, pedagóg, tvorca výnimočného projektu
banskoštiavnických tajchov.
Výrazným dokladom autorovho úsilia o živé podanie obsahu je najmä
bohaté využívanie prirovnaní a frazeologických jednotiek, a to vo všetkých
častiach textu. Prirovnania aj frazeologizmy významne oživujú autorov text,
zvyšujú názornosť rozprávacích, ako aj výkladových častí textu a rozvíjajú obrazotvornosť a fantáziu čitateľa. Autor neobyčajne hojne upotrebúva jednak
ustálené prirovnania, stojace už na úrovni frazeologických jednotiek, a jednak
autorské prirovnania, potvrdzujúce nielen jeho suverénne a tvorivé narábanie
s jazykom, ale aj využívanie inšpirácie podmienkami kraja a okolnosťami rozprávaného príbehu. Uvádzame niektoré príklady: Hrali, akoby im išlo o život
(s. 58). Už mu v hlave duní ako v prázdnom sude (s. 112). Z domu vyšiel tretí
chlap, tým dvom akoby z oka vypadol (s. 58). Vtom sa začne metať, hádzať
rukami, kričať, akoby ho drali z kože (s. 144). Jánošík krepčí ďalej a stále rýchlejšie a rýchlejšie. Už sa vrtí ako strom vo vetre, ako vír vo Váhu (s. 64). Díval
sa na Fatimu ako na zjavenie (s. 153). Vtom v dedine zakikiríkal kohút. Víly
zmizli, akoby dlaňou plesol (s. 65). Časté využívanie prirovnaní ukazuje aj
to, že povedzme na s. 63 sa v jednom stĺpci vyskytujú štyri rozdielne prirovnávacie konštrukcie: Len hraj, predník! Či nevidíš, že som živý ako pstruh vo
Váhu! – Ľudia najprv sedeli ako nemí, no vzápätí sa strhla búrka potlesku. – Ale
darmo tlieskali, márne kričali, po tanečníkovi akoby zľahla zem. – Ten chlap, čo
v Mikuláši vyskakoval do nebies, bol ako terchovská jedľa?
Neobyčajne bohatý a pestrý je v knihe aj výber frazeologizmov; uvedieme niektoré príklady: Zo školy si urobil holubník a ešte sa tým vychvaľuje
(s. 156). Nechcel, aby sa Anton Bernolák, Ľudovít Štúr či Martin Hattala v hroboch obracali (s. 156). Archie a nebezpečný? zasmiali sa chlapi z Polonín. Ten
slovenské pohľady 6
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neublíži ani muche (s. 80). (V druhohorách) o človekovi nebolo ešte ani chýru,
ani slychu (s. 141). Ha... ha, vystrúhal im chlapec mrkvičku (s. 156). Napriek
tomu, že sa gazdovia zaviazali starať o chlapcov, džarkovia boli viac bití ako
sýti (s. 92). Cez leto je tu naozaj babylon (s. 38). Také svetové nápady ja môžem
sypať z rukáva (s. 38). Medzitým mlyny mleli, až sa im z kečiek parilo (s. 38).
A vtedy som prišiel na kĺb celému tajomstvu (s. 31).
Na živom podaní vybratej tematiky má spolu s lexikálnymi jednotkami
rozhodujúci podiel s k l a d b a. Autor síce v diele pracuje s celým bohatým
a diferencovaným repertoárom syntaktických prostriedkov slovenčiny, ale
pre jeho postup je charakteristické, že uprednostňuje predovšetkým krátke,
prehľadne stavané vety s rešpektovaním plastického slovosledu, v ktorom sa
čitateľ zreteľne orientuje a necíti sa tak, akoby sa predieral nepreniknuteľnou
húštinou slov (tak ako to neraz skusuje pri vnímaní textov iných autorov). Prehľadnú stavbu majú dvojčlenné aj jednočlenné vety a osobitne sa to týka aj
odborne ladených častí textu. Napríklad v stati o legendárnom nápise na trenčianskej hradnej skale z 2. storočia po Kristovi autor na s. 17 píše: V druhom
storočí nášho letopočtu germánski Markománi (ustálená je podoba Markomani s krátkou predposlednou slabikou – pozn. J. K.) a Kvádi prebrodili Dunaj,
hranicu Rímskej ríše, a začali pustošiť jej severné časti. Vypaľovali domy, polia,
zabíjali ľudí i dobytok. A útočili ďalej a stále hrozivejšie. Vtedy cisár Markus
Aurélius so synom Kommodom na čele obrovskej armády vyrazili z Ríma, aby
zastavili barbarské nájazdy. Po dvoch rokoch porazili barbarov na vlastnom
území a začali s nimi bojovať na území dnešného Slovenska.
Niektoré jednoduché krátke vety autor umiestňuje v samostatnom odseku s cieľom zvýrazniť ich obsah a postavenie v texte. Platí to napríklad o vetách: Tentoraz to už dopadlo inak (s. 17). Boj ukončil večerný súmrak (s. 18).
Akým spôsobom dobývali zlato vtedy? (s. 26). A teraz hádanka: Čo poháňalo
Hellov zázračný stroj? – Znie to neuveriteľne, ale voda (s. 26; pomlčkou oddeľujeme nový odsek). Kňaza v tej chvíli akoby osvietilo (s. 52). A vtedy príde ponuka z Dolného Hričova (s. 54). Našťastie v Holíči je ešte niečo, čo sa oplatí vidieť
(s. 118). V dave návštevníkov zašumelo (s. 154). A svoj sľub dodržali (s. 31).
A až teraz nastal harmatenec! (s. 138; správne: harmatanec). Niektoré samostatné jednovetné odseky autor využíva na svoj priamy vstup do výkladovej
časti textu. Oslovuje nimi čitateľov, dožaduje sa ich súhlasu s vyrozprávaným
príbehom, vyzdvihuje isté myšlienky textu, komentuje priebeh rozprávania,
zaujíma stanovisko k vlastnému postupu alebo priamo dáva rady čitateľom:
Zaujímavé, všakže! (s. 135) Ostatné si už domyslite (s. 31). Tento názov si
treba dobre zapamätať (s. 33). A teraz nastáva v našom príbehu zásadný zvrat
(s. 138). V tej chvíli som netušil, ako sa hlboko mýlim (s. 145). Alebo to bolo
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všetko inak? (s. 98). Divom Slovenska je, že máme rezerváciu, v ktorej žijú skutočné dinosaury. – Skutočné? Naozaj? (s. 141). A čo ak je to trochu inak? (s. 88).
Autor sa otvorene priznáva k sebe v samostatnom odseku na konci rozprávania o Bibiane, ktorá je „zo všetkých Bibian najkrajšia“ (s. 146; náležitý tvar je
s dĺžkou na ostatnej slabike: Bibián), takto: Veď povedzte, dá sa ešte zažiť to,
čo zažili bratislavské deti na staručkej poľnej lokomotíve alebo ten chlapec, čo
dovtedy nemal kamarátov? A verte mi, že všetko, čo som vám povedal, je pravda,
akože sa volám ONDREJ SLIACKY (s. 149).
Z príkladov vidieť, že autor v nich často využíva najmä opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety, ktoré zvyšujú apelovosť autorovho rozprávania vo
vzťahu k čitateľovi, povzbudzujú jeho zvedavosť a umožňujú zvyšovať úroveň
jeho poznatkov predovšetkým o rodnej krajine, ale aj o iných častiach sveta,
o histórii ľudstva a podobne.
Istú priamočiarosť a úsilie po zhustení vetnej stavby pri sprostredkúvaní
informácie badať aj v oblasti využívania expresívnych vetných konštrukcií;
také sú povedzme konštrukcie s citoslovcom obsadzujúcim pozíciu prísudku;
niektoré príklady: A tak sutana dolu a potom staručký, šesťdesiatročný pán farár poďho do jamy (s. 77). Chlapi ju (kostru mamuta) naložili na voz, veľký
rebrinák, a hybaj 85 kilometrov do Prenčova (s. 85). Mať schytí čierneho kohúta, ktorého chovala na túto príležitosť, a šmyk! Krv tečie do pripraveného džbánka (s. 106). Lenže bača bác! lyžicou po kráľovej ruke (s. 88). Naskákali naň
ďalšie deti a vláčik poďho zas do inej ulice (s. 148). Tie si vari vylievajú na seba
litre parížskych voňaviek, vraví kamzík Samuel a odrazu hup k nim (s. 24).
Expresívny a apelatívny ráz majú aj početné jednočlenné slovesné aj menné
konštrukcie; uvedieme príklady zo s. 22: Radšej lízať soľ než zlato. – A pritom
jedlo – nič extra. Žiadne mäso, žiadne módne výživové doplnky, obyčajné horské byliny či lišajníky. A v zime ani tie nie. Vlastne nie na tanieri. – Ale kamzík
tatranský? Bože uchovaj! Zo s. 154 sú príklady: V dave návštevníkov zašumelo.
– Bác! A bolo! Príklad zo s. 145: Dosť, dosť, už ani slovo.
Už z našich poznámok k niektorým podobám upotrebeným v texte vychodí, že k istým javom máme pripomienky normatívneho rázu. Tie sa týkajú
aj ďalších javov najmä v oblasti tvaroslovia, tvorenia slov, niektorých jednotlivých slov a pravopisnej problematiky. V okruhu tvaroslovia namiesto tvaru lokálu singuláru v arborétu s príponou -u na s. 42 a 47 bolo treba upotrebiť tvar
s pravidelnou príponou -e, t. j. tvar v arboréte (tvar s príponou -u pravidelne
majú podstatné mená stredného rodu so zakončením -ium alebo -o). Vzťahové prídavné meno od miestneho názvu (Tesárske) Mlyňany sa tvorí príponou
-iansky, znie teda mlyniansky, nie mlyňanský, ako sa to viac ráz vyskytuje na
s. 44 – 49. Výraz sto razy, aj keď sa na s. 62 vyskytuje v priamej reči, bolo treslovenské pohľady 6
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ba nahradiť náležitým výrazom sto ráz. Z okruhu slovnej zásoby spomenieme
napríklad slovo vystrnadiť (kňaza z obce) (s. 52) ako nápadný bohemizmus,
za ktorý by bol vhodnejší povedzme rovnako expresívny výraz vysánkovať
(niekoho odniekiaľ). Ako české a nezdomácnené sa pociťuje aj slovo zvláštny,
keď sa používa s významom „osobitný“, konkrétne v spojení zvláštna listina
(s. 88), aj slovo kymácať sa (s. 28 – 29) namiesto slovenského knísať sa, aj
frazeologizmus a nebol by povedal švec, už aj driemali (s. 28) namiesto domáceho ani sa nenazdal(i), už aj driemali. V slove džbánkarstvo (s. 33) sa kvantita neodôvodnene kladie na prvú slabiku; platné kodifikačné príručky toto
slovo zachytávajú v podobe s kvantitou na druhej slabike: džbankárstvo. Za
nevhodné sa pokladá hromadenie pôvodných predložiek, ako to pozorujeme
v príklade zo s. 12: Zadíva sa na o dvanásť rokov mladšieho brata a s obdivom
povie. Náležité znenie sa dá dosiahnuť úpravou slovosledu: Zadíva sa na brata
mladšieho o dvanásť rokov.
Napokon v tejto súvislosti upozorňujeme na nedostatky pri tzv. čitateľskom prepise z cyrilského písma do latinky; na s. 11 sa začiatok základnej
kresťanskej modlitby v staroslovienčine neodôvodnene zapisuje v podobe iže
jesi na nebesích s dlhou koncovou slabikou za mäkký jer (na nebes6ch7), tu je
na mieste iba krátka slabika, t. j. nebesich, keďže kvantita v dnešnom zmysle sa na nositeľoch slabičnosti konštituovala až počas samostatného vývinu
slovenčiny po 10. storočí. Na s. 15 verš z Konštantínovej básne označovanej
názvom Proglas Jako proroci prorekli sont prěžde sa tiež v tvare pomocného
slovesa byť nepresne uvádza s poľskou nosovkou (v prepise ako sant). Z okruhu pravopisu upozorňujeme aspoň na to, že meno Horniaky sa píše s veľkým
začiatočným písmenom. – Tieto prevažne formálne nedostatky vonkoncom
neznižujú celkovú vysokú jazykovú úroveň posudzovanej knihy; pripomíname ich preto, aby sa pri prípadnom novom vydaní publikácie dali ľahko odstrániť.
Celkove možno aj na základe rozboru použitých jazykových prostriedkov
a štylistických postupov hodnotiť Sliackeho prácu o divoch Slovenska vysoko
kladne. Je to pozoruhodný pokus o symbiózu a spojenie encyklopedického
pásma a rozprávačského pásma v jednej publikácii, určenej „nielen deťom“.
Autorovi sa podarilo účinne skĺbiť úsilie o podanie relevantných informácií
o vybratých divoch Slovenska so živým rozprávaním, obohateným, pravdaže,
aj o fiktívne rozhovory a udalosti a podávaným na autentickom mieste. Za
dôležité pokladáme to, že uvedené dve pásma utvárajú aj v oblasti jazyka
a štýlu prirodzenú jednotu, ba možno povedať, že na utváraní tejto jednoty
v Sliackeho texte sa najvýraznejším spôsobom zúčastňovali práve jazykové
a štylistické prostriedky a postupy.
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Termíny, najmä odborné, ako najvýraznejší signál odborného vyjadrovania v Sliackeho knihe pôsobia ako živá a nenahraditeľná súčasť textu, či už
výkladového, alebo rozprávaného, bez nich by výklad danej témy bol nepresvedčivý a prázdny. No autor Divov Slovenska ich do svojich textov vie zakomponovať tak, že sa stávajú integrálnou súčasťou textu, lebo mu dodávajú vierohodnosť, jeho prvotnú pomenúvaciu a poznávaciu dimenziu, sú primerane
vysvetlené a všeobecne zrozumiteľné.
Na záver sa žiada konštatovať, že Sliackeho dielo svojím plnohodnotným
a funkčne primeraným využívaním prostriedkov slovenského jazyka je dôveryhodným zdrojom na poznávanie bohatstva a mnohostrannej diferencovanosti slovenčiny v súčasnej etape jej vývinu.
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TA M A R A P R I B I Š O V Á

SLOVÁ BEZ PÍSMEN
Cítim ako dýchaš
Ako mi jemne fúkaš do vlasov
Prepletené slová bez písmen
Vdychujem
Čítam každý tvoj výdych
Prstami mi chodíš cestičkou vo vlasoch
Po nej kráčajú ešte nenarodené myšlienky
Na oblohe sa objavili prvé hviezdy
No my sme vyleteli vyššie

ZIMNÁ USPÁVANKA
Hľadám v tráve rosu
zabudnutých rán
leto zaspáva
zimným spánkom
Hľadám na vankúši
zvyšky tvojich vlasov
zvlnených
ako vtedy po búrke
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čo ak ťa už
viac nenájdem
vytrasiem ťa
z vankúša
spolu s páperím
dúfam že nikdy
mi ťa vietor nerozfúka
ako listy zo stromu
v záhrade
ukryjem sa v tvojom
vnútri
a spoločne ošatíme
aleju skrehnutých
stromov

PÍSMENKOVÁ
Pozbierala som posledné písmenká
Na smetisku slov
A napísala z nich báseň
Vysypala som ju do polievky
A ty si ju lyžičkou čítal
Odrazu si mal toľko slov na jazyku
Že som ťa nevládala počúvať
Vypúšťal si ich z úst
Ako bubliny z bublifuku
Prstom som ich praskala
Ktovie koľko slov
Cez deň prehltneme
Možno aj tie najkrajšie
Ostanú ležať na smetisku
Možno ich opäť niekto objaví
A vysype do polievky
slovenské pohľady 6
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NEVIDOMÉ
ZAČIATKY
Začiatky bez koncov
Túlavé a nevidomé
Osamelo kráčajú
Do bieleho dňa
Tam všade číhajú
Dvere bez kľučiek
Nenarodené okná
Hľadiace do budúcnosti
Tváre vymyslených snov
Nádejí a súčasnosti
Iba kráčajú
Po vŕzgajúcom snehu
Ktorý sa v túto zimu
Nenarodil
Iba hľadajú
Svoje šťastné konce
Roztopené v tom
minuloročnom
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I G O R VÁ L E K

BUDE TO ĎALŠIA KNIHA?

Horúci augustový večer lenivým pohybom ťahal ešte vždy žeravé slnko za
nohu. Aby už konečne opustilo oblohu a uľavilo svetu. Vyšťavenému a vyprahnutému, veď každá kvapka akejkoľvek tekutiny sa od rána so zúfalým syčaním
menila na paru a mizla v nenávratne. V nenávratne Jaroslavovho objemného
brucha s podobným zasyčaním zmizla aj ďalšia fľaša chladeného kozla. Veľkopopovického. Desiatky. Koľkej už, nevedel. Pokrivené uzávery prestal rátať
podvečer. Pri trinástke. Už ich iba mechanicky hádzal ponad plece do koša.
Teda smerom, kde kôš stál. Že nie vždy trafil, vedel. Keď si šiel vyprázdniť
mechúr, musel prekračovať roztrúsené dôkazy svojej basketbalovej nemohúcnosti a zo dva razy stúpil bosou nohou na ich ostré zúbky. Vtedy nadurdene
zašomral: „Čo hryzieš?!“ Zohol sa a previnilca šmaril do koša.
Šuchtavým krokom sa vrátil z miestnosti, kam aj prezident chodí pešo,
skydol sa na prepotený a kyslou kapustou raziaci poťah hojdacieho kresla
a krátkymi prstami hrabol do škatuľky cigariet. Lačno si potiahol dym a naučeným pohybom dlhoročného fajčiara sklepol popol do preplneného popolníka na opierke. Na okamih zaváhal a vzápätí, s podobnou zručnosťou, vytiahol ľavačkou ďalšiu fľašku z plechového vedra plného roztápajúceho sa ľadu.
„Tsssss!“ privravela sa mu pena oslobodená zo skleného zovretia.
„Glo, glo, glo!“ odpovedal jej priateľsky, naraz do seba vlejúc polovicu
fľaše. Takto povzbudený si Slavo na kolená posadil redakčný notebook a začítal sa do riadkov na monitore.
„Ako sme sa dozvedeli z listu, ktorý prišiel do redakčnej pošty, v Banskej
Štiavnici sa prednedávnom objavili zvláštni návštevníci. Svojím neobvyklým
vzhľadom a správaním rušia nielen ,zabehaný‘ mestský život, ale aj jeho obyvateľov. Bez váhania sme sadli do auta a vydali sa po stopách, ktoré naznačoval
list. Po príchode na Radničnú ulicu sme sa nenápadne votreli medzi tmoliacich sa
slovenské pohľady 6
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ľudí. Mne sa pred budovou evanjelického lýcea, priamo pod pamätnou tabuľou,
svedčiacou o skutočnosti, že tu svojho času študoval aj Sládkovič, podarilo na
lavičke nadviazať rozhovor s poblednutým mladíkom. Sprvoti síce, píšuc akési
veršíky do obyčajného linajkového zošita, nepríliš ochotne reagoval na moje pozvanie na dve deci červeného (veď ako lepšie začať reč s neznámym človekom?),
no keď som prezieravo spomenul, že mám namierené aj do Pischlovho domu
naproti Kostolu sv. Kataríny, hneď ožil. V prítmí tichej kaviarne som si najskôr
vypočul jeho horúčkovité rozprávanie o akejsi Márii, ktorej prastará mama rozjatrila dušu študentovi – ten o nej zložil básnický opus –, a vzápätí o tom, že
o čosi podobné sa pokúša aj môj spolusediaci. Už pri druhej runde sa mi však
podarilo prehodiť reč na moju nôtu. Dozvedel som sa, že už niekoľko dní sa od
rána ulicami mesta potulujú počerní ľudia v dobových rovnošatách tureckých
bašibozukov. Presne akoby z oka vypadli tým sadrovým z muzeálnej expozície
v Novom zámku na vrchu Frauenberg. Ešte aj tie krivé šable a vykrútené bajúzy
majú rovnaké... Stačili však ďalšie štyri deci červeného vínneho moku, a bolo po
záhade! To vraj iba nejakí podnikavci takýmto spôsobom, v originálnych kostýmoch, pozývajú hostí do novootvorenej balkánskej cukrárne a môj ,priateľ‘
dostal nápad, že upozornením na nich priláka do Banskej Štiavnice redaktora
našich novín. Aby mu ponúkol na uverejnenie svoje básne. Keď ma videl ,ňuchať‘
pred lýceom, hneď vedel, že sa mu zámer podaril a okázalú nechuť nad mojimi otázkami len predstieral. Znechutene som ho odkázal na živoriace literárne
periodikum a chcel som odísť. Vtedy ma naspäť na stoličku prikovali slová od
vedľajšieho stola! Akýsi Nácko s Imrom sa rozprávali, že spod Sitna už tretiu noc
počuť podivné zvuky. Ani čo by kov narážal na kov. Musím si presadnúť, tuším
niečo veľké...“
Trochu sa mu driemalo, no ďalšia cigareta mala v žilách kofeín a radodajne sa s ním podelila. Aspoň cigareta, smutne sa pousmial.
„Ako sme sa dozvedeli z telefonátov od obyvateľov Vyšného Kubína, minulý
týždeň sa len ťažko dostávali autami cez hlavnú cestu. Príčinou bolo jej zatarasenie ťažkými stavebnými mechanizmami. Už v piatok 13. augusta sa z neďalekého Dolného Kubína prihnali skriňové nákladiaky s robotníkmi, za nimi bagre,
domiešavače s betónom a autožeriav. Na veľké prekvapenie domácich sa ľudia
i technika rozložili okolo pamätníka na mieste, kde stál kedysi rodný dom Pavla
Országha Hviezdoslava. Kým jedna skupina robotníkov začala lokalitu okamžite
ohradzovať vlnitým plechom, druhá, napriek výhradám Vyšnokubínčanov, sa
pustila do podkopávania onoho kameňa.
Okamžite sme navštívili miesto podozrivých prác. Po príchode sme mohli
konštatovať, že tu naozaj vládne čulý pracovný ruch. Za neďalekou zákrutou,
oproti – aká symbolika! – rodnému domu Margity Figuli, stáli tri ubytovacie ma68
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ringotky a po ceste mechanicky fučali ďalšie nákladiaky s ešte čerstvo voňajúcimi
smrekovými doskami. Pred potravinami, popíjajúc fľaškové pivo, sa miešali domáci s robotníkmi. Najprv sme sa pokúsili osloviť práve mužov práce, no dôraznými gestami a nepublikovateľnými slovami nám dali jasne najavo, že sú viazaní
mlčanlivosťou. Keď náš fotograf zbalil do brašne to, čo mu ostalo z fotoaparátu,
prešli sme k stavenisku. Lepšie povedané, k nepriehľadnému plotu, spoza ktorého
zneli nefalšované zvuky stavebných prác. Napriek všetkým doteraz inde úspešným úskokom sme neuspeli ani tu. Akýkoľvek dobre mierený pokus nadviazať
nielen vizuálny kontakt so stavbyvedúcim sa odrazil od hradby cieľavedomého
mlčania a veľavýznamného poklepávania na fascikle s dokumentáciou. Neostalo
nám iné, len navštíviť obecný úrad a starostu Vyšného Kubína Mgr. Pavla Podvrchovinského. Ten po dvoch hodinách naliehania a dvoch fľašiach borovičky
predsa pre čitateľov našich novín povedal: – Asi pred dvoma týždňami sa so
mnou telefonicky skontaktoval istý maďarský štátny občan so slovenskými koreňmi, ktorý bol ochotný investovať značný kapitál do stavby básnikovho domu.
Trval však na tom, aby vyzeral ako ten pôvodný na existujúcej makete. V ďalších
dňoch sme prostredníctvom zastupujúceho právnika podpísali všetky potrebné
papiere a vyhliadnutá firma začala so stavbou. Pýtate sa, kto je ten veľkorysý
mecén? Aj keby som chcel, nemôžem jeho meno prezradiť! Vyplýva to zo zmluvy
podpísanej medzi ním a obcou.
Viac sme sa od prvého občana Vyšného Kubína nedozvedeli, no ďalší, ktorí
chceli ostať v anonymite, nám prezradili, že niekedy pred rokom tu viac dní
dovolenkoval manželský pár z Budapešti. Sympatický šesťdesiatnik, drobný pán
Pál s fičúrskymi prešedivenými fúzikmi, chodieval na dlhé výlety k neďalekému
salašu. Ako nie celkom správne informovaný mešťan a navyše občan maďarského hlavného mesta si totiž, až kým ho ktorási dobrá duša neupozornila, myslel,
že navštevuje legendárnu hájovňu na Podvrší. Po večeroch postával s domácimi na priedomí prenajatej chalupy a pomerne dobrou slovenčinou spomínal na
akéhosi predka. Oravca skladajúceho v poslednej tretine 19. storočia advokátske skúšky v Budapešti. Potom nahlas čítal vlastné básne a vyrovnaným krokom
spravodlivého človeka hneď po zotmení odchádzal spať.“
„Čo páliš?!“ zmohol sa Jaroslav na odpor, cigareta využila jeho zaujatie textom a potisla mu žeravý stĺpček popola medzi ukazovák a prostredník
voľne opretej pravačky. Končekom jazyka oblizol boľavé miesto a nikotín prestriedal chmeľom.
„Ako sme sa dozvedeli v Čachtickom múzeu, poplašné správy hovoriace
o zmiznutí viacerých mladých dievčat z obce a blízkeho okolia určite nesúvisia
s prípadným obnovením okultnej činnosti na neďalekom hrade. Hoci telo grófky,
tyranizujúcej okolie na prelome 16. a 17. storočia, sa nenašlo ani pri prieskume
slovenské pohľady 6
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v roku 1938, nedávna séria tajných nočných pobytov v hradnom podzemí nepotvrdila prítomnosť akejkoľvek tajomnej sily medzi starobylými múrmi.
– Pracovníci múzea, posilnení o špičkových démonológov, strávili vo viacerých priestoroch hradu niekoľko nocí, viackrát ho navštívili aj v neskorú nočnú
a skorú rannú hodinu. Keď si odmyslíme miestneho blázna Vyskoča a jeho dve
kozy, nenašli nič a nikoho, – povedal nám riaditeľ múzea PhDr. Krištof V. Ctiborovský. Záhadu zmiznutých dievčat sme sa pokúšali ďalej riešiť na Okresnom
riaditeľstve Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom.
Tu sa nám po počiatočnom zmätku, vyvolanom zrážkou ich podnapitého
kolegu nadstrážmajstra V. P. s osobným autom s ukrajinskou poznávacou značkou, podarilo od hovorcu Vravného zistiť, že sme opäť raz v pravý čas na pravom mieste. Podobne sa osvedčil aj spomínaný nadstrážmajster, ktorý napriek
viac ako dvom promile alkoholu v krvi presne trafil do mikrobusu uháňajúceho
z Čachtíc. Ako sa totiž neskôr ukázalo, vodičom vozidla bol ukrajinský štátny
občan Olexyj F., po ktorom už niekoľko rokov pátral Interpol v súvislosti s prostitúciou a nelegálnym obchodom s ,bielym mäsom‘. V osemmiestnom automobile
boli okrem vodiča zaistené aj ďalšie dlhodobo hľadané osoby, Ilona Ióvacká a Doris Sentéšiová, esá východoeurópskej kupliarskej ,galérky‘. Kriminalistov však
potešilo predovšetkým zadržanie Alžbety Batorovescuovej, rumunskej hlavy tejto
vetvy gangu, ktorý má na svedomí zmiznutie mnohých mladých dievčat z krajín
bývalého sovietskeho bloku. V zadnej časti auta našli aj tri omámené a spútané
dievčatá: 18-ročnú Janu P. a jej 19-ročnú sesternicu Paulínu J., obe z Čachtíc,
a 20-ročnú Gabrielu K. z Vaďoviec, po ktorých bolo pred mesiacom vyhlásené
celoštátne pátranie. Všetky tri boli dlhodobo nezamestnané a prihlásili sa na
inzerát ponúkajúci prácu au-pair v zahraničí. Keď však navštívili sprostredkovateľskú agentúru, omámili ich pri pohovore neznámymi barbiturátmi, podanými
zrejme v nápojoch, a na viac sa už nepamätajú. Všetky poškodené boli po lekárskej prehliadke prepustené do domácej liečby, všetci podozriví boli zadržaní vo
vyšetrovacej väzbe a prokurátor na nich vzniesol viacero trestných oznámení.
K množiacim sa prípadom zmiznutia mladých žien zo Slovenska sa vrátime v budúcom čísle rozsiahlejšou reportážou z amsterdamskej štvrte červených lámp.“
Ďalšia návšteva miestnosti raziacej čpavkom. Po návrate Jaroslav už
v kúte izby rozsvietil malú lampu zavesenú na stene špinavozelenej farby.
(Modernistický vkus bývalej!) Na čítanie mu síce stačilo svetlo monitora, no
vždy takto riedil hustotu večernej samoty. Svetlo bolo jeho druhom. Pozdravil
ho priložením dvoch prstov k najhlbšej vráske na čele a pokračoval v prerušenej činnosti.
„Ako sme sa dozvedeli od zástupcov Slovenskej speleologickej spoločnosti,
jej dvoch členov J. H. a B. H., po ktorých pátrali desiatky členov tohto dobrovoľ70
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ného jaskyniarskeho združenia v okolí Jasovskej jaskyne, našli dnes v skorých
ranných hodinách na parkovisku v Súľovskej tiesňave. Hrozný pohľad na úplne
vyčerpanú a zjavne psychicky otrasenú dvojicu sa naskytol najskôr skupine českých turistov, ktorí sa tu chceli občerstviť pred ďalšou cestou na západ. Privolaní
záchranári sa okamžite postarali o transport postihnutých do nemocnice v Bytči, poskytnúc im predtým prvú pomoc podľa zásady dodržania všetkých piatich
T: teplo, ticho, tekutiny, tíšenie bolestí a transport. Hlavne tekutín prečerpali
cez útroby úbohých (aj) dehydrovaných jaskyniarov neuveriteľný objem. Ako
neskôr lakonicky konštatoval MUDr. Gustáv Neochvejný, službukonajúci lekár
na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení: – Slivovica, borovička, demänovka,
becherovka, rum, džin, štok, čerešňovica a kalvados – domáci. Okrem toho, že
bez väčšej ujmy na zdraví prežili aj túto ,kalorickú‘ bombu, je na prípade zarážajúci jeho takpovediac geografický aspekt s dôrazom na speleologické atribúty.
Veď J. H. a B. H. boli napriek očakávaniam pátrajúcich objavení na úplne opačnom konci republiky! Keďže postihnutí ešte neboli schopní súvislo komunikovať,
opýtali sme sa na prvé zistenia náčelníka Slovenskej speleologickej spoločnosti
Ing. Záboja Podkrtinského.
– Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, Jaro a Božo sa z Jasova v Slovenskom krase v Košickej kotline, ergo z východu republiky, dostali podzemím až do
jaskyne Šarkania diera v Súľovských vrchoch v Žilinskej kotline, ergo na sever
republiky! Ako sme vyrozumeli z ich rozprávania, pri rutinnom zostupe v jasovskom Dóme netopierov sa zrazu preborila stena a pred nimi sa otvorila chodba.
Neváhali a pustili sa, ako zapálení jaskyniari, ďalej. Po úplnej strate zmyslu pre
časovú realitu – stále iba kráčali, brodili sa a preliezali – sa prebrali pod skalami Roháča neďaleko Obrovskej brány, ergo v Šarkanej diere, – s vytrešteným
pohľadom rozpráva skúsený speleológ, uhýnajúc si z poľnej (jaskynnej) fľašky.
– Rum, – skúsene konštatuje okolo prechádzajúci MUDr. Neochvejný. Zainteresovaní už oslovili aj špecialistu na magické miesta Slovenska RNDr. Ing.
Milivoja Jasenského, PhD., ktorý sa vyjadril, že po zostúpení do čerstvo objavenej
chodby zacítil výrazný zvierací pach. Zároveň sme sa dozvedeli, že okolostojacim
prerozprával viacero šarkaních legiend z okolia Jasova i Súľova a mrmlal si akési zaklínadlá v jazyku, ktorý odborníkom pripomínal keltčinu.“
Jaroslavovi odkväcla hlava. Na hruď. Na chvíľu. Hneď sa prebral a ťažkým krokom rozospatého človeka prešiel na neistých nohách najskôr izbou
a potom chodbou až k vchodovým dverám. Rozdrapil ich mocným myknutím
a vyťapkal sa na kamennú verandu starorodičovského domu. Vždy sa sem,
do relatívneho dedinského ticha Súľova, odkiaľ pochádzal po praslici – či po
prasnici, ako rád hovorieval novinárskym kamarátom po uzávierke v krčme
všeobecne známej ako Ochmelisko –, utiahol, keď sumarizoval svoje staré
72
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články do ďalšej knihy. Ktorá mu aj tak nevynesie pochvalu kritiky, no napodiv
sa zas bude celkom dobre predávať a on si prilepší k biednej almužne nazývanej výplata. Zrazu sa strhol. Kdesi v čiernej tme za bývalou a teraz už dlhšie
opustenou maštaľou zachytil periférnym videním akýsi pohyb. Urobil dva-tri
kroky tým smerom, uvedomujúc si, že ešte vždy tu cítiť ročitý pach dobytka.
Aj starý otec rozprával, že práve ten počas tuhých zím prilákal hladné svorky
vlkov. Ešteže je leto, pomyslel si a vtom za rohom zbadal akýsi dlhý šupinatý
chvost.
„Čo buntošíš?!“ prehodil pobavene.
Ďalšiu fľašku piva zo starého plechového vedra plného teplej vody vytiahol ráno sused Jožo. Starý mládenec, ktorého opäť sušilo a dobre vedel,
kam sa ísť liečiť. Roztrasenou rukou otvoril šmykľavú fľašu o opasok, ako sa
to naučil na vojne, a zhlboka sa napil. Trochu ho naplo, ale statočne preglgol
a zapálil si nalomenú cigaretu. Hodil sa do hojdacieho kresla a prižmúrenými
karpavými očami sa zahľadel k rozchľabeným dverám. Ten Slavo určite zase
zaspal na záchode, pobavene sa uchechtol a bezmyšlienkovite si znova logol,
klopkajúc špinavými prstami na ticho si pradúci notebook...

GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Písanie románu je preto také atraktívne a príjemné, lebo si môže na všetky
názory, ktoré chce vypustiť do sveta, zakaždým nájsť postavu, ktorá ich
vysloví ako svoje vlastné.
n

Skutočne som si všimol, ako sa mu na tvári zjavil opar, ktorý sa vždy vynára
pri slastnom pocite, čo sa človeka zmocňuje zakaždým, keď sa cíti povýšený
nad druhých.
n

Sú autori, ktorí ani tak dobre nepíšu, ale skôr postrehnú módne črty desaťročia a storočia, takže by aj čert mohol uveriť, že tak píšu od prírody.
n

Nie sila ducha, ale sila vetra z neho urobila hrdinu.
VYBRAL A PRELOŽIL VINCENT ŠABÍK
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ZAČIATOČNÍČKA PO ŠESŤDESIATKE
(ROZHOVOR S BRITSKOU SPISOVATEĽKOU
HILARY BOYDOVOU)

Hilary Boydová (ročník 1950) pracovala najprv ako zdravotná sestra a manželská poradkyňa, potom študovala na Londýnskej univerzite literatúru. Nato
vymenila povolanie za žurnalizmus: roky viedla zdravotnú a lekársku rubriku
v Daily Expresse, písala príspevky pre lekárske odborné časopisy a populárno-náučné príručky, ktoré sa zaoberali napríklad depresiami, náhradným rodičovstvom alebo tehotenstvom. Popritom sa zasadzuje v dobročinných organizáciách.
Je vydatá za škótskeho filmového režiséra, producenta a scenáristu Dona Boyda. Býva v Londýne. Ako šesťdesiatročná debutovala románom Štvrtky v parku (2011, po slovensky Príroda 2013). Dlhé týždne sa Štvrtky držali na prvom
mieste rebríčka bestsellerov v internetovej knižnici Amazon, kde predstihli dokonca erotický hit Päťdesiat odtieňov sivej od E. L. Jamesovej.
MIRO PROCHÁZKA: Debutovali ste ako šesťdesiatročná. Aký je to pocit?
n HILARY BOYDOVÁ: Úprimne? Naskrze fantastický! Stále nemôžem
uveriť tomu, čo sa stalo. Isteže, vydala som zopár zdravotníckych príručiek,
ale celých dvadsať rokov všetky romány, ktoré som napísala, končili v šuplíku.
Neverila som, že po toľkých rokoch a v takom veku sa môže ešte čosi pritrafiť,
no napokon som našla malé vydavateľstvo, ktoré sa nadchlo mojou knihou
Štvrtky v parku. Prvý náklad sa predal v tisícke výtlačkov a v duchu som si
vzdychla: No, tak to by sme mali. Ale vydavateľstvo sa rozhodlo predávať môj
román aj v elektronickej verzii...
M. P.: ... a po roku sa vaša knižka stala bestsellerom na rebríčku e-bookov Amazonu, kde predstihla dokonca Päťdesiat odtieňov sivej. Ako si to vysvetľujete?
n H. B.: Ani môj vydavateľ nie celkom rozumie, čo sa stalo, ha-ha. Myslím si, že tomu pomohlo viac vecí. Po prvé, objavil sa termín „granny lit“, čiže
literatúra písaná starými mamami pre staré mamy. Nemám rada to pomenovanie, ako väčšina takých nálepiek sa mi nezdá úplne pravdivé, ale určite
umožňuje predať knihu, ktorá by vo všeobecnejšej kategórii, napríklad „kníh
písaných ženami pre ženy“, zapadla. Čiže ma hneď pasovali na „kráľovnú
granny lit“, lebo Štvrtky v parku je román o manželke vydatej vyše tridsať
74
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rokov, ktorá odchádza do penzie a stretá svoju životnú lásku. Po druhé, v tom
čase som do istých britských novín napísala fejtón o tom, ako veľmi sa v dnešných časoch stereotyp dôchodcu odlišuje od skutočnosti, čo vzbudilo nemalý
rozruch. Po tretie, bola to otázka propagácie Amazonu spojená so silou šuškaného marketingu. Ukázalo sa, že moji čitatelia sú nielen veková skupina
60+ a že tú knižku chcú čítať všetci medzi 25. a 80. rokom života. Lebo je to,
jednoducho, knižka o láske. Ale aj o nádeji, že TO sa nikdy nekončí.
M. P.: Myslíte motýliky v bruchu, žiadostivosť, veľkú vášeň?
n H. B.: Presne to. Ešte celkom nedávno, pred pár, vari desiatimi rokmi,
písanie o láske a na dôvažok o sexe po šesťdesiatke sa videlo mnohým nechutné, trápne alebo smiešne. To sa v poslednom čase začalo meniť, práve
v mojej generácii. Pozrite len, koľko kníh, seriálov a filmov vzniká na túto tému, hoci Báječný hotel Marigold s Maggie Smithovou, Judy Dechovou a Tomom
Wilkinsonom alebo Druhá šanca s Meryl Streepovou a Tomym Leem Jonesom.
M. P.: Čo zapríčinilo takú zmenu?
n H. B.: Vravia nám „baby boomers“. Narodili sme sa po vojne a sme
známi tým, že sme vždy spochybňovali jestvujúce pravidlá a tradície. Keď
sme dospeli do dôchodkového veku, mnohí z nás sa rozhliadli navôkol a došli
k záveru: „Moment, naša staroba vyzerá ináč než staroba našich rodičov. Naša
rola sa neobmedzuje iba na to, byť starou mamou alebo starým otcom. Mnohí
z nás stále naplno pracujú, pestujú šport, dbajú o seba. Vôbec sa necítime starí. Máme svoje sny, potreby, aj sexuálne. Táto zmena sa obzvlášť výrazne prejavuje u žien, ktoré v porovnaní s pokolením našich matiek sú oveľa nezávislejšie – ekonomicky, mravne, celkovo. Moja mama nikdy nepracovala a nik to
od nej neočakával. Starala sa o domácnosť – do konca svojich dní plnila pestúnske funkcie. Ani odo mňa nikto nič neočakával okrem toho, že sa vydám
a porodím deti, ale svet sa už za mojej mladosti začal radikálne meniť. Pravda, ako dvadsaťdvaročná som sa vydala, porodila deti, ale chcela som študovať, chcela som ísť do práce, chcela som mať vlastné peniaze. To má kolosálny
vplyv na to, ako starneme.
M. P.: Pri pohľade na svoje vrstovníčky vidíte čo?
n H. B.: Hoci idú do penzie, lebo to napríklad od nich požaduje ich
zamestnanie, ich činorodosť sa nekončí. Vymýšľajú si nové úlohy, záľuby, kurzy. Kupujú si knižky, chodia do kina, do divadla, vedia používať internet, večne sa čosi učia. Tie, ktoré na to majú, cestujú. Často samy alebo s kamarátkami.
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M. P.: Prečo?
n H. B.: Lebo muži, aspoň v tejto krajine, majú veľmi často inú predstavu o dôchodku. Po rokoch úpornej práce si pomyslia: No, a teraz si konečne
odpočiniem. A chápu to tak, že sa rozvalia vo foteli, dajú sa obsluhovať manželkou a z času na čas sa vyberú do záhradného centra po novú sadenicu. Ich
ženy sa neraz proti takému marazmu búria. Nechcú stráviť ďalších dvadsaťtridsať rokov života sedením vedľa mlčiaceho chlapíka a čakaním na smrť.
Nazdávajú sa, že teraz konečne majú čas na seba, že po rokoch práce na dva
úväzky, opatrovania detí a zamestnania, si môžu konečne uskutočniť sny –
mať čas na stretnutia s ľuďmi, na svoje záľuby. Koniec koncov si to zaslúžia.
M. P.: Dá sa to zladiť?
n H. B.: Ľudia sa akosi prispôsobia, ale rozprávala som sa nedávno
s priateľkou právničkou, ktorá mi povedala, že rozvodové štatistiky párov po
šesťdesiatke z roka na rok značne stúpajú. A žiadosť zvyčajne podávajú ženy.
M. P.: Hm, je až také úžasné byť ženou po šesťdesiatke?
n H. B.: Azda to neznie priveľmi nóbl, ale spolu s kamarátkami to voláme faktorom MTnH.
M. P.: Faktorom MTnH?
n H. B.: Mám to na háku. Ide o to, že, majúc toľko rokov, koľko mám,
je mi naozaj fuk, čo si ľudia o mne myslia, či ma uznávajú, či som dosť štíhla,
či môj účes je O. K. Ak mám na niečo chuť, tak to robím, ak nemám – tak nie.
Poznám svoju cenu a tá je viac-menej nespochybniteľná. Nemusím už nikomu
nič dokazovať.
M. P.: Nevyvoláva taká nezávislosť obavy nielen u mužov, ale aj u dospelých
detí?
n H. B.: Že či! Keby len obavy, ale neraz aj vzburu! Dospelé deti veľmi
často vyvíjajú na rodičov nátlak, aby napríklad strážili vnúčence. Mnohí na
to pristúpia, lebo nevedia povedať nie a vytýčiť mantinely. A keď by konečne
mohli myslieť na seba, opäť sa obetujú opatere kohosi iného. Je to ťažké.
Nazdávam sa, že tieto nové vzťahy medzi starými rodičmi a dospelými deťmi
a vnukmi sa teraz akosi prerodzujú.
M. P.: Keď vaša hrdinka Jeanie dovršuje šesťdesiatku, všetci prichádzajú s nápadom, ako jej usporiadať život – muž, dcéra, zať. Dôverne to poznáte?
n H. B.: Ja osobne nie. Moje deti, našťastie, ma neberú ako svoje vlast76
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níctvo. Ale bežne sa to stáva. Keď odchádzaš do dôchodku, odrazu všetci vedia, čo je pre teba najlepšie: kde by si mala bývať, ako žiť, ako o seba dbať. Neter mojej sestre, ktorá má šesťdesiatšesť rokov, nedávno navrhla, aby sa presťahovala na osobitné sídlisko pre starších ľudí, s vartášom a ošetrovateľkou,
lebo veď „má toľko schodov v dome“. Sestra sa rozčertila. „Predsa ja nestojím
nad hrobom!“ penila. A právom.
M. P.: Koľko z vás je v Jeanie?
n H. B.: Ťažko povedať, spisovatelia do značnej miery vždy čerpajú zo
svojej skúsenosti. To, čo nás asi najväčšmi spája, je životný okamih: knihu som
písala okolo svojich šesťdesiatych narodenín, bola som tak ako Jeanie novopečenou babkou, ktorá sa starala o svoju vnučku dva dni v týždni, a doslova ma
zaskočilo, ako veľmi ju ľúbim, tak ako Jeanie som takisto hodne premýšľala
o svojom veku.
M. P.: Ale nie o svojom manželstve. Vy na rozdiel od svojej hrdinky ste vyše
štyridsať rokov šťastne vydatá.
n H. B.: Nepreháňajte s tým šťastím. Nemožno byť šťastným neprestajne. Bývalo všelijako, mali sme lepšie aj horšie chvíle, ale áno, môžem povedať, že dnes sme veľmi šťastní.
M. P.: Máte recept na to, ako vydržať v takom dlhom zväzku?
n H. B.: Celý fór spočíva v tom, že ak chceš byť s niekým do konca
života, nerozveď sa s ním. Jednoduché, nie? Myslím si, že sa ľudia priľahko
vzdávajú. Niekto má pomer, niekto ďalší prechádza ťažkým obdobím, ktosi
urobí čosi hlúpe a povieš si: „Dobre, stačilo, je koniec.“ Ale manželstvo je čosi,
čo si naozaj vyžaduje prácu a úsilie, ktoré stojí za to doň vložiť, pokiaľ niekoho ľúbite, lebo ak nie – je to, pochopiteľne, čosi iné. Vidí sa mi, že veľa párov
sa sobáši z nesprávnych dôvodov, čo sa prejaví až po rokoch, keď deti odídu
z domu, vtedy zisťujú, že nemajú navzájom nič spoločné. Sprvu ich spája silná
pohlavná príťažlivosť alebo iné motivácie, ale nie to, že sa jednoducho majú
radi. Ja som mala obrovské šťastie. My sa s mužom veľmi ráčime, sme radi
spolu, radi sa rozprávame. Azda v tom spočíva celé tajomstvo.
M. P.: Veľa rokov ste pracovali ako párová terapeutka. Pomohlo vám to pri
tvorbe postáv?
n H. B.: Iste. Viete, čo ma najviac v živote fascinuje? Ľudské motivácie,
citová dynamika, správanie, voľby, vzťahy, do ktorých ľudia vstupujú, prečo
do nich vstupujú. Nazdávam sa, že niet nič zaujímavejšie. Strašne som sa
slovenské pohľady 6
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chcela stať psychologičkou, ale vo Veľkej Británii je to časovo veľmi náročná
a nákladná kariérna dráha. Nikdy som si to nemohla dovoliť, tak som sa najprv
stala zdravotnou sestrou, roky som pracovala na detskom oddelení v londýnskej nemocnici. Mala som príležitosť sledovať, ako sa správajú rodiny, deti,
aké majú vzťahy, najmä pri ťažkostiach. To mi ukázalo, aká silná je rodina,
a súčasne aká krehká. Ako sú ľudia schopní odrazu prerušiť na roky styky so
sestrou, matkou, otcom, a napokon vysvitne, že to, po čom najviac túžia, je s rodinou sa zjednotiť. Potom som si urobila kurz párovej terapie a pracovala som
dvadsať rokov ako terapeutka.
M. P.: Tak akej chyby sa, podľa vás, najčastejšie ľudia v zväzkoch dopúšťajú?
n H. B.: Nemožno na to nazerať v kategóriách chyby. No, azda okrem
jedného – ak prestanú navzájom komunikovať. Mnohokrát to dopadne tak,
že keď sa narodia deti, stávajú sa čímsi medzi matkou a otcom, čímsi najdôležitejším, čo zaberá čoraz viac miesta. Matka začína vkladať veľa do vzťahu
s deťmi, otec sa tiež častejšie rozpráva s deťmi než so ženou, a časom rodičia
prestávajú, okrem toho, čo sa týka rodinných záležitostí, spolu komunikovať.
Stávajú sa skôr majiteľmi spoločnosti s r. o. s názvom Rodina než milencami
a priateľmi. Tak možno mnohé zanedbať a najmä vzdialiť sa od seba natoľko,
že po rokoch je už návrat nemožný.
M. P.: Ošetrovateľstvo, terapia, dobročinnosť – kde sa vo vás berie taká potreba pomáhať druhým?
n H. B.: Vždy to bolo vo mne. Taká som. Keď som prišla do puberty, jeden z mojich mladších bratov, John, ochorel na rakovinu. Mal trinásť rokov.
Umrel, keď mal osemnásť. Vyrastala som s jeho chorobou, s ustavičnými návštevami lekárov, ošetrovateliek, nemocnice. Cítila som sa zaňho zodpovedná,
nesmierne som mu chcela pomôcť, ale zároveň som cítila bezmocnosť. Písala
sa polovica šesťdesiatych rokov. Nikto sa s nami o tom nerozprával. Mne,
bratovi a sestrám rodičia tvrdili, že sa John z toho dostane, že všetko bude
dobre, hoci vedeli, že nie. Po rokoch som sa dozvedela, že dosť často ľudia,
vychovaní za takých okolností, chcú potom pomáhať druhým.
M. P.: Od koho ste sa to dozvedeli?
n
H. B.: Od psychológa. Viete, ja mám za sebou roky terapií. Otec
umrel, keď som mala deväť rokov, krátko nato brat. Prakticky všetci moji ujovia
a starí rodičia umreli potom v priebehu desiatich rokov. Moja rodina nepatrila
k obzvlášť otvoreným, takže som mala tomu psychológovi čo rozprávať...
78
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Oksana Paliy: Na kraji dediny, 2012
slovenské pohľady 6

SP 6_14.indd 79

79

20. 5. 2014 12:34:07

M. P.: Čo vám dala vaša knižka okrem uspokojenia?
n H. B.: Prevrátila mi život naruby, lebo napriek ťažkej práci, napriek
tomu, že môj muž pracoval vo filmovej brandži, mimochodom, veľmi chimérickej, nikdy sme sa k ničomu nedopracovali. Do vydania Štvrtkov v parku
sme vystačili len tak-tak. Nemali sme nijaké úspory, vklady, nevlastnili auto
ani dom – prenajímali sme si iba malý byt v severnom Londýne, žili sme zo
dňa na deň. Keď som písala Štvrtky, mala som tri práce, aby som nás oboch
uživila. Lebo muž sa vtedy zapodieval zakladaním internetového portálu zasväteného umeniu. Úchvatný projekt, lenže zhola neziskový. Pracovala som
teda súčasne v kancelárii dobročinnej organizácie pre pacientov s rakovinou,
pre firmu, ktorá predávala vitamínové doplnky cez internet, a ešte som robila
rešerše pre novinárku zameranú na zdravie. K tomu som dva razy týždenne
opatrovala vnučku. Štvrtky vznikali teda v čase medzi jedným, druhým, tretím
a štvrtým. Pravdupovediac, dodnes nechápem, kedy sa mi to podarilo.
M. P.: Ešte pracujete na viac úväzkov?
n H. B.: Nie. Dnes mám jediný: som spisovateľkou na plný úväzok. Verili by ste tomu? Lebo ja nie celkom. Za dva roky som vydala dve ďalšie knižky.
Teraz píšem štvrtú. Mám najsenzačnejší život, aký som si len mohla vysnívať.
Nemusela by som už iba ďalej starnúť.
Z H O VÁ R A L S A M I R O P R O C H Á Z K A
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ZUZANA BEN LASSOUED

UPLATNENIE MLADÉHO
MUZIKOLÓGA A INTERPRETA
V USA A V KANADE

Zuzana Ben Lassoued je hudobná pedagogička, muzikologička, klaviristka, interpretka, konferencierka, výtvarníčka, redaktorka, autorka, prekladateľka a členka ORMTA (Asociácie ontarijských registrovaných učiteľov hudby). Napísala
Happy Birthday in every key, Modes and Scales in every key, II-V-I Chord
progression in every key, 12 Bar Blues with Blues scale and Pentatonic
scale in every key a 6 th, 7 th, 9 th, 11 th and 13 th Chords in every key.
Publikovala články Chick Corea v Toronte v Hudobnom živote, New Art v http://
www.musicologica.eu/ a prispela do európskeho časopisu Dotyky. Získala titul
Master a Bachelor v klavírnej hre na Nevadskej univerzite v Rene, bakalár v odbore hudobná veda na Univerzite Komenského v Bratislave a v súčasnosti pracuje
na doktorandskom programe v odbore hudobná veda na Univerzite Komenského
s témou dizertačnej práce: Diana Krall, unique jazz phenomenon. Simultánne
Zuzana tvorí olejomaľby hudobných období, žánrov a foriem (www.musicandartbyzuzana.com). Ako klaviristka vystúpila v Toronte, Rene, Bratislave a Košiciach.
Sprevádzala mnohé zbory v rozličných mestách a kostoloch v USA a Európe.

Je to už sedemnásť rokov, čo som odišla zo Slovenska, prerušila štúdium muzikológie po treťom ročníku na Univerzite Komenského v Bratislave
a vydala sa na cestu do neznáma, za „veľkú mláku“ do Rena, najväčšieho
malého mesta na svete (The Biggest Little City In The World), ako sa označuje
v Amerike. Plánovala som si dať na rok pauzu a počas neho v USA mapovať
džezovú scénu a najmä klaviristu Oscara Petersona. Situácia sa však ustavične menila a množstvo nepredvídaných udalostí ovplyvňovalo moje prvotné
úmysly. Päťročné bakalárske štúdium (Bachelor degree – BM) som absolvovala
za dva roky, pretože mi uznali kredity z bratislavskej univerzity a dvojročného
slovenské pohľady 6
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pomaturitného absolutória z košického konzervatória, neskôr som absolvovala postgraduálne štúdium (Master degree – MM) na Nevadskej univerzite
v Rene. Po ukončení štúdia som dostala ponuku učiť hru na klavíri na tej istej univerzite a na tahoejskom konzervatóriu (Tahoe Conservatory of Music)
v Kalifornii. Paralelne som pracovala vo svojom súkromnom štúdiu, hrávala
som sólovo, ale aj v moderných hudobných skupinách, sprevádzala som zbory
v rozličných religióznych spoločnostiach a hrala na svadbách. Učila som 80
študentov týždenne a pracovala 7 dní v týždni. Po vydaji som zmenila charakter hudobnej dráhy. S manželom sme sa vybrali na cestu krížom cez Ameriku
s dvoma autami a vysielačkami zo západu na východ a odtiaľ smerom na sever
do Kanady. V súčasnosti žijem v GTA (Greater Toronto Area) v Kanade, učím
hru na klavíri, teóriu, históriu, improvizáciu a džez. Moje hudobné skúsenosti
po rokoch pôsobenia v USA a v Kanade sú odzrkadlením môjho formovania
počas viac ako dvadsaťročného vývoja (konzervatórium v Košiciach, Katedra
hudobnej vedy FiF UK v Bratislave) na Slovensku. Rada by som priblížila obe
strany mince, domácu i zahraničnú, a vopred pripomenula fakt, že všetky konštatovania sú moje osobné pozorovania z rôznych systémov školstva, z možností uplatnenia mladého absolventa, a nie všeobecné tvrdenia.
USA
Po krátkom školení v metropolitnom New Yorku som letela do pustej
Nevady, inak oficiálne nazývanej Strieborný štát (The Silver State) vďaka strieborným baniam, ktoré boli v histórii a ekonomike štátu veľmi dôležité. Hneď
po prílete ma americká rodina, u ktorej som bola ubytovaná a starala sa o dve
dievčatká, odviezla do Nevadskej univerzity, aby som sa zapísala do ročníka. Podľa zmluvy mala rodina ako protislužbu za moje opatrovateľské služby
čiastočne uhradiť školné na tamojšej univerzite. Keďže rodina mala už školopovinné deti, mala som dosť času na mapovanie džezovej scény a vyhľadávanie zdrojov a informácii o Oscarovi Petersonovi, ktorý bol predmetom môjho
záujmu. Okrem predmetov na univerzite som navštevovala na univerzitnej
pôde všetky koncerty študentov a profesorov školy, semináre, workshopy, lekcie hosťujúcich profesorov z iných univerzít, napríklad prestížnej UCLA (University of California, Los Angeles), konferencie a festivaly. Zapisovala som si
podnety a odkladala všetky programy, aby som ich mohla jedného dňa zosumarizovať. Každým rokom som však bola čoraz zaneprázdnenejšia, napokon
som teda všetky materiály vyhodila. Profesorov hudobnej teórie a hudobnej
histórie som poprosila, či by som mohla byt prítomná na ich prednáškach
ako pozorovateľ. Bola som prekvapená, aké rozdiely vo výučbe som objavila
82
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a na akých základoch boli určité konštatovania a výsledné štruktúry vytvorené. Trvalo mi chvíľu, kým som si zvykla na hudobné a jazykové odlišnosti,
pre ktoré som si počas postgraduálneho štúdia zapisovala doslova všetko,
čo profesori prednášali, hoci často to bola pre mňa len rekapitulácia toho,
čo som už poznala, no rozdiel bol v tom, že som si všetky poznatky o hudbe
vypočula v angličtine a upevnila si rozdiely v hudobnej terminológii, takže
kým spolužiaci si nič nezapisovali, ja jediná som si neúnavne robila podrobné
poznámky. Aj keď to nebolo pohodlné, ukázalo sa to osožné. Tie okamihy vyvážila skutočnosť, že práve študenti, ktorí si nič nezapisovali, ma prosili o pomoc, keď si nevedeli rady s bibliografiou, ktorú som dobre ovládala vďaka
tomu, že som pracovala v univerzitnej knižnici.
Bakalárske štúdium som začala v Bratislave a neskôr v ňom pokračovala
v Amerike. Študenti Nevadskej univerzity písali svoje práce v univerzitnej
knižnici na počítačoch, no ja som ich zostavovala radšej „doma“ pekne ručne.
Po ohodnotení prvej eseje som si našla poznámku od pána profesora Vaneka
(profesora histórie džezu), že síce píšem ako filozof a práca sa mu páči, no bol
by rád, keby som nabudúce napísala prácu na počítači. Po ukončení jedného
semestra na Filozofickej fakulte v Bratislave, kde sme sa venovali základnému
využitiu informačných zdrojov a priúčali vymoženostiam technológie, som
bola rada, že viem využiť jednoduché funkcie počítača bez toho, aby som ho
pokazila. Skenovanie, nahrávanie na disketu, presúvanie pasáží a práca s viacerými funkciami naraz, ako to profesori očakávali od študentov v Amerike,
sa zlepšili v mojom prípade až neúnavným cvičením. Ruky sa mi potili počas
písania druhej eseje a ďalších, keď som začala používať v univerzitnej knižnici nielen počítač, ale aj diskety na nahrávanie, ktoré v tom čase v USA už
vytláčali USB kľúče. Ostatní študenti písali práce ako strely, no ja som hodiny
„ťukala“ do klávesnice, kým som dotvorila svoje „veľdiela“. Som vďačná tým,
čo vymysleli elektronickú poštu, pretože sa pre mňa vďaka možnosti komunikovať napriek veľkej vzdialenosti aj s rodičmi a priateľmi stala motiváciou
na zlepšenie v práci s počítačom. Hoci moja prvá prenajatá izba nebola väčšia
než Madonnin prvý podnájom v New Yorku a do izby sa mi zmestil iba matrac, knižky poukladané navôkol a oblečenie v miniatúrnom šatníku, práve
e-maily a listy od rodiny mi dodávali kráľovský pocit. Americkému profesorovi
džezu sa moje eseje páčili naďalej, čo ma na druhej strane motivovalo pri ťukaní nielen na klávesnici počítača, ale aj klavíra.
Počas voľných hodín som sa zatvárala do cvičební, kde som si na klavíri
prehrávala známe skladby, hrala som si aj z nôt požičaných z knižnice alebo
kúpených v mestských hudobninách. Zároveň som si tým vypĺňala čas samoty,
i keď nových priateľov a známych pribúdalo. Napriek tomu clivota po rodislovenské pohľady 6
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čoch, sestrách, neterkách, blízkej rodine a priateľoch bola prvé roky veľká.
Svoje pocity som vnášala do klavíra a pred spaním slzami vtláčala do vankúša. Do cvičebne mi veľa študentov nakúkalo cez okienko drevených dvier, až
na ne raz zaklopal sám vedúci klavírneho oddelenia doc. James Winn, skladateľ, učiteľ, perfektný hráč z listu, odborník na hudbu 20. i 21. storočia a vedúci klavírneho oddelenia na Nevadskej univerzite, ktorý debutoval s Denver
Symphony Orchestrom ako trinásťročný. Bol aj sólovým klaviristom Newyorského baletu a v roku 2009 získal ocenenie Governor’s Award for Excellence
in the Arts. Dr. Winn si ma pozval, aby som mu prišla do učebne zahrať niečo
z listu. Po odohraní sa spýtal, či by som nechcela študovať na univerzite.
Pekne som sa mu poďakovala, že mám v pláne štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave prerušiť iba na rok, spomenula som aj školné, ktoré v tom
čase pre zahraničného študenta na rok predstavovalo 15 000 dolárov. Kurz
bol vtedy dolár za tridsaťpäť korún. O pár týždňov si ma zavolal do kancelárie
vedúci hudobnej katedry doc. Michael Cleveland s ponukou prestúpiť na ich
univerzitu a získať tri štipendiá. Medzičasom, teda po pol roku v Nevade, som
sa musela presunúť na ďalších šesť mesiacov zo západu na východ USA k inej
rodine pre porušenie pravidiel zmluvy mojej hosťujúcej rodiny. Agentúra mi
dala na výber ďalších 5 rodín z rozličných štátov, z ktorých som si vybrala rodinu v New Jersey. Prvý rok uplynul rýchlo. V rukách som držala dva dôležité
papiere: spiatočnú letenku domov a rozhodnutie o prijatí na Nevadskú univerzitu. Pre mňa a celú rodinu to bolo ťažké rozhodovanie, no nakoniec som
sa vzdala letenky a kúpila si novú – do Rena. Do Nevady mi ostalo vo vrecku
len štrnásť dolárov, no na situáciu som sa pozerala optimisticky, pretože som
vedela, že je možné pracovať v univerzitnej knižnici za 5,50 $ na hodinu.
O prácu som požiadala, len čo som doletela.
Študovala som na univerzite a pracovala v troch oddeleniach univerzitnej knižnice: v centrálnom oddelení informácií, v hudobnom oddelení a vo
filmovom oddelení. Knižnica mala neskutočný výber hudobných materiálov.
Naučila som sa veľa, hlavne ako využívať informačný knižničný elektronický
systém, zvukové záznamy, skenovať staré dokumenty... Jedného dňa prišiel
za mnou do centrálneho oddelenia vedúci katedry hudby doc. Michael Cleveland s listom, ktorý mi chcel osobne odovzdať. Bolo to oficiálne potvrdenie
o dosiahnutí troch štipendií. Neskutočne som sa tešila a vážila si, že taký
veľký človek prišiel za mnou až do práce, aby mi osobne oznámil tú správu.
Ako jedinej zo študentov mi Katedra hudby na Nevadskej univerzite poskytla všetky kľúče ku všetkým triedam s pianinami a krídlami. Mala som prístup aj ku koncertnej sále s kapacitou 600 ľudí s novým koncertným krídlom
Steinway and Son, ktoré doviezol doc. Winn z New Yorku. Mala som aj kľúč
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od celej budovy, v ktorej bola nielen katedra hudby, ale aj katedra výtvarného
umenia, divadla a tanca. Najradšej som cvičila na krídle Yamaha vo veľkej
prednáškovej sieni, keďže je to druhá značka, ktorú preferujem po Bösendorferi, ale tá v škole nebola. Na prednášky som chodila počas dňa, keď som
mala voľno, pracovala som v knižnici a nakoniec cvičila svoj repertoár v noci,
zvyčajne medzi 22. hodinou a 3. hodinou rannou. V tom čase som už mala
vlastné auto, a teda neobmedzený priestor na sebarealizáciu. Po večeroch už
nik nebol v škole okrem upratovacej služby, jej členovia si ma vždy prišli na
chvíľku vypočuť, neraz mi doniesli aj kúsok pizze a nápoj v plechovke. Nakoniec prišli aj na moje koncerty. V tom čase som poskytla interview rozhlasovej
stanici KUNR-FM, televíznej stanici SNCAT a koncert s Gershwinovou Rapsódiou v modrom, ktorý som predviedla spolu s telesom UNR Wind Unssemble,
bol niekoľkokrát reprízovaný v televízii. Po získaní asistentúry som asistovala v odbore dejiny hudby a svetová hudba doc. Jeongwonovi Joeovi, PhD.,
a prehľad džezu doc. Davidovi Akeovi, PhD. Na univerzite som sprevádzala
operné divadlo, hodiny spevu a miešané a detské zbory v katolíckych, baptistických, metodistických a evanjelických kostoloch. V USA som sa cítila ako
v siedmom nebi, i keď „pečené holuby mi do úst nepadali“.
Zaujímavý zlom nastal v deň, keď sa v univerzitnom areáli stretli moja
spolužiačka Sarah Brucková z postgraduálneho programu s doc. Petrom Cobinom – mojím bývalým profesorom angličtiny. Uvedomila som si, ako sa moje
sebavedomie počas dvoch rokov zmenilo. Dr. Cobin ma opísal pred Sarah ako
tichú a skromnú žiačku, čo ju zarazilo, pretože tichú a skromnú ma nikdy nevidela. V tom čase som prezentovala rektorátu univerzity požiadavky všetkých
študentov katedry hudby na získanie nových cvičných priestorov. Dohromady
sa mi podarilo získať 6 nových tried a kompletne renovované staré cvičebne.
V Amerike je práca v čase, respektíve výkon v čase jedným z najdôležitejších momentov na hodnotenie človeka. Pamätám sa, aká som bola nervózna,
keď som dostala test z histórie džezu alebo z dejín hudby len preto, že sme
mali na jeho vypracovanie len 50 minút a každá otázka mala na papieri vymedzených asi len 5 centimetrov. To ma šokovalo, pretože som nevedela pochopiť, ako sa dá napríklad jedno hudobné obdobie opísať len na pár riadkov.
Mala som nepríjemný pocit, že ak sa rozpíšem, nebudem mať miesto na všetko a nedokončím odpoveď. Na druhej strane som sa bála, že ak opíšem iba
určité fakty, možno budú chýbať práve tie, ktoré nespomeniem. Dodnes svojim študentom tvrdím, že nie je dôležité len to, koľko vieme, ale aj to, ako to
vieme čo najefektívnejšie využiť v limitovanom čase. Dodnes platí staré známe: opakovanie je matkou múdrosti, pretože ustavičným opakovaním sa súbežne zrýchľuje tempo a zvyšuje efektívnosť. Okrem toho si musíme uvedoslovenské pohľady 6
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miť, že kapacitu mozgovej kôry využívame len na 10 %, takže priestor na
rekapituláciu sa určite nájde. Akokoľvek to chápeme, jedno je isté: všetko sa
odohráva v limitovanom čase, a ak si uvedomíme tento fakt a prijmeme ho,
môžeme sa viacnásobným opakovaním veľmi rýchlo a efektívne dopracovať
k úspešným výsledkom a individualite v hudbe.
KANADA
Do Kanady, krajiny desiatich provincií a troch teritórií, sme sa s manželom presťahovali v roku 2005. V Kanade najviac Slovákov žije v GTA, čo
vysvetľuje aj fakt, že vo voľbách kandidátom na premiéra bol pán Hudák a do
parlamentu pán Jánošík (kvôli nim som pri voľbách sčítavala hlasy).
Prvé týždne v Kanade som vykonávala dobrovoľnícku činnosť a asistovala som stredoškolskej profesorke – vedúcej hudobného oddelenia – so sláčikovým orchestrom. Vypomáhala som jej so študentmi, ktorí mali ťažkosti naučiť sa noty a hrať na kontrabase. Aj keď to nie je môj hlavný nástroj, snažila
som sa pomôcť, ako som vedela, keďže ma o to požiadalo hudobné oddelenie.
Na stredných školách, podobných slovenským gymnáziám, si študenti musia vybrať medzi účinkovaním napríklad v sláčikovom orchestri, dychovom
orchestri alebo v zbore, ktoré je súčasťou stredoškolských osnov. Podobne je
to aj na základných školách ako v Kanade, tak v Amerike, študenti si musia
vybrať z rozličných nástrojov – flauta, saxofón, trúbka, lesný roh alebo sláčikové nástroje – a musia byť členmi orchestra alebo zboru. Neskôr som vyučovala klavír na škole Merriam school of Music a súkromne vo svojom štúdiu.
Toho času pracujem na vydaní učebníc – nôt, ktoré by napomohli improvizovanie hudobných štýlov a analyzovanie akordov, na projekte olejomalieb
hudobných štýlov a foriem a v neposlednom rade ako externá doktorandka
pracujem na téme Diana Krallová – jedinečný džezový fenomén, keďže Diana
Krallová je nielen svetoznámou kanadskou klaviristkou a speváčkou, ale má
aj slovenské korene. Zároveň pracujem ako redaktorka a prekladateľka univerzitného muzikologického časopisu Musicologici (www.musicologica.eu)
a pripravujem pod záštitou Kanadskej Slovenskej ligy seminár o džeze a klasickej hudbe Farby a zvuky spojený s expozíciou mojich olejomalieb, ktoré
budú filmované slovenskou televíziou Nový svet v priestoroch redakcie slovenského časopisu Kanadský Slovák (www.kanadskyslovak.cz), ktorý len nedávno oslávil 70. výročie svojho vzniku. V rovnakých priestoroch sa uskutočnila výstava popredného slovenského výtvarníka Jozefa Cincíka, ktorý inšpiroval mnohých umelcov, napr. Ľudovíta Fullu, Martina Benku, a konala sa
beseda Veda a viera s významnými slovenskými vedcami Róbertom Bajcarom
86
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a Jaroslavom Kopernickým. Slováci v Kanade môžu nazrieť do kultúrneho
dedičstva aj prostredníctvom organizácií ako Torontské slovenské divadlo,
Vychodna Slovak Dancers Toronto, Slovak Domovina Dancers vo Windsore,
Centrum kultúry a dedičstva kanadských Slovákov a Slovak Canadian Heritage Museum.
HUDOBNÝ ŽIVOT V KANADE
Infraštruktúra Toronta je takmer opakom Rena. Torontská doprava (Toronto Transit Commission – TTC) je tretím najprepracovanejším verejným dopravným systémom v severnej Amerike po New York City Transit Authority
a po Mexico City Metro, takže pohybovať sa po veľkomeste nie je náročné. Toronto organizuje každoročne stovky umeleckých podujatí a festivalov, keďže
existuje mnoho etnických komunít, napríklad dve Čínske štvrte (Chinatowns),
populárna Grécka štvrť (Greektown), Malé Taliansko (Little Italy), Portugalská
dedina (Portugal Village), Malá India (Little India), ktoré každoročne organizujú festivaly. Najpopulárnejšie sú grécky festival (Greek Festival), plný neodolateľných gréckych jedál a zábavnej/tanečnej hudby a torontský karibský
karneval (Scotiabank Caribbean Carnival), známy ako Caribana, ktorý sa koná
od polovice júla do začiatku augusta každé leto a je jedným z najväčších pouličných festivalov v severnej Amerike. Prvá Caribana sa uskutočnila v roku
1967. Viac ako štyridsať rokov tento festival priťahuje milióny ľudí ročne do
Toronta na Lake Shore Boulevard a vďaka tomu festival zarobí 400 miliónov
dolárov ročne, čím významne prospieva ontarijskej ekonomike.
Toronto je dôležité stredisko pre divadlo a umenie s baletnými a tanečnými spoločnosťami, operami, symfonickými orchestrami a hosťujúcimi divadlami. Mesto je domovom Národného baletu v Kanade (National Ballet of Canada), Kanadskej opernej spoločnosti (Canadian Opera company), Torontského symfonického orchestra (The Toronto Symphony Orchestra), Kanadského
elektronického súboru (The Canadian Electronic Ensemble) a Kanadskej javiskovej spoločnosti (The Canadian Stage Company). Navštíviť možno aj Four
Seasons Centre for the Performing Arts, Roy Thomson Hall, The Princess of
Wales Theatre, The Royal Alexandra Theatre, Massey Hall, The Toronto Centre for the Arts, The Elgin and Winter Garden Theatres a The Sony Centre for
the Performing Arts, kde sa konajú významné predstavenia.
SLOVENSKO
K hudbe sme inklinovali celá rodina. Môj otec sa vždy prikláňal k imslovenské pohľady 6
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provizácii, a aj keď formálne neštudoval hudbu, mal výborný sluch a podľa
sluchu bol schopný zahrať jednoduché swingové motívy, čo ma inšpirovalo
hrať tanečnú a populárnu hudbu. Dedkovi som vyhrávala slovenské tangá,
maďarské pesničky a Straussove valčíky (najmä Na krásnom modrom Dunaji),
ktoré mal v nesmiernej obľube, alebo sme so staršou sestrou vyhrávali z mamkiných starých nôt napríklad Verdiho operné árie. Prvý raz som nadobudla sebavedomie v hudbe v ôsmom ročníku na ZŠ, keď ma pani učiteľka poprosila,
aby som ju na hodine hudobnej výchovy zastúpila, lebo musela niečo súrne
vybaviť. Piatakov som počas hodiny naučila spievať ruskú pesničku Dvakrát
dva je štyri (Dváždy dva četýre), ktorú sa podľa osnov mali naučiť v ten deň.
Ruštinu som mala rada, nikdy nezabudnem, čo mi apuka, môj starý otec, vravieval, keď sme doma so sestrami odmietali hovoriť po maďarsky: „Toľkokrát
si človekom, koľko jazykov vieš.“ S poľštinou som sa prvý raz stretla, keď som
bola počas troch letných prázdnin na študentských brigádach v Škótsku na
malinových farmách a v Anglicku na chmeli. Vysokoškolskí študenti sa schádzali zo všetkých kútov Európy a po práci si našli čas aj na spievanie pesničiek
v karavánoch alebo na skalkách pri rieke s gitarou v ruke. S novými poľskými kamarátkami som si písala po poľsko-anglicky, ale aj v USA som vďaka
univerzitnej knihovníčke Irenke Hornerovej, ktorá mi bola ako druhá mama,
a susedom v Kanade, keďže v Missassauge žije 50 000 Poliakov, skoro každý
deň mala možnosť rozprávať po poľsky.
Po spomenutom suplovaní hudobnej výchovy boli pre mňa dôležitými
okamihmi hodiny klavíra na ĽŠU, keď sa ma moja prvá učiteľka klavíra spýtala na názor na interpretáciu skladby žiaka, ktorý práve končil hodinu, alebo
keď ma pani učiteľka Handžáková poprosila sledovať mladších žiakov, či dobre hrajú z listu.
Pohyby tela mi pri hre na klavíri viac-menej zarazili v prvom ročníku na
konzervatóriu, vraj sú zbytočné. Keď som hrala etudy, ruky mi tvrdli už po
druhej strane, ledva som ich vládala dohrať v predpísanom tempe do konca.
Vedela som o tzv. „ruskej škole“, ktorú vyštudovala na Moskovskom konzervatóriu od nás iba jedna pani profesorka – Ivanová, ale pre zdravotné ťažkosti
ma nemohla prijať. Žiadosť o prestup bola síce na môj vek nezvyčajná (mala
som šestnásť rokov), ale so všetkým rešpektom k predchádzajúcemu profesorovi som sa veľmi chcela naučiť techniku, ktorá by mi pomohla správne hýbať
prstami, zápästiami, ramenami a vôbec celým telom, aby som bez problémov
zahrala čokoľvek. Musela som čakať rok, kým ma preradili k profesorke, ktorá konzultovala poznatky o „ruskej škole“ s profesorkou Ivanovou. Dočasne
ma však presunuli k profesorovi, ktorý síce chcel z psychologického hľadiska
navodiť relaxujúcu atmosféru pred hraním mnohými rozpravami (čo sa mu
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aj podarilo), no na samotné hranie nezostávalo veľa času. Do konca šiesteho ročníka (teda ďalšie štyri roky) sa mi v podstate zdalo, že pani profesorka sa ešte neudomácnila v role učiteľky, keďže predtým len korepetovala,
a simultánne som nemala pocit, že by sa „ruská škola“ odzrkadlila v mojej
interpretácii. Z vlastnej učiteľskej praxe, ktorú som začala súbežne so štúdiom ako sedemnásťročná, viem, že proces výučby je iný v prvé roky a iný
počas ďalších rokov, preto som plne chápala situáciu a usilovala sa urobiť čo
najviac, aby som zabránila tvrdnutiu ruky. Výsledky cvičenia sa však nedostavovali. V treťom ročníku som v každom prípade vedela, aké to je, učiť prvý
rok. Boli hodiny, keď som so študentmi analyzovala jeden takt celú hodinu,
aby ho pochopili z hľadiska výstavby, formy, frázovania, dynamiky, artikulácie, ako aj z hľadiska historického a interpretačného, aby vedeli, z koľkých
možných uhlov sa dá pozerať hoci len na prvý takt. Po vyše dvadsiatich rokoch učiteľskej praxe môžem povedať, že moja terajšia výučba je veľmi odlišná od prvotnej. Pre jednu zo svojich prvých učiteliek som namaľovala aj dva
portréty so suchým pastelom na formát A2: F. Chopina a V. Horowitza.
Pamätám sa, ako som strávila letné prázdniny, snažiac sa odbremeniť napätie v rukách a využiť váhu a pohyby rúk na prípravu skladieb pre maturitný
ročník. Opakovala som každú notu v Bachovej fúge, kým som nebola spokojná s tónom, ktorý som vylúdila. Hrala som najprv zvlášť pravou a potom ľavou
rukou, kým každý jeden sval nebol zosúladený s tónom, ktorý som chcela vymodelovať. Trvalo mi hodinu, kým som prešla jedným hlasom na jednej strane, lenže fúga bola trojhlasná a trojstranová. Hodiny a dni prázdnin utekali,
a dohromady to vyzeralo, akoby som nemala nič nacvičené. Mala som pocit,
akoby som sa znovu učila chodiť po ťažkej havárii. Počas maturitného ročníka
som dokonca v jednu sobotu cvičila dvanásť hodín, taká som bola veľmi zapálená pre hru na klavíri. Napriek tomu som bola pozadu, pretože kým spolužiačky mali nacvičené skoro celé skladby už na začiatku maturitného ročníka,
ja som sa stále ešte len „hrala“ s váhou vlastného tela a pohybmi rúk. Bola to
frustrujúca skúsenosť, ale až roky práce priniesli ovocie, hoci veľa z „ruskej
školy“ som si musela uvedomiť sama.
Problém, ako existovať na vysnívanej umeleckej škole, som si uvedomila krátko potom, ako som videla samé vystresované tváre už od prvého dňa
štúdia na konzervatóriu v Košiciach. Vedela som, že na tejto škole „prežije“
iba ten, kto sa zamkne do cvičnej triedy pred svetom a bude žiť len pre hudbu
(čo mi pripomína praktiky známeho a prestížneho Moskovského konzervatória a newyorskej Juilliard School of Music). Hneď pri uvítaní prvákov na
školskom dvore vedenie školy v príhovore zdôraznilo, že sa od nás očakávala
pracovitosť vo forme približne štvorhodinového denného cvičenia na nástroji
slovenské pohľady 6
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a kompletná absencia akýchkoľvek koníčkov, v mojom prípade maľovania,
v ktorom som chcela pokračovať po ôsmich rokoch štúdia na výtvarnej škole.
Veľmi ma inšpirovalo, keď sme po výtvarnej s kamarátkou navštevovali mestskú galériu, aby sme si pozreli nové kolekcie obrazov. Pre iné aktivity ako
hudobné mohli byť vyvodené následky a konzekventne mohlo štúdium ostať
neukončené (čo sa dvom študentom môjho ročníka aj „podarilo“). Aj keď sa
mi to zdalo demotivujúce a neinšpirujúce, pracovitosť mi nebola cudzia. V porovnaní so zahraničnými prestížnymi školami niet divu, že veľa svetoznámych
džezových hudobníkov opustilo školu, napríklad Chick Corea už po šiestich
mesiacoch z Juilliard School of Music odišiel, pretože ho sklamala atmosféra
školy, rovnako Kolumbijská univerzita, na ktorej vydržal iba mesiac, no dotiahol to ďaleko aj bez prestížnej „nálepky“, ktorá svojou reputáciou otvára
ukončeným absolventom dvere do úspešnej budúcnosti.
Športy a záujmy nemajú ďaleko od umenia. Mnohí významní skladatelia
a hudobníci boli neraz veľkými fanúšikmi športu alebo mali koníčky, ktoré
ich nielen zaujímali, ale aj inšpirovali pri tvorbe, napríklad americký džezový
velikán Miles Davis nielen študoval na prestížnej Juilliard School of Music,
ale zároveň bol úspešný boxer, skladateľ a priekopník aleatorickej elektronickej hudby, John Cage bol veľký hubár, popová hviezda sir Elton John veľký
fanúšik futbalu a tenisu, popri hudobnej kariére bol v sedemdesiatych rokoch
dokonca spolumajiteľom amerického futbalového klubu Los Angeles Aztecs.
Rod Stewart nielen spieva, ale aj hrá futbal pre charitatívne účely a Usher –
5-násobný víťaz Grammy a hviezda R & B – je spolumajiteľ klubu Cleveland
Cavaliers a hrá basketbal za Midsummer Night’s Dream Celebrity basketball
Game in L. A. Človeka možno izolovať od sveta, ale nemožno ho oddeliť od
samého seba a jeho záujmov. Človek je nielen tým, za čo ho spoločnosť pokladá, ale je všetkým tým, čo sa v ňom skrýva, hoci na povrchu to často nevidieť. V Kanade nemám študenta, ktorý by nehral popri klavíri hokej, futbal,
tenis, bedminton, nevenoval sa napríklad plávaniu, tancu alebo gymnastike. Ani v USA som nepoznala študentov, ktorí by nelyžovali, nehrali golf a nemali mnoho ďalších záujmov. Naopak, svojich študentov podporujem v športe
a v iných aktivitách.
Motivácia, inšpirácia… Čo všetko sa za týmito dvoma zázračnými slovíčkami skrýva a čo všetko sa dá nimi dosiahnuť… Ak k tomu pridáme časový
manažment, máme návod na vychovanie veľkého umelca. Počas konzervatoriálnych rokov som však nebola vedená k správnemu využitiu času. Mali sme
síce cvičiť podľa inštruktáží, ale čas akoby nebol limitovaný. Až v Amerike
som si uvedomila, vďaka rýchlemu životnému tempu, že nie je dôležité, koľko
máme času, ale ako s ním naložíme. Počas štúdií na konzervatóriu som ne90
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mohla byť pánom svojho času, pretože študijný plán mi v tom, paradoxne,
bránil. V rozvrhu som mala veľa voľných hodín, tzv. „okien“, ktoré som ako
Košičanka nemohla využiť na cvičenie, pretože Košičania mali na konzervatóriu zakázané cvičiť počas voľných hodín v škole, prednosť mali „internátisti“,
čo je pochopiteľné, ale vzhľadom na rozvrh hodín veľmi neúčelné. Jedného
dňa som sa predsa len rozhodla trošku si pocvičiť počas voľnej hodiny, no
netrvalo dlho, a už som sa ocitla na koberčeku u riaditeľa školy, lebo pani
zástupkyňa, prezývaná Kvinta, ma nachytala, ako cvičím v cvičnej triede…
Školská knižnica nebola vybavená natoľko, aby som si mohla vypočuť hudbu
alebo pozrieť hudobné video, ako to bolo na americkej univerzite, a mestská
knižnica nebola nablízku, aby som si stihla niečo nájsť a prečítať za tých 50
minút pauzy. Často nám neostávalo nič iné, len si jednoducho sadnúť na lavičku pred školou, najmä na jar a v lete, a počúvať, ako spolužiaci cvičia skladby,
alebo ísť na kávičku a zmrzlinku k Jusufimu a odreagovať sa od zlosti, že cez
prestávky nemôžeme cvičiť.
Individualizmus sa za socializmu nepreferoval – jedinec akoby nemal
šancu na sebarealizáciu, iba spoločnosť vedela zmeniť situáciu. Z hudobného
hľadiska to vidím ako negatívny prvok spoločnosti, no z osobného hľadiska si
neviem vynachváliť skutočnosti, že vtedy ľudia nemuseli pracovať na dvoch,
troch, ak nie štyroch pracovných miestach, obchody boli v nedeľu zatvorené,
a keďže neboli možnosti, ľudia mali oveľa viac času na rodinu a známych.
Pamätám sa, ako sa po nežnej revolúcii obracali kabáty, ľudia akoby zošaleli,
bezhlavo sa púšťali do obchodov, ktoré často krachovali pre neznalosť praxe,
ale „dvere“ už boli otvorené a ľudia sa cez ne valili… Na druhom konci sveta
som zažila pravý opak. Jedinec mal paletu možností na sebarealizáciu, bolo
potrebné sa ich len chytiť, aby sa príležitosti v rámci súťaživého trhu nechopil
niekto iný. Jednotlivci pre možnosti opúšťali rodičov, osamostatňovali sa už
v osemnástich, prípadne samotné rodiny sa za novými príležitosťami presúvali z jedného štátu do druhého, a tak sa začali vzďaľovať od príbuzných. V takejto spoločnosti je jednoduché vychovať individualistov s vysokým sebavedomím a dravou energiou, vedúcou k úspechom, no na druhej strane to vedie
k odcudzeniu od spoločnosti, ak nie od celej rodiny.
Za socializmu nám síce na Slovensku dávali za príklad nášho „veľkého
brata“ – ZSSR – a ruský jazyk bol povinný od piateho ročníka základnej školy,
no pokiaľ ide o hudbu, stále chýbali zdroje, publikácie, audiozáznamy, učebnice, ktoré by mladým hudobníkom pomohli implikovať takzvanú „ruskú školu“
do interpretácie diel. Pamätám si, aká som bola šťastná, keď som v mestskej
knižnici našla aspoň jednu LP platňu s interpretáciou Sviatoslava Richtera,
Arthura Rubinsteina alebo keď som sa dostala k Nejgauzovej Poetike klavíslovenské pohľady 6
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ra. Dnes, s neustálym vývojom technológií, si neviem vynachváliť množstvo
zdrojov, z ktorých si možno vybrať. Čo by som bola dala za to, keby existovali
počítače už v čase mojich konzervatoriálnych rokov a mala by som možnosť
vypočuť si Arthura Rubinsteina, Sviatoslava Richtera alebo Jevgenija Kisina
na YouTube. Dnes sa dá vypočuť jeden a ten istý koncert v podaní Kisina, Cliburna alebo Marthy Argerichovej, svetových klaviristov, ktorých interpretácia
hudby je veľmi odlišná, a predsa v každom prípade uznávaná. Ak si vypočujeme na YouTube hoci len jedno video, kde sú zlúčené viaceré interpretácie
Chopinovej skladby Raindrop, ostaneme prekvapení, ako jedna skladba môže
byť intrepretovaná viacerými poprednými klaviristami (osobne sa mi najviac
páčilo Richterovo podanie), ale šokujúca pre mňa bola napríklad interpretácia predvedená samotným Chopinovým žiakom. Je neuveriteľné, ako sa interpretácia Chopinových skladieb zmenila za sto rokov. Dovolím si tvrdiť, že sa
zmenila natoľko, že ani Chopin by nespoznal vlastné skladby, ktorých prednes
je podmienený nielen interpretáciou, ale aj stavbou klavíra, pretože stavba
koncertných klavírov, ako ich poznal Chopin, sa zmenila. Ak si pozrieme na
YouTube Arthur Rubinstein Plays Chopin z roku 1950, je to výborná ukážka,
ako interpret môže ponechať samotný prednes na detailný moment a zároveň
využiť váhu ramien a celého tela spolu s rýchlosťou v obrovskom fortissime,
ale aj jemné pianissimo s dlhými frázami a priezračnou artikuláciou.
Štúdium na Univerzite Komenského bolo pre mňa úžasným krokom
vpred. V Bratislave som navštevovala koncerty, divadlá, umenie ma obklopovalo z každej strany. Bol to výborný pocit. S príspevkom o interpretácii Oscara
Petersona som sa zúčastnila na Univerzitnom workshope (1997) v Bratislave
a na Konferencii mladých muzikológov v Brne (1997). Možno to bolo podmienené aj dobou a historickými okamihmi. Profesori nás vnímali ako potenciálnych kolegov, bolo cítiť vzájomný rešpekt, úctu a profesionalitu. Takýto pocit
som mala aj na univerzite v Amerike. Štúdium na vysokej škole sa diametrálne líšilo od štúdia na strednej škole. Už som nebola len študentkou, ktorá
musela počúvať učiteľov, ale študentkou, ktorá sa mohla z vlastného záujmu
a do väčšej hĺbky dozvedieť o hudobných zákonitostiach a osobnostiach. Štúdium na vysokej škole bolo veľmi motivujúce aj vďaka pedagógom, ktorí nás
viedli k profesionalite. Začínala som u docentky Yvetty Kajanovej, PhD., ktorá
ma nasmerovala na džez, respektíve klavírnu tvorbu Oscara Petersona. Keďže
v deväťdesiatych rokoch neexistovalo veľa publikácií o džeze (okrem niekoľkých prác Dr. Igora Wasserbergera), docentka Kajanová ma inšpirovala získať
viac informácií o džezovej klavírnej scéne a najmä tvorbe Oscara Petersona
priamo v Amerike. Pôvodné ročné prerušenie štúdia na FiF UK sa tak premenilo už na sedemnásť nepredvídaných rokov v USA a Kanade.
92
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A G D A B A V I PA I N

TOKAIN
kým sa naplním
vodu nechám tiecť pomimo
vysmädnutých na púšti
toky
zázraky sa konajú tam
kde netreba žasnúť
zas a zas
hektolitre z kohútika každý deň
valia sa do stoky
aby voda mala tú správnu šťavu
vypláchnem pohár
ešte a ešte raz
kým sa konečne napijem
vyliata je polovica
na zdravie
miliónov preklínajúcich nebo
prehĺtajúcich sucho
čo sú vzdialenejší ako slnko
nad savanou
anjeli v dlhých kožených plášťoch
s labutími krídlami a tuhými krkmi
ovenčení nekonečnými titulmi
dozrieva víno
dozrieva čas
dozrieva dávno a denne
iba ja tu zaživa hnijem
pre potešenie zeme
slovenské pohľady 6
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OZNAM NECESTUJÚCIM
zrušili linky zrušili vlaky
všetky spoje od vašich k našim
od našich k vašim
kam by si šiel a za kým
počkáš, ty vydržíš
raz vyrazíš a pôjdeš
pôjdeš ďalším
ako teraz bez okľuky
na bujaré stranícke mítingy štátostrany
na pasienky a lúky
politici so sudcami vymenili si ruky
doživotná garancia
na žiadne záruky
zapálim si havanu
zamávam špakom
jak nakoniec skončím
rozmýšľam a žasnem
pod vlakom či pod nákladiakom
a jak asi skončí ten ďalší
verš tejto básne
neverte poriadkom
cestovným spôsobom dopravy
keď je čas pohnúť sa
z miesta namiesto
na mieste sa odpraviť
netreba štikať lístok
niet za čo prosiť za čo
ďakovať niet komu
tunely sú skratky na vrchol
kanály do komínov do každého
dobrého domu
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zrušili linky
zrušili spoje aj všetky
posledné moje
nádeje moje na život lepší
po svojich musím odznova
do neba chodiť peši

SOCIOMAT
„Nu, synu, pověz, jak je mezi stroji?“
M I L O S L AV Š I M E K , J I Ř Í G R O S S M A N N :
J A K M Ě O T E C P O S Í L A L S TÁ V K O V AT

žrať nie je čo
nie je čo žrať
kostlivec tučnú kosť si bude brať
nie je čo nie je ako
v škole nás neučili
nežrať zdravo nežrať za vlasť
žrať akože
nežrať čím a nežrať čili
nie je nie je čo žrať
hlad po poznaní hladu
naplno si vychutnať
hlad po vyhladovaní
pred oltárom z kostí
omšu za ticho a múzeum
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L A D I S L AV H R U BÝ

PULZUJÚCI ŽIVOT
NA KYSUCKEJ
LITERÁRNEJ SCÉNE
(STARÉ I NOVÉ VÝCHODISKÁ
A KONFRONTÁCIE)

Keď pred niekoľkými rokmi počas istej knižnej prezentácie v Kysuckej knižnici
v Čadci prišiel spisovateľ Ján Lenčo s názorom, že v poslednom období sa
na Kysuciach akoby roztrhlo vrece s knižnými titulmi kysuckých autorov či
tvorcov tematicky sa zaoberajúcich kedysi zaznávaným kútom krajiny, bolo
jasné, že na svete je nový fenomén, a to fenomén vyrovnávania s pomerne
ošúchanou literárnou minulosťou na severe Slovenska, kde hľadanie nových
tematických aj formálnych postupov znamenalo následné odpútavanie od
tradičného, toho, čo sa označovalo ako lipnutie na zobrazovaní práce a chudoby, večného odchádzania za chlebom ďaleko mimo známeho chotára. Taký
bol život na Kysuciach a tak sa zobrazoval. No zrazu tu nastala celkom iná
situácia. Už nešlo ani tak o minulosť, lebo tá sa konsolidačným spôsobom
pretransformovala, materiálnym pozdvihom ustálila na celkom slušnej spoločenskej aj ekonomickej úrovni. Čo sa ukazovalo ako nové, to boli duchovné,
rokmi zaznávané hodnoty, ktoré sa zrazu rozprávkovo uvoľnili a prenikli do
prebudeného človečenstva. Zrýchlený pulz života v ponovembrových časoch
sa dotkol najmä literatúry. Tlačil na každého tvorcu a nútil ho vymaniť sa
z úzkeho zovretia predošlej éry, v ktorej platili premnohé príkazy a zákazy
s cieľom diskreditovať najmä ducha. Pravda, doba po vyhlásení Gorbačovovej perestrojky už bola pomerne uvoľnenejšia, ba siahalo sa aj po archívoch.
Tajomné skrinky sa otvárali, na svetlo Božie vychádzali úplne neznáme veci,
skryté dokumenty. Spočiatku celá tá činnosť bola ešte regulovaná istotou až
neotrasiteľnosťou socialistického zriadenia „na večné časy“, systému s vlastnými pravidlami a obmedzeniami, a teda istým spôsobom predurčenému na
nepretržité jestvovanie. Na pokračovanie.
Lenže k onomu dopredu nalinkovanému pokračovaniu nedošlo. Vyše
dvadsaťročná súvislá niť trvajúca od vpádu tzv. bratských vojsk v šesťdesiatom
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ôsmom sa pretrhla. Tentoraz osudovo. Udalosti nabrali rýchly spád. Ich akčnosť sa prejavila nielen v hlavných ohniskách republiky, ale postupne sa preniesla aj do okrajových oblastí, regiónov. To bolo dôležité. Nižšie územné celky žili svojím osobitým spôsobom života, no v celku predstavovali silu, ktorú
nebolo možné ignorovať. Aj tu žili ľudia, ktorí chceli kadečo zmeniť. Prvotnej
iniciatívy sa, pochopiteľne, chytali najmä tí, ktorým počas normalizácie odopreli naplno sa zapájať do života, čím ich odsunuli na perifériu spoločenského
diania a existenčne znemožnili. Mnohí zoči-voči realite rezignovali, stratili sa
v nenávratne. Väčšina takto postihnutých ľudí však verila v obrat, historická
pravda či skôr permanentnosť dejinného vývoja tohto sveta ich presviedčala
o tom, že nič nie je večné, teda ani stratené. O ďalšom vývoji mali vlastnú
predstavu a tá sa stotožňovala s pokračovaním a praktickým naplnením výdobytkov šesťdesiateho ôsmeho roku, keď sa uskutočňoval boj o socializmus
s ľudskou tvárou.
Ľudí v období po šesťdesiatom ôsmom roku postihovali za ústne i písomné prejavy, najmä za nespokojnosť s daným stavom republiky a s vpádom
vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie. Súdili, ako už neraz v dejinách národov, slovo. Na pranier sa dostala literatúra a jej tvorcovia – ich kádrovali
najviac. Zastavili im vydávanie kníh a publikácie, ktoré stihli uzrieť svetlo sveta ešte pred inkvizičným rozhodnutím, okamžite zošrotovali. Aktérov vzbury
nemilosrdne trestali. Bol to ten stav, o ktorom istý intelektuál po revolúcii
povedal: „Myslel som si, že sa mi nič nemôže stať. Už som sa bol dostal do
kultúrneho i spoločenského povedomia, myslel som si, že niečo znamenám.
Kým to neprišlo...“
Podobne skončili aj ďalší, ktorí sa postavili proti vtedajším spoločenským
konvenciám. Medzi postihnutými sa ocitol napríklad Anton Straka, básnik
a významný kultúrny pracovník na Kysuciach. Zaslúžil sa o založenie Palárikovej Rakovej, prehliadky slovenských ochotníckych divadiel, a Jašíkovej Turzovky ako súťaže začínajúcich mladých prozaikov – teda dvoch významných
celoštátnych festivalov pretrvávajúcich dodnes. Osudnou sa mu stala bibliofília Každému raz nad hrobom kohút zakikiríka, v ktorej vtedajší mocipáni videli
neodpustiteľné odsúdenie vpádu spojeneckých vojsk do krajiny, čo ohodnotili
ako protištátny čin a následne Strakovi na dvadsať rokov zakázali publikovať.
Citujeme krátku ukážku z publikácie: „Malé biele obláčiky z hrude vydraté /
tíško vzlietajú nad hlavy stromov / tŕňové korunky im zbrázdili čelá / a sedem
otrhaných bláznov vykrikuje / za večera / Zahrajme sa na vojačikov / Šable flinty máme / Zahrajme sa s guľkami // Sedem usilovných bláznov / už od ranného zvonenia / z poslednej bystrej rybičky kožu zdiera.“ V doslove k Strakovej
slovenské pohľady 6
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osudovej knihe (pôvodne zošrotovanej), ktorú v roku 2012 opäť vydal Spolok
slovenských spisovateľov – Krajská odbočka v Žiline v redakčnej úprave Milana Lechana a Michala Horeckého, literárny kritik Peter Mišák napísal: „Čo
to tak rozzúrilo mocipánov, že nielen dali zničiť útlu knižku, ale na dvadsať
rokov umlčať jej autora? Povestná sedmička v druhom speve. Tam zrazu ktosi
uvidel strašidlo, prízrak, čo mohol ideovo navždy poškodiť myslenie mladých
čitateľov poézie... Sedem strašiakov a sedem bláznov. Okamžitý cenzor si všimol analógiu so sedmičkou neohrozených spojencov vo vtedajšej Varšavskej
zmluve.“
Približne v tomto období vyšla publikácia Štefana Atilu Brezányho Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede (1971). Brezány takisto stál v popredí
kultúrneho a umeleckého života na Kysuciach, bol členom dnes už povestného literárneho spolku Bója, pôsobiaceho v kraji pod vedením Jozefa Vyletela
Agina. Spolu vydávali periodikum Svitanie slova, v ktorom jednotliví členovia
publikovali svoje literárne príspevky a články. Skupinu Bója ešte pred normalizáciou zakázali, knihu Dejatelia stiahli z obehu a podobne ako iné práce
zničili. Podarilo sa zachrániť len časť jej nákladu, pričinili sa o to obetaví knihovníci.
Napokon od vpádu spojeneckých vojsk, sčasti normalizovaných a sčasti
uvoľnenejších, uplynulo dvadsať rokov. Každý očakával zmenu. Bola tu známa gorbačovovská perestrojka, znamenajúca aj uvoľnenie medzinárodného
napätia, a v povedomí národa rezonovala osudová osmička. Ľudia čoraz otvorenejšie hovorili o skostnatenosti režimu, o papalášoch, ktorí prestali chodiť
medzi pospolitý ľud a vyvážajú sa na drahých autách. Nálady sa stupňovali,
predurčovali zlom. Napokon predsa len prepukli do revolúcie, ktorá je známa
ako nežná či zamatová.
V tom roku, ktorý napodiv nemal na svojom konci osmičku, ale deviatku, zomrel Dominik Tatarka. Koreňmi bol tiež Kysučan, jeho rodičia pochádzali zo Skalitého. Tatarka svojou zdanlivou neaktivitou, „uložením sa“ do
súkromia dlhý čas neúnavne bojoval proti režimu, vlastne až do smrti. O ňom
samom, o jeho živote vedelo len zopár ľudí, a hoci jeho knihy zakázali, verejnosť ich potajomky čítala. Novej generácii však už meno Tatarka nemalo nič
hovoriť, no k slovu sa prihlásila vyššia spravodlivosť, ktorá so spravodlivosťou
tohto sveta predsa len občas máva čo-to spoločné. Po Tatarkovej smrti akoby
symbolicky padol totalitný režim. Zrútila sa celá tá gigantická stavba rokmi
budovaná na princípe vzájomnej previazanosti jednotlivých zložiek, podpôr
a opôr, bariel a barličiek – klbko najzložitejších vzťahov zviazané pevnou vodcovskou niťou. Opäť sa raz ozval Camusov „vzbúrený človek“...
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Po revolúcii sa zaktivizovali všetky možné prúdy spoločnosti. Aj napriek
tomu, že každý si pojmy demokracia a sloboda vysvetľoval po svojom, existovalo jedno jediné vedomie – sú tu! Dúfajúci sa po rokoch dočkali. Starší,
ktorí zažili niečo z atmosféry predmníchovskej republiky, sa obávali návratu
zašlých časov, éry biedy a nezamestnanosti. Boli to najmä obyvatelia kedysi
zaostalých oblastí, medzi ktoré patrili aj Kysuce. Otvorene však nikto o tých
veciach nehovoril. Najmladšia povojnová generácia, oslobodená od akéhokoľvek poznania predchádzajúcich režimov, si prišla na svoje. Bola to najmä jej
revolúcia, skok do nových čias.
Pohyb nastal aj v literatúrach regiónov. V povedomí čitateľskej verejnosti
na Kysuciach sprvu ostávali mená spisovateľov, ktorí sa dostali do školských
učebníc a študijných čítaniek a boli súčasťou tzv. kultúrnej politiky. Z kysuckých autorov to boli najmä Ján Palárik, známy svojimi dramatickými dielami
Inkognito (1858), Drotár (1860) a Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch (1862), Ivan Hálek, Peter Jilemnický, Anton Bielek a Rudolf Jašík. Postupne, ako sa doba kryštalizovala, k nim pribúdali nové mená.
Dvaja autori zo začiatku 20. storočia, ktorí vo svojich dielach napospol
vykresľovali neutešenú spoločenskú situáciu na Kysuciach spojenú s bezbrehým alkoholizmom aj ako dôsledok neschopnosti vtedajšieho režimu riešiť
v kraji nezamestnanosť, otrasnú biedu a zaostalosť, pochádzali z Čiech. Ivanovi Hálkovi a Petrovi Jilemnickému sa snažila pri literárnej osvete pomáhať
najmä domáca pokroková inteligencia, a hoci sa tvárila naozaj ako osvietená,
ani ona nedosiahla zlepšenie pomerov. Hálek prišiel do Čadce v roku 1901,
teda za čias Rakúsko-Uhorska, a pôsobil tu ako praktický lekár. Vo svojich
Zápiskoch lekára, ktoré ostali ako svedectvo, poukázal na nesmiernu zaostalosť v celom regióne: „Chorý ležal v dosť priestrannej izbe, dymnej, t. j. takej,
kde nie je pec s komínom, ale iba ohnisko. Dym odchádza dvermi, keď je
vietor, i oknami. Celá izba, najmä trámy na povale, je čierna ako uhoľ. Keď je
prievan, padajú chumáče sadzí ako veľká mužská ruka. Keď sa zakúri, otvoria sa dvere, aby dym mohol vychádzať von. V zime pritom ľudia krehnú a voda v nádobe, postavenej na zemi, mrzne. Podlaha bola – ako nakoniec u nás
väčšinou – iba z udupanej hliny. V kúte stála kravička, oddelená niekoľkými doskami, v druhej ohrade jalovička. Mnoho našich sedliakov ‚pritúli‘
k sebe takto na zimu domáce zvieratá. Chorý ležal na slame. Ticho stonal“
(s. 61).
Keď si človek prečíta tieto riadky, určite mu nevdojak príde na um betlehemská maštaľ, kde sa narodil Ježiš, takisto trpiaci. Hálek k tomuto obrázku
v knihe uviedol, že ľudia na Kysuciach „zomierajú podobne ako v Turgenevových Poľovníckych zápiskoch“...
slovenské pohľady 6
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Knižka Zápisky lekára vyšla v roku 1921. V dvadsiatych rokoch prišiel
na Kysuce Peter Jilemnický. Určite aj pod vplyvom Hálkovej knihy, no aj na
základe vlastnej skúsenosti, veď učil deti v škole U Deja vo Svrčinovci, začal
písať vlastnú knihu – ďalšie mučivé svedectvo o kysuckej biede, tentoraz už
v časoch prvej republiky. V románe Víťazný pád (1929), kde je kontrast „krásnych fialových nocí“ a biedy, v samom jeho úvode s názvom Kysuce uvádza
štatistiku:
„Dedina je 312 hnijúcich chalúp. Dedina je 1627 ľudí mužského a ženského pohlavia. Dedina je 86 novorodeniat, z ktorých 50 % umiera do roka
prirodzenou i neprirodzenou smrťou“ (s. 9).
Ďalší román o Kysuciach Pole neorané (1932) vyšiel vo viacerých nákladoch a bol tiež sfilmovaný. Jilemnický v ňom využil prvky reportáže.
Prozaik Anton Bielek sa dostal na literárnu scénu ešte pred Hálkom a Jilemnickým. Detstvo, prežité v kysuckej obci Stará Bystrica, sa dostalo aj do
jeho literárnej tvorby, ba autor sa k nemu neustále vracal. Bielek pochodil kus
sveta, zomrel vo Viedni. Ešte v roku 1890 mu vyšla poviedková kniha Obrázky
z hôr. V nej zachytil najmä krásu kysuckej prírody a ľudí v nej žijúcich. Biedu
zobrazil iba okrajovo.
Rudolf Jašík, posledný z plejády dnes už klasických kysuckých spisovateľov, sa narodil roku 1919 v Turzovke. Debutoval románom Na brehu priezračnej rieky (1956), ktorého dej sa odohráva počas hospodárskej krízy na
Kysuciach. Z kysuckého prostredia sú aj Čierne a biele kruhy (1961) a Povesť
o bielych kameňoch (1961). Niektoré jeho diela boli sfilmované (Námestie sv.
Alžbety, Na brehu priezračnej rieky). Po spisovateľovi neskôr pomenovali literárnu súťaž mladých prozaikov – dali jej názov Jašíkova Turzovka (od osemdesiatych rokov minulého storočia Jašíkove Kysuce).
Medzi tých, ktorí zažili trpkosť údelu, keď museli po prevrate v roku
1948 vycestovať do cudziny, aby sa odtiaľ už nevrátili, bol Pavol Hrtus Jurina.
Vo svojich dielach, poznačených lyrizmom prírody, sa vždy vracal na rodné
Kysuce. Zobrazoval aj témy vysťahovalectva. Napísal Preťaté ohnivá (1943),
Kameň na kameni (1947), Daň z krvi (1972), My vrchári (1979), Návrat na výšiny (1991), Pred anjelským trúbením (1994), Diera do sveta (2000) a ďalšie.
Galéria spisovateľov postihnutých mocou je traumou a veľavravným
mementom pred velikášskymi totalitnými spôsobmi. Prozaik Jozef Hnitka sa
dostal na „index“ už v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V roku 1949
stačil vydať román Krížové štácie, ďalšie rukopisy sa dostali na verejnosť až
po revolúcii. V roku 1991 mu vydali zbierku poviedok Útek z rakvy a neskôr
rozsiahly výber aj nepublikovaných prác Transfúzia s doslovom Antona Hy100
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kischa. Ostala po ňom Cena Jozefa Hnitku, ktorú každoročne udeľujú mladým
prozaikom na celoslovenskej literárnej súťaži Jašíkove Kysuce.
Známa literárna vedkyňa Mária Bátorová prednáša na domácich i zahraničných univerzitách. Je dcérou Jozefa Hnitku a ani ona nemohla do roku
1989 knižne publikovať. Vo svojich prácach sa zaoberá doteraz neznámymi,
tabuizovanými témami v našej literatúre. Hneď po revolúcii spolupracovala na publikácii Biele miesta v slovenskej literatúre (1991), do ktorej prispela
staťou o kultúrnom a literárnom živote v prvej Slovenskej republike a o katolíckej moderne. Jej ťažiskovými dielami sú knihy Roky úzkosti a vzopätia
(1992), J. C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre (2000), Slovenská literárna moderna v spektre svetovej literárnej moderny – Jozef Cíger
Hronský (2011) a Dominik Tatarka – slovenský Don Quijote (2012). Venuje sa
aj beletrii.
S pocitom trpkosti prežili svoj údel ďalší kysuckí spisovatelia – dvaja
kňazi Ján Haranta a Pavol Gašparovič Hlbina a už spomínaný Štefan Atila
Brezány. Po nežnej revolúcii sa na verejnosť i do knižníc vrátili Brezányho Dejatelia Kysúc v kultúre, umení a vede (1971). Básnik ešte v tridsiatych rokoch
vydal Krvavé kulisy (1932), sociálnu lyriku, ktorá sa dostala aj do pozornosti
F. X. Šaldu. Ján Haranta publikoval svoje básne spolu s V. Beniakom, A. Žarnovom či P. G. Hlbinom v Antológii mladej slovenskej poézie (1933), zostavenú
R. Dilongom. Okrem zbierok a samizdatov Mystérium baladické (1933), Zem
požehnaná (1940), Zlo kvetov (1972), Z druhého brehu (1973) napísal aj báseň Panoptikum, ktorú venoval básnikovi A. Strakovi (Strakovi po politickom prevrate vyšli knihy poézie S krajinou v srdci, S rukami v rieke, S tebou
uprostred slnka, S Ježišom na slovo, Chvatom a próza pre deti Starý otec, Džony a ja). Pavol Gašparovič Hlbina v tvorbe nadväzoval na symbolizmus, poetizmus a surrealizmus, čo sa prejavilo v zbierkach Začarovaný kruh (1932),
Cesta do raja (1933), Belasé výšky (1939) či Podobenstvá (1947). V päťdesiatych rokoch sa snažil prispôsobiť socialistickému realizmu, no zo svojej strany
pochopil nereálnosť tohto činu, a tak sa radšej odmlčal. Haranta i Hlbina prekladali z francúzskej poézie.
V nových podmienkach sa menila aj literatúra. Hektické časy plné rôznorodých zmien, o akých sa predtým ani nesnívalo, prinášali nové témy a postupy. V tejto pomerne priaznivej situácii vstupujú do literatúry úplne nové
tváre s vlastným literárnym programom. Na svoje si konečne mohli prísť aj
autori, ktorí literárne pôsobili v obmedzených podmienkach sedemdesiatych
a osemdesiatych rokov. Tak sa sformovalo niekoľko literárnych skupín – podľa
veku a skúseností spojených s tvorbou, podľa realizovaných tematických zá102

SP 6_14.indd 102

slovenské pohľady 6

20. 5. 2014 12:34:08

merov, ale aj podľa proklamovaného vzťahu ku Kysuciam, lebo mnoho autorov buď nepochádzalo z kraja, alebo žili a pôsobili mimo jeho hraníc. Pôvodných autorov spájala tematika zmenenej doby a jej odraz na živote kysuckých
ľudí. Niektorí nadväzovali na tradície alebo tvorivo spájali tradičné s novým,
domáhajúc sa určitej kontinuity.
Medzi autorov, ktorí tvorili i tvoria kontinuálne, patrí Rudolf Gerát, autor literatúry faktu, rovnako považovaný za akéhosi barda tunajšej literatúry. Zaoberá sa vývinom spoločnosti, kultúry a literatúry na Kysuciach, o čom
svedčia jeho publikácie Kysuce (1980), Kysucké premeny (1987), Čadca – brána
Kysúc a Slovenska (spolu s J. Veličkom, 2002), Pamäť Kysúc (2003) a ďalšie.
Dušan Mikolaj, rodák z Lodna, námet pre svoju prvotinu Také korene (1979)
čerpal z rodnej obce. Píše beletriu aj eseje, napríklad Kone (1981), Stanem sa
básnikom (o básnikovi J. Brockovi, 1990), Tlejúce slnko (životopisná próza
o M. A. Bazovskom, 1994), Majstri štetca (2002), Medová baba (2006), Odrôtovaný svet Karola Guleju (2008) a iné. Stál takisto pri zrode celoslovenskej
súťaže ľudových rozprávačov Rozprávačské Lodno. Jozef Marec vo svojich
prózach približuje čitateľom vrchárske prostredie Horných Kysúc v minulosti
i súčasnosti, kraj plný krásy a tajomstva. Ide o tzv. vrchársku prózu. Patria
sem knihy Bimaček (2002), Bimak (2003), Urvisko (2004), Vrstevnice (2005).
Píše aj knihy pre deti, napríklad Poďme sa báť s podtitulom Kysucké rozprávky
pre malých a veľkých (2006), Vili víly vence (2007). Ladislav Hrubý vydal svoju
prvotinu Ružová ako sen v roku 1986, potom sa odmlčal. Za ten čas prešiel
mnohými zamestnaniami a venoval sa publicistickej tvorbe. Ďalšie jeho dielo,
zbierku poviedok Kráľovstvo na zemi (2004), uverejnili v Knižnom centre po
dlhých osemnástich rokoch. Odvtedy vydal ešte Zázraky pod Kykulou (2005),
Legendy o samote (2006), Tajomstvá hackovských záhrad (2007), Hostia z hraničného mesta (2009), Cesty na vrch Sad (2010) a detský dobrodružný román
Brána do zabudnutého údolia (s ilustráciami Stana Lajdu, 2011). Stredoškolský pedagóg Emil Vidra napísal dvojdielne memoárové dielo Prahy (1999),
cenné sú v ňom najmä poznatky o súvekom školskom systéme. Podobnou cestou sa vydal Július Kruták. Napríklad v sérii próz Bodľačie (1999), Bodľačie I
(2000), Bodľačie a ruže II (2001), Osudy vo víchrici času (2002) zachytil svoje detstvo a dlhé roky učiteľského pôsobenia v rôznych kysuckých školách.
Napísal aj knihy pre deti, okrem iného Príbehy z hôr (2004). Ján Grešák sa
podelil o svoje dojmy zo života kysuckého človeka v minulosti i súčasnosti
v knihe Ozveny hôr (2009). K týmto autorom možno priradiť básnika Martina
Kolembusa a lekára Vladimíra Pavlíka. Básnik prírody (ako ho nazval P. Kubica) Martin Kolembus, povolaním horár, vydal precítené básne v zbierkach
Tichý výkrik (1994), Zrno v tŕní (1996), Pokrm tela a ducha (1999), Medonos
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(2001), Okrídlená duša (2005) a iné. Bol jedným zo zakladateľov súťažnej
prehliadky rozprávačov Rozprávačské Lodno. Vladimír Pavlík vydal publicistické texty Po noci deň (2004), Skalpel v službe zdravia (2005) a iné, zaoberajúce sa spoločenskou situáciou po roku 1989. Texty dopĺňajú verše P. Kubicu.
Jaroslav Velička sa umeleckej verejnosti predstavil výpravnou reprezentačnou
publikáciou s vlastnými fotografiami a textami kysuckých ľudových piesní Kysuce (2010).
Skupina mladých autorov, ktorá vstúpila do literatúry v nových porevolučných podmienkach, sa od začiatku vyznačovala rôznorodosťou pri hľadaní
optimálnych literárnych foriem a postupov. Išlo jej o čo najvýstižnejšie vyjadrenie pulzujúcej doby s takmer každodennými zmenami, o kúsok miesta na
zemi. Pre túto generáciu neplatili predošlé zákony, písala si svojským štýlom
a naturelom a nebolo zvláštnosťou, že mladí tvorcovia ostávali zároveň prozaikmi aj básnikmi. Aj oni stavili na tradíciu pri udržiavaní literárnej kontinuity
a následne sa zaoberali súčasnosťou – možno medzi nich zaradiť najmä členov literárnej generácie Drizga Pavla Holeštiaka, Jána Podmanického a Petra Kubicu. Pavol Holeštiak sa od roku 1990 venoval vydavateľskej činnosti vo vydavateľstve Vzlet. Uverejnili mu knihy a publikácie Slovenské médiá
v Austrálii (2001), Slovenské médiá vo svete (2002), Exulant, ktorý neodišiel
(o P. H. Jurinovi, 2008), Sú Kysuce súce? (kniha rozhovorov, 2009) a iné. Ján
Podmanický načiera do klenotnice ľudovej slovesnosti, ale aj hlboko do histórie kysuckého národa. Robí to populárnou formou, svojským prístupom
k téme, preto sú aj jeho knižky vyhľadávaným literárnym artiklom. Vydal Povesti rieky Kysuce (2000), Kysucké povesti (2002) a Za oponou kysuckých dejín
(2002). Publikácii Stará Bystrica a okolie (v spoluautorstve s O. Dubovickým)
udelili cenu Najlepšia monografia roku 1998. Peter Kubica patrí medzi najvšestrannejších súčasných autorov. Píše poéziu, prózu pre deti i dospelých,
venuje sa literatúre faktu, prekladá z nemeckej literatúry. Po debutovej zbierke lyriky Bluesznenie (2002), v ktorej sa snažil experimentovať s tvarom, vydal úspešnú novelu Supermarket sv. Hildy (2004) a knihu o tajomstve zvonov
Zvony alebo Kysucká kampanológia (s M. Jesenským, 2013). Pre deti napísal
Rozprávky víly Púpavky (2008), Z denníka malého Petríka (2009), Kysuckovo
(2009), ZOOlogické MYŠlienky (2012), Templárske rozprávky (2013) a ďalšie.
Veľký ohlas mala jeho publikácia Kysucká literatúra I (2010). Spolupútnikom
autorov zo skupiny Drizga je Miloš Jesenský. Venuje sa najmä historickým
témam. Mnohé jeho vedecko-populárne diela vyšli v češtine a dostal za ne
ocenenie Krištáľový tiger. Z množstva titulov spomenieme knihy Démon z iného sveta (pod pseudonymom Manfred Jansen, spoluautorom bol J. J. Duf104
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fack, 1997), Štyri hodiny do stredoveku (1997), Krajina zázrakov (1998),
Dva mesiace v stredoveku (1999), Vyslanec z temnôt (2000). V spoluautorstve
s R. Lesniakiewiczom doteraz vydal úspešné knihy Wunderland (1998),
Wunderland 2 – Úder Siegfriedovho meča (2008) a Tajomstvo mesačnej jaskyne (2008). Publikáciu Po stopách templárov na Slovensku (2008) napísal
s Pavlom Matulom a Archeológiu na Kysuciach (s predhovorom Pavla Dvoøáka,
2010) s Dankou Majerčíkovou.
Svojskými cestami hľadania príbehu, jeho spracovania a následnej realizácie sa vybrali Marián Grupač a Igor Otčenáš. Marián Grupač začal knihami
poézie Cudná noc v Paríži (1998), Dráždenie dažďa (1999), Smädné čarodejstvá (2001), Noblesa (2005), Luxus (2009) a ďalšie vyznačujúce sa asociačnou
uvoľnenosťou, metaforickosťou a snahou o nepretržitý prirodzený tok myšlienok s cieľom dosiahnuť uvoľnenosť v interakcii slov a poukázať na poetickú
mnohorozmernosť textov. Získal za ne viacero ocenení. V prózach Z podkrovia
Európy (2000), Hriešne myšlienky (2002), Kšeft (2003), Slová klamú (2008),
Poltvin (2012) a ďalších sa upriamil na súčasnosť a na mladých ľudí, ktorí sa
neraz dostávajú do výnimočných situácií a konfliktov, no nevedia ich okamžite riešiť. Igor Otčenáš sa po revolúcii prihlásil knihou Kristove šoky (1991).
Zobrazil v nej atmosféru konca osemdesiatych rokov, keď sa pomaly rozplýval
svet falošných hesiel a rituálov, v ktorom práca intelektuála bola podriadená
fetišu fyzickej práce. Mnohé poviedky autor odpozoroval z kysuckého prostredia, žil s nimi a následne ich umelecky stvárnil. Ich základom je živý jazyk,
postavený na paradoxoch, grotesknosti a satire.
Zo skupiny kysuckých spisovateliek najznámejšou a najuznávanejšou je
Mária Ďuranová, autorka ženských románov Stálo to za to (2006), Teraz to
už viem (2007), Nikdy nie je neskoro (2007), Za všetko sa platí (2008), Už
sa nebojím (2009), Skap! (2011), Ja už nie som ja (2012) a ďalšie. Viaceré
preložili a vydali v zahraničí. Terézia Chabroňová napísala Vrchárske čriepky
(2004), výber z publikovanej prózy. Ľubica Podoláková je autorkou ocenených monografií Krásno nad Kysucou – Prechádzky storočiami (2006, reedícia
2007), Krásno nad Kysucou – Prechádzky mestom (2011) a ľúbostnej fantázie
Keď sadá tma (2010). Terézii Mešťanovej vyšli Veršované rozprávky (2008)
a Marte Martinskej Ujháziovej básnické zbierky Hľadám ťa láska (2008) a Vyznanie láske (2009).
Osobitnú skupinu spisovateľov tvoria autori, ktorí sa narodili na Kysuciach, no nežijú v tomto kraji, a tvorcovia, ktorí sú na kysucký kraj viazaní iba
tematicky. Patria sem známy herec a spisovateľ Jozef Kroner (spomienkové
knihy Herec na udici, Herec nielen na udici, O rybke Beličke, Neobyčajný testament), Anton Blaha (kniha o kysuckých dejateľoch Osobnosti Kysúc, Nepíš
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SP 6_14.indd 105

105

20. 5. 2014 12:34:08

to, otec), Roman Bednár (vedecko-populárne Proroctvá a tajomstvá kozmu,
Tajomný a záhadný kozmos, Za prahom 3. tisícročia a iné), Alexander Halvoník
(novela Svrbenie krvi, výber literárnej kritiky Premeny, významné preklady
z francúzskej literatúry), Edmund Hlatký (História vecí, Iní ľudia, Abraka dabra), Viliam Judák (Hviezdy slovenského neba, Nitrianske biskupstvo v dejinách,
Jubilejné roky v dejinách, Dejiny mojej cirkvi), Dušan Metod Janota (Krásy
a vzácnosti slovenskej prírody, Slovenský stredný Dunaj, Gabčíkovo-Nagymaros,
povesti Zvon lumpov), Adam Pranda (Vlastivedný slovník obcí Slovenska, Encyklopédia Slovenska – spolutvorca), Ivan Mojík (Rozbíjanie sarkofágu, Sklené
deti, Obrana jazvy, preklady Villona, Shakespeara, Petőfiho), Jozef Dunajovec
(Po ľuďoch stopy, Riečni ľudia, Chlieb, Dráma na kilometri 1801, Projektantova
Odysea), Jana Kuzmová (V dlaniach úvratí, Kde pramením, Aj tak ťa ľúbim),
Štefan Debnár (Rozprávky včielky Terky, Rozprávky z lesa, Veľký krížovkársky
slovník), Pavlína Kudláčková (Slovenské médiá vo Švajčiarsku), Daniela Pøíhodová (Hra s ozvenou, Horúci víkend, Zákon v nás, Svet, ktorý nepoznám,
Schizofrénia), Ivan Hudec (Pangharty, Ako chutí zakázané ovocie, Čierne diery,
Záhadný úsmev štrbavého anjela, Život v zátvorke), Peter Holka (Ústie riečok,
Sen o sne, Leto na furmanskom koni, Prekážkár v džínsach, Normálny cvok),
Dominik Tatarka (Panna zázračnica, Farská republika, Človek na cestách, Rozhovory bez konca, Prútené kreslá, Písačky) a iní.
V skratke sme sa pokúsili zhrnúť, čo sa udialo v literatúre Kysúc približne za obdobie storočia, na akých základoch táto literatúra vznikala, aké mala
východiská, ako sa tie potom prejavili v neskoršom období, keď sa menila
spoločenská situácia, a čo nové prináša jej fenomén v súčasnosti. Že išlo a ide
o živý vývoj, o tom svedčí nielen počet spisovateľov či vydaných titulov, ale
aj nesporná kvalita textov, porovnateľná s ostatnými literárnymi výtvormi
z tohto obdobia. V neposlednom rade je to pevná zakotvenosť v národnej literatúre. Môže len tešiť, že v pozostatkoch duchovne rozvráteného systému sa
opäť prejavila schopnosť oslovovať človeka, prenášať sa cez kríže dekadentných čias a trpezlivo vracať svetu a spoločnosti tie hodnoty, bez ktorých by
civilizácia nemohla existovať.
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D A L I M Í R S TA N O

HRÔZA Z VEČNOSTI
myšlienka má svojho pôvodcu
teraz ma neobťažuj prosím
mám stvoriť svet
tí čo uvidia sa zbláznia
tí čo sa zbláznia – uvidia
tvorivý duch – poďme!

KURZOR TLKOCE
v tejto rovine je mi to známe
ešte jeden rozmer a...
blysni sa...
čas pod touto hranicou
čas subrealizmu
anjelská častica
čo všetko ohmatá
zvláštne...
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závisť závislosti mizne
závislosť od závisti tiež

POČÍTAM PERLY
priamosť úsudku
sa ocitá mimo pólov
ach
tak dávno som si bol vedomý
náhrdelník ťa škrtí
čo by si dala za jednu?
ako povedal môj priateľ
básnik
je úplne jedno
ako vznikol vesmír

BOŽE
desí ma tvoj pohľad
je neľudský
dieťa je anjel
trhá chrústom krovky
šiel som pešo
a zašiel som príliš ďaleko
na rázcestí
hneď za dedinou
svätý
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KOCHAL SOM SA
KRÁSOU
bol som už opitý
myšlienka sa vyškriabala na teba
bol som už triezvy
pochoval som oboch rodičov
keby šlo len o mňa
tak sa prosím ťa nestrachuj
zasa som
a to by už malo stačiť

RADOSŤ SA ROZDÁVA
nie je to ako na ulici
v domčeku s truhlou
nechcem ťa pozorovať
si taký bledý
priateľ môj
veď ty si sa mi už vyznal
tak prečo otáľaš?

EŠTE VRHÁM TIEŇ
a čo vidím?
otočený k slnku sa ponáhľam
zasadiť ranu myšlienke?
činu?
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veď ten čo sa upísal
mohol radšej maľovať
čarovná hudba sa rinie zo stien
kosti sú pospájané švami
a nielen tam to vidím

MYŠLIENKA
dávam ti svoj čas
aby si si zbalila krámy
(pozor
táto kultúrna vložka je krvavá)
pre teba vediem túto vojnu
nevyspytateľná
spytuj si svedomie
na ničom inom nezapracujem
a
ak nezarobím
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D A N I E L A O S TAT N Í K O V Á
I VA N H U L Í N

SÚČASNÉ
VÝCHODISKÁ
VZDELANOSTI
A VZDELÁVANIA

Súčasný svet nie je iba iný ako ten predchádzajúci. Súčasný svet je v neustálom pohybe, ktorý sa dotýka najmä iných ako industriálnych problémov. Industrializácia priniesla zjednodušenie obstarávania prostriedkov obživy. Súčasné
ľudské spoločnosti zápasia s inými problémami. V minulosti mať predstavovalo
uspokojenie z dosiahnutia tohto vrcholu. V súčasnosti ľudské spoločnosti majú
prostriedky obživy, ale systém existencie všetkých členov je rôznorodý, značne
rozdielny a ich komplexné riadenie nefunguje podľa minulých predstáv budovateľov demokracie. Vysoké školstvo je súčasťou zložitých spoločenských procesov aj
problémov. Rozhodli sme sa zaujať stanovisko k niektorým skutočnostiam v dialógu, ktorý predkladáme verejnosti a vysokoškolskej pospolitosti ako príspevok
do širšej a verme, že zmysluplnej a podnetnej diskusie.
Ivan Hulín
Nikto nepochybuje teraz o tom, že vzdelanie a vzdelávanie sa v súčasnosti „pretavili“ na masovú záležitosť. V nedávnej minulosti si vzdelanie mohlo „dovoliť“ oveľa menej ľudí ako dnes. Existoval obrovský vzdelanostný rozdiel medzi masou pacientov a lekármi. Celosvetovo sa vzdelávanie mení rýchlo a v najrôznejších podobách. V súčasnosti spoločnosť všeobecne získava nepretržite nové a najnovšie poznatky prostredníctvom médií. Tieto skutočnosti musíme brať do úvahy a nemôžeme sa uzatvárať do „svojej vzdelanosti“.
Mnohé medicínske výkony vyžadujú kvalifikovaný súhlas pacienta, prípadne
sám pacient sa dožaduje zložitých výkonov a zákrokov, ktoré sa týkajú jeho
zdravia a nie sú bez rizika, alebo bez potenciálnych následkov. Aj globalizácia
Európy a celého sveta „poskytuje“ iné možnosti, ako to bolo v nedávnej minulosti. Pacienti sa už v súčasnosti môžu v Európskej únii dožadovať lekárskeho
zákroku v inom štáte a zdravotný výkon uhradí ich štát. Nemôžeme sa preto
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uzatvárať do vlastného školstva a nevidieť, že veľké rozdiely a nižšia úroveň
i nižšia kvalita zdravotníctva je v Európe nemysliteľná. Je Vaše „videnie“ iné,
alebo vidíte ďalej do budúcnosti?
Daniela Ostatníková
Myslím si, že všetci dobre poznáme najrôznejšie výzvy, že treba investovať do vzdelávania. V jednej svojej knižke ste sa pred vyše desiatimi rokmi
kriticky vyjadrovali k technickým parkom, ktorých budovanie bolo na prvom
mieste v záujme vlády. „Navrhovali ste“ budovanie vedeckých parkov. Úsmevne ste poznamenali, že zo slovenských drotárov chce vláda „urobiť“ slovenských montérov. Život sa u nás a v celej Európe prehupol do inej polohy. Možno ani montéri nebudú mať o chvíľu prácu, lebo ich nahradia roboty. Nielen
preto sa systém fungovania a riadenia spoločností ľudí dostal do celkom inej
polohy. Zdravá mladá generácia a zdravé vzdelané obyvateľstvo sú nateraz
dobrou perspektívou naplnenia všetkého, čo spadá pod označenie prosperujúca spoločnosť, prosperujúci štát. Tieto skutočnosti uvádzam preto, lebo si
myslím, že technická a ekonomická inteligencia môže mať o niečo iný pohľad.
Osobne si myslím, že „úspešná“ ľudská spoločnosť sa nemôže hodnotiť iba
podľa technickej vyspelosti alebo podľa kvality komunikácie, či podľa počtu
mobilov na počet obyvateľstva. Počet mobilov nevyrieši problémy, ak v spoločnosti nič nefunguje. Dovoľujem si k tomu pridať, že vzdelanie a vzdelávanie
sa musia adaptovať na súčasnú dobu po obsahovej aj po formálnej stránke.
Žiačikovia sa teraz učia asi menej básničiek naspamäť, ale učia sa narábať
s počítačom. Vo vysokoškolskej výučbe prebiehajú neuveriteľne rýchlo premeny, ktorých cieľom je zvládnuť predpísané penzum vedomostí a stimulovať
kreatívne myslenie.
Ivan Hulín
Myslím, že by som mohol súhlasiť s Vaším názorom. Problém vzdelania
a vzdelávania však vidím aj ako „zložitú záležitosť“. Prístup k informáciám pri
dobrej pamäti recipienta je vhodnou metódou absorbovania veľkého počtu
informácií a poznatkov. Je to vlastne samovzdelávací proces s veľkým množstvom uložených informácií v pamäti. Neviem, či sú to vždy iba samovzdelanci alebo sem-tam aj polovzdelanci. Hovorím to preto, lebo „do vzdelávania
hovoriť“ by mali mať právo vzdelanci a mali by byť vylúčení polovzdelanci. Ak
by to bolo takto, ak by sme uvažovali v tomto rozmedzí, potom by mala byť
vysokoškolská výučba oveľa viac ako obohacovanie o nové poznatky. Možno
to neplatí pre všetky odbory vysokého školstva, ale v medicíne je to bezpodmienečná podmienka.
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Viem, že pri niektorých odboroch štúdia je možné „preskočiť“, vynechať
niečo v prednáškach alebo v seminároch. Pri štúdiu medicíny to nie je možné.
Spomínam si, ako mi profesor Ondrejička raz bol „vysvetľoval“, že pacient
môže mať aj pridružené ochorenie. Ako príklad uviedol, že pacient s brušným
týfusom môže mať zlomenú nohu. Pochopiteľne, že ho pre primárne ochorenie nemôžu hospitalizovať na ortopédii so zlomeninou. Lekárska fakulta musí
pripravovať všeobecných lekárov, nie špecialistov. Chcel by som vedieť niečo
o Vašej predstave, ako by bolo možné v blízkej a vzdialenej budúcnosti riešiť problém veľmi širokého vzdelávania v medicíne. Myslím vysokoškolského
vzdelávania, nie postgraduálneho.
Daniela Ostatníková
Vysokoškolské vzdelávanie sa z hľadiska organizátorov usporadúva pravidlami, aby sa dosiahli určené ciele. Pri pohľade na vysoké školstvo ako celok
je možné s tým súhlasiť. Pri pohľade na medicínu si nemôžeme dovoliť účasť
polovzdelancov vo vysokoškolskej výučbe. Vami charakterizovaný polovzdelanec je neprípustný, ale ak zoberieme do úvahy permanentné zdokonaľovanie
a prehlbovanie medicíny, tak vysokoškolský učiteľ v oblasti medicíny sa aj pri
vysokej kvalite môže stať polovzdelancom. Stačí na to „pauza“ desať alebo
možno aj menej rokov bez systematického štúdia a zdokonaľovania vo vlastnom odbore, a je z neho skoro polovzdelanec. Môže byť „odborníkom“, ale
v medicíne to môže byť veľkým problémom. Preto existujú veľmi premyslené
systémy, ktoré sú poistkou, aby sa lekár udržal na aktuálnej odbornej a vzdelanostnej úrovni. Všeobecne pri vysokoškolských učiteľoch to nie je jednoduché. Postupné zdokonaľovanie má svoje pravidlá, ale v pravidlách nie je
možné „fixovať“ povinnosť trvalého štúdia. Tieto ciele sa dosahujú výchovou.
Preto je štúdium medicíny trocha iné ako štúdium niektorých iných odborov.
Ivan Hulín
Ľudia na celom svete sú na vyššej vzdelanostnej úrovni v porovnaní
s minulosťou. V tomto prípade hovorím o priemere vzdelanostnej úrovne. Nemôžem sa vyhnúť problému nevzdelanosti. Nevzdelanosť nepredstavuje stav
absencie vzdelania. Nevzdelanosť sa v súčasnosti spája so všeobecným nedostatkom kultúry komunikácie a s prítomnosťou hrubosti, vulgárnosti a nastoľovania požiadaviek najrôznejšieho druhu. Požiadavky bývajú v prípade
núdznych opodstatnené, ale v prípade záujmových skupín je to veľmi zložité.
Myslím si, že nemôžeme uhýbať pred problémami, ktoré nie sú problémom
vysokoškolského vzdelávania, ale ľudskej spoločnosti. Ľudia bez medicínskeho vzdelania bývajú rovnako chorí ako tí so vzdelaním. Pacienti neoplývajú
slovenské pohľady 6

SP 6_14.indd 113

113

20. 5. 2014 12:34:09

srdečnosťou k lekárom, ako to bývalo v minulosti. To všetko iné je aj následok
existujúcich spoločenských pomerov. Je to aj súčasťou spoločenského systému, ktorý sme si viac „vybojovali“ ako premyslene usporiadali.
Daniela Ostatníková
Vzdelanie v minulosti a teraz nie je porovnateľné. Moje „zázemie“ mi poskytuje dostatok spomienok na to, že vzdelanie sa v minulosti spájalo s noblesou, s rešpektovaním toho, čo sa pri určitom stupni vzdelania patrí a čo
nie. V minulosti sa každý verbálny prejav spájal s vysokým stupňom kultúry.
Dnes „platia“ iné pravidlá vo vzájomnej komunikácii ľudí, ale aj odborníkov.
Myslím si, že by sme nemali podliehať „módnosti vzťahov“ ani politickým
útokom a protiútokom v najrôznejších „dueloch“. Medicína prináša dostatok problémov, ktoré sa majú a musia riešiť. Myslím si, že riešenia musia byť
v prvom rade korektné a rozhodnutia vysoko zodpovedné. Nielen preto musí
vysokoškolské vzdelávanie byť postavené na kolegiálnych princípoch, pravde
a na zodpovednosti.
Ivan Hulín
V súčasnosti sa mi vidí, že spoločnosť nie je „rozdelená“ na vzdelanú
časť a časť bez vzdelania. Voľakedy bolo vzdelanie základné, stredné a vysokoškolské. V súčasnosti máme odborníkov bakalárov, magistrov, doktorov
(PhD.) a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov s viacerými druhmi titulov.
Teda medzi ľudí s maturitou a s vysokoškolským vzdelaním sa začlenili skupiny, ktoré by mali prevyšovať tých s maturitou a nemajú vzdelanie na úrovni najvyššieho vysokoškolského vzdelania. Myslím si, že je to dobrý systém.
Problematický je z pohľadu rozdielov vysokých škôl, čo produkujú magistrov
na diaľku, bakalárov popri zamestnaní a s úrovňou, ktorá vyhovuje vzdelávacím inštitúciám viac ako samotným potrebám spoločnosti. Hovorím o tom
preto, lebo tieto skupiny obyvateľstva sa „dostávajú“ do vedeckých inštitúcií
a ich činnosť sa spája s vedeckým bádaním. Vedecké bádanie potrebuje vysoký stupeň kreativity, široký rozhľad aj skúsenosti. Štúdium medicíny nemôže
byť odtrhnuté od vedeckého bádania. Preto by som považoval za prirodzené,
aby sa vo výučbe „podiel vedeckosti“ neustále zvyšoval. Je to však aj problém
v časopriestore – vo výučbe a takisto v individuálnej kapacite študentov adsorbovať obrovské penzum vedomostí.
Daniela Ostatníková
Možno je to teraz tak, že si nielen pospolitosť myslí, že vzdelaný človek
„veľa toho vie“. Vedieť, to určite predstavuje aj kvantum poznatkov. Samotné
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poznatky bez „toho ostatného“ sú zásobou jednotlivostí, ktoré sú využiteľné v živote. Uloženie poznatkov ešte nie je samo osebe zárukou vzdelanosti.
Možno preto existujú súťaže v televízii, ktoré sú založené na pohotovosti reprodukovania najrôznejších poznatkov. Vzdelanie, to sú poznatky, systém ich
uloženia a „program“ na ich zapájanie do toho, čo sa volá myslenie. Vzdelanie
potrebuje aj mnohostranné nadanie, nie iba výnimočnosť v jednotlivosti. Všetko v medicíne je „vybudované“ na princípe vzdelania, nie iba na reprodukcii
poznatkov. Nemyslím si, že toto sa všeobecne vie, ale je to tak. Vzdelaný
človek, to je niečo úžasné, ale nevzdelanie by sme mohli v protiklade označiť
ako barbarstvo. Ľuďom vždy záležalo na vzdelanosti, nie iba na „výchove špecialistov a odborníkov“. V tejto súvislosti sa treba hlboko zamyslieť nad tým,
či odborníci bez „ostatného“ môžu byť základom vzdelávania na vzdelávacej
inštitúcii, ako je univerzita, v našom prípade lekárska fakulta. Vzdelanci sú
schopní tvoriť úsudok o skutočnostiach, ktoré sú v ich pozornosti. Úsudok je
niečo charakteristické pre osobnosť, pre vysokoškolského učiteľa a študenta.
Nemyslím si, že procesom osvojovania poznatkov a testovaním ich zvládnutia
náročnými testami sa zdokonaľuje vzdelanie a dosahuje cieľ pripraviť vzdelaných absolventov-lekárov. Nikto nepochybuje o tom, že samotní vysokoškolskí
učitelia musia byť ľudia vzdelaní, mali by to byť vzdelanci, ktorých si „váži
svet“ a, pochopiteľne, aj študenti. Z povedaného vyplýva veľmi úzky vzťah
medzi vzdelanosťou učiteľov a študentov.
Ivan Hulín
Moje uvažovanie nie je odlišné od Vášho. Viem však, že ciele, ktoré ste
naznačili, nie sú „zafixované“ v obsahu vysokoškolského štúdia. Celý proces
výberu vysokoškolských učiteľov, ale aj proces ich zdokonaľovania neráta špeciálne so vzdelanosťou. Myslím si, že postačujú doklady osvedčujúce získaný
stupeň školského alebo kvalifikačného vzdelania. Vzdelaný človek by mal mať
široký rozhľad nielen v medicíne, ale aj v kultúre v najširšom zmysle slova. Literatúra, výtvarné umenie, hudba, dramatické umenie, architektúra, história
a mnohé veľké diela patria do vzdelanosti a k lekárskej odbornosti. Hlboký
ponor do nich je podmienkou a nemôže ho nahradiť konzumný vzťah, účasť
na koncertoch, na báloch a na „ukazovaní sa“ v televízii. V intelektuálnej debate áno, ale nie v predkladaní nárokov na organizáciu práce a odpočinku.
Tieto a takéto stránky aktivít nepatria do oblasti vzdelania a vzdelávania. Ide
skôr o politiku, nie o vzdelávanie.
V tejto súvislosti si dovoľujem povedať, že ak sa vzdelanosť nahrádza
normatívnymi zásadami a regulačnými funkciami, je to obraz nevzdelanosti.
Myslím si, že pochopiť tieto skutočnosti, a teda aj tieto vety je asi nepísanou
slovenské pohľady 6

SP 6_14.indd 115

115

20. 5. 2014 12:34:09

podmienkou tvorby úsudku vysokoškolských učiteľov. Viem, že toto nie sú
vety, ktoré by mali príchuť návodu, odporúčania alebo smerovania toho, čo sa
označuje ako snaženie. To je to najhoršie, čo by nás mohlo postihnúť. Aj v minulosti boli žiaci výborní, veľmi dobrí a dobrí. Keď sa v posudkoch hodnotili
tí, ktorí „prechádzali“ s klasifikáciou „dostatočný, resp. s reparátom“, tak sa
o nich písalo, že patrili k snaživým žiakom. Snažiť sa akosi možno, ale snaha
ostáva osamotená a bez výsledku.
Toto nie je filozofický rozbor vzdelanosti a vzdelávania. Mali by sme ešte
niečo povedať o kolektívnej zodpovednosti a niečo aj o kolektívnej vzdelanosti a kompetencii. V tímoch sú tieto skutočnosti veľmi dobre známe. V tíme
musia byť členovia, ktorí tvoria kolektív, značne flexibilní, a nemusia byť pre
špecializáciu mimoriadne kreatívni a špičkovo vzdelaní. Pre vedúceho tímu je
to však bezpodmienečná požiadavka.
Nevzdelanosť nechápeme ako intelektuálny deficit, malú informovanosť a absenciu kognitívnych kompetencií. Nevzdelanosť hodnotená z istého nadhľadu intelektuála je stav, ktorý by sme mohli označiť ako rezignácia
čokoľvek pochopiť. Pri zložitých situáciách, pri hĺbke pochopenia problémov
a ich možných následkov je „odloženie akýchkoľvek aktivít“ viac ako tvorba
nezmyselných návrhov a možno aj nezmyselného konania.
Daniela Ostatníková
Náhrada vzdelanosti normatívnymi zásadami býva niekedy obohatená
pravidlami a uzneseniami, ktoré akoby boli „brzdou zdravého rozumu“, a ak
nie sú brzdou, tak majú príchuť zlomyseľnosti a petrifikovania „statusu quo“,
ktorý prospieva osobným záujmom. Žiaľ, aj toto je všeobecný obraz súčasnosti
a netýka sa iba nášho prostredia, ale aj vyšších celkov. V prijímaní najrôznejších pravidiel vedia „ostrieľaní koryfeji“ vyprodukovať situácie a stavy, ktoré
ohraničujú ich pôsobenie v zvolenom priestore. Možno preto je nielen na
fakulte, ale aj vyššie ťažké uspieť pri získaní opodstatnenej podpory projektov
a zámerov. Vysoká vzdelanosť a prevyšujúci počet vzdelancov nad administratívnymi organizátormi sú potrebné, aby vzdelanie bolo „hybnou silou“ spoločnosti, nie redundantnou záležitosťou. „Víťazstvo“ nad teatrálnou ozdobou
je potrebné, ale jeho dosahovanie nás okráda o čas a silu, ktoré by sme mohli
venovať zmysluplným cieľom.
V súčasnosti sa vzdelanie dosť často nahrádza dokladmi o kvalifikácii,
dokladmi o absolvovaní procesu vzdelávania, ktoré sú z administratívnej
stránky potrebné. Nič však nehovoria o „majiteľovi“ tých dokladov ani o jeho
osobnostných stránkach, a už skoro vôbec nič o tom, či je to vzdelaný človek.
Nemyslím si, že by sme mali „vymýšľať a predkladať“ nejaké návrhy, aby sa
116
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situácia zmenila. Návrhy, rezolúcie, deklarácie a podobné písané dokumenty
sú obrazom súčasnosti. Možno by bolo užitočnejšie, keby sa „vysokí vzdelanci“ pokúsili sformulovať „názor“, ktorý by sa potom pri rozhodovaní zobral
do úvahy.
Univerzita je vzdelávacou inštitúciou, ale bez osobnej zaangažovanosti
učiteľov a študentov na vlastnom vzdelávaní sa uspieť nedá. Preto si myslím,
že je potrebné písať o tomto, aby sa mohol čitateľ zamyslieť nad všetkým, čo
by bolo preňho osožné pri jeho vlastnom vzdelávaní, aby dosiahol „nediplomovaný post“ vzdelanca.
Ivan Hulín
Možno vzniká veľa problémov aj preto, „že sa porušuje systém kompetencií“. Teraz je to tak, že kompetencie sú pridelené človeku podľa toho, aký
post zastáva. Neviem, či sa vôbec uvažuje o tom, či je človek s takýmto „pridelením“ kompetentný posúdiť do hĺbky všetko, o čom rozhoduje. Zvykli sme
si tolerovať, že z pozície určitej funkcie vyplývajú určité kompetencie. Ubehne
niekoľko rokov a z mladého talentovaného človeka sa stáva menej obratný
jednotlivec, ktorý plní zverené povinnosti, ale jeho širší rozhľad neextenduje
primerane dobe, no najmä nie primerane podstate toho všetkého, čím žije
lekárska fakulta a univerzita.
Daniela Ostatníková
Rozhľad, vzdelanosť a vzdelávanie? To sú skutočnosti s obrovskou šírkou. Nie je možné ich jednoducho kvantifikovať ani „merať“. Preto sa pri
výbere môže komunita, ktorá vedúcu osobnosť vyberá, aj pomýliť. Ľudia dnes
veľa toho vedia. Sú, myslím, informovaní, poznajú termíny a vedia odpovedať správne na krátke otázky. Neviem však, či je možné týmto „odhaliť“, či
je človek vzdelancom, alebo nie je. Ten, kto všeličo vie, nemusí byť vzdelaný človek. Vzdelanie potrebuje „vedieť“, ale samo osebe neznamená, že ide
o vzdelanca. Ku všetkému sa ešte pridáva „mýtus“ celoživotného vzdelávania. Napriek tomu si myslím, že „kopec informácií“ ešte nie je identický so
vzdelaním. Informácie sú uložené aj v náučnom slovníku, ale vzdelaný človek
musí byť aj múdrym človekom, a knihy obsahujúce múdrosti nie sú spontánne
múdrymi tvormi.
Rovnako je to aj so vzdelaním a vzdelávaním. Na splnenie „predpísaného“, na postup v štúdiu treba vedieť správne zodpovedať vybrané otázky. Vzniká tu otázka, či takáto verifikácia poskytuje obraz, že správne zodpovedané
otázky sú (alebo nie sú) obrazom toho, že je človek v preskúmavanej oblasti
vzdelaným človekom, alebo iba ovláda informácie a správne odpovede.
slovenské pohľady 6
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Ivan Hulín
Uvažovanie o vzdelaní a vzdelávaní je uložené hlbšie ako zaujímavé
a užitočné informácie. Pri vzdelávaní sa asi nemôžeme usilovať iba o aktuálnu
užitočnosť. Problém vzdelania je hlbšie ako užitočnosť. Moje vzdelanie mi nemusí byť užitočné z ekonomického hľadiska ani mi nemusí zabezpečiť dlhovekosť a optimizmus zo súčasnosti. Neviem, či súčasnosť je na mojej strane alebo
či sa usiluje iba o užitočnosť v každom smere a v každom prípade. Je to podobne ako s vedou. Dovolím si povedať, že veda sama osebe „nevyrába“, z ekonomického hľadiska neprodukuje aktuálne bohatstvo. Napriek tomu hovoríme,
že je užitočná. Toto tvrdenie nevieme kvantifikovať, ale vieme, že vzdelané
národy a komunity sú v konečnom dôsledku „ťahúňmi“ v každom smere. Vysoké vzdelanie spoločnosti je základom jej vyššieho fungovania. Preto by som
„vklad financií“ do rozvoja vedy nepodrobil ekonomickému hľadisku. Inak povedané – veda sama osebe nevyrába. Priamy finančný zisk z vedy neplynie
do bánk. Ak sa vedecky zdôvodní zalesnenie niektorých plôch, neznamená to
priamo tok financií do banky, ale ako štát môžeme z toho zbohatnúť. Asi nie
je potrebné poukazovať na analogické situácie a príklady. Viem, že predstava
o „industrializácii vedy“ je nezmysel. Všetko závisí aj od toho, či sú na vyšších
stupňoch riadenia spoločnosti, až po najvyššie, vzdelanci, ktorí vedia obhájiť
zložité procesy vzdelania a vzdelávania. Viem, že často sa označenie „vedecký
a vedeckosť“ pridávajú ako nálepka na fľašu s dobrým vínom. Pri víne je to ľahko pochopiteľné, v ostatnom (najmä vo vedeckom a vysokoškolskom) „svete“
pochopiť a chápať tieto skutočnosti vie naozaj iba vzdelaná komunita.
Daniela Ostatníková
„Prelomiť ľady“ alebo, inými slovami, „urobiť reformu“ považujem za nezmysel. Musíme vychádzať zo situácie, v ktorej sme. Uvedomujem si, že v ostatných rokoch sa „zrodilo“ niekoľko nových univerzít aj fakúlt. Nemyslím si, že
toto je cesta k vyššiemu vzdelaniu a k zdokonaleniu lekárskeho vzdelávania.
Štúdium medicíny má prísne špecifiká, pri ktorých nemôžeme robiť komparáciu s nemedicínskymi fakultami alebo univerzitami. Vlastne ani samotná
komparácia by nezlepšila to, o čo sa usilujeme. Z môjho pohľadu pokladám
pri vzdelávaní za rozhodujúce dve skutočnosti. Prvou je túžba po dobrom medicínskom vzdelaní a druhou múdry učiteľ. Túžba musí vychádzať z hlbokého
presvedčenia a z „dobrého mena školy“. Múdry učiteľ je vzdelanec v najširšom
zmysle slova a profesionál v medicínskom odbore a vedec ozdobený „svetovými publikáciami“. Myslím si, že toto moje konštatovanie nemôže zmeniť
nijaká argumentácia, odvolávanie na podmienky a na neprajnú minulosť. To
sú výhovorky, ktoré sa tolerovali viac ako dve desaťročia.
118
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Ivan Hulín
Verím, že obdobie reforiem vysokoškolského štúdia už pominulo. Viem,
že z času na čas sa zjavia reformátori, prichádzajúci s vlastnými predstavami, ktoré bývajú celkom scestné. V lekárskom štúdiu „vtesnať“ štúdium základných predmetov a podstaty klinickej medicíny do dvoch ročníkov, aby sa
štyri roky ponechali len na štúdium klinických predmetov, by ochudobnilo
študentov o hlboké vedecké poznanie procesov, ktoré prebiehajú v chorom
organizme. Takéto predstavy môže iniciovať napríklad aj to, že medici prichádzajúci na kliniky majú širšie vedomosti z genetických a molekulových základov porúch ako klinickí učitelia. Redukcia „teoretických predmetov“ by bola katastrofou. Takéto návrhy si vysvetľujem tak, že ak absentuje u navrhovateľov naozaj zmysluplný návrh na prehĺbenie štúdia, tak prichádzajú s radikálnymi návrhmi. Na základe podrobného štúdia si dovolím konštatovať, že
obdobie reforiem štúdia medicíny sa skončilo už asi pred dvadsiatimi rokmi
v celej Európe.
So vzdelaním a vzdelávaním sa nemôže narábať ako v priemysle so surovinou. Databázy a ukladanie informácií na počítačové disky alebo vyhľadávanie informácií – to nie je ani vzdelanie, ani vzdelávanie. Viem, že vzdelanie
a vzdelávanie nie sú presne ohraničené termíny. Viem však, že aj inteligentný
pacient ľahko odhalí, ktorý lekár je nielen odborník, ale aj múdry človek. Klinický učiteľ by mal byť vzdelaný profesionál. Ak je aj vysoko vzdelaný a ľudsky dobrý, tak je aj vynikajúci učiteľ.
Daniela Ostatníková
Z dlhšieho pohľadu sa môžeme usilovať pochopiť aj to, že v minulosti
existovali „učené spoločnosti“, hovorilo sa o vzdelaní, o múdrosti a aj ľudia
sa považovali za vzdelaných, múdrych a učených. Pojmy vzdelaný a učený
akoby sa prekrývali. Možno by sme sa mali vrátiť k literatúre z predminulého
storočia, v ktorej sa pertraktovali vzdelávacie zariadenia. Debatovalo sa vtedy
o všeobecnom vzdelaní, ktoré bolo základom pre špecializované vzdelanie.
Z minulého by sme sa mali poučiť, že vzdelávanie potrebuje aj čas na premýšľanie.
Z pripravovanej knihy Vedecké bádanie a publikovanie v medicíne
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SEDEM VIET
O SIEDMICH
KNIHÁCH

P E T E R K R AVÁ R I K

Philip Roth / Nemezis
Preložil Ján Vilikovský
Slovart, Bratislava 2012
Ako iste postrehol každý priaznivec Philipa Rotha, jeho najnovšia kniha
je zároveň jeho poslednou, keďže sa autor nedávno rozhodol skoncovať s písaním n Dej románu Nemezis sa odohráva v roku 1944, a kým vo svete zúri
druhá svetová vojna, v mestečku Newark v štáte New Jersey (mimochodom,
autorovo rodisko) majú, zdá sa, oveľa závažnejšie a osobnejšie problémy s vypuknutím vírusového infekčného ochorenia n V čase, keď sa zatiaľ nevie, „kto
alebo čo šíri obrnu, a ešte stále sa vedú spory o tom, ako sa dostáva do organizmu“ (s. 97), má totiž Bucky Cantor, správca školského ihriska a obľúbenec žiakov, vážnu starosť, pretože mu postupne zomiera jedno dieťa za druhým n Čo
by to však bol za príbeh bez poriadnej zápletky, a preto aj tu platí staré známe
cherchez la femme n Ako inak, príchodom Marcie na scénu príbehu sa všetko
mení – Bucky sa s ňou zasnúbi a po sérii výčitiek, sebaobviňovania a nátlaku
sa nakoniec dáva preložiť ako inštruktor plávania do bezpečných hôr a všetko
vyzerá perfektne, až kým sa o sebe nedozvedá zdrvujúcu pravdu n Na pozadí toho všetkého sa neustále vynára veľký otáznik právomoci Boha a jeho
(ne)všemohúcnosti n Myslím, že Rothova labutia pieseň nie je len o obrne,
je akousi rekapituláciou hľadania seba samého a svojho miesta v spoločnosti
a následné vyrovnanie s takým chodom vecí, ktorý nás v mnohom prevyšuje,
a hoci mu síce úplne nerozumieme, nakoniec vždy má vyššie opodstatnenie n
Zuza Cigánová / Špaky v tŕní
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2012
Tak a opäť tu máme text autorky, ktorej celá inšpirácia sa začína a končí
v bezduchom čierno-bielom videní vzťahu muža a ženy n Klasická, donekonečna omieľaná rovnica, v ktorej muž (dominantný, bohabojný, ničím neotra120
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siteľný macho) plus žena (v tomto prípade zakomplexovaná, úzkoprsá, submisívna pipina) rovná sa problém n Všetky situácie predstavujúce to „plus“ sú
len zbytočným opakovaním toho istého, čo nám ponúka skoro každá braková
literatúra n Je už nepísaným pravidlom, že postavy nemajú motiváciu, príbehu chýba perspektíva a nedominuje nad ním vyššia racionalita, že samotný
text nenastoľuje nijaký problém, nenúti čitateľa rozmýšľať ani ho neprekvapí
ničím novým n Napriek tomu sa stále domnievam, že literatúra tu skutočne
nie je na to, aby prerozprávala to, čo je všeobecne dobre známe, ani to, o čom
všetci dávno vedia n A vôbec, všetky tie výrazové prostriedky, používanie
zdrobnenín a príkladov i zvolený uhol pohľadu pôsobí v tomto diele natoľko
iritujúco a detinsky, že je nutné sa opýtať, či to nie je len (hoci aj nezámerné)
podceňovanie (aj priemerného) čitateľa n V skutočnosti totiž nejde o ulahodenie pozornému oku literárneho vedca či kritika, ako by sa mnohí nazdávali
v prípade hľadania odpovede na otázku, pre koho je daný text určený, ale
o potrebu zachytiť tie okamihy, ktoré zaujmú čitateľa bez akejkoľvek dotieravej snahy ohúriť, násilnej hry na city a trúfalého predstierania, že text je lepší,
než v skutočnosti je n
Herbert George Wells / Vojna svetov
Preložil Marián Gazdík
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2012
V poslednom čase sa môžeme tešiť z nového trendu vydávania reedícií
klasických diel svetovej literatúry, pričom mnohé z nich až dnes dostávajú
svoju skutočnú podobu, v akej boli pred niekoľkými rokmi napísané n Našťastie, na okraji nezostávajú ani okrajové žánre literatúry a napríklad taká
Vojna svetov od britského autora H. G. Wellsa vychádza v slovenskom preklade vôbec po prvý raz úplná a necenzurovaná, čo poteší nejedného milovníka
vedecko-fantastickej literatúry n Nemožno nespomenúť, že toto dielo sa pod
taktovkou S. Spielberga v hlavnej úlohe s Tomom Cruisom dočkalo aj uvedenia na strieborné plátno n Vieme, že literatúra science-fiction zväčša pracuje
s víziou supermodernej budúcnosti, kde technológie neprinášajú len úžasné
vymoženosti, ale aj problémy, ktoré otvárajú svoju naliehavosť väčšmi dnes
ako v čase, keď boli napísané n V skutku ide o rozvinutie myšlienky autorovho brata, ktorú spracoval v duchu, že naša Zem môže byť jedného dňa
pod dohľadom mimozemských bytostí, ktorých „mozgy sú na rovnako vyššej
úrovni oproti nám ako tie naše oproti zvieratám“ (s. 10) a iba čakajú na vhodnú chvíľu zasiahnuť n Znamená to však, že človek ako taký prestane stáť na
piedestáli najinteligentnejšieho tvora i na čele potravinového reťazca našej
slovenské pohľady 6
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Zeme? n Alebo si už ľudia po stáročia vykúpili svoje práva a planéta, ktorú
obývajú, im patrí aj napriek tomu, že sú votrelci niekoľkokrát silnejší? n
Alexandra Salmela / 27 čiže Smrť robí umelca
Vydavateľstvo Q 111, Bratislava 2011
Slovenská autorka, o ktorej nikto nič nevedel, až kým za svoj debut vo
Fínsku nezískala ocenenie denníka Helsingin Sanomat, spôsobila na Slovensku malý rozruch n Navyše látka, s ktorou pracuje, bola po smrti Amy Winehousovej znovu aktuálna, čím Klub 27 opätovne nabral na svojej aktuálnosti,
čo autorka využila priam ukážkovo n Vlastnú originalitu tu predstavuje veľmi
svojsky, a to prostredníctvom štyroch dejových línií – ľahko rozlíšiteľných rôznou grafikou písma, ktorá nesie mená hlavných hrdinov a zároveň jednotlivých rozprávačov príbehov: Angie, Pánprasiatko, Kassandra a Astra n Na prvý
pohľad sú to štyri rozdielne postavy, ktoré zdanlivo nemajú nič spoločné, no
keď sa začne dej čoraz väčšmi zauzľovať, čitateľ spozoruje dôležitosť jednotlivých bodov a zistí, že ide o jeden príbeh podaný niekoľkými uhlami pohľadov n Tento veľmi umný spôsob daného rozprávania v sebe nesie aj zmenu
jednotlivých štýlov pri prechode z jedného pásma rozprávača do druhého: od
odosobnenej Astry cez pesimistickú Kassandru a zanietenú Angie až po naivné Pánprasiatko n A práve u posledného zmieneného štýlu rozprávania mi
pripadá Salmelová najistejšia a najpresvedčivejšia, akoby ten aspekt na dieťa
fungoval oveľa konkrétnejšie a zreteľnejšie než na dospelého n Možno tento
fakt autorka intuitívne vycítila aj sama, keďže jej posledné dve knihy sú už
celé adresované detskému čitateľovi – budeme len dúfať, že aj naďalej zostane
v písaní tam, kde jej to ide najlepšie n
Guillermo Arriaga / Sladké vůně smrti
Preložil Luděk Janda
Labyrint, Praha 2013
Scenárista úspešných filmov Amores Perros, 21 gramov a Babel a príležitostný režisér Guillermo Arriaga sa slovenskému a českému čitateľovi (konečne) predstavuje svojou druhou knihou z roku 1994 n Ani tu však neopúšťa
obľúbenú tému smrti n Ide o klasický motív vraždy z lásky, no hoci sa dej
začína Adelinou smrťou, samotná skutočnosť jej úmrtia je oveľa podstatnejšia
ako vypátranie jej vraha n Autor oprašuje známu pravdu, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou bez ohľadu na to, či sú za svoje činy odsúdení tí, čo
si to zaslúžia, a pozoruje práve moment, keď je strach z vlastného zlyhania
122
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a istého zadosťučinenia silnejší n Typická južanská temperamentnosť, vznetlivá impulzívnosť či poverčivosť sú presadzované nad akúkoľvek racionalitu
či logické pátranie a postupné odhaľovanie faktov n Treba priznať, že je to
príbeh bez príkras, príbeh, ktorý sa na nič nehrá, nepotrebuje riešiť zbytočne
obsiahle psychologické pochody postáv ani sa nesnaží zapáčiť lacnými trikmi,

Oksana Paliy: S bielou vázou, 2013

nebalamutí, len rozpráva n Autor teda nezostáva nič dlžný svojej povesti a dokazuje, že je schopný udržať si úroveň aj ako spisovateľ n
George Raymond Richard Martin / Hra o trůny
Preklad Hana Březáková
Talpress, Praha 2011
Nebolo to tak dávno, čo Stephen King dopisoval veľkolepé dielo s názvom Temná veža a o niečo neskôr J. K. Rowlingová zase príbeh o Harrym Potterovi a dychtiví čitatelia sa nemohli dočkať nasledujúceho dielu n No a v súslovenské pohľady 6
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časnosti sme svedkami toho, že podobná situácia sa znovu opakuje n Opus
magnum Georgea R. R. Martina nás na rozdiel od pištoľníkov a kúzelníkov
vedie do krajiny siedmich kráľovstiev, ktoré spolu bojujú o Železný trón n Toto
mnohovrstevné rozsiahle dielo skrýva, ako hovorí sám autor, veľa temných
miest, ktoré číhajú na každom kroku n Úvodná časť série Hra o tróny predstavuje niekoľko vzájomne sa prelínajúcich dejových línií, množstvo postáv,
hutnú atmosféru plnú nástrah, bojov, sexu, ticho šepkajúcich zvedov, intríg,
atmosféru pripomínajúcu stredovek a niekde za tým všetkým aj pazvuky troch
malých drakov n Akýmsi obdivuhodným spôsobom, ktorý zostáva ukrytý niekde mimo kompetencie čitateľa, všetko do seba dokonale zapadá a funguje
ako dobre našľahaný stroj n Niet sa čo čudovať, že čoraz väčšiu popularitu si
získava aj seriál nakrútený na motívy tejto série z produkcie HBO n
Maroš Krajňak / Entropia
Trio Publishing, Bratislava 2012
Napriek všetkým výhradám, že autor nebude schopný kvalitatívne nadviazať na svoju prvú knihu, presný opak sa stal pravdou n Ba čo viac, najlepším možným spôsobom na ňu nadväzuje a znovu rieši silný problém s vyrovnaním s vlastnou minulosťou, ktorú zomkýna istá nadindividuálna vec –
spoločná história Rusínov a priestor s nimi spojený n Podobne ako v debute
aj tu zohráva dôležitú úlohu cesta, putovanie odniekiaľ niekam, stretávanie
„náhodných okoloidúcich“, kvetnatosť Krajňakovej poetiky zahnaná do takej
krajnosti, že niekedy môže navodzovať istú kostrbatosť, no aj tu treba prijať
autorove pravidlá hry, ak si čítanie chceme užiť n Možno to celé nazvať alegóriou, autorovým cieleným poukázaním na to, že niektorých základných ľudských vlastností sa človek nezbaví vôbec, bez ohľadu na časové hľadisko a archetypálny boj dobra a zla, pomsty a odpúšťania, nevery a lásky ho budú prenasledovať kdekoľvek n Množstvo nejasností, s ktorými sa v texte stretávame,
napovedá, že isté pocity a okolnosti nemožno zaznamenať s takou exaktnou
intenzitou, s akou ich možno zažiť n Vyrovnanie s touto úlohou je docielené
osobitým autorským štýlom, ktorý opätovne kladie na percepciu čitateľa veľké
nároky n Entropia, teda akási neusporiadanosť systému či chaos, ako napovedá názov knihy, nebude disponovať silnejšou dejovou líniou, čo sa – podobne
ako to bolo v predchádzajúcej knihe – ukáže skôr ako jej výhoda, nie deficit n
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ANTON BALÁŽ
LEN JEDNA JAR
ALBERT MARENČIN –
VYDAVATEĽSTVO PT,
BRATISLAVA 2013
L A D I S L AV Č Ú Z Y

Prozaicky akceptovateľne spracovať historickú tému nie je vôbec jednoduché. Azda
ešte zložitejšie je písať o udalostiach, ktoré sa stali históriou a majú množstvo svedkov, čo ich zažili. Jednou z takých tém,
prekvapujúco doteraz neveľmi často spracovávanou v slovenskej literatúre, sú udalosti tzv. obrodného procesu v roku 1968
a najmä udalosti, ktoré nasledovali.
Skúsený prozaik Anton Baláž sa tejto témy nezľakol a ponúka čitateľovi svoj
najnovší román s názvom Len jedna jar,
v ktorom sa pokúsil evokovať atmosféru
a do určitej miery aj problémovosť tohto
diania.
Jeho román má jednoznačne ohraničený časový priestor. Začína sa zmienkou
o odvolaní prezidenta Československej
socialistickej republiky Antonína Novotného, teda januárom 1968, a nástupom
novej garnitúry komunisticky orientovaných politikov pod vedením Alexandra
Dubčeka a končí sa dobre známym príchodom vojsk tzv. spriatelených armád,
ktorý zapríčinil, že Česi aj Slováci žili pod
silným politickým tlakom Sovietskeho
zväzu a najmä komunistickej ideológie
slovenské pohľady 6
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ďalších viac ako dvadsať rokov. O tejto
fáze vývinu našej spoločnosti sa v románe už nehovorí.
A. Baláž napísal spoločensko-politický román, v ktorom zostávajú historické
fakty len vonkajším rámcom evokovania
individuálnych osudov. História sa však
z jeho románu nestratila, pozorný čitateľ
by mohol poukázať na množstvo historických faktov, ktoré autor do textu zakomponoval. Anton Baláž však priveľmi
nepolitizuje ani výraznejšie nenaznačuje,
že v tomto čase nešlo politikom o zlikvidovanie nadvlády komunistickej strany,
ale najmä o jej obrodu, ako sa často hovorilo, o socializmus s ľudskou tvárou.
To treba zdôrazniť, pretože politické vedomie predovšetkým dnešnej mládeže
je veľmi slabé a aj táto skutočnosť môže
spôsobiť, že väčšina mladých čitateľov, ak
vôbec budú čítať tento román, bude ho čítať tak trochu prvoplánovo cez osudy dominantných postáv (a azda aj v konfrontácii s vlastnými zážitkami z roku 1989,
no vtedy už išlo ľudsky i politicky o niečo
iné).
Historické fakty, interpretácie politického diania a spomienky, to sú rozličné
veci. Som presvedčený, že Baláž sa usiloval akceptovať historické fakty. Hodnotiť, či sa mu to podarilo alebo nie, je skôr
úloha historika ako literárneho kritika.
Je zrejmé, že si veľmi dobre uvedomoval,
že píše najmä fiktívnu, dynamickú prózu,
plnú zvratov a neočakávaných situácií, sa125
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mozrejme preto, aby bol román dobre čitateľný. Tento cieľ sa mu podarilo splniť.
Dokonca som presvedčený, že sa za množstvom na prvý pohľad neznámych postáv
(nemám na mysli jednoznačne pomenovaných historických aktérov) skrývajú aj
konkrétne osobnosti dobového literárneho a kultúrneho života. To však asi nie je
to najdôležitejšie.
Baláža je možné nazvať spisovateľom,
ktorý poetologicky je najbližšie k realizmu. Takže aj jeho posledný román by bolo
asi potrebné čítať s využitým realistického
interpretačného kódu. Či je potrebné uvažovať o pravdivosti a objektivite opisovania jednotlivých dobových epizód, je už
do určitej miery problém. Jedno je však
isté, do prvého plánu sa dostáva autorské
úsilie evokovať atmosféru medzi bratislavskou vysokoškolskou mládežou z prvej polovice roku 1968. Dej románu sa
odohráva najmä v Bratislave, často v priestore Filozofickej fakulty UK, a čo je menej dôležité, v priestore internátu Horský
park.
Z množstva postáv Baláž veľkú pozornosť venuje približne šiestim, pričom
ich spoločenské zaradenie má výrazný
sociologický podtón. Autor sa teda usiloval predstaviť osudovo spätú skupinu
mladých ľudí, ktorých údely je možné
interpretovať v individuálnej psychologicko-sociálnej rovine, ale majú aj zovšeobecňujúcu intenciu.
Anton Baláž vytvoril v románe množstvo komplikovaných individuálnych postáv a vzťahov, ktoré sa odvíjajú od konkrétnej politickej situácie v roku 1968,
no ktoré sú psychologicky i sociologicky
a spoločensky dokresľované prostredníctvom reminiscencií. Všetky postavy spája, v rôznej intenzite, zažívaný odpor ku
komunistickej ideológii a najmä k jeho
126
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politickému nositeľovi, teda Komunistickej strane Sovietskeho zväzu. Samozrejme, dej nemá zmysel reprodukovať, tak
sa pokúsim zamyslieť nad charakterom
dominantných postáv. Prostredníctvom
ich príbehov autor evokuje aj svoj postoj
k danej dobovej udalosti.
Rozprávanie sa začína in medias res.
Čerstvý absolvent filmovej réžie Štefan Jašík, vyznávač poetiky cinéma-vérité, prichádza do internátneho rozhlasového
štúdia, aby šokoval jeho redaktorku Pelageju Nilovnu správou o odstránení prezidenta Novotného a rozšíril ju internátnym rozhlasom medzi študentov. Štefan
Jašík je epicky najdôležitejšia postava
románu, prekonávajúca najvýraznejší vývin. Zdá sa mi však, že jej nosnosť je trošku preexponovaná. Jašík je šíriteľom nových myšlienok a dobovo originálnych
postojov. Je to človek, ktorý má veľkú perspektívu. Stal sa pomocným režisérom pri
nakrúcaní celovečerného filmu s historickou témou Generálova podmienka. Má
krásnu milenku, ktorú celkom nezakryte
presadzuje (ťažko povedať, či to bolo vtedy možné), ale najmä chce zachytiť pravdu. Tu sa od počiatku objavuje aj skrytý
ironický prístup, ktorý je prítomný na viacerých miestach románu.
Jašík si zadováži ručnú kameru, ale
miesto toho, aby zachytával pravdu, postupne čoraz častejšie filmuje štylizovanú
skutočnosť. Natočené epizódy predáva
agentovi rakúskej televízie. V popredí sú
peniaze, až potom pravda. Napokon, keď
mu odoberú ručnú kameru, pretože sa
pokúšal filmovať zamaskovaných sovietskych vojakov, vcelku ľahko „sľúbi“, že
bude konať tak, ako si to vedenie želá. Teda, prezentuje konformný prístup, typický pre množstvo slovenských intelektuálov v čase normalizácie.
slovenské pohľady 6

20. 5. 2014 12:34:09

Jeho milenka Renáta, študentka herectva, je postava, o ktorej azda ani nie je
potrebné hovoriť. Spomínam ju len preto,
lebo intelektuálne i citovo reprezentuje
prázdne ambiciózne ženy, ktoré sa objavili po revolúcii 1989 a sú typickejšie skôr
pre dnešok ako pre rok 1968.
Rozhlasová redaktorka v internátnom štúdiu Pelageja Nilovna je dosť vykonštruovaná postava. Ruska, ktorá žije
pohodlne ako osoba politicky „preverená
a spoľahlivá“ na Slovensku, pretože jej
pomáha mýtus o otcovi, ktorý hrdinsky
padol na barikádach pri oslobodzovaní
Prahy. Podľa oficiálnej verzie ho zabili
fašisti. Až teraz sa dozvedá, že tohto intelektuála-vedca, ktorý spolu s rodinou
ušiel zo Sovietskeho zväzu, zabili Berijovi
ľudia, čo zatýkali a vraždili ruských emigrantov na území oslobodenom Červenou
armádou. Problematickosť tejto postavy
je najmä v tom, že dlho verila v charakternosť sovietskej ideológie, dokonca ani
matka jej nepovedala pravdu, pretože by
potom dostatočne nemilovala Sovietsky
zväz. V čase diania príbehu sa prispôsobuje situácii, je determinovaná intelektuálne aj svojou nerozvinutou sexualitou.
Jej pokus o rehabilitáciu otca, dokonca
prostredníctvom sovietskeho konzulátu,
je naivný a nereálny. V čase, v ktorom sa
odohráva príbeh, to určite nebolo možné.
Menej výrazná, ale epicky rovnako
dôležitá je postava Pala Paliča, neúspešného básnika, francúzštinára, ktorý sníva
otcov sen, že rodine vrátia pôdu a on sa
stane bohatým statkárom v regióne svojho milovaného východného Slovenska.
Daniel Fanta, študent vedeckého komunizmu, ktorý študuje túto disciplínu
najmä preto, aby dokázal jej nevedeckosť,
má význam najmä ako epický partner zaujímavej, ale takisto vecne problematicslovenské pohľady 6
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kej postavy rakúsko-slovenskej maliarky
židovského pôvodu Anity Beckerovej
Schwarzovej. Tá prišla do Bratislavy z Paríža, aby tu študovala „erotiku revolúcie“.
Jemná mladá žena sa ubytuje v exkluzívnom byte svojho strýka, ktorý odišiel
legálne v roku 1949 do Ameriky, no keďže platil nájomné v dolároch, byt mu komunistický režim v päťdesiatych rokoch
nezobral... Anita je svojrázna postava,
okrem štúdia erotiky revolúcie a vlastnej
nežnosti má cieľ vystavovať svoje klonované akty formou performans skombinovaným s body artom. Malo by to byť presadzovanie modernej výtvarnej tendencie,
no zároveň aj prejav slobody vyjadrenia.
Dokonca sa jej to v uvoľnenej atmosfére
podarí. Je však frustrovaná minulosťou.
V koncentračnom tábore zavraždili jej
brata, jednovaječné dvojča Dávida. Prenasleduje ju nielen jeho smrť, ale nevie
sa zbaviť predstavy jeho chlapčenského
tela. Teraz kreslí mužské „bezpohlavné“
akty ako prostriedok akejsi obrany proti
vlastnej frustrácii.
Nie som detailista, ale celkom mi nevychádza, ako si mohla spomínať na telo
zavraždeného brata vo vzťahu k mužom
asi o dosť starším, ako bol Dávid v čase,
keď bol zavraždený. Kreslila aj útlejšie,
no predsa mužské telo študenta, intímneho priateľa Daniela Fantu. Netreba však
uvažovať nad takýmito detailmi. Román
má atmosféru evokujúcu ošiaľ optimizmu
vyvierajúci z viery v premenu spoločnosti
a v slobodnejší život.
Trochu sa mi nezdalo výrazné preferovanie erotiky v živote vysokoškolskej
mládeže. Uvoľnenejší sexuálny život mal
byť symbolom spoločenskej slobody. Na
druhej strane, pre pamätníkov bude určite zaujímavejšie evokovanie Bratislavy
šesťdesiatych rokov, ktoré je vydarené.
127
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Podobne sa u týchto čitateľov objavia spomienky na hudobné hity, ktoré vytvárali
atmosféru ich mladosti...
Román má vtipnú a vydarenú pointu.
Filmový stan filmárov prepadnú sovietski
okupanti a myslia si, že dobové zbrane
z revolúcie 1848 sú zbraňami novej revolúcie. Takmer všetkých prítomných zavraždia, ale Peggy N. (zmodernizované
meno Pelageji Nilovny) začne spievať Sojuz nerušimij, všetci sa pridajú a vojaci sa
postavia do pozoru. Je to absurdné, ale
vtipné.
Román Antona Baláža Len jedna jar
sa dobre číta, je napísaný bez hluchých
miest, no o tom, či sa stane akceptovaným
vo vzťahu k evokovanej skutočnosti „obrodného procesu“ roku 1968, nie som celkom presvedčený. Verím, že osloví staršiu
čitateľskú generáciu, ktorá si zaspomína
a pouvažuje. Ako budú reagovať mladší
čitatelia, netuším.

MIRO BIELIK
KALEIDOSKOPIS – ZÁPLAVA
MATICA SLOVENSKÁ,
MARTIN 2013
VINCENT ŠABÍK

Písanie sa začína čítaním. „Čítanie je dych
duše... Čítajte, aby sme mohli písať!“ vyzýva nás vo svojom Denníku svetoznámy
spisovateľ Sándor Márai, ktorý sa v rámci podujatí Európskeho hlavného mesta
kultúry svojimi knihami vrátil do rodných
(tentoraz už slovenských) Košíc. Písanie
nás drží aj nad vodou, chráni nás pred
záplavami doby, ktoré sú čoraz agresívnejšie. Všetko naznačuje tomu, že podobnú skúsenosť priam demonštruje rovnako
náš súčasník Miro Bielik, spisovateľ – „pi128
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sár“ –, ktorý sa svojou najnovšou knihou
Kaleidoskopis – Záplava takmer nezadržateľne prediera aj cez tie naše dnešné
záplavy. Nielen vzdoruje, ale sa ich aj pokúša tvorivo prekonávať. Už preto si zasluhuje našu čitateľskú pozornosť.
Literárny kritik, ktorý sa, na rozdiel
od takto nezaťaženého čitateľa, má pokúsiť aj písomne vyjadriť svoj čitateľský
zážitok a skúsenosť, vždy musí prekonať
určité rozpaky vlastnej odlišnosti a nedostatočnosti, ak má stručne vystihnúť obsažný literárny text druhého autora, ktorého prednosti vidí v nastoľovaní pálčivých otázok človeka v čase a priestore
a jeho vlastný tvorivý výkon vidí v diferenciácii a spájaní záplavy detailov, ktoré
môže len ťažko povrchne a letmo obsiahnuť. Mohol by ich azda iba citovať, ako to
robí aj sám autor vychádzajúci z myšlienok a ideí textov druhých a takto aranžuje – postmodernisticky hovoriac – vlastnú
intertextualitu, ktorá tvorí originálny prvok integrácie intelektuality a epiky, nie
na poslednom mieste kompozície fragmentárnosti – ako jej prekonávanie, v ktorom je azda aj hlavný prínos „multi-dvojrománu“ Kaleidoskopis nášho autora.
Nejde o nijaké duchaplné pointy kaleidoskopických labyrintov, ale o programované tvorivé úsilie, ako ho naznačuje portál knihy s imperatívom „Pisár, píš!“ (ktorý by sme si mohli doplniť výzvou: Čitateľ,
čítaj!), a epilogické (veľavravné) Mnohorečenie. Tu sa stretávajú vnútorný svet
spisovateľa so spoločenským (ako to vizualizuje návrh titulnej strany Igora Štrbíka). Vďaka synchronizačnému talentu autora takto čitateľ dostáva možnosť nazrieť
do priepastných trhlín krízového vývinu
našej skutočnosti, uvedomí si jej diverzie, vôbec zástoj literatúry na formovaní
sebavedomia, usporadúvania chaotickej
slovenské pohľady 6
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tváre reality a kultúrnej krízy, bez ktorého dnešná záplavnosť prejavov chutí ako
riedky čajík.
Spisovateľ – pisár, ako hovorí rozprávač – koncipuje texty z „úlomkov myšlienok a slov“ a vie, že veľké príbehy sa už
rozpadli, a uvedomuje si faktory, ktoré sa
o to pričinili, ale bytostnú potrebu „ príbehu človeka“ nenahradí nijaká technológia. Preto neverí, že literatúra zomrela,
a verí, že bude žiť aj jej čitateľ. Už preto
sa oplatí prečítať si „románové novely“
Mira Bielika. Vie totiž do epického sveta
zamiešať vždy aj čosi bytostné z ľudskej
skutočnosti a z reality nášho sveta, a tak
v čitateľoch prebúdza schopnosť čítať jej
znaky a významy.

PAULA SABOLOVÁ
PRIAME LETY DO NEBA
REGENT, BRATISLAVA 2013
BYSTRÍK ŠIKULA

Kniha Pauly Sabolovej Priame lety do
neba je zbierkou deviatich próz, ktoré by
na prvý pohľad, vzhľadom na svoj rozsah,
mohli byť kratšími či dlhšími poviedkami.
Žánrom, od ktorého očakávame lineárne
vyrozprávanie jedinej či jedinečnej udalosti bez významnejších ťažiskových odbočiek mimo ústrednej línie. Zovretý text
podriadený myšlienke a najmä nápadu
– veď poviedka je predovšetkým nápad.
Za žánrovo najtypickejšiu by sme z tohto
hľadiska mohli pokladať prózu Vierkin
spolužiak, ktorá však väčšmi ako z pointy
prekvapujúcej iba pre nepozorných čitateľov ťaží z tragikomickej situácie načrtnutej niekoľkými ťahmi a z toho, ako si
s ňou autorka poradí, ak nechce prekročiť
hranicu vierohodnosti. A, pravdaže, neslovenské pohľady 6
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pokaziť nápad podčiarkujúci nerovnosť
modelového stretnutia dôchodcov a podvodníka, ktorému naletia, gaunerovi, ktorý v nových ponovembrových spoločenských podmienkach zneužíva ľudskú slabosť a prostoduchosť, dôveru a naivitu.
Nie náhodou sa toto stretnutie staroby
s mladosťou a úprimnosti s pretvárkou
končí uvedomením svojho položenia, situácie: „Bože, akí sme už hlúpi a starí.“
Prózy Pauly Sabolovej sú naozaj prózami hraničných, existenciálnych situácií.
Tie sa však vo väčšine prípadov stávajú
len ich horizontálnym rámcom, spúšťacím mechanizmom rozprávania, ktoré sa
presúva do vertikálnej roviny. Jeho dôležitosť a význam, hĺbka a ukotvenie.
Do takej miery, akoby išlo o tematický
priestor a záber novely či románu. Tam,
v prekvapujúco dlhých a obsažných „odbočeniach“ od načrtnutej línie príbehu,
sa väčšina próz zaľudňuje, tam autorka
rozdeľuje úlohy, tam sa udeje to podstatné, čo jej postavy dovedie na koniec cesty.
A nás na začiatok rozprávania.
Ak sa však jeho ťažisko presúva z horizontálnej roviny do roviny vertikálnej, ťažko môžeme hovoriť o odbočeniach, skôr
o kompozičnom princípe a autorskom zámere, o úmyselnom sujetovom prevrstvení. Radšej teda hovorme o spomínaných
hraničných, existenciálnych situáciách.
Bývalá učiteľka, cestujúca po tridsiatich piatich rokoch do rodiska na pomaturitné stretnutie (Polnočný rýchlik), napríklad takto uvažuje: „A vôbec, ako vieme, či
všetci, čo sa potĺkame po tomto svete, takisto nie sme dávno mŕtvi a iba nerozumieme
premene medzi životom a smrťou.“ Próza
síce má magickú rekvizitu, ktorú Sabolová prenáša z reálneho sveta do ireálneho
(spomienkového, snového) a naopak (pozri plášť starnúcej hrdinky so zvädnutou
129
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jabloňovou halúzkou z čias jej mladosti
vo vrecku), no je to naozaj iba rekvizita,
osvedčený prostriedok na vyjadrenie intenzity spomienky, sna, lebo postava, ktorá autorku v príbehu zastupuje, len charakterizuje svoju situáciu. Obrazne, výstižne. Rekvizitou je mimochodom aj mesiac
s hollywoodsky strieborným svitom pri
dotyku s mladosťou („Ako herečka z amerického filmu sa mu dotkla kravaty.“) alebo ako kulisa staroby „slnko mŕtvych“.
V čase medzi láskou a smrťou.
A tak spolu s autorkou sledujeme prelet „sladkého vtáka mladosti“ jej postáv do
blížiaceho sa zabudnutia, spolu s ňou vnímame, ako veľmi sa za ten čas veci zmenili. Na nepoznanie iná krajina, na nepoznanie iní ľudia. Ale prečo je to tak, prečo
to tak vidíme, to nesúvisí len s rokmi,
čo im pribudli, s ich sklamaniami a prehrami. Detstvo a mladosť sú v Sabolovej
chápaní a autorskom vierovyznaní aj tóninami s jasnými predznamenaniami a tušenými kadenciami, závermi, ktoré sa v jej
interpretácii ozývajú už na začiatku.
Kde je teda začiatok a kde koniec príbehu – príbehov?
Ich východiskové rámce sú dramatické už pocitom sklamania postáv z nenaplneného života, smerujúceho do svojho
cieľa ako polnočný rýchlik prechádzajúci
krajinou. Každá z nich akoby sedela vo
vlaku na nesprávnej koľaji, lebo kedysi
dávno ktosi prehodil výhybku na trati,
ktorá im bola určená. „S týmto Karolom,“
hovorí autorka v próze Dierka v opone,
„Klára žije i nežije, spí i nespí, býva i nebýva.“ Alebo ináč v próze Mačacia odysea: „Noro je jej manžel-nemanžel.“ Ak sa
teda budeme držať spomínanej obraznosti, môžeme povedať, že každá próza má
takúto dierku v opone, cez ktorú možno
nazrieť do minulosti (detstva, mladosti,
130
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zrelého veku) a pochopiť, kto vyšiel zo
strážneho domca pri trati, ktorý nie je naším výmyslom, ale jednou z autorských
kulís, a prehodil výhybku. Uvedené citáty
sú spoločným menovateľom jednotlivých
próz.
Ďalší a ďalší pokazený, zmrzačený život. Žena opierajúca sa o barlu (Polnočný
rýchlik), žena s nádorom v hlave (Dierka
v opone), zomierajúci otec či manžel-nemanžel (Kde a s kým si bola, Mačacia odysea, Priamy let do neba), mŕtvy manžel
a otec (Čierny oblek a biele tenisky). Akoby už aj tak toho nebolo dosť! Toho trápenia pred odchodom, vôbec všetkého, čo
postavám nadelil osud.
Mohlo by to byť až melodramatické
a sentimentálne, keby autorka píšuca
o smútku, trápení a žiali nepoznala život
v celej jeho zložitosti a ambivalentnosti
a opakovane nás ním nepreviedla so zastávkami na jeho kľúčových, existenciálnych etapách. Sústredená pritom aj na
zdanlivo bezvýznamný detail, motív, motivickú líniu. Všetko je podriadené autorskému zámeru, všetko môže byť dôležité.
Vo všetkých výstavbových rovinách textu
– tematickej, kompozičnej a jazykovo-štylistickej. Vrátane kontextových konotácií
a autorskej reflexie, ich obojstranného
priemetu na časovej osi, časovo-priestorových súradníc textu. Pritom nie je podstatné, kde sa potvrdzuje pravda. Osobná
alebo neosobná, priznaná alebo nepriznaná, očividná alebo zašifrovaná. Stačí, že
sa potvrdzuje.
V neposlednom rade sa Sabolová úspešne vyhýba melodramatickému či sentimentálnemu zveličovaniu a skresľovaniu svojím naturelom a poetikou. Napriek
tomu, že jej pohľad na život nie je radostný, skôr žalostne trpký a skeptický (vie hádam o všetkých jeho surovostiach), vždy
slovenské pohľady 6
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zostáva nad vecou a drží si od každej
postavy odstup. Využívajúc prvky čierneho humoru a irónie, satiry a komédie, sarkazmu a paródie. A hoci vie byť vo svojich smutno-smiešnych, neraz až groteskných príbehoch britká a presná vo výpočte ľudských zlyhaní a omylov, nerobí to so
zaujatosťou, ale s vystopovateľnou empatiou a účasťou. Veď zakaždým ide o vážne
témy, v ktorých sa riešia základné veci
človeka, texty, za ktorými cítime pozitívnu hodnotovú hierarchiu vyjadrenú per
negationem.
Nezostáva mi iné, ako dodať, že autorka vďaka svojej hlbokej ľudskej i profesionálnej skúsenosti presne pomenovala pocity človeka v hraničnej, existenciálnej situácii, hľadajúceho na sklonku
života zmysel svojej cesty, ľudského bytia a údelu vôbec. A to je v čase bulváru
a všeobecnej devalvácie hodnôt cenný,
povšimnutiahodný krok.

ROMAN BEŇO
VRSTVENIE
MATICA SLOVENSKÁ,
MARTIN 2013
MARTIN ŠTREBA

Trnavčan Roman Beňo sa v priestore slovenského literárneho „podhubia“ pohybuje pomerne dlho. Je laureátom viacerých
literárnych súťaží, niekoľkokrát publikoval časopisecky. Trochu neskôr, ako je
bežné, prichádza pred čitateľov s debutovou zbierkou Vrstvenie. To, že Beňo debutuje v zrelšom veku, je azda najvýraznejšie spôsobené najmä aktuálnymi publikačnými (ne)možnosťami debutantov, na
druhej strane je nezamýšľaným prínosom
skutočnosť, že ide o texty vyzretého auslovenské pohľady 6
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tora, čo sa prejavuje v charaktere básní
v jeho zbierke.
Už samotný názov Vrstvenie dokazuje snahu o precíznu výstavbu debutu
a prístup k zbierke ako ku koncepčne
uzavretému a primerane homogénnemu
literárnemu tvaru. Veľa napovedá aj obálka knihy, na ktorej je zobrazené niečo
ako nekonečné zrkadlovo vrstvené alebo
takpovediac sústredné okno, ústiace do
chrbta amorfnej postavy. Analogickým
spôsobom je potom možné chápať aj motív vrstvenia v samotnej zbierke, ktorá je
tematicky rozdelená do troch častí: Terra
intacta, Naľavo od nej, Na opačnej strane tváre. Mohli by sme povedať, že deliacu čiaru týchto menších celkov tvorí
spôsob, akým je v jednotlivých básňach
tematizovaná mimotextová skutočnosť,
poskytujúca matériu pre básne, resp. aké
je postavenie autorského subjektu k tejto
skutočnosti. Beňo postupne vrství témy
básní tak, že v prvej časti ide najmä o reflexiu sveta okolo, stojaceho akoby mimo
autorský, lepšie povedané lyrický subjekt
(aj keď tieto dva pojmy nie sú ekvivalentné, v tomto prípade je také zjednodušenie
akceptovateľné). V tejto fáze autor najmä
pomenúva, k silnejšej reflexii prichádza
v druhej časti zbierky. Tu už samotný názov prezrádza autorský variant intímnej
lyriky, reflexie vzťahu muž – žena. Dominantne je prítomný pocit istej disharmónie na osi ty – ja. Táto disharmónia plynie najmä z nenaplnenosti vzťahu či zo
vzťahu. V tretej časti ide o vnútornú sebareflexiu.
Pri koncipovaní knihy akoby išlo o kladenie a prehlbovanie vrstiev skutočnosti, o skúsenosti subjektu s realitou a so
schopnosťou o tejto realite vypovedať. Beňo sa takto prepracuje od objektívneho
cez subjektívne k všeobecne platnému,
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a to najmä v tretej časti zbierky. V tejto
– najvýraznejšej – časti prechádza od reflexie seba samého k širšej výpovedi presahujúcej limity alebo platnosť len osobnej výpovede. Ide o introspektívne básne
„zrkadliace“ primárne svet autora. Práve
cez túto subjektívnu skúsenosť nadobúdajú vo svojej aktualizácii cez skúsenosť
čitateľa všeobecnejšiu platnosť (čo je nakoniec znakom kvalitnej básne, posun od
osobného k univerzálnemu).
Neúmyselne, ale symbolicky v tomto
kontexte pôsobia aj prvé a posledné verše
zbierky. Prvá báseň Časostroje sa začína
veršom „V dome praská jednočlenné ticho“
a v básni Bez tváre, ktorá je poslednou
v zbierke, sa ako ozvena opakujú verše
„Rozišla sa so mnou moja tvár“. Akoby sa
takto špirálovo uzatváral priestor výpovede autora a jeho textov. Aj keď ostáva
v rovine pomenovania osobnej skúsenosti, existenciálny charakter vypovedaného
sa mení. Podobne sa však mení aj sila
(vnímaná prostredníctvom autenticity)
básnickej výpovede. Básňam v úvodnej
časti je možné občas vytknúť, že sú viac
reflexiou intelektuálne skonštruovanej reality ako reality autenticky vnímanej. Nie
nevyhnutne zažitej, ale aspoň primeranej
životným skúsenostiam autora. Iste sa
teraz dopúšťam „podpásovky“ voči autorovi, keď uvažujem o takejto autenticite
v predkladaných básňach (uvedomujem
si, že z tohto pohľadu nazerať na básne je
irelevantné, autor je predsa barthesovsky
mŕtvy!). Je však evidentné, že intenzita
čitateľského zážitku je najsilnejšia vtedy,
keď Beňo opúšťa (historickú, archetypálnu) realitu okolo seba a dominantným sa
stáva ja-subjekt.
Hodnotovo aj motivicky zbierka Vrstvenie vyrastá z tradičných hodnôt. U Beňa je podstatný aj identifikovateľný etic132
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ký postoj. Z estetického tvaru uňho jednoznačne vykryštalizuje pomenovateľná
etická hodnota. Nerezignoval na schopnosť básne pomenovať alebo vytvoriť svet
aj z týchto kategórií. Jednoznačný etický
príznak však neznamená plané moralizovanie, ale to, že isté hodnoty sú trvalé
a overené časom. V týchto intenciách ide
o to, že spomínaný etický apel je akoby
automaticky bytostnou podstatou daného
momentu; autor neupozorňuje, nemoralizuje. Z týchto skutočností potom plynie aj
výraznejšie používanie istých archaickejších slovno-tematických rekvizít („lačnú
dedinu okríklo kľakanie, spod hromničnej
periny...“).
Spôsob, akým autor rozohráva svoju
básnickú výpoveď, nie je nepodobný už
skôr variovanému otváraniu okna vtedy,
keď človek potrebuje kontakt so svetom
okolo, metaforicky sa nadýchnuť. Básne sa
často začínajú načrtnutím priestoru alebo stavu vecí, prípadne anticipujú problém. Šírka konotačného priestoru je rôzna, niekedy autor takmer priamo pomenuje vyústenie, inokedy len naznačí alebo
opíše skutočnosť a jej už spomínaný etický príznak riadi možnú recepciu...
Ak povieme, že Beňo nerezignoval na
báseň ako na výpoveď aj o hodnotách, je
nutné dodať, že nerezignoval ani na estetické tvarovanie básne. Detailne a šetrne
pracuje so slovom. Báseň je založená na
jeho sile a kvantitatívne skromnom geste,
nie na textovej špekulácii. Jeho básne sú
výrazne metaforické, ale metaforu nestavia z komplikovaných a komplexných oblúkov. Jednoduchým asociatívnym a objavným pomenovaním skutočnosti stavia
precíznu estetickú a najmä esteticky produktívnu výpoveď.
Jednou z možných výhrad k básňam
môže byť prítomné isté staromilstvo a ich
slovenské pohľady 6
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citeľný rurálny charakter. Je to však spôsobené spomínaným inšpiračným načrením do priestoru rokmi overených hodnôt
(a autorov či tradície, ktorú ho predstavujú...). Nemožno povedať, že ide o statický
svet. Beňo integruje do textov tradičné
súvzťažnosti so zážitkom zo súčasného
sveta, nevyhnutne pritom musí kolísať
na hranici medzi tradičným a moderným.
Pohyb po tejto hranici je potom, prirodzene, viac či menej kolísavý.
Prekvapivo organicky do zbierky zapadli aj ilustrácie – koláže trnavského patafyzika Pera Le Kveta. Najmä preto, že
ich surrealita je veľmi citlivo dávkovaná
a ich konotačný priestor značne korešponduje s textom.
V každom prípade bude zaujímavé
sledovať, kam bude schopný Roman Beňo
svoju autorskú výpoveď a jej estetický
tvar posunúť. Najväčšiu pascu si vytvoril
sám autor charakterom vlastnej poetiky,
je to pasca možného vyčerpania tvorivej potencie poetiky, ktorú predstavuje
zbierka Vrstvenie. Hrozí nebezpečenstvo
opakovania podobných motívov, nebezpečenstvo toho, že z tradičného sa stane
anachronické. Tieto úvahy však patria budúcnosti.

SAMUEL BOLDOCKÝ
SVEDECTVO DOBY
ZOSTAVIL A DOSLOV NAPÍSAL
ADAM SVETLÍK
SLOVENSKÉ VYDAVATEĽSKÉ
CENTRUM,
BÁČSKY PETROVEC 2013
E T E L A FA R K A Š O VÁ

Slovenské vydavateľské centrum v edícii
Živý prúd k jubileu popredného literárslovenské pohľady 6
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neho kritika, jazykovedca, prekladateľa,
editora a pedagóga Samuela Boldockého
(nar. 1943) pripravilo rozsiahlu knižnú
publikáciu obsahujúcu autorove vybrané
literárnohistorické, literárnokritické štúdie, esejistické, ako aj príležitostné texty,
ktoré naznačujú jeho vedeckovýskumný
i pedagogický profil na priereze viac ako
troch desaťročí.
Ako na to v zasvätene hodnotiacom
doslove poukazuje Adam Svetlík, Boldocký postupne prechádzal od lingvistickej
orientácie (venoval sa najmä komparatívnemu výskumu slovenského a srbského
jazyka) k literárnokritickému výskumu,
ktorému ostáva verný dodnes. O ustálenosti jeho profesionálneho záujmu svedčí
aj vernosť niektorým kľúčovým témam,
z nich azda najvýraznejšie zastúpenou po
celý čas ostáva téma „lokálneho koloritu“
literárneho diela (inak povedané, téma
viacrozmernej viazanosti literárneho diela na charakteristické určenosti geografického a kultúrno-duchovného prostredia). Hlbokú mieru osobného stotožnenia
s touto témou dosvedčil autor nielen teoretickými návratmi k nej v štúdiách, ale aj
jej povýšením na leitmotív či na kritérium
pri zostavovaní antológie poézie vojvodinských Slovákov Rodiskom oprstenkovaní (2010) a antológie prózy Putá zeme
(2011). Ako metodologicky relevantný
princíp je vzťah autora – diela – prostredia prítomný aj v ostatných autorových
prácach, či už ide o knižné práce Podnety a úskalia slovenskej literatúry v Juhoslávii (2003), Literárne reflexie (2004)
alebo Kroky a stopy v kultúre a literatúre
vojvodinských Slovákov (2010), aby som
spomenula aspoň niektoré. Dodám ešte,
že pre Boldockého sa nosnou témou stáva
aj vzťah prostredia a literárnej postavy, čo
dokumentujú viaceré texty zaradené do
133

20. 5. 2014 12:34:10

recenzovanej publikácie. Uvedený vzťah
autor sleduje na príkladoch vybraných
próz slovenskej vojvodinskej literatúry,
presvedčený o dôležitosti reflektovať sociálnu determinovanosť človeka-jedinca,
ktorá je v tejto literatúre ukotvená a ktorú Boldocký hodnotí najmä vzhľadom na
posledné desaťročia ako jej inovačný prvok. Tým sa Boldocký stavia jednoznačne
kriticky aj k pozícii „filozofických robinsonád“, v ktorých sa indivíduum izoluje jednak od prírodného, jednak od sociálneho
prostredia ako úplne autonómna a nezávislá bytosť. Ontologickým základom
Boldockého literárnokritického postoja je
presvedčenie o človeku ako o vzťahovej
bytosti (v zmysle vzťahov k obom druhom
prostredia).
Už pri letmom listovaní v knihe Svedectvo doby zistíme, že hoci plejáda autorských osobností, ktorým kritik venuje
pozornosť, je vskutku široká, predsa len
rád sa vracia najmä k niektorým z nich,
prvenstvo tu azda patrí poetovi, esejistovi
Paľovi Bohušovi, ktorý sa mu stal témou
viacerých štúdií. Hneď v úvodnej sa autor sústreďuje na reflexiu prvkov irónie,
vtipu a dôvtipu v Bohušovej poézii, konštatujúc, že tieto sú „v samej genéze básne“, vyjadrujú citový vzťah k jednotlivým
motívom, no „nie sú funkčne zamerané na
zosmiešnenie označeného“ (s. 8). V rozsiahlej štúdii Básnik vojvodinských Slovákov a údajný „velezradca“ Paľo Bohuš
autor identifikuje hlavné motívy a témy,
všíma si reflexívnosť, filozofickosť poetovho diela a sleduje vzťah lokálneho a univerzálneho, ako sa prejavil vo viacerých
rovinách tvorby, zároveň zdôrazňuje tesné prepojenie žitého a písaného (o Bohušovej poetike hovorí ako o „poetike nažitého“ – s. 138). K tomuto poetovi sa autor
vracia (čo len okrajovo) v štúdii Podnety
134
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a úskalia poetiky rurálneho lokálneho koloritu, v ktorom zdôvodňuje potrebu prehodnocovať tento typ poetiky (niektorými kritikmi vnímaný ako zastaraný) ako
rovnocennú súčasť slovenskej literatúry,
ale okrem iného aj v štúdii venovanej podobnej téme – „inferiórnosti“ slovenskej
vojvodinskej literatúry. V poslednej uvedenej – odvolávajúc sa na Bohuša – autor
rozvíja tézu, že to, čo sa nazýva „literárna
provincia“, nie je a vôbec nemusí byť epigónstvom literárneho centra (s. 76).
Na nejednotné názory pri hodnotení diela Vladimíra Hurbana Vladimírova poukazuje Boldocký v štúdii, v ktorej
z vlastnej kritickej perspektívy odhaľuje
„sporné, respektíve nedostatočne motivované miesta“ v niektorých jeho drámach, robí tak v presvedčení, že je to najlepší spôsob, ako si vyrovnať dlhy voči spomínanému dramatikovi (s. 19). Ďalšími autorskými osobnosťami, ktoré Boldocký kriticky skúma, sú napríklad Ján Čajak, Michal
Godra, Andrej Ferko, Viera Benková, Michal Babinka, Ján Kopčok, Juraj Tušiak,
Ján Čajak ml., Michal Krivák, Pavol Grňa,
Ján Labáth, Miroslav Demák, Víťazoslav
Hronec, Zlatko Benka, Miroslav Dudok,
Zoroslav Spevák, Michal Ďuga... Pozornosť
venuje aj literárnym vedcom a kritikom
– Jánovi Kmeťovi, Michalovi Harpáňovi,
jazykovedkyni Márii Myjavcovej, prekladateľovi Andrejovi Vrbackému či nášmu
Petrovi Andruškovi, ktorý sa dlhodobo venuje slovenskej dolnozemskej literatúre.
Mnohé z týchto textov píše autor s ambíciou všímať si nepovšimnuté, upozorniť
na dosiaľ kritikou nevidené (napr. s. 81),
takže sa mu darí vnášať do hodnotiacich
reflexií vlastnú literárnokritickú optiku
a koncepciu.
Do knihy sú zaradené aj esejistické
texty, v ktorých sa autor zamýšľa nad situslovenské pohľady 6
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áciou v domácej literárnej kritike (o rôznych typoch a chápaniach funkcií literárnej kritiky), o vzťahu umenia a ideológie,
o melanchólii a jej tvorivých aspektoch,
o problematike vkusu a „vkusu“ ako dobovo a sociálne podmieneného fenoménu, o estetických hodnotách a o úskaliach
umeleckej percepcie, ale aj o angažovanom umení.
O knihe Svedectvo doby možno bez
zveličenia povedať, že „svedčí“ o situácii
a vývinových tendenciách slovenskej vojvodinskej literatúry v posledných desaťročiach: je to nepochybne svedectvo fundované dôvernou znalosťou problematiky
a zároveň nesúce pečať osobnosti toho,
kto ho podáva, povedané autorovým slovníkom, nesúce pečať osobnostného koloritu Samuela Boldockého.

CORMAC MCCARTHY
KRVAVÝ POLEDNÍK
ANEB VEČERNÍ ČERVÁNKY
NA ZÁPADĚ
PRELOŽIL MARTIN SVOBODA
ARGO, PRAHA 2012
BOHUŠ BODACZ

Osudy niektorých diel popredného amerického spisovateľa Cormaca McCarthyho
sú veľmi zaujímavé a hovoria o čase, ktorý preveruje skutočné hodnoty. Týka sa to
najmä románov Vonkajšia temnota, Dieťa
Božie, Suttree a v neposlednom rade románu Krvavý poludník alebo Večerné zore
na západe; všetky tieto diela v čase vzniku
boli komerčne neúspešné a čitatelia ich
obchádzali. V súčasnosti sa predovšetkým
čiastočne autobiografický rozsiahly román
Suttree a historický (anti)western Krvavý
poludník (ak nerátame autorov predposlovenské pohľady 6
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sledný román Táto krajina nie je pre starých a famóznu postapokalyptickú Cestu)
stali priam kultovými knihami a trvalou
súčasťou zlatého fondu americkej literatúry 20. storočia.
McCarthy sa narodil roku 1933 v rhodeislandskej Providence na východnom
pobreží USA ako tretie zo šiestich detí.
Roku 1937 sa jeho rodina presťahovala
do Knoxvillu – krajina, kultúra aj povahopis východného Tennessee a Apalačských
vrchov mladého muža výrazne ovplyvnili
a odrážajú sa najmä v jeho prvých štyroch
románoch: Strážca sadu (1965), Vonkajšia temnota (1968), Dieťa Božie (1973)
a Suttree (1979). Podľa niektorých kritikov už v prvých dvoch románoch badať
kroky, ktoré vyvrcholili v Krvavom poludníku.
V nasledujúcich dielach sa McCarthy
zaoberá americkým juhozápadom, kam
sa koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia presťahoval: svoje vrcholné dielo Krvavý poludník alebo Večerné
zore na západe (1985) tvoril štyri roky
v texaskom El Pase a dokonca sa preň
naučil po španielsky. Dôkladne študoval
historické pramene a prešiel miestami,
kde sa odohráva dej jeho románu aj vďaka „grantu pre géniov“, ako sa prezývalo lukratívne MacArthurovo štipendium,
ktoré dostal v roku 1981 (predsedom
poroty bol nositeľ Nobelovej ceny Saul
Bellow) aj na dnešné časy v neuveriteľnej výške 236 tisíc dolárov. Po Krvavom
poludníku postupne vychádzala tzv. Hraničiarska trilógia: Všetky krásne kone
(1992), Hranica (1994) a Mestá na planine (1998) a s ňou konečne prišiel aj záujem čitateľov, médií a veľký komerčný úspech (aj filmové verzie niektorých
jeho románov). Logicky sa to prejavilo
aj dodatočným objavovaním predchá135
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dzajúcich McCarthyho diel a súčasne
veľkým obdivom k nim. Poslednými dvoma románmi sú zatiaľ triler Táto krajina
nie je pre starých (2005, v origináli No
Country for Old Men) a katastrofická vízia Cesta (2006), ktorá získala Pulitzerovu cenu.
McCarthyho Krvavý poludník sa zväčša odohráva v rokoch 1848 – 1850, ktoré
boli obdobím násilia a chaosu. Predchádzala mu americko-mexická vojna, ktorú vnútorne rozvrátené Mexiko prehralo a stratilo dve pätiny svojho územia,
zmluva z Guadalupe Hidalgo (dnes Ciudad Juárez) začiatkom roku 1848 zabezpečila Spojeným štátom Texas, Arizonu,
Nové Mexiko, Kaliforniu a časti Colorada,
Utahu a Nevady. Za tieto územia Američania zaplatili Mexiku smiešnych 15 miliónov dolárov ako odškodné. Pravdou
však zostalo, že ani mierová zmluva nenastolila mier, časť amerických vojakov ju
nerešpektovala a naďalej z koristníckych
dôvodov operovala v mexickom vnútrozemí, kde však bojovné indiánske kmene
Komančov a Apačov terorizovali miestne obyvateľstvo a prepadávali každého,
koho stretli. Mexické úrady, najmä v štátoch Chihuahua a Sonora, v zúfalstve najímali amerických dobrodruhov či bývalých vojakov na ochranu pred Indiánmi
a za ich skalp im vyplácali 200 dolárov.
Ibaže opäť sa potvrdilo, že násilie plodí
násilie, v indiánskych predstavách totiž
oskalpovanie znemožňuje cestu do blaženého raja, „večných lovísk“, a tak ich agresivita narastala. Medzi bandy všetkého
schopných Američanov patrila aj skupina
Johna Joela Glantona, ktorej brutálna
misia je jadrom románu Krvavý poludník
alebo Večerné zore na západe.
Bezmenný chlapec, jedna z ústredných postáv, odchádza ako štrnásťročný
136
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z domu v Tennessee, dospieva a mocnie
pri ťažkej práci. Silu bude potrebovať.
„Nie je mohutný, ale má veľké päste, urastené ruky. Ramená má uzučké. Detská
tvár je pod jazvami podivne nedotknutá,
v očiach sa mu zračí zvláštna nevinnosť.“
Ale chlapec bez mena vie byť aj surový,
rád sa bije. Bezhraničné násilie a nezmyselnú krutosť prejaví v jednom bare, kde
barmana dobije fľašami a črepinou skla
mu pichne do oka. Prizerajúci sa starec lakonicky konštatuje: „Čo krčma, to
radosť, ale sĺz neubúda.“ Chlapec sa dá
zverbovať medzi samozvaných vojakov,
ktorí sa chystajú na lúpežnícku výpravu
do Mexika. Žoldom bude to, čoho sa sami
zmocnia: bez zľutovania a akýchkoľvek
pravidiel. „Nie je to srdce tvora, ktorý sa
správa podľa toho, ako Boh predurčil,“ hovorí jedna z postáv pri pohľade na vojakov a pokračuje: „Podlosť je prítomná aj
v tom najmenšom zvieratstve, ale keď Boh
modeloval človeka, stál mu po boku sám
diabol. A tak vznikol tvor, ktorý dokáže
všetko...“ A starý mennonita k tomu iba
prorocky dodáva: „Boží hnev spí. Ležal
ukrytý milión rokov pred príchodom ľudí
a len ľudia majú moc, ktorá ho môže prebudiť.“
Chlapec pokračuje so skupinou na
juh, kde naňho čakajú divé dobrodružstvá, neustávajúca beštialita, krviprelievanie, beznádej a smrť. A nepredstaviteľná osamelosť, akoby Boh ešte nestvoril
ľudí. Často putuje pochmúrnou krajinou,
pustou ako sama smrť, vyprahnutými púšťami, cez lávové polia, hrozivé vyschnuté
doliny, nepriateľské vrchy: ako v deň po
konci sveta. V Glantonovej bande, ktorá
všade prináša len strach a hrôzu a postavia ju mimo zákona („Mejor los indios“ –
napíše ktosi na stenu domu, Indiáni boli
lepší), sa bližšie zoznamuje s tajomnou
slovenské pohľady 6
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postavou, plnou pochmúrneho prastarého zla: sudcom Holdenom. Ten rád tancuje nahý a vytrvalo opakuje, „že nikdy
nespí. Hovorí, že nikdy nezomrie“. A všade
je veľmi obľúbený. Holden je stelesnením
prefíkaného a neľútostného diabla, na
čo napokon doplatí aj sám chlapec, dušu
ktorého ešte celkom nezovrelo zlo a nenávisť.
Väčšinu prvých kritikov zarazila na
Krvavom poludníku nezvyčajná miera
násilia, detailnosť opisov krutostí a absencia akýchkoľvek morálnych zásad,
nehovoriac už o ľudskosti. Sám McCarthy
sa k tomu vyjadril takto: „Niečo ako život
bez krviprelievania neexistuje.“ Román to
zachytáva jasne, história, najmä história
krutostí, násilia a vojen sa ustavične opakuje. Akoby sme neboli schopní alebo nechceli opustiť tento začarovaný kruh. McCarthy o tom vo svojom príbehu rozpráva
priam osudovým jazykom starozákonného proroka, ktorý podáva svedectvo
o ľudskom údele nevzrušene, bez emócií, priamo a zbavené akejkoľvek ľútosti
či zmilovania nad človekom. Po každom
zlom prežitom dni prichádza ešte horší
a človek nemá nijakú nádej.
Marcel Arbeit, autor prepracovaného a mierne špekulatívneho doslovu ku
knihe, tvrdí, že celý Krvavý poludník „je
vysoko štylizovaný a využíva širokú škálu
mýtov a symbolov z najrôznejších období a kultúr“. S tým možno súhlasiť a aj
preto pri interpretácii McCarthyho románu vzniká množstvo odlišných názorov a dohadov. Literárny kritik Jonathan
Pitts o týchto protikladných interpretáciách dokonca ironicky poznamenal: „Ak je
Krvavý poludník o všetkom, vystavuje sa
riziku, že nebude o ničom konkrétnom.“
Čo, samozrejme, nie je pravda, aj keď istú
mieru eklekticizmu treba románu priznať.
slovenské pohľady 6
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V tejto súvislosti český odborník na tvorbu Cormaca McCarthyho Marcel Arbeit
správne čitateľa varuje „predovšetkým
pred hľadaním jednoznačných a ľahkých
odpovedí tam, kde možno s ťažkosťami
uchopiť čo len otázky“.
Krvavý poludník nie je jednoduchým
rozprávaním a nie je ľahká ani jeho recepcia, aj niektorí McCarthyho ctitelia sa
priznali, že ho nedočítali na prvý raz (ale
potom ho vychvaľovali). Ani zďaleka to
nie je klasický western, v ktorom víťazí
statočný hrdina – skôr antiwestern. Nie je
to kniha, ktorá sa číta na jedno nadýchnutie či v príjemnom prostredí postele
pred spaním, ale jej text, apokalyptické
obrazy, atmosféra a niekedy priam prorocké slová zostávajú natrvalo v čitateľovej pamäti. A volajú po novom začítaní
do knihy. Napokon, kritik Hal Crowther
to vtipne vystihol: „Sú len tri veci, ktoré
človeku môžu zabrániť v obdive ku Cormacovi McCarthymu: absencia hudobného
sluchu, slabý žalúdok a optimistické založenie.“

JOSTEIN GAARDER
TO JE OTÁZKA
PRELOŽILA JARKA VRBOVÁ,
ILUSTROVAL AKIN DÜZAKIN
ALBATROS, PRAHA 2013
M A R T I N A P E T R Í K O VÁ

Jostein Gaarder, známy nórsky spisovateľ, vydal v roku 2012 knihu, ktorá chce
priviesť potenciálneho recipienta k premýšľaniu či filozofickému uchopovaniu
problémov. V českom preklade bola kniha otázok vydaná o rok neskôr. Už roku
1991 vydal Gaarder román o dejinách
filozofie Sofiin svet (nielen) pre mladé137
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ho čitateľa. Do tohto radu patria knihy
určené predovšetkým pre deti a mládež
– Deti zo Sukhayari, Žabí zámok, Vianočné mystérium, V jednom zrkadle, v jednej
záhade, Haló! Je tu niekto?, Vita brevis,
Dievča s pomarančmi, Mystérium pasiansu, Hrad v Pyrenejách...
Akin Düzakin, turecko-nórsky ilustrátor kníh pre deti, spolupracoval s J. Gaarderom práve pri komponovaní knižky
otázok. Obrázky totiž sprevádzajú Gaarderovo vypytovanie na to podstatné, čo
ovplyvňuje či zasahuje dieťa a núti ho
premýšľať.
Obrázkový „životný“ príbeh je zviazaný s „postavou“ chlapca. Jeho cesta vysokým trávnatým či obilným porastom zanecháva stopu v detskom i dorastajúcom
bytí, ktoré sa oslobodzuje či osamostatňuje, ba i vyčleňuje v pomere k tomu, čo
je mu už dôverne známe (dom, domov).
Naopak, včleňuje sa do širších súvislostí
života, Zeme i vesmíru. Učí sa ich vnímať a chápať, aby sa v procese individualizácie mohol definovať práve v pomere
k inému, ba i cudziemu. Gaarder predostiera základné a zásadné otázky dotýkajúce sa vzniku či pôvodu sveta, „stvorenstva“, „buduje“ príbeh spytovania na
to, čo môže prebudiť záujem dieťaťa, aby
problematickejšie vnímalo zdanlivo samozrejmé veci a deje, aby nazeralo na
svet ako na nesamozrejmý „zázrak“.
Chlapcova cesta do sveta presahuje obmedzený horizont a odkazuje
k hviezdnemu nebu, aby sa otvoril problém existencie života, ba i mimo planéty
Zem. Symbolika hviezdy, ba aj padajúcej
hviezdy ako nádeje i zárodku života sa
obnoví nielen vo výtvarnej realizácii. Relativizuje sa „istota“ či možnosti poznania
o živote „mimo“ pozemských súvislostí.
Motív lesa a strateného chlapca i nezná138
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mej bytosti v obrázkovom príbehu ďalej
rozvíja príbeh „pýtania sa“ na prirodzené i nadprirodzené javy. Spochybňuje sa
možnosť racionálneho uchopenia obsahov mysle tým druhým: „Môže niekto vedieť, čo si myslím?“ (s. 14). A nastoľujú sa
i otázky vzájomného porozumenia, empatie, problematika myslenia, ale aj citov
a pocitov – počnúc strachom či spomienok a „bielych miest“ v pamäti. Opytovanie sprevádzajú sekvencie obrázkového
príbehu hľadania a nachádzania „škatule“
podstatných obsahov – z detstva, z obrazov pamäti, plynúceho i strateného času.
Čas „detstva“ či otvorenosti podnetom
sa zväzuje aj so zázrakmi či kúzlami, ale
aj s relevantnou hodnotou vecí, ktoré
vzbudzujú šťastie. Zdá sa totiž, že príbeh
života je šťastný skôr vtedy, keď sme obklopení žitým živým súcnom než pseudohodnotou vlastníctva.
Autor problematizuje aj pravdivosť či
pravdepodobnosť zapamätaného, výtvarník sa zas cez útržok spomienky zaznamenanej na fotografii „rozrozpráva“ o ďalšej z častí skladačky chlapcovho prázdninového príbehu. Odkrývajú problém
perspektívy života (nielen) na Zemi, zaoberajú sa otázkou existencie Boha a jeho „stvorenstva“ či ľudskej predstavy o Bohu, pýtajú sa na zmysel života v pomere
k nekonečnu. Otázky, ktoré možno pokladať za zásadné, sa dotýkajú ľudského bytia: „Prečo žijem? Prečo existuje svet? Prečo vôbec niečo existuje?“ (s. 44). „Škatuľa“
padajúca do mora vo výtvarníkovej interpretácii podnecuje jej hľadanie, ale aj
zvedavosť na podobnosť ľudí i bratstvo,
priateľstvo či lásku medzi nimi. Filozofické uchopenie problematiky verbálneho
vyjadrenia obsahov mysle s perspektívou
vytýčenia hraníc nášho poznania jazykom, ale aj problém porozumenia okoslovenské pohľady 6
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litému svetu i sebe samému, dokonca podvedomým obsahom sa stáva náplňou ďalšieho Gaarderovho vypytovania ako stimulácie uvažovania potenciálneho detského recipienta. Düzakin zas navodzuje
snovú hru a reaguje na problém priateľstva – „Čo je to dobrý priateľ? Môže byť
mojím najlepším priateľom zviera?“ (s. 60)
– chlapca a psa, aby ho dopovedal a predpovedal jeho trvanie, i ďalšie vyzvedanie
na kvalitu i spôsob bytia: „Ako budem žiť?
Ako so svojím životom naložím?“ (s. 64,
s. 66). Výtvarníkova perspektíva sa tak
zrastá so spisovateľovým filozofickým
spôsobom uchopovania premenlivého života ako zmeny a ponúka aj inštrukciu.
A tá má nielen podobu symbolického fúknutia do odkvitajúcej púpavy a rozptýlenia semien do sveta, ale predovšetkým
podobu ponuky na premýšľanie a jeho zaznamenávanie – teda otvorených nepopísaných strán zošita, ktorými sa pripomína
dieťa ako tabula rasa... Stačí položiť hrot
ceruzy na papier, pritlačiť a písať a kresliť
na mapkách neznámych pobreží nášho bytia... Stačí fúknuť do odkvitajúceho úboru púpavy a putovať nielen ponad zemské
povrchy...
Gaarderovo vypytovanie v knihe otázok je ojedinelým druhom „partnerstva“
medzi spisovateľom a ilustrátorom, je totiž nevšednou ponukou pre dieťa, aby sa
nebálo vstupovať do okolitého i vzdialeného sveta, aby mu porozumelo, ako aj
do seba samého, aby si porozumelo... Ba
zašlo ešte ďalej prostredníctvom „katapultu“ múdrych otázok, múdreho vypytovania a dialógu rozohrávaného medzi
dieťaťom a jeho sprievodcom nesamozrejmým zázračným svetom...

slovenské pohľady 6
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ANTON LAUČEK
SLOVENSKÉ POHĽADY
V SLUŽBE TOTALITNEJ MOCI I.
(1948 – 1951)
EDIS – VYDAVATEĽSTVO
ŽILINSKEJ UNIVERZITY
V ŽILINE, ŽILINA 2013
J O Z E F TATÁ R

Publikácia A. Laučeka patrí do okruhu
jeho dlhodobejšieho odborného a vedeckého záujmu – až koncepčného vyrovnávania s témami, ktoré boli do roku 1989
tabuizované, napr. Výrobný román (2003),
Schéma a dogma v literatúre (2006),
Schematická reportáž Ferdinanda Gabaja
(2008), Schéma a dogma v literatúre II
(2011) atď.
Ako na to upozorňuje aj názov publikácie a vymedzené roky, predstavuje prvú
časť rozsiahlejšieho projektu, o ktorého
aktuálnosti a potrebe nemožno pochybovať. Keďže ide o problematiku v plnom
rozsahu ešte nedoskúmanú, každú (aj
parciálnu) interpretáciu a zosystematizovanie v záujme čo najobjektívnejšieho
poznania treba uvítať. Laučekom ponúknutý kritický a nedeformovaný obraz Slovenských pohľadov v totalitnom „štvorročí“ (1948 – 1951) je viac ako dôstojným
pokračovaním Chmelových Dejín v dejinách – K storočnici Slovenských pohľadov (1981). Kým sa autor uvedenej knihy sústredí na naše najstaršie kultúrno-literárne periodikum z aspektu vývinu
i úrovne literatúry a kritického myslenia,
pričom v záverečnej pasáži len lakonicky
a zmierlivo konštatuje nové „pofebruárové“ úlohy časopisu, Lauček pozorne, až
s dokumentárnou precíznosťou, sleduje,
ako sa Pohľady v mimoriadne dramatickom období zneužívali prostredníctvom
139
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kultúry a literatúry na mocenskú a politickú manipuláciu čitateľov. Napriek viacdimenziálnemu charakteru spracovanej
problematiky sú pre publikáciu určujúcimi, čo je prirodzené, oblasti literatúry,
literárnej vedy a žurnalistiky, pričom sú
autorovi nevyhnutnou oporou aj poznatky z historiografie a politológie. Ich východiskovo-zdrojový a kontextový význam pre literárnu historiografiu si uvedomujeme vždy, no jeho dominanciu naliehavejšie vnímame najmä na pozadí výrazného politického a spoločenského zvratu
vo februári 1948. K zásadnému preštruktúrovaniu ideovo-umeleckej podoby slovenskej literatúry, ako aj „koncepčnej
prestavby“ Slovenských pohľadov dochádzalo postupne, no v krátkom časovom
horizonte – od plurality uverejnených
príspevkov až po ich podobu spôsobenú
enormným politickým tlakom.
A. Lauček napriek osobnému zaujatiu
témou, ktoré vychádza z pocitu povinnosti „splácania dlhov“ a sprístupňovania
pravdy čitateľom, nič neprekrúca, jeho pútavý a zrozumiteľný text má oporu v citlivej selekcii ukážok a faktov, ktoré ho spolu s využitými metódami spracovania objektivizujú. Napomáha to aj využitie porovnávacieho aspektu tam, kde je to
funkčné (totalitný model literatúry – medzivojnový pluralitný model, Slovenské
pohľady v rokoch 1948 – 1951 – Slovenské pohľady počas tzv. Slovenského štátu). Pre autenticitu dobovej atmosféry aj
lexiky, tém, motívov i umeleckej hodnoty
svoje čítanie Slovenských pohľadov dopĺňa výstižnými citátmi z publikovaných
básní, reflexií, glos... Je to pútavá výprava do dejín časopisu, reprezentujúceho
oficiálny prúd slovenskej literatúry a literárnej vedy, v ktorom predchádzajúce akcentovanie národného, kultúrneho, v me140
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dzivojnovom období diferencovaného, širokospektrálneho, otvoreného, v mnohom
i tolerantného vystriedalo po nástupe totalitného modelu kultúry a literatúry najmä ideologické, schematicko-dogmatické, internacionálne, a najmä nanucované sovietske – socialistickorealistické – „videnie reality“. Záujem Slovenských pohľadov o „veci verejné“ a ich literárnu reflexiu vychádzal z ich pozície pomerne
významného nástroja propagandy, čomu
zodpovedá publikovanie angažovanej
básnickej tvorby (politická poézia je prezentovaná K. Rosenbaumom ako „poézia
krásy“), ukážok z diel robotníckych autorov, početných úvah o poslaní, aktuálnych
témach a stave slovenskej (nevynímajúc
„spriatelené“) literatúry. Redakčný tím
i vtedajšia kritika prehodnocovali diela
hlavne zo spoločenského a ideologického
hľadiska, čo sa dialo na úkor umeleckých
strát, a tak sa k čitateľom dostávala často
podpriemerná až braková literatúra s ojedinelými výnimkami (napr. M. Rúfus: Pieseň o tkáčke. SP, 3/1951).
Lauček na príklade obsahových štruktúr štyroch sledovaných ročníkov Slovenských pohľadov odhaľuje, aká bola slovenská kultúra a literatúra v čase prvých
rokov totalitného systému atakovaná, obmedzovaná a znevažovaná. Na stránkach
časopisu nekompromisne odkrýva zákernosť systému, prijatie diktátu vládnej moci, hodnotovú premenu, zlyhanie mravnosti a rozumu – dôkazy jeho degradácie na prosocialisticky orientovaného vykonávateľa vládnych a straníckych nariadení. V prehľadovom, no pokiaľ ide o výber faktov zásadnom exkurze do histórie
Slovenských pohľadov autor pripomína
priekopnícky význam J. M. Hurbana pre
modernú slovenskú žurnalistiku, pozornosť venuje aj koncepčným zámerom
slovenské pohľady 6
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a ich presadzovaniu vedením periodika
až do začiatku päťdesiatych rokov 20.
storočia. Aj v ďalších častiach sa autor
prezentuje výstižnými interpretáciami,
bohatým slovníkom a ovládaním historického, politického, kultúrneho, literárneho (aj inonárodného) a umenovedného
kontextu. Jeho postoje sú jednoznačné,
rezolútne odmieta nekvalitu, dogmatívnosť a iluzórnosť v periodiku publikovanej literatúry v rokoch 1948 – 1951.
Samotná téma – kľúčovo patriaca do
dejín literatúry a žurnalistiky – predurčuje široké využitie publikácie. Určená
je učiteľom na stredných a vysokých školách, takisto študentom žurnalistiky, slovenského jazyka a literatúry, ale aj historiografie a politológie.

JÁN GALLIK
SPIRITUALITA V SLOVENSKEJ
LITERATÚRE PRE DETI
A MLÁDEŽ
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA
FILOZOFA, FAKULTA
STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ,
ÚSTAV STREDOEURÓPSKYCH
JAZYKOV A KULTÚR,
NITRA 2014
Š T E FA N T I M K O

Ján Gallik, autor ocenenej monografie
Ján Haranta v literárno-kritickom kontexte (2011), prichádza tento rok so svojou druhou vedeckou publikáciou nazvanou Spiritualita v slovenskej literatúre
pre deti a mládež. Ambíciou monografie
je preskúmať v novodobých spoločensko-kultúrnych podmienkach problematiku spirituálno-religiózne orientovanej
slovenskej literatúry pre deti a mládež
slovenské pohľady 6
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v 20. storočí s ideovým presahom do 21.
storočia. Zámerom práce je podľa autora
i preukázanie zmyslu a opodstatnenosti
interpretácie i recepcie slovenskej spirituálno-kresťanskej literatúry.
V úvodnej kapitole sa autor zameriava na zhodnotenie literárno-kritickej
recepcie slovenských literárnych diel 20.
storočia so spirituálnym posolstvom. Sumarizuje a analyzuje v nej reflexie konkrétnych literárnych vedcov (napr. Petra
Libu, Ladislava Hanusa, Stanislava Mečiara, Márie Bátorovej, Júliusa Pašteku,
Gabriely Magalovej či Zuzany Stanislavovej), ktorí napomáhali popularizáciu diel
so spirituálno-kresťanským posolstvom
v kontexte súčasnej slovenskej literatúry. Druhá kapitola sa venuje zásadným
žánrom v rámci spirituálne orientovanej
literatúry. Stretávame sa v nej s charakteristikou a parciálnou analýzou exempla,
legendy, ľudovej i autorskej rozprávky,
duchovnej piesne a modlitby. Tretia kapitola monografie sa rozoberá fenoménom
modlitby ako literárnym žánrom. Približuje genézu prítomnosti modlitby v literárnej tvorbe a následne ponúka interpretáciu prozaických textov Jozefa Cígera
Hronského, Ivana Javora, Ľudmily Podjavorinskej, Ľuda Ondrejova, Dobroslava
Chrobáka a Slávky Liptákovej. Najrozsiahlejšou a po interpretačne stránke najdôkladnejšou časťou Gallikovej práce je
štvrtá kapitola, ktorá ponúka pohľad na
dve literárne diela súčasného slovenského
spisovateľa, výtvarníka a kazateľa Cirkvi
bratskej Daniela Pastirčáka – zbierku meditatívnych rozprávok Damianova rieka
a román Čintet alebo More na konci sveta. Autor sa v tejto časti zameriava predovšetkým na Pastirčákove modifikácie
spirituálno-kresťanských symbolov, ktoré
sa v rámci ich funkčného využitia uplat141
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ňujú na osi postáv či predmetného sveta.
Záverečná kapitola monografie ponúka
recepčný výstup spomínaných skúmaných diel Daniela Pastirčáka a sčasti i ďalších charakterovo blízkych diel od Erika Jakuba Grocha a Jarmily Javorskej.
Ján Gallik v monografii metodologicky nadväzuje a rozvíja teoretický a literárno-historický výskum „nitrianskej školy“,
teda pracovníkov i priaznivcov niekdajšieho Kabinetu literárnej komunikácie (dnes
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie), menovite najmä Františka Mika, Jozefa Melichera, Jána Kopála, Evy Tučnej,
Tibora Žilku a Petra Libu. Autor dielom
dokumentuje zrelý prehľad v danej problematike a svoje literárnovedné i teoreticko-interpretačne výstupy prezentuje kultivovaným štýlom a na vysokej odbornej
úrovni. Monografia Spiritualita v slovenskej literatúre pre deti a mládež má výrazný potenciál osloviť predovšetkým priaznivcov spirituálno-kresťanskej slovenskej
literatúry, rovnako slovenskej literatúry
pre deti mládež, ktorá má podľa slov literárneho vedca Petra Libu „európske parametre a vo svojej osobitosti a umeleckej
prednosti je príťažlivá a vydáva dobré svedectvo o úrovni tvorcov i čitateľov“.

IVONA KOLLÁROVÁ
SLOBODNÝ VYDAVATEĽ,
MYSLIACI ČITATEĽ.
TYPOGRAFICKÉ MÉDIUM
V JOZEFÍNSKEJ DOBE
VYDAVATEĽSTVO RAK,
BUDMERICE 2013
MARIÁN KAMENČÍK

Na kultúrne dejiny rôznych období vývinu spoločnosti sa dá nahliadať rozmani142
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tými perspektívami, ktoré môžu sprístupniť nezbadané či prehliadané skutočnosti
alebo disponovať niektoré názorové stereotypy do objavnejších, ba až prekvapivých polôh. Ivona Kollárová zostáva aj po
predchádzajúcich dvoch monografiách
Cenzúra kníh v tereziánskej epoche a Vydavatelia v 18. storočí v totožnej línii vedeckého záberu. Mohli by sme povedať,
že v najnovšej knihe umne prepojila poctivý pramenný výskum s interpretačne
podnetným výkladom podporeným optikou viacerých kultúrnych, historických,
sociálnych i mediálnych disciplín. V monografii sa autorka sústredí na jednu
z oblastí knižnej kultúry – konkrétne si
všíma typografické médium, prostredníctvom ktorého sprístupňuje fungovanie
celého komplexu procesov knižnej i vydavateľskej prevádzky v období z konca
18. storočia. Skúma etapu tzv. jozefinizmu, ktorá so sebou prináša mnohé kultúrnospoločenské zmeny i výzvy vystupujúce z postupne sa meniacej spoločenskej
a myšlienkovej klímy. Hlavnú esenciu tejto klíme dodáva filozofia osvietenského
racionalizmu ako prostriedok praktickej
realizácie autonómnosti a slobody človeka. Tieto atraktívne devízy bezvýhradne vnikali aj do kultúrnospoločenského
prostredia ako proklamatívne zvrchované
myšlienkové princípy doby, no ich praktické uplatnenie, ako nám to na početných javoch a paradoxoch mediálnej kultúry osvietenstva dokazuje autorka, bolo
často len nenaplnenou predstavou.
Zámer I. Kollárovej vytvoriť fungujúcu syntézu medzi tradičným ponímaním
typografickej kultúry, ktorej komunikačný
horizont spoznávame už len sprostredkovane vďaka archívnym materiálom, a snahou o jej moderné vnímanie ako fenoménu mediálnej kultúry, posudzovanému
slovenské pohľady 6
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aktuálnymi metodologickými trendmi,
môže na prvý pohľad pôsobiť odvážne, no
práve tým je jej narácia problémov vyňatá
z tradičných historiografických šablón.
Prvá zo siedmich kapitol monografie
podáva odidealizovaný obraz osvietenskej predstavy o knihe ako nástroji reformných cieľov panovníka a podrobný
popis cenzúrneho dozoru. Avizovaná sloboda ľudského ducha i mysle a potenciálny priestor ich sebarealizácie však paradoxne posilnili a zhustili cenzúrny byrokratický aparát. V nasledujúcej časti
autorka objasňuje fenomén tzv. brožurantstva. Uvedomuje si, že tento prejav
mediálnej praxe viazaný na pojmy ako
pamflet, polemický spis, letopis je spojený s masívnym nárastom vydavateľskej
a tlačiarenskej aktivity, kde kvantita mnohonásobne prevyšuje kvalitu vydaných
textov, ktoré väčšinou napĺňajú potrebu
často i anonymných autorov reagovať na
aktuálne spoločenské, kultúrne, cirkevné,
hospodárske, politické a iné záležitosti.
Na druhej strane Kollárová rozpoznáva
v nekontrolovateľnej expanzii brožúr potrebu autorov zverejňovať svoje názory na
akékoľvek témy a tým vstupovať do verejného čitateľského priestoru, ale aj prekvapujúco vysoký dopyt po tejto literatúre zo
strany čitateľov. Tretia kapitola odhaľuje
zákulisie knižného trhu, finančné limity,
náklady kníh, ich distribúciu či dotlač titulu, problematiku prekladu, voľby jazyka,
čo je dokladované na konkrétnych príkladoch za podmienok, ktoré utváral knižný
trh v Uhorsku počas jozefinizmu. Autorka
sa neustále vracia ku kategórii čitateľa,
pričom sa ho snaží pochopiť v súradniciach dobových potrieb, vkusu, čitateľských preferencií, prostredia, čitateľskej
ponuky. Analýzu historického charakteru
recepcie pokladám za zaujímavú sondu
slovenské pohľady 6
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do praxe a návykov čitateľa spred vyše
dvesto rokov. I. Kollárová pokračuje kapitolou, kde ilustruje vydavateľsko-kníhtlačiarsku stratégiu v rozmanitých podobách
od manévrov, ako sa vyhnúť cenzúre, cez
analýzu škály typografických segmentov
a vydávaných žánrov (zastúpené boli naozaj takmer všetky žánre umeleckej i vecnej literatúry veľmi rozkolísanej kvality)
až po napĺňanie praxe autorského zákona
a nuansy vzťahu medzi autorom a tlačiarom. Nadväzuje kapitola skúmajúca sociálny dosah expanzie kníh („mediálnej
revolúcie“) na rozvoj kultúry čítania (čítanie ako móda, čitárne, čitateľské kabinety, knižnice, literárne salóny a kaviarne,
čítanie žien, knižné zberateľstvo, strach
z čítania a iné). Autorka na základe početných príkladov kriticky uvažuje o „čítajúcom publiku“, teda o ideáli „pripraveného,
selektujúceho a premýšľajúceho čitateľa“
(s. 144). Šiesta kapitola predstavuje cenzúrny systém doby, odhaľuje prax a kompetencie niektorých cenzorov, metodiku
posudzovania textov či konfiškačné zákroky. V poslednej kapitole sa autorka
opiera o psychológiu autocenzúry, aby
prostredníctvom nej podala kritický obraz
o autoroch s jasnou predstavou o tom,
ako sformulovať vlastné myšlienky a kto
má byť ich príjemcom. V kontexte osvietenského myšlienkového liberalizmu sú
zaujímavé hodnotenia činnosti herca
a spisovateľa Friedela, ktorý svojimi textami neohrozene ironizuje a karikuje spoločenské stereotypy a predsudky.
Autorka prostredníctvom postupného
zverejňovania mnohých vzájomne na seba
nadväzujúcich tém, problémových okruhov, často i marginálií, ba dokonca kuriozít nestráca zo zreteľa centrálny zámer
knihy. Môžeme ho identifikovať nielen
v náčrte historického obrazu čitateľa éry
143
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jozefinizmu, ale najmä na základe snahy
potvrdiť túto evidenciu teoretickými reflexiami interdisciplinárnej perspektívy.
Jej postrehy upozorňujú na mnohé
paradoxy mnohouholníka autor – vydavateľ – cenzúra – panovník – distribúcia
– čitateľ aj na patologické javy typografickej kultúry osvietenstva, napríklad na prítomnosť cenzúry v priestore osvietenskej
„slobody“, štatút spisovateľa ako „škrabáka“, nadradenie stratégie šírenia poznatkov nad ich obsah a iné, čo jej napokon
umožnilo ponúknuť zreálnenú podobu
jozefínskej kultúry.

Kniha je nesporne pozoruhodným
a podnetným príspevkom do myslenia
o mediálnych vedách, kontextualizujúcim i vysvetľujúcim procesy uplatňovania
mediálnej kultúry prostredníctvom typografického média v predmetnom období
v Uhorsku. Očakávané syntézy v závere
knihy nenájdeme v štandardnej podobe,
pretože autorka venuje priestor posledných strán monografie artikulácii ďalších
otázok a súvisiacich tém, ktoré podáva
s duchom asertívnej vedeckej zvedavosti.
Môžeme len vysloviť presvedčenie, že nezostanú nezodpovedané.

GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
n

Ľudia nie sú schopní povedať, ako sa niečo stalo, môžu nanajvýš vysloviť
domnienku, ako sa udalosť stala.
n

Slabosti nám prestávajú škodiť, len čo o nich vieme.
n

Pravda, topánky si sám ušiť neviem, ale svoju filozofiu si, páni, predpisovať
nedám.
n

Mocní tohto sveta si stavajú slávobrány, portály slávy a celé dni v nich pribíjajú a zvesujú portréty; robia pritom taký hluk, že človek nepočuje ani
vlastné slovo.
n

Nedaj sa nakaziť, nevydávaj nijaký cudzí názor za svoj, kým si neoveríš, že
je pravdivý: Pestuj si radšej vlastné názory.
n

Tri pointy a jedna lož robia dnes spisovateľa.
VYBRAL A PRELOŽIL VINCENT ŠABÍK
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ZA LADISLAVOM BALLEKOM
Dňa 15. apríla 2014 vo
veku 73 rokov, teda veľmi zavčasu(!), zomrel spisovateľ Ladislav Ballek,
poslanec NR SR (1991 –
1994), prezident SC PEN
a jeho excelencia, veľvyslanec Slovenska v Českej republike, kolega a kamarát v Klube nezávislých spisovateľov a neskôr v SC PEN.
Ballek mal všetko v sebe usporiadané,
nikdy ho nebolo možné prekvapiť, zaskočiť alebo priviesť do pomykova. No neboli
to apriórne, raz a navždy ustálené závery.
Bol až do konca plný hľadania pomyselnej cesty a uvažovania, no nie pre seba.
Myslel najmä na druhých, na všeobecné
riešenia. Páčili sa mu diela, ktoré takúto
výbavu niesli: myslenie a hľadanie riešení
pre život človeka. O tom boli naše príležitostné, no vždy zásadné rozhovory.
Poviedky a romány Ladislava Balleka,
aj inscenované a sfilmované, nesú tento
základný znak: senzualitu a racionálne
hľadanie zároveň. Človek je v nich akoby
na pomedzí a musí sa rozhodovať. Nejednoznačnosť, nekoherentnosť, miešanie
jazykov a mentálnych čŕt charakterizuje
prostredie, v ktorom sa tieto postavy pohybujú. Vždy na hranici a na pomedzí.
Hĺbka vnímania života, tolerancie a ústretovosti, ktorú nachádzame v jeho diele, je
slovenské pohľady 6
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výrazná a je výsledkom charakteru jeho
osobnosti a úsilia prinášať návrhy možných riešení ľudskej existencie.
Naše „osobné“ rozhovory sa začali niekedy v deväťdesiatych rokoch. Nastúpili
sme náhodou do jedného trolejbusu, ktorý nás viezol na spoločné spisovateľské
zhromaždenie. Lacova prirodzená galantnosť bola príjemná, no nezabránila mojej
otázke: „Dovoľte, pán Ballek, otázku: vy
ako ľavý intelektuál, prečo v parlamente
ako poslanec neprotestujete, pre vznikajúce spoločenské rozdiely, proti takým vysokým platom poslancov?“ Ballek sa zľahka začervenal a pozrel sa akoby nikam:
„Je to systémová chyba,“ povedal nakoniec. Potom nás ako penklubistov vítal
a sprevádzal literárnymi večermi v Prahe
ako veľvyslanec. Hlas mal tichý, no odhodlaný, keď hovoril: „Budem klopať na
všetky dvere, urobím všetko pre Slovensko.“ A to aj dôsledne robil v rámci svojich možností. Vrátiac sa do Bratislavy, chodieval často a rád na diskusie o literatúre.
Vedel vyjadriť radosť a obdiv nad vydareným obrazom, postrehom, celkovým významom knihy, veľmi priateľsky a žičlivo.
To nám vytvorilo platformu vzájomného
porozumenia. „Niečo robím...“ odpovedal
vždy skromne na otázku, či sa môžeme
tešiť na ďalší Palánok. A to niečo boli skúsenosti z posledných rokov verejného života, ktoré roku 2012 v marcovom čísle
publikoval v Slovenských pohľadoch pod
145
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názvom Trojou a vŕškom pamäti (Pisárov
dlhý zápis).
Naposledy sme sedeli spolu na prvej
tohtoročnej literárnej diskusii Klubu nezávislých spisovateľov. Šokoval ma jeho
výzor. Už aj predtým asketicky vpadnuté
líca, ba celá tvár, sa teraz celkom zúžili.
Keď sa ozval, hlas mal dutý, záhrobný...
Povedal, že má za sebou ťažkú operáciu
a „musel dnes už aspoň na chvíľu ujsť od
tej choroby“... Poznajúc takéto prípady,
povzbudzovala som ho, keď sa po oficiálnej časti programu lúčil, že sa to určite
rýchlo začne naprávať.
Milý Laco, dnes si už od všetkej ťarchy
a súženia navždy vzdialený. Odišiel si, no
zostanú tu Tvoje diela, Tvoje literárne
postavy, Tvoje tiché, no pevné postoje,
Tvoja ľudská empatia a skromnosť, Tvoj
vzácny intelektuálny nadhľad!
M Á R I A B ÁT O R O V Á

ĽÚTORIADKY
ZA PAVLOU KOVÁČOVOU
Z takmer prázdneho stola (všetko nepotrebné je
dávno hotové, všetko potrebné starostlivo spratané spred očí) vyskakujú
z papiera slová, ktoré som
predniesol na rozlúčku
v obradnej sieni, keď sme Pavlu Kováčovú
odprevádzali (kúsoček za roh) do zeme
martinského Národného cintorína.
Nesprítomňujem si ten čas. Vraciam
sa o týždne, mesiace, možno aj pár rokov
do minulosti. Ešte boli pevné telefónne
linky (ona ju mala až do konca) a stačilo
zavolať. Ozval sa hlas, ktorý mohol bez
prípravy začať „naostro“ čítať rozhlaso146
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vý text. („Tiché a presné slovo, mierny,
takmer nedramatický rozprávačský prúd,“
citujem sám seba z ktorejsi recenzie.)
Rozhovor trval spravidla desiatky minút,
veď bolo o čom hovoriť, naostatok azda
najviac o tolstojovskom príbehu, možno
o manželke „najväčšieho mužíka ruskej
literatúry“, grófa a kosca Leva Nikolajeviča, o Sofii Andrejevne, veď o ňu sa
Pavla Kováčová zaujímala (myslím, že už
dávnejšie, inak by jej súdy a náhľady väčšmi podliehali času). „Tak zariadim dajako, aby to ľudia čítali,“ ponúkol som sa.
„Nechcem to vydať, netrápte sa,“ odvetila
autorka a zvrtla reč inam.
Vraciam sa o roky, keď sme si ju zvolili
do výboru Žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Nechodila s prevratnými plánmi, nediskutovala o „zámeroch a stratégiách odbočky“. Ako autorka kníh prevažne pre deti sa zaujímala
o prácu s najmenšími a tam smerovala aj
našu pozornosť. A potom ešte k pravidelne prinášanej „pozornosti“, doma upečenému múčniku, aby bolo do čoho zahryznúť, keď sa schôdza naťahovala.
Sama veľmi často chodila medzi deti
do škôl, škôlok i do knižníc, pomáhala
nám korunovať najmenšieho kráľa čitateľov a do toho jej mierneho tónu sa v rozhovore s najmenšími vkrádala podmanivá
láskavosť.
Treba sa vrátiť ešte o ďalšie roky, keď
sa spisovatelia z celého bývalého Stredoslovenského kraja stretávali v Banskej
Bystrici (na malý sviatok slova pravidelne dvakrát do roka – kde sú tie časy?)
a cestovávali sme autobusom. Z Martina
aj šiesti, od Turčianskych Teplíc o jedného viac (Ondrej Nagaj) a naťahovali sme
uši, keď rozprávala autorka Danky z Gaštanového nábrežia (1971), príbehu dvoch
krtkov Hrabko a Smrečko (1975), Martinslovenské pohľady 6
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kových kozičiek (1982) a tak ďalej... Celé
dielo tvoria tri desiatky umeleckých „kúskov“, kde dominuje popri detskej knižke
rozhlasová hra pre deti a popri nich dramatizácia slovenskej klasiky (Kukučín,
Jégé). Je tu však ešte niekoľko drobností
(hudobníci majú pre také dielka názov bagately), čo sa nedostali do jej bibliografie
a ešte len budú predmetom bádania. Zo
života slovenských žien-spisovateliek pripravovala „malé inscenácie“ pre komorné prostredie Slovenského národného literárneho múzea Slovenskej národnej
knižnice. V réžii (spravidla) Jozefa Beňovského a v dramaturgii Miša Kováča Adamova ich videla úctyhodne početná „užšia“ martinská i nemartinská literárna
verejnosť.
Na ceste časom pospiatky si dovolím
ešte jeden výlet. Do roku, keď sa slovenská národná bibliografia, jej úsek retrospektívy, sťahovala z prvej (najstaršej stojacej a už Matici nepatriacej) budovy Matice slovenskej do tej tretej, najnovšej
(a tiež už Matici nepatriacej) modernej
budovy na Hostihore. Pavla Kováčová väčšinu svojho zamestnania v Matici slovenskej pracovala práve v retrospektívnej
bibliografii. Na dnes už neexistujúcom,
haraburdím zapratanom dvore prvej matičnej budovy stálo nákladné auto a pracovníčky Matice doň znášali obsah regálov zo svojich pracovní a s nimi i časť spomienok na neprávom skromné podmienky, v ktorých pracovali. Pomáhal som pri
sťahovaní, a tak som na vlastné oči videl prvý raz živú slovenskú spisovateľku. O rok som už ako jazykový redaktor
poctivo „odpichával“ korektúry Hrabka
a Smrečka a knižočka vyšla bez jediného
kazu. V slovách na rozlúčku som nespomenul tieto epizódy. Ani tu nie všetky.
A neodpustím si, že som odkladal ďalšie
slovenské pohľady 6
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zavolanie niekoľko mesiacov, až už bolo
neskoro.
Majte sa na večnosti dobre, pani Pavla
Kováčová! Nech sa Vám dostane všetkého, čoho ste mali na zemi málo, i toho,
čo ste túžili mať, a nemali. Nech sa Vám
večne plnia sny! Viem, že boli krásne, veď
mnohé z nich sú v knižkách, slovách, vetách, ktoré ste nám tu zanechali. Budeme
ich opatrovať, budeme ich pripomínať,
budeme si ich ctiť a vážiť tak, ako si zasluhujú: veľmi a ešte viac.
PETER MIŠÁK

L

LABORATÓRIUM
OBAVA Z OČKOVANIA

Vo verejnosti v poslednom období
prebieha živá diskusia o tom, nakoľko je
očkovanie nebezpečné. A chvála za to, že
sa občania živo zaujímajú o cudzie látky,
ktoré im ľudia v bielych plášťoch pichajú
do tela. Na rozdiel od MUDr. Juraja Mesíka, experta Svetovej banky, si nemyslím, že by sme nemali právo pýtať sa, ako
to vlastne je. Mesík a jemu podobní nás
majú za stádo bez vlastnej úvahy a v duchu inžinierov ľudských duší z čias komunizmu nás pokladajú za priveľmi nehodných a nerozumných, aby sme rozhodovali o svojom zdraví a osude. Pre nich je
vďaka tejto pokrútenej logike samozrejmé, že výlučne sami rozhodujú o tom, čo
je pre nás dobré a čo zlé, a ich rozhodnutia v tomto smere nemáme zbytočne
spochybňovať otázkami. Dokazuje to,
že zjednodušené komunistické myslenie
147
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si osvojujú aj vlajkonosiči jedinej pravej
demokracie. Pritom, naopak, demokracia
stojí na práve ľudí na otázky a povinnosti
ich dôveryhodne zodpovedať.
Šokujúce pre mnohých z nás totiž je,
že očkovanie proti banálnej chrípke naozaj môže priviesť pacientovi smrť, v lepšom prípade závažné zdravotné komplikácie. To priznáva aj zástanca povinného
očkovania MUDr. Peter Ondo-Eštok, ale
vzápätí dodáva, že „škandalizácia (...)
očkovaní protichrípkovou vakcínou nie je
na mieste, o to viac, ak v dôsledku komplikácií ,bežnej‘ chrípky zomrie vo svete
ročne až pol milióna ľudí“... To je ďalšia
šokujúca správa: Takže aj bežná chrípka
ešte aj dnes zabíja?
O tom, ako sa zámerne vyvolaná panika z údajných pandémií, ktoré nikdy
nenastali, dobre speňažuje, som už v Slovenských pohľadoch písal. Medzičasom
sa potvrdilo úmrtie trojmesačného dieťatka na Orave, ktoré jeho matka Katarína
Skurcoňáková (28) dáva jednoznačne do
súvislosti s očkovacou vakcínou. Farmaceuti to odmietajú, no nedávno ju predsa,
vraj preventívne, stiahli z obehu. Tu je
oficiálne vyhlásenie (cit. Valéria Pernišová): „Pri kvalitatívnej kontrole výrobného
prostredia, v ktorom sa vyrábali niektoré
komponenty vakcíny, bola zistená mikrobiálna kontaminácia. Napriek tomu, že
nejde o priamy nedostatok v kvalite lieku, nariadil štátny ústav z preventívnych
dôvodov stiahnutie uvedenej šarže lieku
Infanrix Hexa z úrovne zdravotníckych
zariadení.“
Nemáme tu dosť priestoru, aby sme
úskalia vakcín podrobne a odborne rozobrali, ale môžeme citovať špecializovanú
vedeckú redaktorku renomovanej tlačovej
agentúry Reuters Kate Kellandovú, ktorá
v januári 2013 upozornila, že až 800 detí
148
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v Európe trpí na následky narkolepsie,
poruchy spánku a správania, po tom, čo
boli preventívne očkované proti prasacej
chrípke H1N1, ktorej pandémia nikdy nenastala. Ale zato výrobca GlaxoSmithKline nazval svoju vakcínu naozaj marketingovo – Pandemrix. A tú si dalo v rokoch
2009 – 2010 naočkovať viac ako 30 miliónov občanov 47 krajín. Najviac na to doplatili deti vo Švédsku, kde sú na vlastnú
škodu takí uvedomelí, že uveria každej
preventívnej propagande.
Základnou otázkou však nie je, či očkovanie škodí a môže mať následky (samozrejme, môže, len jeho propagátori
to zľahčujú tým, že len výnimočne), ale
to, že zvlášť pri chrípke sa nemusí vôbec očkovať! Veď oveľa podstatnejšia je
prevencia a starostlivosť o vlastnú dobrú zdravotnú kondíciu a tým aj imunitu.
Vôbec by sme nemuseli hovoriť o luxuse
očkovania proti chrípke, ak by to nenahrávalo zjednodušenému, mechanickému
chápaniu tých, ktorí si myslia, že ľudský
organizmus je len stroj, ktorý stačí raz za
čas premazať najnovším farmaceutickým
vynálezom, a keď si priplatíme, ozdravieme hneď a bez námahy. Takéto skratky sú
slepými uličkami v boji o ľudské zdravie.
Očkovanie je barlička, ktorá môže osudovo zlyhať...

KURIOZITY DNEŠNEJ VEDY
Nevídaná a v histórii najkurióznejšia
vojenská vzbura uspela na prelome rokov
2009 – 2010. Časť vojakov armády Českej
republiky sa ostro vzoprela rozkazu náčelníka štábu, aby očkovanie proti chrípke povinne podstúpilo 16 000 vojakov,
vrátane časti civilných zamestnancov rezortu. V prípade civilistov to bolo sporné
slovenské pohľady 6
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aj podľa niektorých právnikov. Ale hlavne
sa prvý raz potvrdilo, že o prikázané dobro nestoja ani inak disciplinovaní vojaci.
Od novembra 2009 sa do Česka doviezlo
280 000 vakcín z objednaného počtu jeden milión prípravkov. Očkovanie do prvej dekády februára podstúpilo iba 63 559
osôb. Väčšina českých občanov vakcináciu
proti fantómovej hrozbe prasacej chrípky
odmietla.

OSOBNOSTI SLOVENSKEJ
VEDY
V rámci projektu Slováci a svet predstavujeme vynikajúce osobnosti vedy slovenského pôvodu, ktoré sa presadili vo
svete. Takou je aj Monika Gullerová, PhD.,
ktorá sa napriek mladému veku (narodila sa roku 1978) zaradila medzi špičku
svetovej molekulárnej biológie. Jej objavy priniesli novú nádej ľuďom s genetickými chorobami. „Vymyslela som novú
a revolučnú metódu, ktorá funguje na
základe akéhosi vypínania génov. Umožňuje nám vopred zistiť, čo sa s bunkou
stane v budúcnosti, teda či bude zdravá,
alebo chorá,“ povedala pre Hospodárske
noviny mladá Slovenka Monika Gullerová, výskumníčka na prestížnej univerzite
v britskom Oxforde. Jej objav môže výrazne posunúť dopredu liečenie ťažkých
vrodených ochorení. V súčasnosti pracuje
univerzita na jeho patentovaní a rokuje
s farmaceutickými spoločnosťami, ktoré
majú záujem o výrobu účinných liekov na
základe metódy Moniky Gullerovej. Do
povedomia širokej odbornej verejnosti sa
táto Slovenka prvý raz dostala vo Viedni, kde objavila novú funkciu vybraného
proteínu v bunke. Práve to jej vystavilo
vstupenku do Oxfordu. Svoje vedomosslovenské pohľady 6
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ti sa tridsaťpäťročná rodáčka z Trenčína
snaží teraz odovzdávať mladým začínajúcim vedcom.
G U S TÁ V M U R Í N

A

L
LITERÁRNY ANTIKVARIÁT
KANADSKÉ VÍZIE

Joseph-Jean-Jacques Ferron (1921 –
1985) patrí k najvýznamnejším predstaviteľom francúzsko-kanadskej a quebeckej
literatúry druhej polovice 20. storočia.
Narodil sa v rodine dedinského notára.
Z jezuitského gymnázia ho tesne pred
maturitou vylúčili. Vyštudoval medicínu,
najprv pôsobil ako vojenský lekár, potom
na vidieku, do roku 1948 v periférnej
časti Montrealu. Ľavičiar a nacionalista
sa stal členom Združenia za národnú nezávislosť (čiže organizácie usilujúcej sa
o odtrhnutie prevažne frankofónnej provincie Quebec od zvyšku Kanady). Napriek vyhranenosti názorov si však udržiaval nadhľad nad politickým dianím.
Namiesto obetavej práce v hnutí totiž neskôr založil Stranu nosorožcov, v ktorej si
prisvojil funkciu eminencie veľkého roku
a kandidoval v konfederálnych voľbách.
Napriek tendenciám k sebapredvádzaniu
pomohol roku 1970 ako vyjednávač utíšiť
najvypätejšie protiklady medzi políciou
a teroristami Frontu za oslobodenie
Quebecu. Jeho názor na dobové udalosti
sa však v textoch i vyhláseniach rozhodne líši od oficiálnych verzií vlády. Poďme
však, na skok, k literatúre.
149
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Ferronova literárna tvorba svojským
spôsobom využíva podnety francúzskeho surrealizmu a absurdnej drámy. V dôsledku odlišnej literárnej tradície sa totiž
inšpirácia Bretonom a Ionescom prepája
s kontextom folklóru a barokizujúcej imaginácie. Frankokanadská kultúra sa totiž v priebehu vývoja formuje v opozícii
anglokanadskej ako katolícka (kontrast
k protestantizmu) a tradičná, uzavretá, rurálna. Hoci spomenuté postoje sa stali
predmetom kritiky Ferronových vrstovníkov (Joseph Gerard Bessette, Hubert
Aquin), smerujúcich k modernizácii a laicizácii, Ferron v prostredí nonkonformizmu, umocneného v Kanade šesťdesiatych
rokov 20. storočia atmosférou hnutia hippies z USA, zostal programovo konzervatívny a ako tvorca predovšetkým sociálne
cítiaci.
V prvej fáze literárnej činnosti (1949 –
1965) sa uplatnil predovšetkým ako dramatik. Pre netradičné uplatňovanie prvkov absurdnej grotesky ho volali surrealistickým Molierom. V hre Obor-ľudožrút
(Ogre, 1949) obor v prvých troch dejstvách deptá spoza scény uväznenú pannu-Amazonku hrozbami, že ju znásilní
a zje. V závere sa však uväznená Amazonka mení na ženu tyranizujúcu velikána.
Ferronove prózy sú charakteristické
hybridizáciou žánrov, času, priestoru, postáv. Viaceré z nich pracujú s folklórnymi námetmi. V románe Kováčova stolička
(La chaise du maréchal, 1972) sa autor
odráža od variantu známej rozprávky
o oklamanom čertovi. Román má dvoch
hlavných hrdinov s rovnakým menom
Jean Goupil (v preklade Ján Líška). Prvý,
pôvodným povolaním kováč, pašuje v čase prohibície alkohol. Aby unikol colníkom, upíše čertovi dušu, zbohatne, ale podarí sa mu podviesť aj čerta. Dostane sa
150
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teda do neba. Na zemi po ňom ostane zázračná lietajúca stolička, pomocou ktorej
prekabátil služobníka pekiel. Kus nábytku
využije Goupil číslo dva. Chudobný mladík-sirota získa pomocou predmetu ruku
milovanej dievčiny. Nielen vďaka zázrakom, ale i vďaka venu kariéra hrdinu pokračuje. Chudák sa stáva politikom a rozprávka vyústi do satiry spoločenských pomerov.
Zrejme najambicióznejší autorov projekt Quebecké nebo (Le Ciel de Québec,
1969) veľkorysosťou zámeru aj spôsobom
spracovania pripomína Joyceov román
Ulysses. Rámec príbehu tvorí cesta katolíckeho preláta a literárneho historika Camilla Roya z Horného Mesta v Quebecu
na omšu do Dolného Mesta. Jednotlivé
štvrte majú symbolický a transcendentálny význam. Cez odkazy detailov miestopisu presúvajú text do odlišných časopriestorových súvislostí. Príbeh vertikály
mestských hodnôt neba a pekla sprítomňuje súvislosť s európskou civilizáciou.
Camille v závere stretáva v Dolnom Meste pred bránami prístavného bordelu na
Rieke svätého Vavrinca básnika Orfea,
ktorý sa práve vynoril z pekla, kam sa vydal hľadať dušu zosnulej Eurydiky. Lenže
Orfeus je v kontexte postmoderno-mytizujúceho prepínania kódov zároveň Hectorom de Saint-Denys Garneauom (1912
– 1943), frankokanadským prototypom
básnika, predčasne zosnulého nepochopeného génia. Garneau je historická skutočnosť a zároveň mýtus, podobne ako
slovenský Janko Kráľ je súčasne Divným
Jankom. Aj pomocou dvojlomnosti tejto
postavy retrospektívne prenikajú do románu udalosti nepokojov z rokov 1937
– 1938. Plátno tejto historickej línie textu
zaľudňuje takmer dvesto postáv – s reálnymi predlohami i bez nich. Atmosféra
slovenské pohľady 6
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americkosti najvýraznejšie vstupuje do
knihy prostredníctvom horizontály stelesnenej cestou mestica Henriho Sicotta
a Franka-Anacharsisa Scotta, syna anglikánskeho biskupa z prérií západnej Kanady do Quebecu. Na rozdiel od presunu
Camilla Roya z mesta-centra do mesta-periférie ich púť nie je vopred významovo zaťažená či predurčená. Koná sa po
rovine, ostáva otvorená otázkam typu čo,
kde, kedy a či vôbec bude hore a dole,
lepšie a horšie, vpravo a vľavo, pravé a ľavé, správne a nesprávne, vysoké a nízke.
Horizontála sa hýbe oslobodená od viny,
azda aj zodpovednosti cez mikrocelky rozprávaní a situácií demonštrujúcich odlišnosť myslenia morálky rôznych kultúr.
Počas putovania totiž dvojica stretáva
postavy z biblických dejín a indiánskych
mýtov. V závere napokon vytvorí z biskupov syn z indiánskej osady Chiquette,
povestného hniezda hriechu, novú farnosť, v ktorej dá postaviť kostol zasvätený svätej Eulálii. Rôznosť víťazí tam, kde
niet jedného víťaza, no ostávajú mnohí –
a ešte viac názorov, otázok a variantov
ako na začiatku.
Z ideového hľadiska Ferron aj tu – ako
vo svojich vážnejšie ladených, historickým udalostiam venovaných drámach,
napr. Kráľova hlava (La Tete du roi, 1964),
odohrávajúca sa v časoch kanadskej liberálnej revolúcie roku 1837 – rozvíja svoju
predstavu národa ako konglomerátu rozličných zložiek. Quebeckí Frankokanaďania môžu podľa jeho názoru zostať sami
sebou len vtedy, ak sa zbavia pocitov
výlučnosti a etnickej čistoty a uznajú prínos pôvodných indiánskych obyvateľov,
Angličanov, Írov či novoprisťahovalcov
zo stredovýchodnej Európy. Zmätok je
tvar hodný kryštalizácie. Mimochodom,
ak sa niekomu predchádzajúci náčrt obslovenské pohľady 6
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sahu diela javí chaotický, má pravdu.
Skreslenie je spôsobené zjednodušeným
záberom troch základných dejových línií,
v knihe pracuje Ferron so siedmimi.
Orientáciu, prinajmenšom v rámci
mesta, uľahčuje rieka. V Quebeckom nebi
tvorí spodnú hranicu, prúdi dolu zároveň
ako Styx a stoka plná odpadkov. Symbol
rieky prepája Quebecké nebo s predchádzajúcim románom. Kára (La Charrette,
1968) sa odohráva v Montreale. Mesto je
väčšie a na rozdiel od prevažne frankofónneho Quebecu šesťdesiatych rokov aj
multietnické. Rieka v ňom netvorí okraj,
ale samotnú hranicu medzi centrom a perifériou. Hrdina, lekár deprimovaný biedou a chorobami predmestia, kde pôsobí,
prechádza cez rieku. Prechod znamená
zároveň zmenu osoby. Rozprávač opúšťa
prvú osobu, vlastne sa sám opúšťa a oslovuje sa zvonka v tretej osobe. Cudzo v cudzom prostredí. V centre Montrealu, ktoré sa nachádza na kopci uprostred mesta v symbolickom hrade smrti, umiera.
Naložia ho na káru medzi odpadky pod
mŕtvolu koňa. Paralelne však pokračuje jeho jestvovanie doma u manželky, ale
aj v náručí pôvabnej krásky v nevestinci či v kabarete Pri bránach pekelných,
kde sa stretávajú izraelskí i americkí vojaci, Jeruzalem a Vietnam. A tak káru-svet
plnú násilia a hriechov uchopí na svitaní Lucifer a jej náklad vyklopí na smetisko.
Nuž, Ferron rozhodne nepatrí medzi
autorov vyžarujúcich optimizmus. Rozhodne však trpezlivým čitateľom poskytuje, miestami zľahka aj inšpiratívne, dostatok priestoru na blúdenie po zákutiach
bez potreby východísk či cieľov.
MILOŠ FERKO
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Z
SPRÁVY Z VÝSTAV

V Slovenskej národnej galérii v Bratislave bola v čase od 29. 3. do 25. 5.
2014 otvorená výstava Impresionizmus
– Podoby impresionizmu na Slovensku. V materiáli k výstave sa uvádza, že
„rovnako ako revoltujúci impresionisti
v Paríži aj naši umelci pociťovali potrebu aspoň symbolicky opustiť akademické
prostredie, čo vyvolalo potrebu tvorby
v uvoľnenejších miestnych i vzdialenejších umeleckých kolóniách a na vidieku.
Slovenský impresionizmus alebo ,maliarstvo svetla‘ nepredstavoval východiskový
bod pre avantgardy, stal sa ich alternatívou a bázou v maliarstve prvej polovice
20. storočia“.
Vystavené diela poskytli zbierky SNG,
regionálnych galérií i súkromných zberateľov. Videli sme tu okrem iných obrazy Ladislava Medňanského, Dominika
Skuteckého, Gustáva Mallého i Martina
Benku. Vo výbere obrazov jednotlivých
autorov bola viac či menej uplatnená tendencia poukázať na špecifické kvality impresionistického poňatia maľby. O čosi
viac ma zaujali najmä obrazy, ktoré túto
impresívnosť istým spôsobom prekračovali výraznejšie. Z obrazov Ladislava Medňanského to bola najmä Hmlistá krajina
pri rieke, olej z obdobia okolo roku 1880,
so svetlom, ktoré tu nie je iba prírodným
fenoménom, ale i kvalitou transcendentného obsahu. Lemovaná zelenými brehmi
vinie sa stužka rieky zrkadliaca ružovofialovú oblohu so žiarivým bielo-zlatým
svetlom. V jednoduchom rozvrhu základných tvarov je rozohraná farebnosť, far152
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bou a svetlom vypovedá autor o najhlbšom vnútornom pohnutí.
Hĺbkou ma takisto oslovili obrazy s figurálnymi motívmi od maliara Eleméra
Halásza-Hradila. Portrét s názvom Ryšavý chlapec, olej, rok vzniku okolo 1900,
je maliarsky bravúrny, namaľovaný s ľahkosťou a vzácnou citlivosťou pre farbu.
Hlava chlapca má výraz dovnútra pohrúženej bytosti s pohľadom upretým kamsi
do neznáma.
Elemér Halász-Hradil je autorom výrazovo i farebne pôsobivého obrazu nazvaného Dievčatko, olej 1918, i obrazu
s názvom Sedliacke dievča v záhrade, olej
1910, ktorý mi čistým výrazom pripomenul niektoré postavy z obrazov českého
maliara Jana Preislera.
Maliarsky obdivuhodne svieži je maličký obrázok Jaroslava Augustu s názvom Pred kostolom v Detve, olej z roku
1903, na ktorom vyniká živá, ale zároveň
decentná farebnosť, ako aj rukopis autora. Napokon príjemným prekvapením bol
pre mňa aj menší obrázok Jána Želibského Majáles, olej, ktorý vznikol okolo roku
1940, s intenzívnou, expresívnou farebnosťou.
J A N A P I V O VA R N Í K O VÁ

STRATÉGIA S ROZPAKMI
Celoštátna stratégia na ochranu
a podporu ľudských práv víri hladinu spoločnosti už od minulého roku. V prebiehajúcej verejnej diskusii sa k nej vyjadrili
viaceré občianske spoločnosti, odborníci
aj súkromné osoby. Odpor proti nej bol
natoľko silný, že diskusiu a tvorbu tohto
dokumentu vláda SR predĺžila a jej prijatie odložila. Kameňom úrazu je najmä iné,
slovenské pohľady 6
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netradičné vnímanie vzdelávania a výchovy k ľudským právam, rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí, vymáhateľnosť práva, posilnenie mimovládok
a práv okrajových menšín. V časti Koncepcia národnostnej politiky sa hovorí
o potrebe prijať ďalšie práva pre národnostné menšiny. Úrad splnomocnenca
SR pre národnostné menšiny navrhuje
zachovať súčasný stav právnej ochrany
národnostných menšín a Stredisko národnostných menšín Matice slovenskej na základe závažných pripomienok týkajúcich
sa postavenia Slovákov na juhu Slovenskej republiky navrhuje neprijať stratégiu
ako celok.
Národnostne zmiešanej oblasti juhu
Slovenska treba rozumieť aj z pohľadu
väčšinového obyvateľstva nášho štátu,
a to najmä obyvateľstva, ktoré tu žije.
Preto skôr ako chceme realizovať akýkoľvek zásah do verejného, a teda aj súkromného života obyvateľov, musíme poznať
východiská a hlavné zásady na chápanie
vzťahov Slovákov s národnostnými menšinami na našom juhu. Na tomto území sa
nachádzajú dva okresy a 363 obcí, v ktorých tvoria Slováci menšinu, čo je z hľadiska zámeru stratégie nezanedbateľný
počet obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti. Ak by sme ich vylúčili
z procesu formovania ľudských práv na
Slovensku, je veľmi pravdepodobné, že by
došlo k porušeniu medzinárodných zmlúv,
Ústavy SR a ďalšej legislatívy. Slováci
majú svoje práva a povinnosti, ktoré im
zaručuje a ukladá Ústava SR a ostatné zákony, chcú žiť na juhu Slovenska bezkonfliktne, majú svoje charakteristické národné cítenie, ochotu prispôsobiť sa a očakávajú, že aj k ich právam bude štát pristupovať v zmysle tolerancie, rešpektovania, ochrany a napĺňania základných práv
slovenské pohľady 6
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a slobôd. Princípy stratégie sa majú odzrkadliť vo všetkých oblastiach verejného
života obyvateľstva, v našom ponímaní je
to minimálne jazyková, politická, samosprávna, vzdelávacia, duchovná a kultúrna oblasť.
Právo občanov podieľať sa na riadení verejných záležitostí je považované za
jeden z najdôležitejších demokratických
princípov. Zakladá sa nielen na občianskych a etnických charakteristikách obyvateľstva, ale aj na vzťahu obyvateľov
k makrosociálnym útvarom a na ich reálnych kompetenciách na riadení samosprávy. Bez pochopenia týchto vzťahov,
ich rešpektovania a uplatňovania vo všetkých strategických dokumentoch a legislatíve štátu nie je reálna možnosť dosiahnuť zákonné napĺňanie základných práv
a slobôd na Slovensku.
Fakty ako východiská
Prvou zásadou, na ktorú tak radi
a často zabúdajú mnohí zástancovia rozširovania menšinových práv, je, že akékoľvek zásahy do života národnostnej menšiny výrazne ovplyvňujú existenciu majoritného obyvateľstva. Národnostné menšiny nežijú izolovane od Slovákov, ale
v užšom či širšom kontakte s nimi. Ak
zástupcovia etnických menšín požadujú
používanie svojho menšinového jazyka
vo verejnom styku v obci, znamená to, že
napríklad podujatia organizované obcou
môžu prebiehať aj v menšinovom jazyku. Kompetentný zamestnanec teda musí
ovládať menšinový jazyk, v tom prípade
je táto pozícia pre príslušníkov majority prístupná len za podmienky ovládania menšinového jazyka slovom a písmom.
Pracovných miest, prostredníctvom
ktorých sa majú napĺňať práva menšín,
153
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je v územnej samospráve viac. V obciach
so slovenskou menšinou je požiadavka
samosprávy ovládať menšinový jazyk jej
zamestnancami samozrejmosťou. Takéto
obce tvoria 36 % (363) všetkých obcí na
juhu Slovenska. Počet obcí, v ktorých sa
uplatňuje používanie maďarského menšinového jazyka podľa zákona, je 512, čo
je z celkového počtu 1012 jazykovo zmiešaných obcí na juhu 51 %. Podľa Správy
o stave používania menšinových jazykov
spred dvoch rokov ovláda v týchto obciach až 88 % zamestnancov menšinový jazyk: Slovenčina sa už iba v jednej
tretine týchto obcí udržuje ako jediný
rokovací jazyk, v 20 % sú označené budovy štátnej správy iba v štátnom jazyku,
väčšina obcí stále neinformuje svojich občanov o možnosti používať menšinový jazyk, zato ešte vždy odoláva slovenčina vo
väčšine obcí ako jediný používaný jazyk
v úradnej agende.
Druhým východiskovým faktom je,
že podľa posledného sčítania obyvateľstva dramaticky klesá počet Slovákov, no
neplatí to o príslušníkoch maďarskej národnostnej menšiny. Počet obyvateľov slovenskej národnosti klesol za posledných
desať rokov o 5,1 %, počet obyvateľov
maďarskej národnosti o 1,2 %. Takmer vo
všetkých krajoch klesol počet Slovákov za
posledných desať rokov výraznejšie ako
počet obyvateľov maďarskej národnosti.
V samotných obciach však rastie počet
Slovákov za posledných dvadsať rokov
priemerne o 3 %. Pokles počtu obyvateľov
menšiny je pochopiteľne zjavný z hľadiska obcí, je to približne o 5 – 8 %. Tento
trend nárastu Slovákov v obciach na juhu
Slovenskej republiky sa pravdepodobne
vyrovnáva v prospech celkového úbytku
Slovákov v obciach s homogénnym slovenským obyvateľstvom.
154
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Dodnes nepoznáme dôsledky spoločenských zmien na Slovensku po roku
1989 v oblasti právneho postavenia Slovákov, najmä v obciach, kde tvoria menšinu. Napriek tomu, že je všeobecne známe
podozrenie z pretrvávajúceho protiprávneho stavu porušovaním Ústavy SR, keď
výkon práv menšín nesmie viesť k diskriminácii ostatného obyvateľstva. Štát realizoval iba niekoľko serióznych výskumov,
ktoré môžeme pokladať za objektívne.
Potvrdzujú naše skúsenosti a poznatky
z juhu republiky a vytvárajú aký-taký obraz o skutočnom postavení a kultúrnych
a národných potrebách Slovákov na juhu.
Celkovo môžeme tieto výskumy zhrnúť
do niekoľkých myšlienok, podľa ktorých
väčšina Slovákov súhlasí s tvrdením, že
Slovenská republika je štátom slovenského národa, a preto v ňom musia mať rozhodujúce postavenie Slováci. Za najvhodnejšie spôsoby rozvíjania svojho národného povedomia považujú výchovu detí
a mládeže v národnom a vlasteneckom
duchu v rodine a škole, dôslednú ochranu svojich národných práv úradmi štátnej
správy a miestnej samosprávy i vzájomnú podporu a spoluprácu v národnostne
zmiešaných regiónoch. Slováci sa cítia
najčastejšie diskriminovaní v ich okrese
pri získavaní zamestnania, v národnostnom zložení miestnych zastupiteľstiev,
pri poskytovaní služieb, pri obsadzovaní
riadiacich funkcií a v styku s úradníkmi
štátnej správy, pričom si myslia, že všetci
obyvatelia Slovenskej republiky by mali
dobre ovládať štátny jazyk.
Reálne napĺňanie národno-štátnych
požiadaviek a kultúrnych potrieb Slovákov zo strany štátu poznáme z jednotlivých aktuálnych správ. Ministerstvo kultúry SR napríklad v roku 2012 vo svojej
Správe o postavení štátneho jazyka konslovenské pohľady 6
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štatovalo: „Stav používania štátneho jazyka v obciach uvedených v nariadení vlády č. 221/1999 Z. z. nie je v súčasnosti
komplexne zdokumentovaný a na úrovni
orgánov štátnej správy nebola doteraz
vypracovaná nijaká ucelená analýza zachytávajúca úroveň používania štátneho
jazyka v jazykovo zmiešaných oblastiach
Slovenskej republiky.“ V tej istej správe sa
na inom mieste píše: „V súčasnosti eviduje ministerstvo kultúry najmä také podnety, v ktorých občania žiadajú o pomoc
pri zabezpečení svojho základného práva
na prístup k informáciám v slovenskom
jazyku v obciach, v ktorých zákon popri
povinnom používaní štátneho jazyka
umožňuje používanie maďarského menšinového jazyka. Ďalší okruh problémov,
s ktorými sa občania obracajú na ministerstvo kultúry, sa týka silnejúceho tlaku
na občanov slovenskej národnosti ovládať
a používať jazyk maďarskej národnostnej
menšiny pri nástupe do zamestnania a pri
súkromných podnikateľských aktivitách.
Tlak na podnikateľov vyvíjajú nielen občianski aktivisti maďarskej národnosti,
ale aj miestne samosprávne orgány, ktoré
v rozpore so zákonom vyžadujú označovanie prevádzok a zverejňovanie informácií povinne aj v maďarskom jazyku.“
Na porovnanie spomeňme dve konštatovania týkajúce sa práv príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny. O. Dostál
roku 2004 zisťuje, že v praxi nedochádza
k reálnemu obmedzovaniu príslušníkov
menšín pri používaní ich jazykov. Správa o postavení príslušníkov národnostných menšín z roku 2012 konštatuje, že
právnou úpravou je používanie jazykov
národnostných menšín zabezpečená dostatočná úroveň ochrany príslušníkov národnostných menšín. V porovnaní s iným
členskými štátmi EÚ z hľadiska Charty
slovenské pohľady 6
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menšinových a regionálnych jazykov je
na Slovensku dosahovaný vysoký stupeň
ochrany menšinových jazykov.
Námietky k tvorbe a obsahu
celoštátnej stratégie
V samotnom obsahu stratégie sú výhrady najmä v legislatívnej oblasti. Stratégia nepodmieňuje rozširovanie práv národnostných menšín dodržiavaním Ústavy SR, podľa ktorej výkon práv príslušníkov národnostných menšín nesmie viesť
k ohrozeniu zvrchovanosti a celistvosti
Slovenska a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva, ľudsko-právna stratégia
nemá vypracovaný ani vplyv dosahu na
majoritné obyvateľstvo v jazykovej, politickej, samosprávnej, vzdelávacej, kultúrnej a duchovnej oblasti. Za prvoradé
pokladáme znalosť problematiky aj z pohľadu väčšinového obyvateľstva na juhu
SR a názory odborníkov z tohto prostredia. A napokon, považujeme za zbytočné prijímať ďalšie osobitné zákony alebo
dokumenty týkajúce sa národnostných
menšín. Ich práva upravuje 26 právnych
predpisov, no ani tie príslušníci maďarskej národnostnej menšiny nevyužívajú.
Okrem obsahovej stránky a východiskovej filozofie stratégie nemôžeme súhlasiť ani so samotným procesom jej tvorby.
V pracovných skupinách určených na jej
prípravu nemá zastúpenie žiadny odborník pochádzajúci z prostredia majority na
juhu SR, ktorý ovláda ich reálne právne
postavenie.
Vlastné témy štátnej politiky
Národnostná politika, tak ako je predstavená v celoštátnej stratégii, nemôže
byť prijateľná nielen pre Slovákov na juhu
Slovenska, ale ani pre ostatné obyvateľstvo. Vychádza z izolačnej filozofie ná155
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rodnostnej politiky, ktorá nezahŕňa bezprostredné spolužitie Slovákov s národnostnou menšinou. Východiskovou filozofiou pre juh Slovenskej republiky by mala
byť orientácia na analýzy vplyvu politických, právnych, kultúrnych, duchovných
zmien na život Slovákov na našom juhu.
Dosiaľ nemáme súhrnnú správu o stave
a podiele Slovákov na riadení verejných
záležitostí. Nevieme, do akej miery rozhodujú o sebe ako o autonómnej kultúre,
ako sa vedia stotožniť a zžiť s miestnym
spoločenstvom prostredníctvom štátneho
jazyka, nepoznáme spôsob konštruovania
a tvorby identít Slovákov.
Chýbajúce výskumy v celospoločenských zmenách na Slovensku po roku
1989 nás neoprávňujú pokračovať v rozdeľovaní spoločnosti na etnickom princípe. Naopak, v aktuálnej situácii na juhu
Slovenskej republiky je dôležité vnímať
kultúrne potreby a problémy všetkých
obyvateľov aj prostredníctvom väčšinového obyvateľstva z juhu Slovenska, nedať
sa viesť názormi a propagandou, ktoré
vnášajú do života týchto obyvateľov napätie a netoleranciu, ale tvoriť vlastné
témy štátnej politiky.
M A R G A R É TA V Y Š N Á

L

n

Niektorí ľudia sú presvedčení, že genialita je dedičná. Iní deti nemajú.
n

Dieťa je nádoba na potravu s veľkým
revom na jednom konci a malou zodpovednosťou na druhom.
n

Najviac zblíži rodinu, keď cez prázdniny idú deti do tábora, matka do kúpeľov a otec zostane doma.

DOŠLO PO UZÁVIERKE
Najviac detí sa narodilo Ruske Vasilievovej, ktorá žila v rokoch 1707 – 1782:
16-krát dvojčatá a 7-krát trojčatá. Ty kokso! Ci koňo! Ty brďo!

HA-HA-HÁDANKA
Prečo sa blondína rozhodla mať len
štyri deti?
Lebo počula, že každé piate dieťa je
Číňan.

ŽIAKO(VOLO)VINY
* Na mňa v triede nie je dobre vidieť,
lebo som skrytý talent.

LECHÁREŇ

* Prozaik Martin Kukuč sa narodil ako
syn a písal všetko.

ČÍTALA/POČULA/VIDELA

* Keď sa dívam na detektívku, zabitého
poznám skôr ako páchateľa.

Nehnevajte sa na svoje deti! Deti sa
najprv rodia ako dôsledok vašich hlúpostí
a až potom sa stávajú príčinou vašich starostí.
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* Básnik Andy Sládkovič sa narodil
v Škrupine a za slobodna sa volal Braxatoris.
slovenské pohľady 6
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* Na rázcestí hlúpy Jano nevedel, kadiaľ ísť, vykročil teda, ako chcel pán spisovateľ.
* Samo Chalupka slovami „a ty, mor
ho, hoj, odmor ho!“ vyjadruje túžbu národa žiť konečne v mieri a pokojne pracovať.

(NE)STALO SA?
Letí bocian B. a v zobáku nesie
v plachte 75-ročného deda D., ktorý sa
naňho pozrie a vraví:
– Počúvaj, ty vták, keď sme to doteraz
nenašli, nevykašleme sa na to?
MILAN LECHAN

S

P
PRIPOMÍNAME SI

Jozef Pavlovič – 80
Nesmierne plodný
autor literatúry pre deti
a mládež. Výpočet titulov
jeho kníh od roku 1957,
keď mu vyšla debutová
knižka Pri potoku, pri vode, by bol veľmi dlhý a už
v súčasnosti presahuje číslo sedemdesiat!
Ak do zoznamu prirátame aj jednu prózu
pre dospelých (Slovenská Sibyla), zbierku
aforizmov a epigramov Lýra láry fáry, tri
dramatické texty a viac ako desiatku scenárov, potom ich súčet presiahne aj vek
samotného autora... Pôvodným povolaním pedagóg (pôsobil na strednej škole v Trenčíne) sa od počiatku záujmu
slovenské pohľady 6
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o literatúru zameral takmer výlučne na
najmenších čitateľov, navyše v rozmanitej
plejáde žánrov. Z najznámejších titulov
vyberáme aspoň niekoľko: Veselá abeceda, Veselé zvieratká, Lov slov, Bračekovia
mravčekovia, Lienka Anulienka, Hádali
sa hádanky, Zábavné oriešky pre bystré
hlavičky, Prózy kozy Rózy aj riadky zo záhradky, Výlety tety Ety, Jožko Mrkvička.
Moja supernajlebšia kniška, Putovanie so
slovenčinou a mnoho iných. Jeho knižky
sú preložené do viacerých cudzích jazykov. Niekoľko kníh mu vyšlo aj v matičnom vydavateľstve.
Narodil sa 13. júna vo Veľkých Kostoľanoch.
Ivan Cvrkal – 80
Sedemnásť rokov pôsobil ako vojak
z povolania, popritom študoval externe
slovenčinu – nemčinu (FF UK v Bratislave) a neskôr sa zamestnal na akademickej pôde (od roku 1973 v Literárnovednom ústave SAV). Vo vedeckej práci sa
zameral na nemeckú literatúru a najmä
jej vplyv na slovenské národné obrodenie (monografia S. H. Vajanský a nemecká literatúra). Próze nemeckej moderny
venoval významné dielo s názvom Das
Junge Wien, ale aj desiatky odborných štúdií, glos, kritík a článkov. Zostavil viacero
zborníkov (Kapitoly z moderny, avantgardy a postmoderny, Z dejín európskych literatúr 20. storočia, Európske literárne
avantgardy 20. storočia a i.). Súčasne s vedeckým výskumom sa venoval aj prekladaniu diel popredných nemeckých autorov
(Zweig, Brock, Kirst, Bobrowski a ďalší).
Narodil sa 21. júna 1934 v Záhorskej
Vsi.
Pavol Plutko – 80
Študoval na východnom Slovensku
157
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(gymnázium v Michalovciach, vysokú
školu v Prešove), neskôr pôsobil ako stredoškolský a vysokoškolský pedagóg na
viacerých miestach Slovenska (Giraltovce, Nitra, Bratislava, Banská Bystrica). Literárnovedný záujem sústredil najskôr
do oblasti metodiky vyučovania literatúry v školách, neskôr na rozbory a interpretáciu diel popredných slovenských
autorov (Alfonz Bednár, Vladimír Reisel,
Pavol Hrúz a i.). Výsledky vedeckej práce
sústredil do niekoľkých monografií a kníh
(Cesta k básnickému tvaru, Poézia, čas,
hodnota, Autor umeleckého diela, Autor
a dielo a i.). Podieľal sa na vydaní viacerých zborníkov, resp. vysokoškolských
učebníc a skrípt (o. i. štvrtý zväzok Dejín
slovenskej literatúry).
Narodil sa 27. júna 1934 v Šamudovciach.
Ján Pauliny – 75
Popredný slovenský
filológ, orientalista, najvýznamnejší slovenský
arabista a odborník na
stredovekú arabskú historiografiu a literatúru,
ktorého mimoriadne uznáva aj zahraničie, študoval v Bratislave
(FF UK) a arabčinu a angličtinu v Prahe
(FF KU). Vyše päťdesiat rokov pôsobil
na Katedre klasickej a semitskej filológie
FF UK v Bratislave! Aj jemu totalitný režim zasiahol do života (z politických dôvodov nebol pripustený k obhajobe, docentúru získal až v roku 1987, profesorom pre neslovanskú filológiu sa stal roku
1997). Absolvoval viaceré prednáškové
pobyty na univerzitách v zahraničí (napr.
Halle, Káhira, Viedeň, Paríž, Heidelberg,
Toulouse, Madrid, Florida). Dominanciou
v jeho vedeckej práci bola arabská auto158
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biografická literatúra, neskôr výskum
arabskej ľudovej literatúry. Na základe
tohto výskumu inicioval vznik novej arabistickej disciplíny arabskej ľudovej stredovekej náboženskej literatúry, o ktorej
napísal dve monografie a množstvo štúdií v domácej i zahraničnej odbornej tlači. Danú problematiku popularizoval
v publikáciách Život v ríši kalifov, Arabi
– vládcovia Stredomoria, Kniežatá púšte,
Samarkand a Buchara, Objavenie Arábie,
Egypt a v ďalších. Niektoré z nich vyšli
aj v prekladoch. Sám preložil významné
diela základného významu, napríklad celkovo osem zväzkov knihy Tisíc a jedna
noc (za preklad získal roku 2003 Cenu Jána Hollého), takisto dva zväzky Snára
arabských mudrcov, Život Muhammada,
posla Božieho a i. Slovensko sa stalo šiestou krajinou sveta, v ktorej vyšiel úplný
preklad Tisíc a jednej noci z pôvodného jazyka. Ako zaujímavosť uvádzame, že toto
dielo prekladal plných dvadsaťpäť rokov.
Z angličtiny preložil Armstrongovej publikáciu Islam. Je členom viacerých vedeckých spoločností.
Narodil sa 4. júna 1939 v Martine.
Nora Baráthová – 70
Prozaička a autorka
kníh pre mládež, srdcom
po celý život oddaná rodisku, s ktorým je spojená aj jej doterajšia tvorba.
Mladým venovala už debutový román s názvom
Ad revidendum, ktorý vyšiel roku 1967.
V neskoršom období sa k nemu pridali aj
ďalšie ako Snívať zakázané, Najlepšia trieda, Plavovlasé hviezdy a pod. Výsledkom
jej dlhoročnej odbornej a publicistickej
práce (viac ako štyridsať rokov pracovala
v Podtatranskom múzeu v Kežmarku) sú
slovenské pohľady 6
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pozoruhodné diela zaoberajúce sa históriou Kežmarku (prózy Nepokojné mesto
a Nad Kežmarkom vietor veje, historické
práce Kežmarok, Kežmarský hrad, Svedkovia ťažkých dôb, Osobnosti Kežmarku, Dávid Fröhlich a i.). Písala aj romány (Muž,
ktorý kráčal za smrťou, Aj zradcom sa odpúšťa, Študent, Neľutujem, že som milovala, Buď vôľa Tvoja...), knihy próz (Hviezdy
nad Tatrami, Najstaršie kežmarské príbehy
a i.). Zaujímavé spojenie dvoch žánrov literatúry faktu a beletrie nájdeme v diele
Tak sme žili. Roku 2009 jej udelili Cenu
mesta Kežmarok a tri roky nato získala aj
Cenu Andreja Kmeťa.
Narodila sa 7. júna 1944 v Kežmarku.
Ivan Štrpka – 70
Člen slávnej básnickej
trojky, ktorá je v dejinách
literatúry známa pod
názvom Osamelí bežci
(Štrpka, Repka, Laučík)
začal v redakciách literárnych časopisov, potom
pracoval vo vydavateľstvách Slovenský
spisovateľ a Tatran a napokon v Slovenskej televízii, no režim ho na niekoľko
rokov stopol a nádejný literát – básnik,
prozaik, esejista a prekladateľ – nesmel
publikovať. Po čiastočnom politickom
oteplení sa vrátil k redakčnej práci najprv
v Mladých rozletoch, neskôr v Literárnom
týždenníku, Kultúrnom živote a Romboide. Prvé dve zbierky Krátke detstvo kopijníkov a Tristan tára sú generačnou výpoveďou mladého básnika nestotožneného
so spoločenským komformizmom. Žiaľ,
na desať rokov išlo o jeho jediné básnické posolstvo. Po dlhej pauze sa prihlásil
roku 1981 zbierkou Teraz a iné ostrovy
a po nej aj ďalšími (Pred premenou, Správy z jablka, Modrý vrch, Krásny nahý svet,
slovenské pohľady 6
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Rovinsko, juhozápad. Smrť matky, Hlasy
a iné básne, 25 básní, Tichá ruža a ďalšie). Vyšli mu dve knihy esejí Kŕč roztvorenej dlane a iné eseje a Na samý okraj
(písania). Roku 1999 sa prezentoval aj
v próze autobiograficky ladeným románom Rukojemník. Na viacerých knihách
spolupracoval s ďalšími autormi (Dalajláma na Slovensku, lákavá cesta láskavosti,
Pohybliví v pohyblivom, Pohybliví nehoria,
Kadlečík & Štrpka a i.). Famóznu prácu
predstavujú jeho texty k skladbám Deža
Ursínyho, ktoré sú na všetkých jedenástich albumoch tohto dnes už nežijúceho
skvelého hudobníka. Niekoľko jeho diel
bolo preložených do cudzích jazykov.
Sám prekladá zo španielčiny a portugalčiny. Je nositeľom viacerých významných
ocenení za literatúru a umenie.
Narodil sa 30. júna 1944 v Hlohovci.
Marta Podhradská – 65
Poetka, prekladateľka a istý čas aj politička (poslankyňa Národnej rady SR)
prešla od skončenia štúdia viacerými zamestnaniami (pracovala o. i. aj v Matici
slovenskej), debutovala pred viac ako tridsiatimi rokmi útlou zbierkou básní Ďaleko na dosah (1980). Pred mnohoročnou
autorskou prestávkou stihla ešte vydať
druhú zbierku s názvom Veterná studňa.
Potom sa literárne prihlásila až roku 1997
treťou samostatnou knižkou poézie s názvom Divé stromy (medzitým totiž vydala
v spoluautorstve s L. Cselényim Sonátu
časopriestoru). Prekladá poéziu z maďarského a nemeckého jazyka.
Narodila sa 28. júna 1949 v Lehniciach.
Boris Filan – 65
Nenapodobiteľný rozprávač, prozaik
a publicista, autor vynikajúcich textov
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k pesničkám viacerých
slovenských interpretov,
najmä Joža Ráža z Elánu
a Pavla Hammela (knižné súbory textov Túlavý
psík, 69 textov, Kamalásky, Slávne texty slávnych
piesní), vyštudoval dramaturgiu na VŠMU
v Bratislave a tejto práci sa niekoľko rokov aj venoval v Slovenskej televízii. Spočiatku uplatnil nevšedný komunikačný talent najmä v zábavných reláciách (napr.
Gala Borisa Filana, Ligapasáž), potom to
naplno zaiskrilo v zážitkových cestopisných knihách, napísaných originálnym
„filanovským“ jazykom, plným šťavnatých
metafor a fantazijných obrazov. Postupne
čitateľov očaroval rad „tam-tamových
knižiek“ od prvej z roku 1993 až po Posledný Tam Tam z roku 2004. Majstrovstvo veľkého rozprávača zážitkov a príbehov z ciest dokumentujú aj viaceré ďalšie
knihy: Tajomstvo Budhovho úsmevu, Ako
išlo oko na vandrovku, Dolu vodou alebo
Správa o splavovaní delty Dunaja s Jožom
Rážom a s našimi manželkami, Vodka, duša, kaviár, Umenie zablúdiť a i. Rodnej
Bratislave venoval spomienkové príbehy
v knihách PrešpoRock (Spomienky starého optimistu), Bratislavské krutosti a Raba Suli. Je autorom románov Klimtov bozk
a Wewerka, zaujímavej knižky dialógov
Rozhovor Majstra s hlúpym žiakom a dvoch
výberov z populárnej rozhlasovej Pálenice Borisa Filana (Pálenica 1 a Ľubošova
finta), scenárov k filmom (Rabaka), televíznym inscenáciám a detským muzikálom. V roku jeho prozaického debutu
Paternoster (1991) vyšla aj dosiaľ jediná
knižka pre deti s názvom Puki.
Narodil sa 30. júna 1949 v Bratislave.
ŠAH
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Z HADEJ PAPUĽKY
Naša novodobá bieda spočíva v tom, že
každý demokratický idiot si myslí, že je
Dostojevskij.
n

Termín voluntarizmus sme začali vnímať
ako nový termín pre ekonomiku.
n

Čím menej je škôl a viac väzníc, tým sme
demokratickejší.
n

Nech bola akákoľvek doba, najväčších nepriateľov sme mali vždy v sebe samých.
n

Plánovanie v národnom hospodárstve nezaniklo, len sa radikálne upravilo. Už sa
plánuje iba deficit.
n

Zrušením letného a zimného času nič nevyriešime. Treba zrušiť celú dobu.
n

Keď si dám dokopy všetky fakty o prežívanom dnešku, neodškriepiteľne mi vychádza, že prvým demokratickým štátom
na svete boli Sodoma a Gomora.
n

Mobil je moderný technický zázrak, ktorý
človeka zľahka spája s celým svetom tajných služieb.
n

Stavia sa, buduje, rodia sa deti, stúpa životná úroveň, ľudia sú nadšení. Bože, to
musí byť nedemokratický štát!
n

Novodobý kalendár: január, február, marec, apríl, máj, jún a daňové prázdniny.
n

V komunizme som žil, ale nikdy som ho
nevidel. Teraz v ňom nežijem, a predsa
ho vidím v Smotánke.
JÁN FEKETE-APOLKIN
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