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Andrej Ferko

Čok selam!

Pripadla mi vzácna povinnosť prevziať v mene rodiny medailu a diplom. 
Mimoriadna cena Matice slovenskej in memoriam pánu Milanovi Ferkovi pri 
príležitosti 155. výročia MS a za zásluhy na slovenskej štátnosti. Diplom s dá-
tumom 4. augusta 2018 v Martine, ktorý podpísal pán predseda MS Marián 
Gešper, preukazuje, že napriek absencii dialógu vo verejnom priestore – ako za 
každého útlaku – kolektívna pamäť prežíva. Náš strýko Milan Ferko má v na-
šej nezabudnuteľnosti jedinečné miesto. Pripájam zopár spomienok.

n

I zavolali mi z dramaturgie tzv. národného, či nemám veľkomoravské hry 
Milana Ferka, asi omylom, zrejme ma mali za syna. A že nielen texty, ale aj na-
hrávky, rozhlasové a video.

Opýtal som sa prečo.
Že idú hrať niečo veľkomoravské, no dajakí vyvolení autori im dodali nepo-

užiteľný text. Radi by si dramaturgovia overili postavy a vzťahy a tak nejako.
Spýtal som sa, prečo teda rovno neoprášia chýrnu hru Milana Ferka Prav-

da Svätoplukova.
Neoprášia. Prečo? Lebo.
Odohrávalo sa to v čase, keď na webe SND bolo krstné meno iného nežela-

ného dramatika: Oswald.
Po čase mi na TA3 objasnila Eva Kristinová, ako sa veci mali. Pravdu Svä-

toplukovu v réžii Pavla Haspru mali vypredanú na roky vopred. Ukázala na ka-
meru rukou, aký videla vysoký štôs objednávok. Ako vysoko? Možno si pozrieť 
v relácii TA3 Portrét pána režiséra Beňušku v archíve, rok 2018. Na sieti vi- 
zuálny dôkaz, poukazujúci na zákaz.

Hru stiahli práve preto, no pod zámienkou, že akýsi herec nakrúca film. Už 
za Molièra sa v takom prípade preobsadzovalo...
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n

Na zákulisný zásah maďarského veľvyslanca zrušili v DPOH aj iný hit, Ho-
luby a Šulek. Tiež priveľa pravdy na vtedy vládnucich pezlárovcov. Vládnu 
nám vrahovia tvorivých tímov. Metafora-nemetafora. Svoju moc nad prvou 
scénou predviedli po prevrate na zákaze už naskúšanej Kočanovej hry Diabol. 
Iba hospodárska škoda dosiahla vtedy 450-tisíc korún. Kultúrne škody sa u nás 
mapovať nezvykne, aby sme si, nedajbože, nezvykli.

Kati slovenskej kultúry za normalizácie, pezlárovci, mali aspoň protihrá-
ča, válkovcov. Tí postupne zmierňovali kultúrny hladomor. Keď však pezlá-
rovci ovládli Slovenské pohľady, prišiel prevrat a vznikol zdanlivo neriešiteľný 
problém. Uvedomil som si ho postupne. Redakcia si u mňa objednala ekologic-
kú esej. Číslo zostavoval kolega z fakulty Janko Šefránek. Potom mi oznámil, 
že esej Ekosuma sa redakcii nehodí. Už predtým sa nehodilo dokončenie člán-
ku Reaktor bude! redakcii Verejnosť. Ekosuma vyšla v denníku Práca. Pohľa-
dom sa nehodila ani hra Drgonec – Ferko: Rizikovo tehotný Hugo, ba dokonca 
ani generačná básnická výpoveď Miloša Janouška Životopis z nenapísanej kni-
hy, rukopis som naivne priniesol do redakcie, ktorú vtedy riadil neskorší go-
rilista Rudolf Chmel. Pohľady mali na programe prioritne dehonestáciu Štúra 
a válkovcov (výstrižkami zo záhadného archívu), no do žiadneho čísla sa nedo-
stalo ani zbla z diskusie o zvrchovanosti, ktorou vtedy ešte verejná sféra búrli-
vo žila. Z Pohľadov vymizol dialóg, maloformisti, ochranári... a dodnes nevy-
šla Bratislava/nahlas. Kultúrne škody sa u nás mapovať nezvykne, aby sme si, 
nedajbože, nezvykli. V najnovšom filme o Válkovi nevypovedá ani jeden vál-
kovec, ba ani Válkov takrečeno najbližší spoluautor, scenárista prvého sloven-
ského videofilmu Slovo P. Zajac, slovo nedostal ani jeden kvalifikovaný profe-
sor slovenskej literatúry, ani jeden úryvok zo Šmatláka, Marčoka či Zambora. 
A neriešiteľný problém, ako oslobodiť Pohľady, vyriešila Matica elegantne. Za-
registrovala si svoju dávnu značku. A šéfredaktori Milan Ferko, Štefan Morav-
čík a Bystrík Šikula vrátili do tejto časti pezlárovcami udupaného verejného 
priestoru slobodu prejavu, diskurz a dialóg.

n

Po ďalšom čase na TA3 mi objasnil skvelý hudobný skladateľ Milan No-
vák, ako sa veci mali ešte za protislovenskej vlády Novotného. Na iný hit, pr-
vý divadelný, z dielne Milana Ferka, vypredaný muzikál Plná poľná lásky, sa 
vrhli iní zákulisníci. Reláciu TA3 Portrét režiséra Beňušku si možno pozrieť 
ako dôkaz v archíve na sieti, rok 2019. Milan Novák spomína aj na detský pes-
ničkový hit Hora je zelená, nebo je modré a mne je na slnku tak dobre, dobre, 



1 2  /  2 0 1 926

ktorý mnohí vnímali ako autentickú ľudovú pieseň, hoci najprvší nápad vzni-
kol ako okamžitá improvizácia na Milanovej autogramiáde. Do tretice: kniž-
ný a filmový hit Keby som mal pušku prelomil zobrazovacie klišé a zachytil aj 
časť našej rodinnej pamäti – ležiaci otec štvordetnej rodiny bez peňazí na lie-
ky. Jozef Ferko, gruzínsky drotár a slovenský autor, ktorý sa pominul, skôr než 
sme sa mohli spoznať – štyri vnučky a piati vnuci – s dedom. Jeho literárnu 
pozostalosť spracoval jeho tretí syn Milan, ktorý po čase zachytil aj rozprá-
vanie našej rovnianskej babičky Anny, rodenej Kadákovej, v knihe Otváranie 
studničiek. Druhý syn Jozef založil neskôr Učiteľské noviny a štvrtý vnuk Jer-
guš posledný pluralitný denník Koridor. Prvý syn Vladimír, môj otec, bojo-
val v Povstaní v bitke pri Machnáči v Trenčianskych Tepliciach, potom patril 
do slávnej generácie pánov novinárov v Smene a spolu s Vojtechom Zamarov-
ským založili modernú slovenskú literatúru faktu. Štvrtý syn Ján sa stal vyso-
koškolským učiteľom. Jediná dcéra umrela na záškrt. Sme vo Veľkom Rovnom, 
v srdci Drotárie, kde sa narodili dramatici Božena Čahojová-Bernátová a Sla-
vo Kalný, povyše Semeteša prežil masovú vraždu otec Mira Cipára, tu ukrýva-
li Vrbu a Wetzlera na ich chýrnom úteku z tábora smrti a kúštik ďalej vyrás-
tol magický maliar Ondrej Zimka. Miro Cipár preniesol drotárske umenie do 
kresby a Ondrej Zimka s mojím otcom Vladimírom vytvorili tri obrazy, kom-
binujúce umelecké jazyky drotárstva a maliarstva. Milan Ferko zorganizoval 
vo Veľkom Rovnom slávnosť, na ktorej Vladimír Mináč odhalil pamätnú tabu-
ľu rovnianskemu stánku Slovenského učeného tovarišstva. Vytvoril ju Ľubo-
mír Ferko, akademický sochár, Milanov syn, objaviteľ technologického postu-
pu, ako do žeravého skla zaliať papier, aby nezhorel. Umelecký sklár európske-
ho významu. Drotárske príbehy zozbierali a napísali môj otec Vladimír a ujo 
Milan, ktorý si práve pri kontaktoch s gruzínskymi reáliami na dlhší čas osvo-
jil zvučný pozdrav čok selam. Takého si ho aj ponajprv pamätám, len nakres-
leného nakrivo v kresle u mojej mamy Hanky, skváreného bolesťou krížov, no 
neprekonateľne veselého a vždy hotového na hru s deťmi. Aj na pohreb mu pri-
šli bývalí šarvanci z ich dvora, lebo okrem iného patril do ich dlhoročnej fut-
balovej dvorovej partie. V budmerickom bazéne zas natiahli sieť a hrávali no-
hejbal. Do vysokého veku vysoko pohyblivý, superkomunikatívny a nápaditý. 
Spod strechy ministerstva kultúry snímal zatúlaný roj včiel, čo by malo byť 
tiež kdesi v archíve. Nápaditý znamená najskôr výnimočnú všímavosť, v psy-
chológii vedeckého myslenia nazvanú serendipity. Ujo Milan si všimol v našej 
histórii more príbehov a v našom jazyku oceán možností stvárnenia, preložil 
dokonca nepreložiteľný zaum Velimira Chlebnikova.
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n

Cejlón po arabsky nazývali Serendib. Postava, nadaná darom serendipity, 
sa nazýva podľa putovania princov z Cejlónu, zachyteného v staroiránskych 
mýtoch v podaní Firdausího (934 – 1020), storočie po Proglase. Výber pod ná-
zvom Hrdinovia knihy kráľov vyšiel v orwellovskom roku 1984 v edícii Pradáv-
ne príbehy, ktorú vytvorila naša mama Hanka v Mladých letách. Putujúci prin-
covia v tejto slovenskej verzii chýbajú. Jeden z nich si napríklad všimne, že je-
ho somárik na známej ceste spása trávu iba na jednom okraji. V tej istej chví-

li mu v hlave skrsne spásna myšlienka, že úbožiatko na druhé oko asi osleplo. 
V príbehu sa však vyskytne aj postava, o ktorej v tomto zmysle je toto asi pr-
vá veta v slovenčine – krutý vladár Bahram, ktorý poznanie ničí a objaviteľov 
nového dáva zabiť. Túto vlastnosť navrhuje súčasný autor Toby J. Sommer na-
zývať bahramdipity a zničené diela, naopak, odvodené od multiples (mnoho-
kópiové), nazývať vtipne nulltiples (nulakópiové). Serendipity sa v anglickej in-
telektuálnej sfére bežne používa, nielen sa pozrieť, ale aj uvidieť, zbadať a po-
chopiť. Napríklad umelecká kaviareň, kam chodil Andy Warhol, sa tak nazý-
va. Serendipity.

Raz som sa cestou z konferencie v Tatrách zastavil u rovnianskej babičky, 
a do očí mi udrel zemiak na klinci, opretý o televíznu obrazovku pomocou pa-
ličky. Načo tu máš zemiak? Vylepší to obraz. Neverím. Skús!
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Skúsil som. Naša babička Anna Ferková, rodená Kadáková, si všimla, že keď 
sa pri šúpaní surového zemiaka dotkla obrazovky, prestala zrniť. Neskôr mi 
fyzici u nás na matfyze vysvetlili, že voda v zemiaku mohla fungovať ako do-
laďovací kondenzátor. Serendipity. Výnimočná vnímavosť. Len tak mimocho-
dom – objav.

n

Volali mi teda akísi bahramovia, lebo jednak v ich archíve asi stratili Mi-
lanove diela, no nevedeli ani, že volať mali tete Gitke alebo synovi Dragano-
vi, alebo synovi Ľubošovi. Povedal som im, že chápem, že sa živia ako jedno 
z centier čechoslovakistickej propagandy a že by sa radi priživili na Milano-
vom talente bez jeho mena, no že namiesto onoho deravého textu (z ktorého 
potom zákonite vznikol pre čechoslovakistickú neplodnosť javiskový nepoda-
rok až prepadák, ak máme veriť dostupným recenziám či počtu repríz) existu-
jú ešte, keď už majú výslovne zakázaného Milana, parádne veľkomoravské hry 
Jána Hudeca, rovnako s kvalitnou faktografiou, ak to môžem posúdiť. Odká-
zal som ich teda na priamych dedičov, ale tým sa vraj potom už neozvali. A či 
si pozreli dielo Jána Hudeca, nevedno.

Na autorskú neplodnosť čechoslovakizmu upozorňoval už Vajanský, mimo-
chodom. Bez vývojom prirodzene vzniknutej a vyladenej národnej vrstvy vní-
mania autorom, tápajúcim v historickom bezvedomí, neodvratne vznikajú fa-
lošné tóny, deravá logika alebo plytké príbehy. Nastáva nevedomá autocenzú-
ra a navonok sebakolonizácia. Slovensko v 20. storočí okupovali vojensky alebo 
policajne desaťkrát a príslušné ideológie tu vlastne dodnes nerušene šarapatia. 
Ich obeťou sa najnovšie stal aj antifašistický zborník z medzinárodného kon-
gresu spisovateľov z Trenčianskych Teplíc. Ako za starých čias, v Pravde za- 
útočila známa fanatička, obratom zasadol príslušný orgán, a peniaze pre Spo-
lok spisovateľov poľahky škrtli. Zborník s návrhom na európske pravidlá, zá-
kon o literatúre i s parádnym textom nobelistky Svetlany Alexijevičovej ostáva 
v šuplíku. Píše sa rok 2019, a navonok sme v slobodnej Európe...

n

Slovenská kultúra je preferkovaná a najkrajší Ferko je Mikloško. Tibor Fer-
ko, Miloš Ferko a Valér Ferko patria s Mikloškom k tým lepším Ferkovcom.

My sme tí najhorší. Sme drotári po rode a narábame s tvorivosťou, vieme 
po drotársky premieňať nevýhody na výhody, boli sme, sme a budeme v každej 
generácii svetom a súčasne poznáme cenu svojskosti. A odmala žijeme pravdu 
o čechoslovakistickom a predtým veľkouhorskom útlaku, pred ktorými ute-
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káme za slobodou vlastne v každej generácii dodnes. Preto nás treba umlčať. 
A to sa utešene darí. To našich 44 drotárov postrieľali habsburgovci v Kragu-
jevci a našim dedom a pradedom vzápätí Masaryk ukradol celý obrovský ruský 
majetok, keď drotárskymi fabrikami splatil Leninovi vojnové škody legionár-
ske a všetkým našim po svete zrušili právo voliť. Drotárov masarykovskí žan-
dári masovo nekántrili, pre pušky mali desiatky lepších nečeských cieľov v Ka-
dani či v dolniackych Košútoch, kde sme sa na ulici hrávali s vnúčencami jed-
nej z obetí. Na horniackych povalách po Drotárii sa dodnes povaľujú rodin-
né pamiatky z celého sveta, vytvárajúc tak neopakovateľný reálny svet fantázie 
pre serendipitu, ktorou svoje hry dopĺňajú drotárske deťúrence a pravnúčence. 
Hlboké ponory do najstrmších výšin rozprávkovej ríše pribúdajú v literárnych 
skvostoch, ktorými svoje knihy ozdobuje Ondrej Zimka, ktorého zase (spolu 
s Milanom Vavrom) pre zmenu iní brahmani vynechali už aj z dejín slovenskej 
karikatúry. V majdanovskom hromadnom strieľaní našich blízkych potom po-
kračovali nacistickí utláčatelia – 21 chlapcov a mužov vo veku od 16 do 61 ro-
kov poskonča Rovného na Semeteši v apríli 1945.

Ak Slovač rasisticky prezývajú dráteníci a drótoštóti, poukazuje to na drá-
tenícky mýtus: drotári = žobráci. Knihy Karola Guleju, Vladimíra Ferka, Du-
šana Mikolaja, Kataríny Hallonovej, majstra Jurovatého ml. a najnovšie Jána 
Čomaja i mnohoročný výskum Považského múzea zas viedli k povýšeniu sme-
rom k svetovému kultúrnemu dedičstvu. Orwellovská pluralita dnes zabez-
pečuje rovnosť a rovnejšosť. Zobrazenie slovenskej rodiny v románe Jadvigin 
vankúšik a ideologická deformácia reflexie drotárstva v hanopise, ktorý vyšiel 
aj po anglicky Tinkering with the Ferkos (Drôtovanie s Ferkovcami), preukazu-
jú vitalitu dráteníckeho mýtu na 20-miliónovom česko-maďarskom jazykovom 
území a „našu“ náchylnosť nerovnejšie nepluralitne cúvať na našom(?) 5-milió-
novom jazykovom a kultúrnom dvorčeku.

Milan Ferko vstúpil do tej istej rieky trikrát, dvakrát ako šéfredaktor a raz 
ako organizátor národného oslobodenia v koncepcii 61 krokov...

Niet slovenskej drámy.
Uberá sa to k tomuto v podstate rasistickému heslu, ktorým sa riadi me-

diálne prevládajúca časť tzv. slovenskej kultúry. Boj proti Bratislave sa podľa 
M. Demka začal v roku 1830. Boj proti Bratislave európskej, kultúrnej a kulti-
vovanej. Jednou z prvých známych obetí bol Beethoven. Bratislava dodnes ne-
má Beethovenovu ulicu a jeho zápisníky cenzurovali v Budapešti, aby z nich 
zmizli všetky zmienky o slovenskej časti jeho života. Štyrmi najplatnejší-
mi úspechmi tohto boja sa stala demontáž slovenského filmového priemys-
lu v prospech českých firiem, zrušenie pôvodnej tvorby na tzv. verejnopráv-
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nom území (od Rybníčkovho vyhodenia tisícky televízne produktívnych ľudí 
po vyhodenie nedeľnej rozprávky z jej tradičného miesta), autorskoprávne dis-
kutabilná digitalizácia a odpluralizovanie mediálneho priestoru. A tak sa naše 
mená, utriedené podľa abecedy, stretli v roku 2017 vo vete o cintoríne sloven-
skej drámy: „Niektorí slovenskí autori boli dramaturgmi zámerne obchádza-
ní... Neinscenovali sa Andrej Ferko, Milan Ferko, Pavol Janík, Mikuláš Kočan, 
Ján Solovič, Osvald Zahradník...“ (In: KNOPOVÁ, E. /ed./: Súčasné slovenské 
divadlo v dobe spoločenských premien, s. 108, VEDA 2017). 

Jednotlivo zas zničili strechy pre kultúru v Moravanoch, Budmericiach, 
Dome novinárov a na Laurinskej, kde sa podarilo zašpiniť žriedlo tvorby slo-
venčiny striptízom pri tyči, čo ponúka naozaj výstižný rým. Niet slovenské-
ho národa (Tisza, 1875). Niet slovenského národa, to je iba výmysel maďarskej 
propagandy (T. G. Masaryk, Le Petit Parisien, 14. 9. 1921), ani v jubilejnej stej 
sezóne niet ani novej, ani klasickej slovenskej drámy (Milan Polák v najnovšom 
Literárnom týždenníku o storočnici SND).

Išli sa predpredvlani všetci uštúrovať, vlani učeskoslovenskovať a tento rok 
uštefánikovať a najnovšie upovstaniovať. Bez Štúra, Štefánika či Povstania na 
javisku. Bez kritického alebo akademického vydania súborného diela, bez vše-
obecne známeho dramatického filmového či televízneho stvárnenia, bez ko-
rektnej diskusie a náležitého výskumu.

Pokrok však nezastavíš, meno Osvalda Záhradníka mohlo zaznieť na javis-
ku, kde po pouličnom divadle v roku 1989 zakázali jeho hry. Na deväťdesiatke 
Maríny Kráľovičovej mohlo toto prísne zakázané meno verejne zaznieť, ba aj 
zopár veršov z pezlárovcami nenávideného Miroslava Válka. Najbližšie tak asi 
bude pri Maríninej stovke... V tzv. národnom mimochodom zabudli, ako sa pí-
še Osvald. Na webe majú Oswald.

Zákaz sa netýka iba majstra Milana Ferka a jeho nesporného dramatické-
ho talentu a pravdy i Pravdy Svätoplukovej. Až tesne pred 75. výročím Povsta-
nia pustili jedinečné dielo zo Zlatého fondu slovenskej kinematografie Keby 
som mal pušku. A keď zomrel majster Chudík, pustili Mináčov scenár – film 
Kapitán Dabač. Mená časti zakázaných dramatikov uverejnili Andrej Maťa-
šík a Miloš Mistrík v knihe od E. Knopovej a kolektívu. Zakázaní sú ale aj pre-
kladatelia ako Ferienčík či Hečko a s nimi talianska a francúzska dráma, lebo 
ju prekladali nesprávni prekladatelia. Blahoslav Hečko sa opovážil žalovať pr-
vú scénu za krádež prekladu Goldoniho Čertíc... súd sa neskončil pre jeho po-
minutie.

Desať striktne zakázaných tém, absencia plurality, vedecká správa, koalič-
ná rada, rekordná krádež, likvidácia Koliby, likvidácia pôvodnej tvorby v rádiu 
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Ľubomír Ferko: Ilustrácia knihy Milana Ferka Svätopluk a Metod, linoryt, 2013
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a televízii, digitalizácia bez prezentácie, beztrestnosť garnitúr, demontáž slo-
venčiny a pars pro toto trezorové filmy. Nasledujú reprezentatívne parsproto-
tá: 1. poľský autor o maďarských tankoch pri Gabčíkove, o čom by nás aspoň 
po čase mohli dodatočne informovať médiá, ktoré dnes začínajú pripúšťať sta-
ronovú veľkomaďarskú Orbánovu agresiu, 2. inventúra škôd režim po režime, 
čierna kniha pro domo, zelená kniha pre medzinárodnú diplomatickú sféru, 
zaradom súpis zločinov maďarizácie a ďalších deviatich okupácií najkrajšie-
ho kúta v šírom svete, mojej rodnej zeme, ktorú však máme poznať pod seba-
kolonializačným pseudopojmom táto krajina (som zvedavý, kedy už pretextu-
jú túto našu pieseň... alebo ju dajú do trezoru), 3. koaličná rada je protiústav-
ný a protiprávny orgán, 4. signatár súhlasu s rekordným okradnutím Sloven-
ska sa beztrestne objavuje vo verejnom priestore, no keď dáte do Nového času 
dôkaz, ktorý napísal náš bankár Ján Valach pod názvom Okradli nás, tak vám 
ho po 18 mesiacoch vrátia v nerozlepenej obálke. Krádež vyše 400 miliárd sa 
nestala a dielo Jána Valacha neexistuje. Na titulnú stranu denníka patrí fakt, 
že ČSOB vymohla od „tejto krajiny“ 25 miliárd, no 400 milárd je už priveľa, le-
bo implikuje rekordné okradnutie v našich dejinách s podpisom „nášho“ pre-
miéra Dzurindu.

n

S ujom Milanom som sa stretol aj pri knižnom projekte Prvá láska nastora-
ko, kde som príbeh „prekladal“ do jazyka vývojových diagramov. Za jeho šéf-
redaktorovania sa do Pohľadov vrátila aj časť tvorby maloformistov v rubrike 
Pomarančová alternatíva a veľmi zvláštnu udalosť sme spoluorganizovali v Re-
fektári oproti Veľkým Františkánom, kde vtedy sídlila Matica. Písal som o tom 
v Novom čase v texte Slovenský teror. Neonacisti bili po nočných bratislav-
ských uliciach zahraničných študentov. S Ondrejom Hercom sme jednu z obe-
tí navštívili v nemocnici, kde ležal po takom útoku náš priateľ Sawkat Choud-
hury, rodom z Bangladéša. Umelecký odbor Matice vtedy pod vedením uja Mi-
lana usporiadal kultúrny večer folklóru v podaní bratislavských študentov zo 
zahraničia ako výraz solidarity a protest proti slovenskému teroru. Prečo ra-
sistické ideológie u nás beztrestne prežívajú vo verejnom priestore, z ktorého 
vylúčili výpovede slovenských humanistických autorov a v ktorom knižní dis-
tribútori nepredávajú antifašistické Slovenské pohľady, ostáva otázkou, odpo-
veď patrí kompetentnejším, ak tu vôbec takí sú.

... kolektívna pamäť prežíva. Náš strýko Milan Ferko má v našej nezabud-
nuteľnosti jedinečné miesto.


