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Ladislav Volko

V duchu hodnôt pravdy a nenásilia
(S PEN-om do Indie a späť)

Nebola náhoda, že 84. medzinárodný kongres PEN-u sa uskutočnil v Indii, 
presnejšie v meste Pune, a hostiteľom bol PEN South India, jeden zo štyroch 
združení PEN-u v Indii. Pripomeňme, že ďalšími sú PEN Delhi, All India PEN 
a West Bengal PEN. Podtitul kongresu bol: Experimenty s pravdou: sloboda, 
pravda, rozmanitosť. Inšpiráciou na usporiadanie kongresu práve v tomto ča-
se je 150. výročie narodenia Mahátmu Gádhího (1869 – 1948), ktoré sa v Indii 
a na celom svete pripomína od októbra 2018 do septembra 2019. Gándhíov-
ské hodnoty pravdy a nenásilia boli jedným z hlavných tematických zameraní 
kongresu. Veľká časť programu bola venovaná odkazu tejto mimoriadnej osob-
nosti. Terajší kongres nebol prvým na indickom subkontinente. V roku 1945 sa 
tu konal prvý povojnový kongres PEN-u v Džajpure. Na každom kongrese sa 
zúčastňuje množstvo významných osobností nielen z jednotlivých národných 
literatúr. Je ťažké vybrať zo 185 účastníkov z 85 centier PEN-u, ako hovoria ofi- 
ciálne štatistiky, ale vymenujme aspoň zopár, ktorých sme stretali v Hoteli  
Hyatt Regency, kde sa kongres konal. Z Turecka bol prítomný Burhan Sönmez, 
ktorého romány boli preložené v 36 krajinách, zo Švédska pricestoval Ola Larsmo,  
t. č. prezident tamojšieho centra. Nemôžeme nespomenúť významnú srbskú 
spisovateľku, divadelnú režisérku, ale i diplomatku a političku a univerzitnú 
profesorku Vidu Ognjenovićovú, čestnú viceprezidentku PEN International. 
Najväčšia delegácia, sedem členov, pricestovala z Južnej Kórey. Za všetkých 
spomeňme bývalého člena vedenia PEN International Leeho Gil-Wona, čest-
ného prezidenta národného centra, ktorý priniesol na kongres už tretí diel 
Antológie za rok 2018, kde sú práce autorov, členov centier PEN-u, zo 42 kra-
jín. Mám tú česť byť jedným z nich. Spomeňme aj významného vydavateľa 
z Nórska Williama Nygaarda, ktorý vydal Rushdieho Satanské verše, za čo bol 
naňho spáchaný atentát. Toho času je prezidentom spoločnosti Norwegian 
Broadcasting Corporation, Na kongrese sa, pochopiteľne, zúčastnila celá ple-
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jáda indických spisovateľov a publicistov, napríklad Arshia Sattar, spisovateľ-
ka, prekladateľka a univerzitná profesorka, z Goy pricestoval Damodar Mau-
zo, ktorý píše v kónkánčine, Sudeep Chakravarti alebo Popuri Lalita Kuma-
ri, indická feministka, píšuca v telugčine, ktorá si zvolila pseudonym Volga. 
Z Dillí sa na kongrese zúčastnil významný indický básnik a univerzitný profe-
sor Ashok Vajpeyee, ktorý sa venuje aj slovanským literatúram a redigoval mo-
ju knižku Žltý anjel a Budha (2004), ktorá vyšla v hindčine. V rámci kongre-
su predniesol zaujímavý príspevok Literatúra a sloboda. Z inšpiratívneho Ter-
stu pricestoval člen vedenia PEN International a významný spisovateľ Anto-
nio Della Rocca. Nechýbal viceprezident PEN International Eugene Schoulgin, 
pôvodom Rus, pendlujúci medzi Oslom a Istanbulom. Neprajný osud mala spi-
sovateľka a politická komentátorka, prezidentka PEN Myanmar a členka vede-
nia PEN International Ma Thida, ktorá za svoje postoje bola päť a pol roka vä-
zenkyňou vojenskej chunty. Našich severných susedov Poliakov reprezentovali 
dve dámy – Halina Cieplińska-Bitnerová, kritička a vynikajúca prekladateľka, 
tajomníčka poľského centra PEN-u, a Anna Nasiłowska, univerzitná profesor-
ka, venujúca sa histórii poľskej literatúry, autorka románov a poetka, bývalá ta-
jomníčka centra PEN-u a teraz prezidentka Združenia poľských spisovateľov. 
A to sme už pri našich susedoch z okolia. Čechov reprezentoval mladý básnik 
Jakub Fišer. Rakúsko malo troch reprezentantov, okrem nám dobre známeho 
prezidenta rakúskeho centra Helmutha A. Niederleho boli prítomní Harald 
Kolleger a Wolfgang Martin Roth. Maďarsko reprezentovala Elizabeth Csi- 
csery-Rónayová, spisovateľka, poetka, prekladateľka a hudobná publicistka. Má 
zaujímavý životopis, študovala na prestížnej Univerzite Georgea Washingtona 
a na Sorbone. Píše v troch jazykoch, po anglicky, po francúzsky a po maďar-
sky, prózu i poéziu, hudobné štúdie, je editorkou a prekladateľkou. Pracovala aj 
pre PEN International. Píšem o nej preto, lebo pred pár rokmi, myslím v Blede, 
ale aj na inom kongrese PEN-u, bola hysterickou navrhovateľkou exemplárne-
ho potrestania Slovenska za utláčanie maďarskej menšiny u nás, a to bez kon-
krétnych faktov. Odpovedali jej vtedy Gustáv Murín a Jozef Banáš, ak sa ne-
mýlim. Z Ukrajiny vyslal prezident PEN-u Mykola Riabčuk dve mladé nádeje 
ukrajinskej literatúry Victoriu Amelinovú a Tatianu Koltunovovú. Pochopiteľ-
ne, bolo by možné menovať ďalších aktívnych literátov. Akúsi nádej do celo-
svetového hnutia centier PEN-u vlieva fakt, že v jednotlivých centrách sa začí-
na angažovať čoraz viac mladých literátov, čo bolo možné vidieť aj na kongrese.

84. kongres PEN-u v Pune bol po všetkých stránkach dobre pripravený. 
Pracovalo sa (ako vždy) v jednotlivých sekciách a zásadné otázky nazbierané 
od ostatného kongresu z Ľvova sa prerokovávali na plenárnych zasadnutiach. 
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Predsa len najviac kontaktov a rozhovorov sa odohralo cez prestávky medzi 
jednotlivými zasadnutiami, pri káve, čaji či indických obedoch a na spoloč-
ných výjazdoch s programom, ktorý pripravili usporiadatelia. Býva zvykom, 
že hneď v úvode sa PEN International zameria na úroveň demokracie v uspo-
riadateľskom štáte. India si hovorí, že je najväčšou demokratickou krajinou na 
svete. Dialekticky vzaté: je to tak, a nie je to tak. Západné myslenie demago-
gicky interpretuje pojem demokracia, ktorý vznikol v našej západnej kultúre, 
a aj keď ju mnohé krajiny sveta prevzali, predsa len vychádzajú pri jeho uplat-
ňovaní z vlastných tradícií, kultúry, hodnotových smerovaní. India je jedným 
z príkladov. Nesmiernu úctu požívajú ľudia starší a ľudia obdarení poznaním 
(naschvál nepíšem vzdelaním). Poznať svoje miesto v spoločnosti, svoje zara-
denie takisto patrí k všeobecne prijatým normám. Z toho vyplýva určitá po-
kora, ktorá vychádza z každého náboženstva či viery všeobecne. Demokraciu 
v našom ponímaní napomáha aj povedomie kastového systému, hoci kasty bo-
li zrušené roku 1950. Bez týchto atribútov, veľmi povrchne načrtnutých, by sa 
demokracia nemohla uplatňovať aj napriek všetkým vonkajším znakom, kto-
ré India nepochybne má. Viac ako miliarda obyvateľov, rôznorodých jazykovo, 
kultúrne, hodnotovo atď., sa identifikuje s tým, čo poznáme ako India. To je re-
álny zázrak na zemi. Predsa len musia existovať základné miery a váhy, ktoré je 
možné porovnávať a na ich základe interpretovať mieru demokracie a slobody 
prejavu. PEN International zdôraznil, že v uplynulých rokoch sa prostredie In-
die, pokiaľ ide o slobodný prejav, výrazne zhoršilo. Potláčanie iných názorov, 
zastrašovanie, ba i fyzické útoky sa neúmerne rozšírili. Využívajú sa na to ne-
raz práve demokratické nástroje... veď to poznáme i z našich končín. „Je jeden 
svet, a predsa sú dva svety,“ hovorí klasik socialistického realizmu v iných sú-
vislostiach. PEN International vyzýva indické úrady, aby chránili svojich guru 
slova, spisovateľov, novinárov, akademické i spoločenské osobnosti i všetkých 
ostatných, zosúladili svoju legislatívu – a podľa nej konali – s jej záväzkami vy-
plývajúcimi z medzinárodného práva. Aj to je odkaz Mahátmu Gándhího a je-
ho manželky Kasturby, ktorí by to možno inak formulovali.

Nebolo v ľudských silách obsiahnuť zasadnutia v jednotlivých sekciách. 
Podstatné veci a závery z nich boli aj predmetom plenárnych zasadnutí, kde 
sa o jednotlivých dôležitých bodoch hlasovalo. Musím sa stotožniť s postre-
hom Antona Hykischa z minuloročného kongresu v Ľvove, že delegáti ázij-
ských, afrických či latinskoamerických centier, a nie je ich málo, nemajú ani 
poňatia o mnohých problémoch menších európskych krajín (v tomto prípade 
išlo o hostiteľskú Ukrajinu) a musia sa spoľahnúť na analýzy londýnskeho cen-
tra a podľa toho hlasovať. Ale, mea culpa, čo my vieme o ich krajinách a ich 
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problémoch? Je potrebné pripomenúť, že práca PEN International sa opiera 
najmä o poznatky štyroch výborov, sekcií. Simona Škrabecová z katalánske-
ho centra PEN-u vedie výbor pre prekladateľské a jazykové práva. Poznajú ne-
jaké závery PEN International k tejto problematike aj pripravovatelia autor-
ského zákona u nás? V roku 1996 výbor ITLRC, čo je oficiálna skratka výbo-
ru, zohral významnú úlohu pri vytváraní Všeobecnej deklarácie jazykových 
práv, ktorú nakoniec prijalo UNESCO. V Pune podnetným prejavom prispel 
k tejto problematike neúnavný hlavný organizátor stretnutia na 84. kongrese  

PEN-u profesor-jazykovedec Ganesh Devy. Jeho príklady boli pre mnohých 
prítomných mimoriadne inšpiratívne, pretože vychádzali z vlastných výsku-
mov. Prepojenie jazyka a kultúry daného etnika nie vždy nachádza adekvátny 
výraz v politike danej krajiny. Za všetkých menujme nám blízkych Lužických 
Srbov, ktorých počty sa zmenšujú „mierovým“ asimilovaním. Postavenie men-
šín v jednotlivých štátoch a na to nadväzujúce práva zakotvené v právnom sys-
téme krajiny sú neraz zaobalene namierené proti ich rozvoju a sú motivované 
politicky. Negatívnym príkladom môže byť súčasná Ukrajina, na čo sa pouka-

Ladislav Volko a Bystrík Šikula pri sadení stromu v parku Univerzity Savitribai 
Phuleovej v Pune
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zovalo na stretnutí v minulom roku v Ľvove. Ak sa v Manifeste z Girony za ja-
zykové práva (2011) píše, že rešpektovanie všetkých jazykov a kultúr je zákla-
dom procesu budovania a udržiavania dialógu a mieru vo svete, tak G. Devy 
to preukázal na príkladoch z indického subkontinentu, nesmierne bohatého na 
jazyky a kultúry. Bol to zážitok o to väčší, že profesor mal iba poznámky, kto-
ré rozvíjal a aplikoval aj na kultúry, ktoré reprezentovali účastníci kongresu. 
Máme prísľub, že nám pošle nahrávku a budeme ju môcť po spracovaní a pre-
klade uverejniť v Slovenských pohľadoch. Mimochodom, mimoriadne ho za- 
ujal fakt založenia Pohľadov, našej revue, v roku 1846 a pretrvania do dnešných 
čias. To iba potvrdzovalo jeho teoretické explikácie. V roku 1991 vznikol Vý-
bor žien spisovateliek (WWC). Skúma konkrétne prejavy nerovnosti spisova-
teliek na celom svete, vydáva výzvy, realizuje stretnutia v rôznych krajinách, 
spolupracuje s Výborom na obranu väznených spisovateľov (WiPC) s cieľom 
oslobodiť ženy intelektuálky z väzenia či pomôcť im pri žiadostiach o spravod-
livý súd. Pracujú dôrazne a dôsledne a ich činnosť vzbudzuje obdiv. Majú kon-
krétne výsledky v podobe oslobodenia z väzenia, ako sa to, napríklad, stalo ne-
dávno v prípade Liu Xie, čínskej aktivistky. Výbor vedie Kanaďanka Elizabeth 
Nordgrenová. Veľmi dôležitý je WiPC, ktorý sa venuje pomoci väzneným spi-
sovateľom. Monitoruje postavenie spisovateľov, ale i novinárov na celom svete 
(700 až 900 prípadov), vytvára kampane týkajúce sa slobody prejavu, spolupra-
cuje s OSN a v konkrétnych regiónoch sa snaží pôsobiť na vlády, aby nenarušo-
vali právo na slobodné vyjadrenie. Výbor vznikol v roku 1960 a vedie ho veľmi 
aktívny indický novinár a spisovateľ Salil Tripathi. Nemá to ľahké. Informácie 
o danom prípade sú neraz skreslené, nie je možné ich overiť. Osobitne preto, 
že výbor pribral pod svoje krídla aj blogerov. Situácia v jednotlivých krajinách 
je odlišná, vrátane zákonov, a je potrebné voliť citlivý prístup. Jedným z naj-
aktívnejších výborov je Výbor spisovatelia za mier (WfPC), ktorý vznikol v ro-
ku 1984 a vedie ho slovinský básnik a novinár Marjan Strojan. Tu sa najviac 
môžu uplatniť Gándhího princípy. Na jar usporadúva výbor v Blede výročnú 
konferenciu, tento rok to bola už 50. Tu je priestor na diskusie o prebiehajúcich 
konfliktoch a ich riešení, o slobode prejavu v jednotlivých krajinách. Závery 
vo forme rezolúcií nielen zviditeľňujú niektoré tragické (v svojich dôsledkoch) 
praktiky režimov či jednotlivých vlád, ale nabádajú svetovú verejnosť k ostra-
žitosti a aktivite. Vyhlásenie k ostatným udalostiam je toho výrečnou ukážkou. 
Hovorí o zavraždení bulharskej investigatívnej novinárky Viktorie Marinovo-
vej a vraždy Džamála Chášakdžího, kritika saudskoarabského režimu. V tom-
to kontexte vyhlásenie pripomína aj zavraždenie maltskej novinárky Daphne 
Caruanovej Galiziovej, Jána Kuciaka s partnerkou, ale aj pokus o zabitie novi-
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nára z Čiernej Hory Olivera Lakića. Toto sú iba výkričníky z celého komple-
xu protiľudských systémov či systému kapitalizmu ako celku. „Hnev sprevádza 
tieto informácie,“ konštatoval Marjan Strojan. „Vraždy novinárov v Európe do-
siahli alarmujúcu úroveň. Novinári musia byť schopní vykonávať dôležitú prá-
cu v bezpečí, bez ktorej nemôžeme mať slobodnú a spravodlivú spoločnosť.“

Prijalo sa mnoho rezolúcií, ktoré nepochybne majú svoj význam. Nás sa 
bezprostredne týkala predovšetkým rezolúcia o situácii v Maďarsku. Pod ve-

dením prezidentky Jennifer Clementovej v apríli t. r. sa delegácia PEN Interna-
tional bola presvedčiť o situácií priamo v Maďarsku. Návšteva akoby bola iba 
zámienkou na potvrdenie, že „došlo k výraznému zvýšeniu homofóbnej, se-
xistickej a rasistickej rétoriky Orbánovej vlády, naposledy v roku 2018 vo vše-
obecných voľbách, v ktorej identifikoval migráciu ako hlavnú hrozbu pre Ma-
ďarsko“. Zmenšuje sa priestor na pôsobenie nezávislých médií, ohrozuje sa 
akademická sloboda v prípade zmien v národnom zákone o vysokoškolskom 
vzdelávaní, ktorý bol prijatý minulý rok. Koncept „illiberálnej demokracie“ je 
neprijateľný. Polarizácia médií a polarizácia spoločnosti. Vo výpočte je mož-

V rikši v uliciach Starého Dillí
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né pokračovať, ale nič nové sa nedozvieme, čo už je možné zistiť z médií pri 
permanentných útokoch na situáciu v Maďarsku. Vedenie maďarského centra  
PEN-u sa nezúčastnilo na týchto manévroch, nepricestovalo do Pune, aj keď 
má určite mnoho kritických pohľadov na situáciu doma. Na kongrese v Pune 
domáce centrum PEN-u zastupovala už spomínaná Elizabeth Csicsery-Rónay-
ová, ktorú nemožno považovať za veľkú obhajkyňu Orbána, alebo... do duše je 
ťažké vidieť. Pri hlasovaní sa zdržala tak ako slovinský zástupca. PEN Interna-
tional vydal mnoho materiálov k prerokovaným otázkam, jedným z nich bola 
aj 32-stranová brožúra o Maďarsku, v ktorej svoje postupy dôsledne analyzuje.

84. kongres PEN International mal ešte jeden veľmi dôležitý rozmer, mô-
žeme ho nazvať kultúrno-spoločenský. Vypočuli sme si niekoľko prednášok 
o prínose Gándhího pri presadzovaní pravdy, spravodlivosti, o jeho boji za 
svojbytnosť indického národa. Zaujímavosťou bolo, že sa často zvýrazňoval aj 
prínos jeho manželky Kasturby. Dvojhodinové predstavenie divadla jedného 
herca v podaní Yashodhary Deshpande Maitry bol monológom Kasturby, kto-
rá spomína na manželov príchod z Južnej Afriky späť do Indie. Navštívili sme 
aj palác Aga Khan, kde pri pomníku Gándhího a jeho manželky sa spomínalo 
na ich pobyt. Vyjadrením ich obdivu boli nielen príhovory, ale aj tichá meditá-
cia na ich počesť. Na Univerzite Savitribai Phuleovej v Pune vysadili účastníci 
kongresu za pomoci študentov 180 stromov ako súčasť globálneho jazykového 
parku, ktorý má pripomínať rôznorodosť jazykovej kultúry a zároveň vzájom-
ný rešpekt jej predstaviteľov. Park vznikol na pamiatku významnej indickej po-
etky a reformátorky, ktorá sa zasadzovala za vzdelávanie žien – Savitribai Phu-
leovej –, iniciátorom bol prof. Ganesh Devy. Zaujímavá bola diskusia so štu-
dentmi na rôznych univerzitách a stredných školách, kde skupiny v počte 5 – 7 
účastníkov z rozličných krajín jednak predstavili svoju krajinu a tvorbu a od-
povedali na zvedavé otázky mladých ľudí. V mojej skupine boli dve autorky 
z Južnej Afriky (Frona von Kerwel a Catrina Wesselsová), dvaja členovia centra 
India Bengal PEN (filmár, básnik a publicista Shugat Chandhari a nestor ben-
gálskych básnikov Ranjan Gupta z Kalkaty). Univerzita je zameraná na umenie 
a medzinárodné štúdiá a z otázok študentov to bolo cítiť. Mali naštudované 
reálie jednotlivých krajín, nebáli sa pýtať, a študent, ktorý sa chce (ako neskôr 
prezradil už v úzkom kruhu) zamerať na diplomaciu, pred otázkou pozdravil 
po slovensky: Dobrý deň. Najväčšie prekvapenie prišlo na konci stretnutia, keď 
každý z účastníkov dostal zarámovaný svoj portrét, ktorý nakreslili študenti 
počas diskusie. Keby nás čas nesúril, museli by sme odpovedať na ďalšie otáz-
ky mladých nadšencov. Z bohatého programu je potrebné spomenúť premieta-
nie zaujímavého dokumentárneho filmu o Olegovi Sencovovi, ktorý v ten deň 
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oznámil, že končí s hladovkou. Prijala sa rezolúcia odsudzujúca väznenie ukra-
jinského režiséra a spisovateľa. Pri príležitosti kongresu bolo vydaných mno-
ho publikácií, jednak z produkcie PEN International, tie sa týkali prevažne dis-
kutovaných problematík, a jednak publikácie, ktoré vydal alebo spolupraco-
val na vydaní usporiadateľ kongresu. Asi najzaujímavejší vydavateľský počin 
je vydanie antológie s textami a krátkym životopisom v angličtine a prekla-
du do maráthčiny. Potešením je prezentácia Slovenska textom Bystríka Šiku-

lu Moja babka (New York). Text bol prijatý veľmi pozitívne, o čom svedčí aj zá-
ujem médií. 19 prozaických textov a 25 básnikov sa svojou tvorbou prihovára 
čitateľom, ktorých autentický záujem sa ukázal priamo v dejisku kongresu, kde 
si záujemci kupovali novú knihu v improvizovanej predajni. Pre zaujímavosť 
by som spomenul príbeh Afganského centra PEN-u, založeného v roku 2003. 
Svoje skúsenosti im v roku 2002 prišli odovzdať Eugene Schoulgin a Elisabeth  
Eideová a zároveň im pomáhali zriadiť Dom spisovateľov. Naďalej úzko spolu-
pracujú s Nórskym centrom PEN-u. Afganské centrum PEN-u má 2 732 čle-
nov z celého Afganistanu, toľko uvádza oficiálny materiál centra. Štyri hlavné 

S veľvyslancom Ivanom Lančaričom na slovenskej ambasáde v Dillí
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sekcie, kde sa členovia aktivizujú, vychádzajú z jazykov, v ktorých svoje diela 
prezentujú: perzský jazyk darí, paštčina, turkménčina a uzbečtina, ale aj ďalšie 
minoritné jazyky. Kde je vôľa, tam je cesta, zaševelil ktosi. Do celkového obrazu 
chýbajú už len voľby, v ktorých bola potvrdená na ďalšie volebné obdobie prvá 
žena vo funkcii prezidenta PEN International Jennifer Clementová a aktívny 
riaditeľ exekutívy Carles Torner. Zvolení boli traja noví podpredsedovia a do 
rodiny centier PEN-u bolo prijatých päť centier: Irak, Perth, Kapverdy, Guinea-
Bissau a PEN Moskva, ktorého prijatie sprevádzali rôzne kontroverzie. Opúš-
ťali sme s Bystríkom Šikulom Pune, z ktorého sme, žiaľ, veľa nevideli. V hoteli 
nemali žiaden propagačný materiál o meste, hoci práve na takéto účely vychá-
dza informačný bulletin, organizátori nepomysleli na prehliadku mesta, a vi-
dieť je tu naozaj čo. Mladí spiritualisti smerujú k centru majstra Osha. A tí skôr 
narodení si radi pozrú historické opevnenie Shaniwar Wada, Kelkar Museum 
či svätyne Dagdusheth a Parvati Hill Temple alebo palác Aga Khan, ktorý sme 
mohli obdivovať aspoň zvonku. Možno nabudúce. Opúšťali sme Pune, ale nie 
Indiu. V Dillí sme aspoň v rýchlosti uspokojili svoj prirodzený hlad po stretnutí  
s pravou Indiou, dotkli sa vekov i supermodernosti, nazreli do Starého Dillí i do 
Červenej pevnosti, pochodili po nákupných centrách, ale nie moderných, ale 
typicky indických, kde na vás pokrikujú po rusky, napríklad na Jashvant Place, 
kam chodia diplomati. Dillí je ako krásna mladá žena, mení sa do ešte väčšej 
krásy, plnej zelene a čistoty, tej fyzickej i duchovnej. V Nehruovom parku na-
ďalej pokorne stojí V. I. Lenin na podstavci a čaká... Konajú sa tu nedeľné ranné 
koncerty (začínajú sa o 6.00 hod.) klasickej indickej hudby, pri ktorej nemnohí 
cvičia jogu, väčšina počúva tých najlepších hudobníkov, ktorí sem prichádza-
jú z celej Indie predviesť svoje umenie. Prebieha mnoho kultúrnych a umelec-
kých akcií, výstav, festivalov. Pri príležitosti narodenín Mahátmu Gándhího 
významná Sahitya Akademi pozývala ma multijazykové stretnutie básnikov, 
ktorí recitovali svoju tvorbu v rôznych jazykoch, od sanskritu cez maráthčinu, 
telugčinu, urdčinu, hindčinu, gujaratčinu či pandžábčinu, nepálčinu... kultúr-
ne inštitúty jednotlivých krajín, a nie je ich málo, súperia o svojho partnera – 
diváka, poslucháča. V auguste 2018 zomrel vo veku 93 rokov Atal Bihari Vaj-
payee, dlhoročný vodca nacionálnej strany BJP, predseda vlády, básnik a pub-
licista, ktorého si vážili múdri politici i intelektuáli naprieč politickým spek-
trom. Moje osobné stretnutia s ním vyústili do jeho účasti na promócii mojej 
knižky veršov Žltý anjel a Budha v septembri 2004, kde spontánne predniesol 
príhovor, čo sa premietlo aj do médií a o čom sa dlho v diplomatickej komuni-
te hovorilo. Venoval som mu svoje knižky a s pokorou som prijal jeho zbierky. 
Všetky komentáre po jeho úmrtí spomínali jeho humánnosť, poľudštenie poli-



107S L O V E N S K É  P O H Ľ A D Y

Xénia Bergerová: Šperk



1 2  /  2 0 1 8108

tiky, odvahu formulovať aj nepopulárne otázky, ktoré priniesol deň. Na večeru 
nás pozval Naresh Kapuria, známy výtvarník a galerista, ktorý vystavoval i na 
Slovensku a snaží sa ho propagovať. Prišla aj známa tanečnica klasického tanca 
odissi Sharon Lowenová, ktorá vystupovala aj na Slovensku. Máme v nich ver-
ných a významných priateľov. Aj o nich sme hovorili na stretnutí s naším no-

vým veľvyslancom Ivanom Lančari-
čom. Chce nadviazať na všetko po-
zitívne, čo sa podarilo realizovať je-
ho predchodcom, a popri politickej 
a ekonomickej dimenzii diploma-
cie zvýrazniť aj jej kultúrny rozmer. 
V rámci 50. výročia československej 
jari pripravili v spolupráci s Veľvy-
slanectvom Českej republiky niekoľ-
ko programov, ich vyvrcholením bol 
koncert Ivy Bittovej, ktorý mal ne-
smierny úspech. Spolu si pripomenú 
aj 100. výročie vzniku Českosloven-
skej republiky. Literatúra, ako zdô-
raznil, bude mať pevné miesto pri 
prezentácii našej kultúry. Potešiteľ-
né je, že sa v ostatnom čase prelo-
žilo viac diel a naďalej sa pripravu-
jú preklady ďalších našich autorov 
do hindčiny. Držme mu palce, nech 
mu zápal vydrží a zložky na to ur-
čené prispejú realizačne k promócii 
kultúry a umenia Slovákov či kul-
túry a umenia menšín. Lebo múdry 

hospodár vie, že prostredníctvom prezentácie umeleckých a kultúrnych arte-
faktov sa dá pertraktovať o obchode vľúdnejšie. Robí to tak celý kultúrny svet.

Skončil sa príbeh, skryl sa opäť do písmen a o rok v tomto čase, ak budú fi-
nancie, stretneme sa na 85. kongrese PEN International v Manile na Filipí-
nach. Tak nám Fond na podporu umenia pomáhaj.

Antológia, v ktorej Bystríkovi Šikulovi uve-
rejnili prózu v angličtine a maráthčine


