
43S L O V E N S K É  P O H Ľ A D Y

Ľuba Šajdová

S Milanom Rúfusom blízko 
jeho príbehu Veľkého ticha

Agentúrna správa:
Básnika Milana Rúfusa pochovali v jeho rodnej liptovskej obci Závažná Po-

ruba. Podľa jeho vôle ho uložili do rodnej zeme tak, aby naveky dovidel na svo-
ju milovanú majestátnu Poludnicu... (január 2009)

Tam sa to všetko začalo.
Zákon, osud, bytie, údel, Boh, slovo, konkrétnejšie: mama, dieťa, láska, ro-

disko, hniezdo... To všetko Milana Rúfusa presahovalo, spaľovalo a napokon 
pohltilo.

Vzhľadom na to, ako dlho sme sa vnímali, som s ním neurobila priveľa roz-
hovorov. Milan Rúfus chcel odo mňa vopred napísané otázky, ja som dávala 
prednosť spontánnosti.

A tak bežal čas. S Milanom Rúfusom, jeho manželkou aj dcérkou Zuzan-
kou sme sa stretávali pri rôznych súkromných aj oficiálnych príležitostiach. Iš-
lo najmä o Zuzankine narodeniny. Bola som pri tom. Kým pani Magda prag-
maticky zabezpečovala priebeh osláv, Zuzanka častovala svojho ocka najoča-
rujúcejšími prívlastkami: „oriešok môj zlatý“, „lásočka“... Milan Rúfus to ko-
mentoval slovami: „Drobné býva občas komprimátom veľkosti až takej veľkej, 
že sa nepomestí do bežnej miery veľkého.“ Samozrejme, že Zuzanka mu len vra-
cala to, čo jej požičal. Milan Rúfus totiž svoju poéziu, ale aj poetiku žil. Preto 
jej rozumie celý čítajúci národ. A Rúfusom napísané verše sa im zdajú jedno-
duché a pravdivé. Milan Rúfus síce s tým súhlasil, ale s malým neprehliadnu-
teľným dovetkom: „... keby jednoduché nebolo také zložité.“

Nestretávali sme sa každý deň. Ale keď sme sa jeden druhému ozvali, po-
kračovali sme tam, kde sme možno aj pred mesiacmi prestali. Čo si želať viac?! 
A popritom som sledovala, kto aké rozhovory či relácie s Rúfusom urobil...

Nakoniec som ho (zrejme v dobrom rozmare) „zlomila“. Vznikol rozhovor 
Pre dušu kôrka chleba, ktorý sa napokon dostal aj do knižného výberu Milana 
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Rúfusa Rozhovory so sebou a s tebou. Do toho rozhovoru sa zmestilo všetko. Je-
ho údel aj celé jeho hniezdo. Aj náš výlet po porubských horských lúkach, kde 
jeho Zuzanka trhala kvety a vzápätí sa rôznofarebné motýle pásli na zvyškoch 
peľu na jej rukách. Takisto Rúfusov otec, ktorý chodieval domov len na víkend, 
i mamka sem-tam aj s vareškou v ruke. Zmestil sa tam Rúfusov smútok, ale aj 
smiech... hovoril bezprostredne, uvoľnene, tak ako sa rozprávajú blízki ľudia... 
a zrazu skonštatoval: „Mamma mia, či som sa rozhovoril!“

Knižku mi daroval s venovaním: „Ľubke s poďakovaním za jej pekné pri-
hrávky v rozhovore o najdrahších veciach.“ To je môj Kríž I. triedy.

A napokon. S neskrývanou a neskromnou pýchou sa hrdím majstrovým 
„vyvolaním po mene“ – moja žiačka. I keď v skutočnosti sa mi školské pred-
nášky a semináre s Milanom Rúfusom vyhli – Rúfusove človečenské pred-
nášky a semináre som absolvovala chvíľami blízko-blízučko jeho Príbehu veľ-
kého ticha...

Ten príbeh sa začal, pokračuje a trvá v Závažnej Porube.
Cítim sa jeho súčasťou.

n

Máš jazyk, hovor!

Národné literárne centrum poctilo svojou prvou Cenou v histórii Slovenska 
básnika Milana Rúfusa... (november 1995)

Milan Rúfus, ktorý bol (pre chorobu) neprítomný, poslal na slávnostné odo-
vzdávanie Ceny list:

Veľavážení a milí priatelia,
musím sa priznať, že táto udelená pocta ma nielen prekvapila, ale aj istým 

spôsobom zaskočila. Ja som si myslel, že pomaly už balím na cestu a v čítaní  
z vlastného údelu dával som prednedávnom zbohom literatúre.

Národné literárne centrum ma uprostred tejto práce osloví povelom sloven-
ských furmanov: Zurück!

Čo vlastne môžem povedať k tomu, čo som popísal? Nič iné ako bez pilátov-
ského umývania rúk, a predsa s Pilátom: „Quod scirpsi, scripsi.“ A robil som to 
tak samozrejme, aj keď tiež v pote tváre, ako robievame každodenné úkony ži-
vota. Priznám sa bez rozpakov, že som ani až tak moc nepremýšľal, prečo to, čo 
robím, robím tak a nie inak. Prijal som údel a snažil som sa byť ho hodný. Svoj-
ho údelu aj údelu svojho spoločenstva. Bolo by to celkom jednoduché, keby prá-
ve jednoduché nebolo také zložité.
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Ale načo hovoriť za báseň. Báseň možno napomenúť, ako občas napomína-
me deti: Máš jazyk, hovor!

Ďakujem Vám za seba, aj za ňu, ak Vás niekedy oslovila a Vy ste ju vypočuli.
A ďakujem aj tým, ktorí dospeli k rozhodnutiu zavolať mi to furmanské: 

Zurück! Ďakujem za poctu.
Milan Rúfus

Keď neprišiel ocenený na slávnosť, vybrali sa gratulanti za ním a osobne 
mu odovzdali Cenu Národného literárneho centra v súkromí. Boli to vzácni 
predstavitelia nášho kultúrneho i politického života: Ivan Gašparovič, Draho-
slav Machala, Pavol Števček, Roman Kaliský, Július Pántik, Darina Laštiaková 
a Štefan Bučko.

Tu som zaznamenala priateľskú, neštylizovanú atmosféru:

Štefan Bučko: ... hnev, môj mlčanlivý hráč.
 Len slepec osud takto zanevrie.
 Tak nevidomo udrie, že tu plač
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 nepomáha a bolesť nemá zmyslu.
 A tomu dole,
 tomu na dreve,
 dá hubu s octom,
 polievočku kyslú.
 Dá chlieb, že kameň pod zubami škrípe,
 keď zahrýza.
 Len tak. Len tak.
 Na jeho smiešnej heraldickej lipe
 spievajú vrabce svoje čimčara...

Milan Rúfus: Tú báseň som napísal vtedy, keď Novotný vystrájal v Mati-
ci v Martine. Keď odkopol dary, čo mu dali, a oni mu ich potom pokornučko 
poslali poštou... A prezidentská kancelária to zas vrátila. Ale to sme my osly!

Štefan Bučko: ... príliš človek,
 či azda príliš málo človek,
 nevinný, iba nevinný.
Milan Rúfus: Byť nevinný je málo na tomto svete. Tento svet je taký. No ja 

som ho nestvoril.
Pavol Števček: Škoda...
Milan Rúfus: Nie, nie, to Pánu Bohu nevyčítam, ale je taký. Boh vie, pre-

čo je taký. Možno byť nevinný je len trošku pohodlné. Len nevinný... Moc má 
nielen svoju noc, ale aj nesmierne zložitú etiku a veľmi tvrdú, etiku pre chla-
pov.

Ivan Gašparovič: Žiaľbohu, my žijeme v poézii politickej a Churchill to vy-
jadril asi najpresnejšie, keď povedal, že demokracia nie je dokonalá, ale keď ne-
máme nič lepšie, tak musíme žiť v demokracii. A to je tá realita, z ktorej ma-
estro ani zo svojho reálneho života, nieto z básnického, nevyskočí, nevyjde  
z toho...

V ústraní som Milana Rúfusa oslovila:

ĽUBA ŠAJDOVÁ: Pán Rúfus, z vašej najnovšej knižky Čítanie z údelu som sa 
dozvedela, že ste stále ešte žiadostivý slov a nachádzate tajné cesty k nim. Tak-
že budete ich aj naďalej hľadať...?

MILAN RÚFUS: No neviem. Aby som si neprotirečil, pretože upozorňujete 
na báseň Zbohom literatúre... Ale neviem, neviem, či sa ešte voľačo urodí v tej 
šedivej hlave, je to ťažké povedať, isté je, že básnici-senzualisti v starobe risku-
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jú, pretože zmysly sa unavia. Ja nie som tak celkom senzualista, čím nechcem 
povedať, že som nejaký mudrc, ale či mi to ešte niečo vymyslí, tak v tejto chvíli 
sa za to nemôžem zaručiť. Som ako rybár na brehu Dunaja, ktorý nevie, či bu-
dú alebo nebudú brať rybky. Uvidíme.

Ľ. Š: Z obálky sa dozvedáme, že básnik nás pozýva spolu s ním čítať z úde-
lu. Z akého údelu číta básnik Milan Rúfus?

M. R: Z údelu všeobecne ľudského, z údelu svojho spoločenstva, do ktorého 
patrí tiež akoby rozhodnutím všeobecného údelu či osobného údelu, no i z to-
ho najosobnejšieho, najpokornejšieho údelu konkrétneho človeka. Ono vlastne 
všetky tie tri údely súvisia a sú súčasťou básne.

Ľ. Š: Spomenutá cena je za Pamätníček, ktorého spoluautorkou je aj Zuzan-
ka. Ako reagovala, keď mala knižku v rukách?

M. R: Bola hrdá. Ale takým zvláštnym spôsobom, viete... Bola hrdá, ale 
určite nebola pyšná. Deti sú múdre! Pyšní sú hlúpi, až keď ohlúpnu, teda až 
keď budú mať rozum, ale ona pyšná nebola. Tak ju to obalilo, podpisova-
la to spolu so mnou všelikomu ako spoluautorka, ale to je všetko. Jej život  
a jej svet to nijakým osobitným spôsobom nenarušilo. Že by sa začala autošty- 
lizovať do postavy nejakej ilustrátorky alebo čo, to sa môže stať len dospe-
lým...

Ľ. Š: Takže nestúpla jej sláva do hlavy?
M. R: Nie. Všetko je normálne, všetko pokračuje ďalej.

n

Bratislava, Fialkové údolie, 10. decembra 1996
(Básnikove 68. narodeniny)

... Veci človekove.
Všetko, ba všetko.
V najprostejšom slove.

ĽUBA ŠAJDOVÁ: Od vášho vstupu do literatúry vás nazývali básnikom váž-
nym, básnikom tragiky, básnikom symbolov, slovenskej dediny, človečenskej 
prapodstaty. A vlastne od začiatku išlo o údel. Tak ako ste napísali: „Tridsaťšesť 
rokov kládol autor otázky ľudskému údelu, bytiu a básnickému tvaru.“

MILAN RÚFUS: Dôležité je, aby autor pochopil, akým a čoho je nástrojom. 
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Ako to povedal v metafore už Jesenin: „Po svojom si pieseň musíš spievať, / po 
svojom, čo ako žaba z trávy.“ Hoci kŕkať, ale svojím vlastným hlasom.

Ľ. Š: Ja tvrdím, že celá vaša tvorba je čítaním z údelu a len zhodou okol- 
ností, teda z vôle údelu ste takto nazvali až svoju zatiaľ poslednú knižku bás-
ní.

M. R: No iste, iste, dokonca aj v takých tematicky zdanlivo odľahlých pro-
jektoch, ako bola moja pätnásťročná práca na ľudovej rozprávke, na jej prebás-
ňovaní, i tam je toho dosť. Dokonca som si rozprávku požičal ako svojho tl-
močníka tohto názoru – čo je ľudský údel...

Ľ. Š: To značí, že údel sa vlastne začína narodením. Narodením v konkrét-
nom priestore, konkrétnym rodičom.

M. R: Áno, je to dané. Človek nie je kozmická raketa, ktorú vystrelia odbor-
níci na presne vopred prepočítanú dráhu. Narodiť sa nie je ani vina, ani záslu-
ha. Narodiť sa je jednoducho fakt. Vybrať si nemôžete, kedy ani kde sa narodí-
te. Takže áno, údel sa nám začína už narodením. Ale netreba upadnúť do ex-
trému, že osud môže za všetko a my, keďže nič nemôžeme, vlastne ani nič ne-
musíme...

Na počiatku údelu je stará, múdra, veľmi múdra židovská starozákonná me-
tafora o Jakubovi, ktorý zápasí s anjelom. S anjelom údelu treba zápasiť, ak 
chcete na tomto svete niečo nažiť a niečo urobiť. Život je dar. Ale nie je zadar-
mo. Taká predstava je iba pre narušené bytosti, ktorých, bojím sa, stále pribú-
da.

Ľ. Š: Pán Rúfus, až keď ste mali nažité, dovolili ste si načrieť do rozpráv-
ky. Rozprávka patrí deťom, ale patrí aj dospelým. Niekedy aj ťažko určiť, komu 
väčšmi. Vy ste básnikom detstva aj dospelých. Nie je to aj preto, že stále žije-
te medzi mamičkou, ktorej Pán Boh dal tú možnosť ešte vždy tu byť s vami,  
a dieťaťom, ktoré sa trvale dotýka zázraku detstva?

M. R: Roky už upozorňujem, že rozprávka vznikla ako výpoveď dospelého  
a bola určená dospelým, lenže v čase, keď dospelí boli ešte veľkými deťmi. Keď 
svet človeka vyzeral prudko obrazne, metaforicky. Bolo to vlastne v čase, kto-
rý možno nazvať detstvom ľudstva. Potom, keďže sa jednostranným spôsobom 
rozvinulo ľudské ratio, živé metafory bytia sa preň stali neprijateľné, a tak roz-
právku posunulo deťom. Ale nebolo by múdre zabudnúť, že rozprávka má svo-
ju hlbokú poznávaciu rovinu.
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Ľ. Š: Nie je to aj tým, že niekedy deti majú na viac ako dospelí?! Že deti skôr 
pochopia metaforu? Že možno dospelí odsunuli tú rozprávku deťom, lebo jed-
noducho jej niekedy nerozumeli?

M. R: Deti myslia celou svojou bytosťou. Akoby v nich neexistoval rozdiel 
medzi dušou a telom. V tom je ich tajomstvo. Nevyspytateľný Ježiš Kristus (ta-
kisto rád hovorieval v metaforách, podobenstvách) povedal túto obrovskú ve-
tu: „Otče môj, ďakujem Ti, že si múdrym a učeným odoprel to, čo si zjavil ne-
mluvňatám.“ Nad to a za to sa ísť už nedá. Človeka pri tom len ticho mrazí. 
Takže ono to už tu bolo, to podozrenie, že deti vedia viac.

Ľ. Š: Báseň Modlitba za Slovensko sa začína slovami: „Viem jedno hniez-
do...“ Je to výraz toho, čo ste už povedali dávnejšie, že žijete s uchom na rod-
nej zemi?

M. R: Som, kto som. Nemá zmysel sa dobovo štylizovať. Som uspôsobený 
takto. Niet dôvodov sa pretvarovať. Viete, už som to kdesi povedal: Básnik si 
môže pobabrať život na mnoho spôsobov, ale vždy ostane pritom básnikom. 
Ale ak začne ísť proti vlastnej podstate, proti vlastnému uspôsobeniu, vtedy ho 
poézia vypľuvne zo svojich úst. A dovolí mu byť nanajvýš solídnym remeselní-
kom. Tak, aký som, taký som! S básňou nie je psina, báseň je údel.

Viete, ja si presne uvedomujem, že žijeme na konci 20. storočia a že i to ná-
rodné nemôžeme realizovať romantickým spôsobom z druhej polovice 19. sto-
ročia. Tým by sme tú ideu zosmiešnili, chtiac-nechtiac vyrobili jej persifláž.  
A to si azda predsa len nezaslúži.

Každý tvor žije v konkrétnom organizme. A neviem, prečo práve ten môj 
kolektívny organizmus, ktorého som súčasťou, by sa mal vzdávať sám seba. Ni-
jaký dôvod mi na to nie je dosť vznešený. Ide mi len o to, aby veci, čo sú samo-
zrejmé pre iných, boli samozrejmými aj pre mňa.

Ľ. Š: Môžem prezradiť, že sa rozprávame práve v deň vašich 68. narodenín? 
Vaša mamička má 88. To znamená, že vy ste ešte vždy aj dieťaťom. Poslúcha-
te ju?

M. R: No, poslúcham ju, v čom môžem. Však stále som jej synom. Len to, že 
vôbec je, ma ubezpečuje, spi pokojne, ešte je.

Ľ. Š: A keď je tu, tak vás ešte trošku aj popreháňa? Toto urob, Milan, toto 
urob.

M. R: Starý návyk ešte trvá, podaj toto a tak, to sa nedá dostať z tela von, čo 
trvalo celý život.
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Ľ. Š: Ale neprekáža vám to?!
M. R: Nie. Však aj ten pocit, že má právo na mňa... nuž má, iste...

Ľ. Š: Takže poslúchate...
M. R: No pravda... (Smiech.) A rád.

Ľ. Š: V Epištolách som sa dočítala, že spolu s mamkou si občas zauvažuje-
te, vraciate sa do rokov detstva. Zaspomína si niekedy, ako ste... – čo ja viem – 
boli niekedy aj neposlušný, alebo ste boli len vzorným dieťaťom?

M. R: Nooo, zas až taký vzorný... (Smiech.) Ja si ešte sem-tam na varešku 
spomeniem...

Ľ. Š: V maminej ruke, alebo v otcovej?
M. R: V maminej. Viete, my sme boli taká societa, že vlastne to bol život  

s mamou. Myslím, že v Sobotných večeroch je taká básnička...

Ľ. Š: Otec bol sviatok a mama...
M. R: Presne toto je napísané na pomníku, na hrobe môjho otca: „Mama, 

to bol náš každodenný chlieb, otec bol sviatok.“ To bude spoločný hrob oboch.
Bolo to tak. Otec, murár, chodieval na týždňovky. Už v nedeľu predvečerom 

odišiel a vrátil sa v sobotu poobede. Netrpezlivo sme ho čakávali na priedomí 
a dívali sa dolu dedinou, kedy sa zjaví. Takže s mamou sme viedli domácnosť.

Ľ. Š: A teda tú varechu mamke niekedy pripomeniete?
M. R: Ale, iba tak úsmevne. Kukučín má v jednej poviedke takú krásnu sek-

venciu, čo mu povedala jeho mama: „Raz by si bol veľmi rád, keby si tú ruku, čo 
ťa teraz potrestala, mohol ešte bozkať, ale mňa tu už nebude...“ Takže v tomto 
pocite nie som sám. Mám predchodcu, a nie malého!

Ale Pán Boh zaplať – ruka, ktorá ma kedysi capla, je ešte tu!
No skončime už... Mamma mia, či som sa rozhovoril!

Zo súkromného archívu Ľuby Šajdovej


