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PÍŠEM

Každý kamienok poťažkať a poprevracať
skusmo ohmatať
roztriediť ich a poukladať

zovrieť do dlane
rozhádzať a znovu usporiadať
zmietnuť na zem
a zas pokorne pozbierať

obrúsiť do krvava
a jemne pohladiť
zúrivo odhodiť
a trpezlivo pozhľadúvať

navlhčiť dychom
a opatrne preleštiť
a premyť čistou vodou
nech vidno celé žilkovanie

položiť na stôl
s láskou usporiadať
a tuho premýšľať,
či ich ukázať svetu...

PRISNILI  SME SA MI

Prisnili sme sa mi
priezrační a čistí
kráčajúci spolu
krištáľovým bytím

Len letmý dotyk končekov prstov
jemná freska
v oblúku lesného chrámu

Hladké a jasné čelá –
brána do našich tiel
ľahkých ako pierko

V nich sme sa stúlili
Zaznel len jediný tón
rýdzi a krehký

Boh nemohol byť ďaleko...

ÚTEK Z MESTA

Lístok k lístku
vánok k lícu
sponka slnka do vlasov

Labutienkou z púpavy
zotrieť vrásky
hlavu schovať
do klobúka z ihličia

Telom hybko vybrať
bránky sedmokrások
pod nohou zacítiť meče tráv
rovno vztýčené a láskajúce

Tak zasvätení chodia po vode?

OČISTA

Keď na jar zvlečiem starú kožu,
priznám si všetky svoje viny
a poprosím sa o odpustenie

Nechám ich odviať
niekam tam,
kde vraj prebýva sakrum

V stave bez tiaže
čosi ako nádych
budem si plávať bytím
priehľadná ako telo medúzy



v očiach len pohľad maličkých,
v ústach len detská reč,
v hlave len pramúdrosť starcov
a na jazyku hostia pokory a bázne

Znovu nepoškvrnená panna
budem čakať na svoj kairos
ktorý ešte možno pretne môj čas
a ja sa dotknem ruky Adama

Žena znovu nájdená
Prvá žena
Eva

STARÉ KONÁRE

Prislabé na vlastnú tiaž
zlomené v páse
tancujú na špičkách
šušľavý tanec starcov

Po lese vystreté
skrehnuté pavúčie údy
do ich sietí
lapí sa iba náš krok

Kríženie podivných párov
každý každému barlou
dojemné bratstvo jednonohých

Suché žilnaté lístie
šuští nám správu
o možnej ľudskosti

SANDBERG

Na čarovnom Pieskovom vrchu
hneď za mestom
môžem si o pol deviatej večer
keď sa už pomaly zlietame na sabat
položiť na dlaň
žeravú slncovú guľu

fúknuť do nej
ako do páperia púpavy

a ona sa mäkko znesie
za pár oblakov
a rozpité obrysy hôr

Môžem odhodiť šaty
hrotmi pŕs namieriť
do stredu kozmického diania
divokým výkrikom odkliať svoje sily
pod viečkami odveký rituál splynutia

Bez hanby môžem pokľaknúť
ovoňať vlhkú zem
nahlas sa prihovoriť stonke prvosienky
bezbolestne pohladiť bodľačiu hlávku
uložiť sa na jemný kamenný vankúš

Môžem nahá prebehnúť
bielou očistnou chodbou
kvitnúceho hlohu
a na jej konci
vkročiť bosou nohou do trávy
ako divožienka.

A ak sa pošťastí
môžem si v rukách pomädliť
hlas hučiaceho mora
aj ticho pláží dávno pred ľuďmi
priložiť k uchu domce pradávnych tvorov
počuť v nich príboj vlastného šťastia

Na mojom čarovnom vrchu z piesku...

LOVKYŇA

Dlho som bola pražena
v divokom tanci pred jaskyňou
v hrdle zadúšajúca radosť
z muža – lovca
a ulovenej zveri

Prikladala som vnútri na oheň
hlboko pod kožou
ukrytý inštinkt krbu

Vzdávala som mu hold vlastným telom
uctievala duchov jeho múdrosti
v tajomných rytmoch neba a zeme
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Stála som v úžase
pred tajomstvom hory
odkiaľ sa rozhliadal po svete
ochromená bázňou
učupená pod skalou
neschopná pohybu

No potom som v nozdrách zacítila
závan vlhkého lesa
spotenej srsti
a teplej krvi –
a vyrazila som sama
po čerstvej stope Ducha

On, zdatný lovec,
zostal kdesi pozadu
a ja, opojená ľahkosťou behu,
bola som čoraz bližšie
k vysnívanej koristi

MALÁ LESNÁ OMŠA

Keď mi slnko prehodí
cez holé plecia
mäkký teplý pléd
a vietor taký akurát
sčerí hladinu bledej pokožky

keď sa konáre stromov proti oblohe
skrížia na sietnici
ako vitráž gotického okna
a o kúsok ďalej
pretnú sa nad hlavou
v lomenom zelenom oblúku

keď do ucha doľahne kostolné ticho,
zo všetkých strán to zavanie
kadidlom kvitnúcej bazy
a na jazyk si vložím
sladnúcu hostiu agátového kvetu,
viem, že je tu čas pre môjho Boha

V dôvernom rozhovore posedíme na pni
Tíško sa k sebe pomodlíme

RIEKA

Smeje sa do slnka
popod spenené fúzy
ústa smiechom roztvorené
od brehu k brehu

Zdanlivo stojaté vody
natriasajú sa chichotom
v ukrytých vírivých tancoch

Smeje sa spod ľadového príkrovu
smeje sa ľadu v nás

Smeje sa, keď nám uniká
riečicou chamtivých prstov

A keď ju lapáme do sietí nehybnosti,
to sa až zadúša žblnkotavým smiechom

Dobre vie,
že do tej roztancovanej vravy
dvakrát nevkročíme,
ba ani raz

že jej uprostred pevných tvarov
potajme závidíme
tú samozrejmú hravosť žitia
istotu večnej premeny

Kto by už aspoň raz nechcel byť riekou?
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Spisovateľ Björnstjerne Björnson bol v druhej
polovici 19. storočia najvýznamnejšou osobnosťou
v nórskom verejnom živote. Jeho divadelné hry sa
hrali v mnohých krajinách, jeho romány nachádzali
stále nových a nových čitateľov nielen v celej Škan -
dinávii a Nemecku, ale aj v Taliansku, Francúzsku
a krajinách Strednej Európy. Keď roku 1903 dostal
Nobelovu cenu za literatúru, oslavovali ho ako fil -
movú hviezdu, kdekoľvek sa na Severe zjavil. Jeho
meno poznali intelektuáli, politici a umelci v celej
Európe. Predstavitelia slovenského národnoemanci -
pačného hnutia s vďačnosťou spomínali na Björn-
sona ešte dlho po jeho smrti, pretože r. 1907 vyzval
civilizovaný svet, aby odsúdil potláčanie slovenského
jazyka uhorskou vládou.

Kto však bol Björnstjerne Björnson a v akom
súzvuku sú jeho politické vízie spred viac než sto
rokov so situáciou, v akej sa nachádza Nórsko v dneš -
nej Európe?

Björnstjerne Björnson sa narodil 8. decembra
1832 na malej fare v strednom Nórsku. Keď mal päť
rokov, presťahovali sa rodičia s ním na faru pri jed-
nom zo západných fjordov, kde vyrastal uprostred
sedliakov, chodil s ich deťmi do školy, hrával sa s ni-
mi a hovoril ich dialektom, hoci ako syn evanjelic -
kého kňaza, ktorý v tej dobe bol štátnym úradníkom,
sa doma s rodičmi zhováral po dánsky. Ako desať -
ročného ho poslali na gymnázium do najbližšieho
mesta Molde, kde neskôr, ako dospievajúci mláde -
nec, čerpal impulzy z revolúcie, ktorá na jar 1848 pre-
pukla vo Francúzsku a prehnala sa celou Európou.
Revolučnú vzburu v mnohých krajinách potlačili
policajné a vojenské sily, ale samotný duch revolú-
cie, ktorým sa mladý Björnson dal inšpirovať, v ňom
prebýval i naďalej a pomáhal mu v dlhoročnom
mierumilovnom zápase o politické a spoločenské
reformy v nórskej spoločnosti.

Nórsko bolo v časoch Björnsonovho detstva za-
ostalou krajinou, biednou perifériou Európy, no po -
čas jeho života sa v krajine postupne rozvinuli
demokratické inštitúcie, ktoré boli základom pre
premenu Nórska v moderný nezávislý štát. Spoločen -
ské zmeny a hospodársky rozvoj postupovali závrat-
ným tempom a Björnson sa stal jedným z architektov
reforiem, ktoré pretláčali predstavitelia demokra -
tického a národného hnutia. Tí postupne prevzali

moc z rúk vysokých úradníkov na kráľovskom dvore,
aby ju odovzdali Nórom a ich zástupcom. Práve to-
to demokratické hnutie z druhej polovice 19. storo -
čia a nie náleziská ropy a zemného plynu vytvorilo
základ modernej nórskej spoločnosti.

Björnstjerne Björnson písal romány, hry, básne,
no dnes naňho myslíme najmä ako na veľkého ar-
chitekta nórskej nezávislosti, zástancu mieru a práv
malých národov. V roku 1814 sa Nórsko Kielskou
dohodou oddelilo od Dánska a víťazné mocnosti vo
vojne proti Napoleonovi, t. j. Francúzsko, Rusko
a Anglicko, odovzdali krajinu francúzskemu gene -
rálovi Jeanovi-Baptistovi Bernadottovi, v tom čase
čakateľovi na švédsky trón. Bernadotte dostal Nór -
sko na znak vďaky za podporu víťazných mocností
v ich snahe zvrhnúť Napoleona a ako kompenzáciu
pre Švédsko za stratu Fínska, ktoré sa dostalo pod
nadvládu Ruska.

Dánsky princ Christian Fredrik, neskorší kráľ
Fredrik VIII., sa pokúsil získať nórsky trón na zák -
lade dedičného práva. Skončilo sa to však tým, že do
mestečka Eidsvoll bolo zvolané konštitučné zhro-
maždenie, na ktorom predstavitelia vidieckeho
a mestského obyvateľstva z celej krajiny podpísali
17. mája 1814 novú nórsku ústavu. Tá zaručovala slo-
bodu prejavu, slobodu písaného slova, náboženskú
slobodu, potvrdila práva roľníckeho obyvateľstva
a právo krajiny byť nezávislým štátom. Naproti tomu
voličské právo patrilo i naďalej zámožným občanom
a výlučne mužom. Princ Christian Fredrik sa spolie -
hal na to, že veľmoci nakoniec budú akceptovať
a rešpektovať vôľu novozrodeného nórskeho náro-
da. Po krátkej a skôr symbolickej vojne sa princ vrátil
do Dánska, kým Jean-Baptiste Bernadotte dosiahol
svoje a utvoril kráľovskú úniu Nórska a Švédska,
ktorej panoval ako kráľ Karl Johan (tak ho volali
Nóri), resp. Carl XIV. Johan (ako ho volali Švédi) od
roku 1818 do roku 1844. Karl Johan a jeho potom -
kovia vládli ako prísni, no milosrdní otcovia v oboch
častiach únie. Kráľ formálne prijal nórsku ústavu
z roku 1814 so všetkými jej demokratickými práva-
mi. Ibaže práva boli formálne, nie skutočné a ľavé
krídlo nórskeho parlamentu nazývaného Storting
zápasilo celé polstoročie o to, aby sa základné práva
zakotvené v eidsvollskej ústave aj uplatňovali. Roku
1837 bolo v Stortingu schválené právo miestnej sa -

BJ Ö R N S O N  A  S L OVÁ C I ,
BJ Ö R N S O N OVA  V Í Z I A  
E U RÓ P Y  A  N Ó R S KO  
V  D N E Š N E J  E U RÓ P E
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mosprávy, roku 1842 právo na slobodu prejavu, roku
1884 zákony parlamentarizmu a roku 1898 všeobec-
né volebné právo.

Björnson prišiel do Osla, ktoré sa vtedy volalo
Christiania, roku 1850 ako študent a čoskoro sa už
aktívne zúčastňoval na politických diskusiách v Štu-
dentskom spolku a v mestských novinách. Bol
prívržencom robotníckeho hnutia, ktoré neskôr polí-
cia rozpustila. Roku 1856 odišiel do Bergenu na zá-
padnom pobreží, aby prevzal vedenie novozaloženej
Národnej scény, prvého profesionálneho divadla
v Nórsku, kde herci už nemuseli hovoriť na javisku
po dánsky, ale smeli bez obavy z trestu hovoriť po
nórsky. Björnson zrejme ako jeden z prvých skutočne
pochopil dve podstatné veci:

1/ Ozajstnú demokraciu nemožno dosiahnuť bez
rozpustenia únie.

2/ Rozpustenie únie proti vôli európskych veľmocí
by bolo možné iba vtedy, keby celý národ so všetký-
mi politickými stranami a spoločenskými triedami
v Nórsku bol schopný vytvoriť také silné spoločen -
stvo, že oponenti a nepriatelia by sa museli zmieriť
s tým, že osamostatnenie Nórska je nevyhnutný
a nezvrátiteľný fakt. Björnsonovou veľkou zásluhou
bolo, že vedel takú alianciu vytvoriť a že zároveň
dokázal v Nóroch prebudiť pocit sebauvedomenia,
ktoré v rozhodnej miere prispelo k rozpusteniu únie
so Švédmi.

Björnsona možno prirovnať k brilantnému karto -
vému hráčovi, ktorý vie vyhrať celú hru vďaka tomu,
že zahrá správnou kartou v správnej chvíli. Jeho his -
torickou úlohou bolo prebudiť vo vidieckom obyva -
teľstve (najmä u sedliakov) presvedčenie, že môže
získať politickú moc, ak využije demokratické prá-
va a zvolí si zo svojich radov zástupcov do parla-
mentu. Björnson zahral sedliackou kartou: Začal svo-
ju literárnu kariéru roku 1857 románom Synno/ve zo
Solbakkenu, prvým zo série sedliackych príbehov. Kni-
ha sa stala literárnou senzáciou nielen v Nórsku, ale
na celom Severe a nesporne prispela k tomu, že nór -
ski sedliaci získali sebaúctu a sebavedomie, aké po -
trebovali, ak sa mali stať reálnou politickou silou v
krajine.

Ako riaditeľ bergenského divadla sa Björnson zú -
častnil koncom 50. rokov 19. storočia predvolebnej
kampane do parlamentu. Podarilo sa mu odstrániť
starých členov a otvoriť Storting mladším a oveľa
radikálnejším poslancom, ktorí sa potom aktívne
zúčastňovali na politických diskusiách. V tomto prí-
pade hral kartou politických diskusií, keďže chápal par-
lamentarizmus ako politický nástroj, ktorý by nebol
účinný bez politických strán, čo nahradili staré kliky
a klany. Zápas o vytvorenie ľavicovo orientovanej
strany, ktorá by vytvorila v Stortingu frakciu a pre-
sadzovala politické reformy, trval celých tridsať
rokov.

Roku 1860 odcestoval Björnson do Dánska a ne -
skôr do Talianska, kde napísal viacero divadelných
hier o hrdinoch a udalostiach zo staronórskych

dejín. Jeho jednoznačným úmyslom bolo na prík-
ladoch z bohatej histórie Nórska poukázať na dô -
ležitosť hnutia za nezávislosť. Tentoraz hral his-
torickou kartou. Pripomenul divákom zo všetkých
spoločenských tried a vrstiev, že Nórsko má svoje
vlastné národné dejiny a že bolo schopné existovať
ako nezávislý národ predtým, než sa ocitlo pod nad-
vládou Dánov a neskôr Švédov. Svojim krajanom
vštepoval hrdosť na vlastné dejiny, na svoju vlastnú
národnú identitu. Dovtedy – a bolo tomu tak nie -
koľko desaťročí – sa na nórskej zástave v hornom
rohu hneď pri žrdi nachádzala malá vlajka Švédska.
Björnson podporoval požiadavku, aby nórska zás -
tava bola “čistá”, bez švédskej “ozdoby” (od roku
1879 je tomu naozaj tak).

Björnson bol významným účastníkom polemík
v dennej tlači, polemík o demokratickom súdnictve
(porota zložená z obyčajných ľudí) a o právach žien.
V 80. rokoch dochádzalo k ostrým výmenám názorov
medzi Stortingom a bernadottskou dynastiou, keďže
kráľ, konkrétne Oskar II., viac ráz odmietol podpísať
zákony prijaté v Osle. Björnson prehovoril v 70. a 80.
rokoch na celom rade stretnutí s občanmi, kde si ho
prišli vypočuť a pozrieť stovky a tisíce ľudí. Vrchol-
ným podujatím bolo zhromaždenie na svätom mies -
te v Stiklestade, kde roku 1030 zavraždili legendár -
neho kráľa Olava Haraldssona, prezývaného svätý
Olav. Björnson tam opakoval heslo: Buďme hrdí na
svoju nezávislosť a obvinil švédskeho kráľa z toho, že
zaobchádza so svojimi nórskymi poddanými ako so
sluhami. Keď sa ktosi z davu spýtal, či Nóri budú
ochotní zrušiť úniu, ak sa ponižovanie neskončí,
Björnson položil túto otázku davu a viac ako šesťtisíc
mužov a žien zvolalo: Áno! Áno! Áno! V tomto prí-
pade hral Björnson dvoma politickými kartami
súčasne: kartou svätého Olava a kartou kričiaceho davu.

Na jar 1884 bol kráľ Oskar II. nútený akceptovať
vytvorenie vlády v Nórsku, ktorá mala väčšinovú
podporu v parlamente. To bolo skutočné víťazstvo
parlamentného systému v Nórsku. V tom čase po -
stupovala industrializácia veľmi rýchlym tempom,
čo sa odrazilo aj vo vzniku národného priemyslu naj -
mä v Christianii (Osle). Znamenalo to tiež nárast
robotníckej triedy a meštiactva, ktoré zaujímalo
čoraz kritickejší postoj ku švédskej nadvláde, najmä
v otázkach zahraničnej politiky. Nórska obchodná
flotila totiž získavala prevahu na svetových moriach.
Roku 1892 rozhodol Storting o vzniku nezávislej
nórskej konzulárnej služby. Kráľ Oskar II. toto
rozhodnutie odmietol a nórska vláda na protest pro-
ti jeho kroku odstúpila. V Christianii sa konala mo-
hutná demonštrácia na podporu odstúpivšieho
premiéra a jedným z rečníkov bol Björnson, ktorý
prehovoril k najpočetnejšiemu davu, aký sa kedy
v hlavnom meste zhromaždil.

Otvorený zápas sa podarilo oddialiť o takmer
dvadsať rokov. Kráľ Oskar II. uvažoval nad vojen -
skou akciou, no Storting nakoniec ustúpil. Björn-
son dal nórskej politike zbohom a odcestoval do
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cudziny. Čoskoro však prekvapujúco zmenil svoj
názor. Uvedomil si totiž, že ľavicová strana postupuje
v otázke únie prirýchlym tempom, čím rozdelila
Nórov na dve skupiny. Stal sa teda „hovorcom“ prag-
matickejšieho postoja a žiadal občanov, aby sa z mi -
nulých porážok poučili a čelili ťažkostiam s rozva -
hou a dôstojnosťou. Vo svojej majstrovskej partii
politika vsadil na poslednú kartu: Veľkí nórski
prieskumníci a bádatelia uskutočnili výpravy do
arktických oblastí, a keď sa najväčší hrdina spomedzi
nich, Fridtjof Nansen, vrátil z trojročnej cesty k se -
vernému pólu, Björnson rečnil pred päťdesiattisí -
covým davom v christianskom prístave. Objaviteľské
výpravy vedené nórskymi prieskumníkmi do končín,
kam predtým nikdy ľudská noha nevstúpila, prispeli
k procesu sebaúcty a sebavedomia nórskeho náro-
da. Björnson to pochopil ako jeden z prvých a hral
kartou veľkých bádateľov. Napriek tomu kráľ Oskar II.
aj naďalej odmietal priznať Nórsku rovnoprávne
postavenie v rámci nórsko-švédskej únie. Björnson
a jeho spolubojovníci si uvedomovali, že uskutočniť
trvácnu demokratickú premenu krajiny možno iba
zánikom únie a znovanastolením samostatnosti
a nezávislosti Nórska.

V 90. rokoch 19. storočia strávil dlhší čas v Ta -
liansku. Rozhorčila ho švédska propaganda schvaľu -
júca reakciu kráľa na požiadavky Nórov, a tak sa
rozhodol napísať sériu článkov pre popredné eu-
rópske denníky na podporu nórskeho stanoviska
k tomuto konf liktu. Mal už vyše 60 rokov a jeho
meno spisovateľa a bojovníka za slobodu národov
bolo známe v celej Európe. Svoje články publikoval
v Neue Freie Presse vo Viedni, v Le Courrier Européen
v Paríži, vo Frankfurter Allgemeine a Berliner Tageblatt,
ako aj v The Daily Chronicle v Londýne. Keď roku 1894
zabil taliansky anarchista francúzskeho prezidenta
Carnota, Björnson napísal článok Rada extremistom,
v ktorom varoval socialistické hnutia na európskom
kontinente, aby nepoužívali bomby a teroristické
útoky ako prostriedok na dosiahnutie svojich po -
litických cieľov. Inak by totiž v liberálnych buržoáz -
nych štátoch, ako napr. vo Francúzsku a Nemecku,
mohli byť nastolené vojenské diktátorské režimy,
ktoré by potlačili akýkoľvek pokus socialistov o pre -
vzatie moci. Jeho články čítali intelektuáli, politici
a vôbec vzdelaní ľudia vo Francúzsku, Nemecku
i v Rakúsko-uhorskej monarchii. Najväčšiu popu-
laritu nesporne dosiahol postojom v afére Dreyfus,
keď obraňoval francúzskeho dôstojníka Alfreda
Dreyfusa, ktorého obvinili zo špionáže v prospech
Nemecka a odsúdili na doživotie vo väznici na Dia-
bolských ostrovoch (Francúzska Guayana).

Keď Dreyfusa nakoniec prepustili, Björnson na -
písal článok, v ktorom obšírnejšie a detailnejšie než
ktokoľvek iný pred ním analyzoval antisemitizmus
vo Francúzsku. Táto aféra vyniesla na denné svetlo
všetky rozpory, aké sa v bohatom Francúzsku pre-
javovali. Akoby existovali dve rozličné krajiny: jed-
nou bolo Francúzsko klerikalizmu a militarizmu

s koreňmi v stáročnej rasovej nenávisti, v nábožen-
skom prenasledovaní a v strachu z osvietenstva
a vzdelania. Tou druhou krajinou bolo Francúzsko
vzdelaných a slobodných ľudí. Prvá francúzska
revolúcia priniesla trvalé politické zmeny v Európe,
no sami Francúzi museli „skúšať“ svoju revolúciu
znova a znova. Bola na príčine ich sebeckosť, ktorá
sa prejavovala navonok v skepticizme voči všetkým
cudzincom? Francúzi nenávideli Talianov, nenávideli
Židov, nenávideli protestantov a nedôverovali Ru-
som. Dreyfusova aféra naplno obnažila fakt, že ne -
dôvera a nočné mory prevládali nielen v mysliach
vysokých úradníkov a vojenského velenia, ale aj
v mysliach samých vladárov a že v tejto nedôvere už
klíčili semienka novej vojny.

Po celé roky hovoril Björnson o nebezpečenstve
zbrojenia, ktoré by mohlo ohroziť mier v Európe.
Ako člen organizácie Spoločnosť za mier chápal najmä
situáciu malých národov na našom kontinente a bol
si vedomý toho, akým výzvam musia čeliť:

Jestvuje spôsob, ako zabrániť vojne, a ja sa domnievam,
že nastal čas ten spôsob vyskúšať. Jedinou cestou pre malé
európske národy, ktoré si úprimne želajú mier, je spojiť sa.

Podľa Björnsona sa mali konflikty medzi národmi
riešiť na základe medzinárodných zmlúv, a to arbit -
rážou. Podporoval arbitráž ako metódu riešenia bi-
laterálnych konf liktov. Sklamal ho totiž fakt, že
európske mierové hnutie sa čoraz častejšie stávalo
arénou kongresových mierotvorcov a mierového turiz -
mu, t. j. arénou ľudí, čo chodili z jedného mierového
kongresu na druhý, rečnili a diskutovali (bez do -
siahnutia akýchkoľvek výsledkov), kým súčasne tí
samí „mierotvorcovia“ utláčali ľudí a menšiny vo
vlastných krajinách.

Roku 1903 udelili Björnsonovi Nobelovu cenu za
literatúru. Odcestoval do Štokholmu, navštívil švéd -
skeho kráľa Oskara II., ktorý bol ešte vždy aj panov -
níkom Nórska, a nechal sa oslavovať tamojšou
vysokou spoločnosťou. V nórskych médiách sa zja -
vili kritické poznámky na adresu muža, čo zrazu ako-
by zabudol na politické ciele, za ktoré vždy bojoval.
V rozhodujúcich chvíľach roku 1905, keď sa nórsko-
-švédska únia konečne rozpadla, Björnson stál mi-
mo politického diania a osobne nijako neprispel
k jej zániku. Ale už o pár týždňov nato obraňoval
právo Nórov na nezávislosť v článkoch publiko-
vaných v popredných denníkoch nášho kontinentu.
A práve intelektuáli z utláčaných národov a národ-
nostných menších v celej Európe so záujmom čítali
tieto články.

Bol medzi nimi aj právnik Eduard Lederer a ďalší
dvaja Česi. Roku 1907 napísali Björnsonovi o tom,
že uhorský štát vládne pomocou lží a útlaku a že
obeťami tohto útlaku je desať miliónov nemaďarov,
medzi nimi aj Slováci. Najnovším príkladom tohto
bezprávia bol Lex Apponyi, teda zákon navrhnutý gró-
fom Apponyim, ministrom kultúry a školstva, ktorý
umožňoval úplnú maďarizáciu základných škôl
v celom Uhorsku. Björnson grófa Apponyiho po znal
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ako pacifistu a protagonistu mierového hnutia. Na
medzinárodnej konferencii o mieri v Christianii roku
1899 si vypočul jeho brilantné prejavy a obaja si
dokonca podali ruky. No teraz už mal po krk „kon -
gresového turizmu“: Maďar nemôže byť priateľom
mieru, ak najprv zo všetkého neobráti svoj hnev proti
bezpráviu, akého sa Uhorsko dopúšťa nespravodlivým
volebným právom na nemaďarských obyvateľoch ríše.

V septembri 1907 pozvali Björnsona na mierovú
konferenciu do Mníchova. Odpovedal, že pokladá
za veľkú česť byť pozvaný na také vznešené zhro -
maždenie. Nemôžem však tajiť, že čoskoro podniknem
veľmi ostrý útok proti tým členom medzinárodného mie -
rového hnutia, ktorí síce vystupujú ako zástancovia mieru,
no doma utláčajú podmanené národy, zle s nimi zaobchá -
dzajú, resp. nečinne sa prizerajú, ako ich utláčajú iní. (…)
Ak by sa na kongrese napríklad zjavil ako predstaviteľ svo-
jho národa gróf Apponyi, minister školstva v Uhorsku,
pricestujúc priamo z dejiska týchto ohavností, učinil by som
všetko, čo je v mojich silách, aby som ho donútil opustiť
zhromaždenie. Björnsona nonšalantná reakcia grófa
Apponyiho rozhorčila. Odpovedal mu, že Lex Apponyi
je hrubým zásahom do ľudských práv. Brať deťom ich
materinský jazyk je to isté ako odtrhnúť dojča od matkin-
ho prsníka.*

Konf likt sa vystupňoval v októbri 1907. Jeho
dejiskom bola Černová pri Ružomberku a príčinou
vysvätenie tamojšieho kostola. Andrej Hlinka, kňaz
pochádzajúci z Černovej, sa zaslúžil o to, že dedin -
čania sa pozbierali na výstavbu chrámu, a preto mal
kostol vysvätiť. Biskup Párvy ho však predtým sus-
pendoval a Hlinka sa práve v tom čase nachádzal na
Morave. Maďarská cirkevná vrchnosť sa rozhodla, že
vysviackou poverí slovenského kňaza Pazúrika.
Obyvatelia Černovej sa však proti tomu postavili
a bránili farárovi a jeho sprievodu dostať sa kočmi
ku kostolu. Maďarská vrchnosť to chápala ako
protest a provokáciu. Žandári začali do davu strieľať.
Zabili 15 ľudí a okolo 60 dedinčanov zranili.

Björnson o Černovskej tragédii napísal článok
Najväčšie priemyselné odvetvie Uhorska. Okrem iného
v ňom povedal: Maďarskí kňazi, maďarská polícia
a maďarské guľky vysvätili slovenský kostol pod dohľadom
svojho patróna, ušľachtilého Maďara, grófa Apponyiho.*
Ďalej upozornil na to, že maďarskí učitelia knihou
a bičom, zákonom a zbraňou zavádzajú všade maďarčinu.
Dôvod, prečo sa Maďari musia takto správať, je veľmi
jednoduchý: Nie je ich dosť. Sú menšinou vo svojej vlastnej
krajine. Nereprodukujú sa dosť rýchlo.* Tento článok
vyšiel v štyroch slovenských periodikách (Národnie
noviny, Slovenský týždenník a ďalšie). Protiútok prišiel
veľmi rýchle: anonymne vo viedenských Neue Freie
Presse. Björnsonovi chceli jeho protivníci zapchať ús-
ta. Podarilo sa im to práve v týchto novinách, kde
jeho články nemohli vyjsť. Ba podali na súde sťažnosť
proti Národným novinám, Národnému hlásnikovi a Zvo -
lenským novinám, že dali preložiť a publikovali Björn -

sonov článok Najväčšie priemyselné odvetvie Uhorska.
Redaktora Vladimíra Hurbana uznali vinným a od -
súdili na dva mesiace väzenia.        

Björnson pochopil, že nemožno očakávať žiadnu
pozitívnu zmenu maďarskej politiky voči malým
národom v Uhorsku, pokým sa nezmení politika
Rakúska. Preto sa jeho ďalšie články venovali rakús -
kej politike a rakúskemu konceptu štátu, ktorý sa
dal zhrnúť do týchto slov: Štát je uniformná inšti -
túcia, ktorá utláča všetko a všetkých v mene germani -
zácie či maďarizácie. Tento zastaraný koncept po -
rušuje ľudské práva a vytvára obraz nepriateľa. Akoby
Európa nikdy nezažila epochu osvietenstva, akoby
nikdy nevypukla Francúzska revolúcia, akoby nikdy
nejestvovali slobodné štáty Severnej Ameriky, akoby
nikdy nevznikla švajčiarska konfederácia. Proti uni-
formnému konceptu štátu Björnson vyzdvihuje mo -
derný koncept: Štát je spoločenstvo rovnoprávnych
národov a toto spoločenstvo spočíva na ním samým
akceptovaných zákonoch zaručujúcich ochranu ne -
závislosti štátu a na rovnakých pracovných podmien -
kach pre všetky časti spoločenstva (t. j. národy).

Aké riešenie teda Björnson odporúčal, za aký typ
štátu sa prihováral? Mala to byť konfederácia, či nový
štát, štát Slovanov? Björnson znova prešiel do útoku,
keď v novinách Wiener Tagesblatt komentoval hroziaci
zánik denníka Neue Presse:

Už dlhý čas bolo a je zvykom, že pokiaľ ide o súčasné
udalosti v Uhorsku, nesmú zaznieť v Európe žiadne iné
názory, iba tie vyslovené a napísané Maďarmi. Táto tyra -
nia sa skončila, takže dnes je na programe dňa, aby žiaden
iný názor nezaznel aspoň v Uhorsku.

Neue Presse si netrúfli Björnsona ďalej publikovať.
Preto poslal článok do iných veľkých novín vo Viedni,
do Die Zeit. Článok zároveň vyšiel v Le Courrier Euro -
peen, v mníchovskom časopise März, v talianskom
Lo Spettatore a v dánskych novinách Politiken. Björn -
son dosiaľ bránil iba Slovákov, no teraz jeho obrana
zahŕňala aj iné národy, napr. Rumunov: Lídri veľko -
maďarskej kliky, čo vládne v Uhorsku, verejne ohlásili svoj
cieľ zničiť duchovnú elitu tohto národa, aby si ho úplne po-
drobili. Preto zatvárajú rumunské gymnáziá a múzeá, pre-
to sa vyššie vzdelanie smie poskytovať iba v maďarčine,
preto všetky učebnice dejín musia glorifikovať Maďarov.
Súdne stíhajú každého, kto je odvážny a talentovaný
a obraňuje jazyk a práva svojho národa. Rumuni ako
poslanci, spisovatelia, kňazi, učitelia či redaktori sú vy -
stavovaní všemožným ústrkom a prekážkam, aké len vlád-
covia majú k dispozícii, a v dnešnom Uhorsku je takých
spôsobov a praktík neúrekom.

A Björnson pokračoval:
Narodil som sa ako príslušník slobodného a nezávislého

národa. V Nórsku, ani v ktorejkoľvek inej severskej kra-
jine nepoznáme volebné podvody. Falšovať voľby je v na -
šom ponímaní rovnaký zločin ako otráviť studne s pitnou
vodou. Veľkomaďari chcú urobiť Slovákom to isté, čo Švé-
di spravili nám. (Použil som výraz „veľkomaďari“ ako

* citované v preklade K. Motykovej (B. Björnson: Arne, básne a polemiky, Milanium 2007)



paralelu k výrazu „veľkošvédi“.) Ale tak ako Švédi nad
nami nezvíťazili, tak nezvíťazia ani veľkomaďari. Poznám
veľmi dobre ten druh zápasu, pretože bol súčasťou proce-
su, ktorý priniesol Nórom slobodu.

Takýmto spôsobom starý zástanca utláčaných
spojil zápas o nórsku nezávislosť, ktorého bol takmer
polstoročie aktívnym účastníkom, so zápasom o ná -
rodné práva Slovákov.

Aký bol Björnsonov najvýznamnejší prínos k rieše-
niu problémov, v ktorých sa angažoval? Podľa mňa
Björnson prispel v Nórsku k transformovaniu for-
málnych národných práv, aké zaručovala ústava
prijatá roku 1814, na skutočné demokratické práva,
čím vlastne ako prvý objavil a formuloval zložitý,
dynamický vzťah medzi národným zápasom o nezávislosť
a univerzálnym bojom o ľudské práva. Nikdy nebol na-
cionalistom, ani izolacionistom. Tvrdil, že národy
musia byť slobodné, až potom sa dobrovoľne budú chcieť
spájať do konfederácií, aby si tak zabezpečili vlastný
blahobyt a život v mieri.

Na začiatku nového storočia pociťoval Björnson
sklamanie z povrchnosti nórskych politikov, najmä
predstaviteľov sedliackeho stavu, ktorí získali zásad -
ný politický vplyv práve vďaka jeho literárnemu
dielu. Teraz však netlieskali európskym víziám ná -
rodného barda, nerozumeli jeho angažovaniu sa za
mier a spoluprácu malých krajín. Nezdieľali jeho
 dlhodobé perspektívy v oblastiach ako: škandinávske
spoločenstvo štátov, európska štátna rada, zmluvy,
ktoré by zabránili budúcim vojnám, pangermánske
združenie štátov, ktoré by nakoniec prerástlo do ce -
losvetového združenia krajín.

Vo svojom veľkom prejave na historickom návrší
Skamlingsbanken v Dánsku roku 1907, kam si ho
prišlo vypočuť viac než desaťtisíc Dánov, vyzval
Björnson malé národy Európy, aby sa združovali
v spoločenstvách, tak ako to robia veľké národy.
Postavil si otázku, ako sa môžu tri severské národy
znovu dať dokopy. Jednotlivé krajiny by sa nevedeli
samé ubrániť. Mali by sme sa spojiť v hľadaní väč -
šieho spoločenstva aj s inými malými národmi
Európy. Mali by sme podpísať zmluvu o neutralite
s Belgickom, Holandskom a Luxemburskom. Aj so
Švajčiarskom – a už by bolo viac než 20 miliónov ľudí
zjednotených v mieri a za mier. A potom by sme
hľadali ďalej. A prečo nie hneď dohodnúť sa s Ne-
meckom? (V Björnsonovej dobe žilo asi 40 miliónov
Nemcov.) Máme niečo proti nemeckému národu?
Nemáme. A predsa musel Björnson pripustiť, že sa
Nemecka bojíme. Báli sme sa ho pre jeho totalitné
politické inštitúcie. Nemci nemajú rešpekt voči iné-
mu národu, povedal. Strach nám naháňa moc ich
polície, strnulosť byrokracie a ich militarizmus.
A okrem toho sa z nás Nemci vysmievajú. Tak tvrdia
Dáni, a majú pravdu. Pre malý národ je kľúčovou
otázkou aliancia. Musíme mať na pamäti, koľko vý -
znamných iniciatív predložili a ustavične pred-
kladajú predstavitelia malých národov. Björnson sa
domnieval, že popredné osobnosti z malých krajín

by sa mali zísť a hovoriť o tom, ako predísť novej
 vojne. Politici všetkých malých štátov by mali mať
spoločný cieľ: zabezpečiť mier v Európe vytvorením
spoločenstiev malých národov, ktoré by spoločne
čelili prípadnému útoku niektorej z mocností.
Výhľadovo najpodstatnejším cieľom bola aliancia
medzi Nemeckom a Francúzskom.

26. apríla 1910 zomrel Björnson v Paríži a o pár
dní nato asi 75 000 Nórov sprevádzalo jeho rakvu
cestou k cintorínu v Osle. Bývalý najkontroverznej -
ší nórsky intelektuál sa stal národným hrdinom,
symbolom hrdého národa. Začal sa pozoruhodný
proces. Björnsonove rôznorodé veľké iniciatívy sa
zredukovali a kontroverzné aspekty jeho polemík,
článkov a prejavov zapadli prachom. Revolučný
Björnson, ktorý po celý svoj život kritizoval výkon
moci zo strany kráľových vysokých úradníkov, ktorý
požadoval všeobecné volebné právo, porotný systém
na súdoch a parlamentarizmus, tento revolučný bard
tiež ostro útočil na dogmy kresťanstva, vrátane
dogmy Kristovej božskosti a svätej Biblie ako Božieho
slova. Bol zástancom liberalizácie žien, ba dokonca
aj práv homosexuálov. Len čo však zomrel, celú
Björnsonovu tvorbu mali reprezentovať básne a sed -
liacke poviedky, ktoré však neodhaľovali autorov
kontroverzný postoj k problémom jeho doby. Per -
spektívy Európy, ako ich načrtol, ostali pre nórsku
spoločnosť, čo hľadala vlastnú cestu k sociálnemu
štátu, neznáme a zabudnuté.

Od skončenia 2. svetovej vojny sociálnodemokra -
tická strana čoraz menej a menej hovorila o demo -
kratickom zápase v 19. storočí, hoci práve takto by
bola mohla obhájiť svoju vedúcu úlohu pri tvorbe
moderného Nórska. Od 60. rokov 20. storočia sa pre-
to Björnson postupne strácal zo zorného poľa tých,
čo sa zaujímali o “príbeh národa”. Björnsonova doba
sa videla ľuďom priveľmi vzdialená, keď zrazu ob-
javili ropu v Severnom mori a keď sa Nórsko stalo
od roku 1972 dôležitým vývozcom ropných pro-
duktov a zemného plynu. Nóri dnes zažívajú a uží-
vajú si rastúci životný štandard, o akom väčšina
národov sveta môže iba snívať. Isteže, aj v Nórsku
existujú sociálne problémy, ako napr. drogovo závislí,
ako starí ľudia zápasiaci s chudobou, ako nezamest -
nanosť medzi mladými ľuďmi. Zároveň je však Nór -
sko krajinou extrémne individuálnej slobody a rov -
nosti medzi mužmi a ženami. Rešpekt voči úradom
a úradníkom, ktorý bol pre nás typický ešte v 50.
a 60. rokoch minulého storočia, sa stratil v nená -
vratne. Väčšina politických strán má jednu a tú istú
agendu: Koľko z bohatstva a blahobytu, čo nám
priniesla ropa, smieme použiť a koľko z toho máme
zanechať ďalším generáciám. Ďalšou otázkou, ktorá
dnes zaujíma politikov, je prisťahovalectvo zo vzdia -
lených kultúr a svetadielov. No najdôležitejším prob-
lémom, aký Nórov trápi, sú otázky znepokojujúce
všetkých na tejto zemeguli, a to globálne otepľovanie,
imigračná vlna z Afriky a celosvetová ekonomická
kríza.
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Björnstjerne Björnsonovi som venoval osem rokov
štúdia a práce a štyri zväzky biografického diela ob-
sahujúce 3000 strán. V nich som sa pokúsil vytrhnúť
zo zabudnutia a zachrániť pamiatku tejto mimo -
riadnej svetovej osobnosti. Nie som si celkom istý, či
som uspel. Tak či tak, hoci sa na zápas o národnú
nezávislosť v 19. storočí zabúda či možno už aj
zabudlo, Nóri majú dnes vďaka tomu, čo museli ich
predkovia prestáť a vybojovať, v krvi odpor voči
politickým úniám ako takým. Podľa mňa odrazom
tejto starej skúsenosti s absenciou rovnoprávnosti
v nórsko-švédskej únii pred rokom 1905 je odmiet -
nutie Nórov stať sa členom Európskeho spoločenstva
(Európskej únie) v rokoch 1972 a 1994.

Björnson kedysi apeloval na malé štáty v Európe,
aby sa spojili, pretože majú spoločné záujmy. Ani
v rámci Európskej únie nie je totiž jasné, či to, čo je
dobré pre Nemecko a Francúzsko, je dobré aj pre
Slovensko a Dánsko. Malé štáty by mali donútiť
veľmoci, aby sa vzdali hegemonistických ambícií
a spoločne vytvorili trvalý mier v Európe. To kedysi
tvrdil Björnson, no jeho úsilie o zjednotenie eu-
rópskych národov a o zabránenie veľkej vojny
neuspelo. Štyri roky po jeho smrti vypukla 1. sve-
tová vojna. A predsa treba dúfať, že vzťahy a väzby
medzi štátmi Európy sú dnes také silné, že nový voj -

nový konflikt na našom kontinente neprichádza do
úvahy.

Pr e lož i l  MILAN RICHTER

Túto esej v neskrátenej podobe predniesol Edvard Hoem 10. má-
ja 2012 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Uverejňujeme ju so
súhlasom autora v skrátenej podobe.

EDVARD HOEM
nar. 1949, nórsky spisovateľ, básnik a dramatik. Píše po
novonórsky. Vyštudoval f ilozof iu a literárnu vedu na
Univerzite v Osle. Pôsobil ako dramaturg a autor pri Det
Norske Teatret a neskôr ako riaditeľ Teatret V°art v mes -
tečku Molde. Debutoval r. 1969 zbierkou básní Zelení
hudobníci. Druhou knihou bol „lyrický román“ Krajina
medu a popola. Vydal 15 románov, z ktorých viacero vyšlo
aj v preklade do nemčiny, angličtiny, ruštiny či češtiny
(Kompy lásky; Domovina Detstvo; Ave Eva; Robinson, tvoj an-
jel; Matkin a otcov príbeh a iné), 3 knihy poézie, niekoľko
kníh esejí a polemík, knihu historických príbehov, knihu
žalmov a balád a monografiu Björnsonovho otca. Na -
písal 7 divadelných hier a 4-zväzkovú monograf iu
B. Björnsona (dosiaľ vyšli 3 zväzky). Preložil celý rad di-
vadelných hier, najmä od W. Shakespeara (Romeo a Júlia;
Kráľ Lear; Kupec benátsky; Othello; Macbeth a iné). Za svoje
dielo dostal viacero ocenení, vrátane Ceny kritikov,
Doblougovej ceny Švédskej akadémie a Ibsenovej ceny.
Je členom Akadémie Björnstjerne Björnsona v nórskom
Molde.

Hneď na začiatku musím priznať, že moje spo -
mienky na otca sú len sprostredkované. Zomrel keď
som mal päť rokov a mne zostalo len niekoľko po-
zoruhodne živých obrazov z obdobia mojich dvoch-
-troch rokov. Asi nikoho nezaujíma, aby som ich
uvádzal. Všetko, čo viem o jeho súkromnom živote,
o tvorbe a jej podmienkach, je zo slov jeho manželky
a mojej mamy Márie Švantnerovej. Nástojčivo ich
opakovala, aby nám s bratom zostal po ňom čo naj -
živší a najvernejší obraz. Až neskoršie som pochopil,
že zachycujú všetko podstatné, čo ho vystihovalo –
nielen ako nášho otca, ale aj ako tvorcu. Pri návšte -
vách literátov, ktorí ju po smrti manžela navštevovali,
rovnako nástojčivo opakovala podstatné okolnosti
jeho spisovateľskej činnosti. Nakoniec musela pri -
pustiť, že sa takmer všetko, čo povedala, uviedlo ako

nepodstatné a nezaujímavé v interpretácii jeho diela.
Zo Švantnera sa tak pomaly stala legenda: samotár,
ktorý sa náhodne zjavil v lone slovenskej divokej
prírody, písal nepochopiteľne tajomné poviedky
a jeden román, v ktorom, ako sám vyjadril, sa chcel
iba vypísať.

Švantnerovci boli v Bystrej váženou rodinou. Nie
však ako pôvodní osadníci. Môj starý otec a mama
sa sem prisťahovali pred prvou vojnou z Mýta pod
Ďumbierom. Pôvod Švantnerovcov je však niekde
v okolí Insbrucku. Do oblasti Čierneho Hrona prišli
ako odborníci na ťažbu dreva pre okolité bane na
železnú rudu. Spolu s inými založili osady Čierneho
Balogu. Stará mama, rodená Stolárová, pochádzala
zo Starých Hôr. So starým otcom sa zoznámili vo
Viedni. Otec bol najmladší syn mladého manžel-
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ského páru: starší boli Július a Leopold. Z maminých
spomienok uvediem zaujímavú skutočnosť, že otec
sa narodil v ich dome. Manželský pár tam žil
dočasne, kým si nekúpili vlastný, považovaný za rod-
ný dom Fr. Švantnera. Túto informáciu mala od svo-
jej mamy.

Ak sa v mysli prenesiem do obdobia päťdesiatych
rokov, keď som v Bystrej žil spolu s bratom a mamou,
a zanedbám vojnu, ktorá na výzore dediny zmenila
máločo, bolo to takmer totožné prostredie, v ktorom
žil a tvoril otec. Myslím, že to treba uviesť, pretože
sa zmenila nielen takmer celá dedina – jej architek-
túra a ráz, ale aj kultúrna krajina okolo nej, a v po -
slednom desaťročí i príroda. Veľmi by sa mýlil ten,
kto by si chcel v tomto prostredí predstaviť Švant-
nerove inšpirácie. Ja a moji súčasníci z toho
výnimočného, čo tam existovalo, môžem ešte čo-to
pochopiť.

Otec po skončení Učiteľského ústavu v B. B. učil
v Mýte pod Ďumbierom, asi dva kilometre od Bystrej.
Vzdialenosť malá, dediny veľmi odlišné. Bystrania
odjakživa pracovali v továrňach. Najprv v okolitých
hámroch – jeden bol aj v ich dedine (Zechenterova
Lipovianska maša je Bystrá), potom, po ich zániku,
v Podbrezovských železiarňach. Nemajú vlastný
chotár – takmer všetko okolo sú chotáre Mýta,
Valaskej, Hornej a Dolnej Lehoty. Bystrania si hovo -
rili fabrikanti, Mýtňania, gazdovia. Viac si rozumeli
s Jarabčanmi, dedinou pod južnou stranou Čertovice
a podobným osudom. V oveľa väčšom Mýte bola
škola s viacerými učiteľmi, notársky úrad a dva kos-
toly s farami. V Bystrej kostol nebol – vystavili ho
tesne pred vojnou. Každú nedeľu sa chodilo pešo do
kostola do Mýta, cez kopec do Valaskej a Brezna.

Ako všade po dedinách Slovenska život charakte -
rizovala tvrdá, nekonečná práca. Ešte teraz vidím
ženy so šľachovitými postavami kráčať poľnými
cestami s neuveriteľne veľkými a ťažkým nošami
sena. Neboli mladé, už boli staré. Muži to nemali
o nič ľahšie – k tvrdej práci na hospodárstve im pri -
budla tá v továrni. Pokiaľ prešli pešo osem kilo -
metrov do roboty, stačili ešte pokosiť lúku. Stávali
o tretej, štvrtej ráno. Mýlil by sa ten, kto by si myslel,
že týmto ľuďom chýbalo kultúrne vyžitie. Dokonca
si myslím, že žili kultúrnejšie, ako sa žije dnes. Často
sa nacvičovalo a hrávalo divadlo. Bystrania boli tým
známi. Zaujímavá a prekvapujúca bola úloha krčmy.
Bolo samozrejme zopár dedinských opilcov, ale chla -
pi tam chodili večer na rozhovor a oddych. Vážne
sedeli za stolom a preberali otázky dediny, hospo -
dárstva a politiky. V nedeľu hrala dôležitú úlohu
kolkáreň. Kto zvalil deväť kolov – nebolo to až také
ľahké, platil štamprlík všetkým ostatným. Sláva bola
zvečnená nápisom na drevenom tráme.

Boli aj zábavy. Hrávala muzika, často zložená zo
Švantnerovcov. Otec nacvičoval divadlá a hrával na

harmóniu aj na husliach. Jeho hudobné záujmy však
boli odlišné od rodákov už len preto, že bol vzdelaný.
Okrem nemeckej klasiky mal rád hudbu severských
a ruských skladateľov, hudbu Smetanu a Dvořáka.
Každé Vianoce si sadol doma za harmónium a hral
a spieval vianočné koledy a árie z opier. Mal vraj krás-
ny, školený hlas – tenor.

V medzivojnovom období na mýtňanskej škole
pôsobila vzdelaná skupina učiteľov, väčšinou mla -
dých absolventov učiteľských ústavov. Podstatne
posilnili triumvirát dedinskej kultúry (fara, škola,
horáreň) okolitých dedín. Učitelia prinášali iný, novší
pohľad na svet. Rozhovory medzi mládežou neboli
v nijakom prípade plytké. Hlad po kultúrnom živo -
te sa nepremietal v okolí Podbrezovej do folklórnych
rituálov v tej miere ako to bolo po Slovensku obvyklé.
Mala to na svedomí práca v továrňach. Nepamätám
sa, že by niekto v okolitých dedinách nosil kroj, ho-
ci pár kilometrov nad Breznom sa situácia v tomto
smere prudko menila. Práve mladí učitelia zasievali
medzi mládež témy na rozhovory, pretože boli
oboznámení s tým, čo sa v kultúrnej oblasti Európy
a sveta deje. Otec si objednával knihy v Prahe, ktorá,
či to niekto prizná alebo nie, bola a je vždy pre nás
bránou chápania tzv. západného sveta. Zaujímal sa
samozrejme aj o dianie v literárnom svete Slovenska.
Odoberal literárny časopis Elán a sám si ho viazal
podľa ročníkov. Čítanie beletrie nechával neskoršie
na mamu. Vážil si jej úsudok o knihe. No už predtým
bol oboznámený s dielami Dostojevského, Poea,
severských spisovateľov, Balzaca, Tolstého, Huga,
Stendhala. Psychologizujúce myslenie prvých dvoch
ho veľmi priťahovalo. Zo slovenskej literatúry si vážil
Hviezdoslava, Janka Kráľa, Ivana Krasku, Kukučína,
Tajovského, veľa rozprával o Cígerovi-Hronskom, do
ktorého vkladal veľké nádeje. Zo slovenských lite -
rárnych kritikov uznával názor Alexandra Matušku.
V oblasti literárnej kritiky to boli pre neho nado -
všetko práce F. X. Šaldu. Posledné vydanie jeho spisov
si objednal tesne pred smrťou.

Otec bol v každom prípade samostatnou, málo
ovplyvnenou osobnosťou s vlastným tvorivým sme -
rovaním, ktoré určovala vlastná psychika a inšpirá-
cia. Všetko pre to, aby to dosiahol aj robil, a vedome
mu v tom pomáhala aj manželka, pretože pochopila
to, čo chápe málokto – podmienky tvorby. Hovorila
nám o tom a až omnoho neskoršie som pochopil, že
ide vlastne svojím spôsobom o to isté, čo spomína
v svojich prácach Nietzsche. Tento nemecký vizionár,
ktorého otec nikdy nečítal, aj keď o jeho myšlienkach
sekundárne vedel, nie je ani tak vzdialený jeho mys -
leniu. Čo sa bude diať po úplnom rozklade morálky,
doteraz vzťahovanej k Absolútnu, keď každý subjekt
bude bojovať v societe len sám za seba? A konkrétne
u otca: Čo sa udeje s láskou?

Pre pochopenie diela autora je podstatný jeho ži -
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vot a prostredie, v ktorom tvorí. Je to fráza, ktorá
nachádza len málokedy svoje naplnenie. Pochopenie
života, činnosti či tvorby iného človeka je sám osebe
filozofický a psychologický problém. Je len málo
umelcov, ktorí sú schopní analyzovať pohnútky
a zdroje svojej vlastnej tvorby. Nevyžaduje to len
úprimnosť k samému sebe, a teda aspoň čiastočné
poznanie svojej psychiky, ale aj priznanie neucho -
piteľnej skutočnosti, že v svojej aktualite je tvorba
neznáma aj pre samotného autora. Určujúcu dôle -
žitosť tak nadobúda svedok tvorby. Keď som si to
uvedomil, začal som výpovede mamy o otcovi chápať
ako jediný zdroj, z ktorého môžem vychádzať v chá-
paní otca ako literárneho autora a interpretácie je-
ho diel. Svedok tvorby by mal spĺňať podmienku
nestrannosti. Avšak človek prežiarený láskou k iné-
mu ho vidí v tom najlepšom svetle. Prečo by som mal
mamine spomienky pokladať za smerodajné? Jediný
možný spôsob ako sa dostať z pochybností podob-
ného druhu je ten, že pochopím ich vzájomný vzťah
a mamino miesto v jeho živote a diele. Nestačilo mi
jej vyhlásenie, že hoci boli ako manželia spolu len
šesť rokov, mali prekrásne manželstvo. Musel som
ísť hlbšie.

Príroda, v ktorej žil a tvoril Švantner, nie je už je-
ho prírodou. Vyjadrím sa poeticky: Za posledných
desať rokov sa nám podarilo vytrhnúť jej srdce. Sŕdc
národa je možno viac a vytvárajú mýty. Mýty, ktoré
moderné humánne vedy pokladajú za podložie,
z ktorých večne čerpá každá ľudská komunita, ob -
zvlášť tá, ktorá sa chce volať národom. Niektoré
z nich sú aj víziami do budúcnosti. Vznikajú neustále
v mnohokrát nepostihnuteľných formách a v našom
prostredí hlavne prírodnom. Smutné je, že sme ná -
rodom, ktorý veľmi ľahko mýty tvorí a súčasne bez
toho, aby si to uvedomil, sa ich zbavuje. Švantner sa
prírodou v okolí Chopka, Gápľa či Baby nepochybne
nechával inšpirovať.

Z druhej liptovskej strany Chopka hľadala o de-
siatky rokov neskôr inšpirácie pre svoju tvorbu
maliarka Ester Martinčeková. Pokúsim sa zopakovať
jej slová: „Pre výtvarníka je to nie nejako zaujímavá
krajina. Keď som sa po nej potulovala a hľadala niečo
pre svoj štetec, objavila som jej interioritu. Zrazu sa
mi začali všade objavovať vertikálne formy. Večer,
keď sme sa s manželom stretli (Martin Martinček,
umelecký fotograf), zistila som, že on fotografoval
podobné vertikály. Je to krajina, kde vznikajú legendy
a mýty.“ Skutočne: ak zo Štefánikovej chaty pod
Ďumbierom prejdete dosť krkolomne cez Kozie
chrbty na Gápeľ a spustíte sa hlbokým lesom do
doliny Bystrianskeho potoka, uvidíte to isté. Strá-
cate sa medzi vertikálami smrekov a jedlí, s konármi

bez zelene, pretože do tejto krajiny zabudnutia
neprenikne nijaké svetlo a neprejde živý tvor. Je tu
absolútna tíš, ktorá pocit akejsi existenciálnej stra -
tenosti a ničoty ešte umocňuje. Vedomie musí začať
čerpať svoje vstupy z niečoho hlbšieho ako je ono
samo - z mýtického sveta, ktorý je pod ním. Tu sú
zdroje Švantnerovej tvorby. O Neveste hôľ povedal:
„Všetko čo je tam, som prežil na vlastnej koži“. Ako
sám napísal, chcel hole osláviť. Oslavuje sa posvät-
né, ale tvorba, ktorá to manifestuje, v svojej esencii
je darovaná – vždy darovaná ľudskej bytosti. Z tohto
pohľadu chápané dielo je formou dialógu medzi
mužom a ženou. Neexistuje iná inšpirácia vo vlast-
nom zmysle slova, ako vzájomná inšpirácia medzi
nimi. Ich vzťah je nevyhnutne ušľachtilý, a nezme-
nia to nijaké pokusy „civilizátorov“. Otec daroval
svoje dielo mame. Čím ďalej tým viac sa o tom pre -
sviedčam, keď premýšľam o ich životoch.

Niekedy a vlastne vždy sa snaženie, kreativita mení
na dym, ktorý je odjakživa symbolom pohybu, stú -
pania ľudského ducha. Ak nebudeme hovoriť o jeho
modoch – o vede a filozofii – buď stúpa k Absolút-
nu, alebo sa usadzuje v mýtoch a legendách, aby
ďalšie pokolenia mohli z nich čerpať. Je však ešte
jedna cesta, čím ďalej tým viac charakteristická pre
dnešnú kultúrnu situáciu: rozptyľovania tohto vzác-
neho f luida do bezrozmernej, nekonečnej ničoty
 existencie, pretože ona sama je chápaná ako ne -
určitosť.

Dnes z „mýtotvorného“ lesa na Gápli zostali len
pahýle vysušených stromov napadnutých lykožrú-
tom, ktorý v týchto lesoch nikdy nebol. Cieľave -
domou spoluprácou sa to nakoniec podarilo: Srdcia
lyžiarov plesajú nad neuveriteľne dlhou a strmou
zjazdovkou, ktorá by tam mohla existovať. Presne
takou, aké pribúdajú vyrubovaním kosodreviny na
Chopku. Najbližšia Švantnerova rodina so strachom
a obavami sleduje, kedy sa stroje priblížia k miestu,
kde je rozsypaný popol Františka Švantnera a jeho
manželky, lebo taká bola jej posledná vôľa. A samot-
ný Chopok, Švantnerov „Zvon“? Pomaly sa udomác -
ňuje význam, zavedený tvorcami z národnej televízie:
„Lebo medveď = Lebo Chopok“. Niečo bez zmyslu.
Holá, sprostá príroda, slúžka človeka.

Netreba pri príležitosti Švantnerovho jubilea tak -
to hovoriť? Jeden povie áno, druhý nie... Tak to u nás
chodí. Veční manželia, ktorí si patrili, keď ešte len
rástli, dívajú sa na svoje hole, a vidia ich také, aké
boli vždy, aj keď ostatný svet ich už stihol zmeniť na
svoju podobu. A „moderný“ národ ide do ulíc, keď
už všetko stratil – nielen legendy a mýty. Tie možno
hovorili, čo sa stratiť nesmie. 

13. 02. 2012
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1.
Prší, prší neprestajne,
na zvlnené telo mora, na moju tvár,
kým v úžase hľadím na to druhé more, iné a nebeské.
Soľou je dážď a horizont je sivý,
trpký tento plač a taký červený je vietor, čo duje od východu.

A prší. Prší neprestajne,
v hustých návaloch, akoby sa štrk na sklo sypal,
na strom, čo sa zdráha umrieť, ešte bez úrody,
bez ramien a bez nôh.
A mne na blednúce listy a mrznúcu krv prší 
a v naštiepených kostiach sa mi uhniezďuje chlad. 
Ach, čo sa to zračí v tejto sivej noci na modro-čiernom pozadí?
Naša dráma, alebo už môj tanec smrti?

A ty tu nie si, iba spomienka na teba... mi zostala.
Lajla, povedz, čo za čary v sebe skrýva tento nočný dážď,
že tak veľmi, veľmi túžim po našom prvom, stratenom domove.

2.
Tu ma dostihlo leto, Lajla,
v tejto vyľudnenej dedinke, odrazu...

Som sám,
medzi vysmädnutým pieskom a nenásytným morom,
chrliacim bez prestania belobu a vápno. 

Nebo je zrkadliaca sklená tabuľa, rozpálená
plamennými šípmi, čo i cez mreže prebodávajú oči.

Osvieži ma už len tvoja rosa zo safadských záhrad,
nasýtená orientálnym jantárom a pyžmom Arábie,
rozvoniava po tvojej tmavej pleti pohladenej galilejským slnkom
a vánkom vejúcim
od al-Bahr al-Abjadu a od jazera Tiberias.

Nad hladinou tohto jednotvárneho, ťaživého leta, drží ma už len
šatôčka – vyšili ju pre mňa tvoje ruky. Lietajúci koberec mojich bludných ciest.
„Alah nech je s tebou a nech ťa ochraňuje“, povedala si mi.
A vtom... uvidel som schádzať z očí samotného Boha,
po schodíkoch tvojich sĺz.
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A vtedy som nepochopil, kto zotrel z tvojich očí
tú sladkú melanchóliu,
a zahatil plásty mojich rúk, aby necedili viac svetlý med
z tvojej opálenej tváre.

3.
Ešte stále prelievam tvoje sladko-horké slzy
a môj plač za tvojím plačom neutícha.
Rozlúčiť sa s tebou, to nie je iba povedať zbohom minulosti: 
je to mať ju zaseknutú v nezaceliteľnej hrudi,
a pocítiť ju znovu – kedykoľvek!
Na každej hranici, pred každou prekážkou.

4.
Dnes, moja milovaná, cítim sa taký opustený, pohodený
na žeravých uhlíkoch piesku, v tomto lete, čo neprestáva páliť...

Neviem, či ešte potrebuješ moju lásku tak veľmi ako ja potrebujem tvoju.
Láska, plač, bozk... bývajú vzájomné.
A dokonca – aj rozlúčka.

5.
Spomínaš si na mňa, Lajla?           

Som ten, ktorý ťa nikdy nedosiahol. 
Tvoja ulica vždy uhýbala mojim krokom,
námestie tvojho mesta bolo príliš veľké, keď som ho chcel objať.
A tvoj dom...

Ach, tvoj dom!, zakaždým unikal náletu mojich perí!

Ale iste si pamätáš aspoň na môj tieň,
nechal som ho ukrytý u teba, tam v tom dvorčeku vzadu,
pri studni, pod figovníkom,
blízko mešity, čo volá na zabúdajúcich
každý deň – päťkrát.

A vtom sa budím zo sna.

6.
Zobuď sa, Lajla; už vyklíčili v tebe ranné zore, z teba.
Vstávaj, Lajla; prišli nás navštíviť vtáky, klopú na okno.
Poď, vyrozprávam ti všetky tvoje sny!
Čaká nás cesta, ty budeš cválať na urastenom žrebcovi
a ja nastúpim na malú loďku, ľahučkú a rýchlu,
aby sme prišli naraz – na naše stretnutie s diaľavami.

7.
Vystúp z neprítomnosti a ponáhľaj sa ku mne, Lajla,
prekroč moria a múry!
Som vyhnancom, naveky uväzneným
v očakávaní chvíle, keď ťa vyslobodím z otroctva más.
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Lajla, príď a s tebou príde jar.
Lajla, príď a utíchne aj dážď.
Na pokraji priepasti, stále ťa čakám.
Vždy som vedel, že tvoja láska otvára moje rána a sprevádza ma
na ceste, až na samý koniec.

Láska moja, ale neprišli sme o nič.
Hneď na začiatku som si ťa iba vymyslel a urobil som si ťa
skutočnou, 
aby som premohol v sebe to, čo bolo – a je – smrťou.
A teraz ťa čakám, aby som sa zachránil pred životom.

8.
Prišiel mi tvoj list, moja milovaná.
Priznávam, toľko som naň čakal!
Vari je na svete zaľúbenec, čo by túžobne neočakával nejaký list?
Tvoj list je pastierska píšťala, čo nosím v hrdle.
Pripomína mi verše toho mladého muža, ktorého označili ako

z Lajly Šialený 
lebo celé noci len spieval a spieval, sám, svojej milej,
uzučkej lune,
a zaplakal, zas iba sám, keď ju uzrel v splne.
Pretože v nej videl svoj život a zároveň – v diaľke –
svoju smrť.

Rovnako ako ja, teraz.... pod touto medovou lunou, čo rastie,
aby znenazdajky zmizla
a nechala ma bezbranného zoči-voči tvojmu listu
a spomienkam na mladosť.

9.
Zazrel som ťa, Lajla, zazrel som ťa v krajinkách luny,
bola si ostrov obmývaný dvoma morskými prúdmi,
v objatí piatich kontinentov.

A povedal som si, že ťa budem hľadať na ostrove
ešte neobjavenom, panenskom,
vo svete celkom novom, ešte bez pevniny.
Vidíš, Lajla, aké bláznovstvo je nebo!

10.
Mám ti pripomenúť, ako som sa stal básnikom?
Najskôr ma dojal pôrod tvojho lona –
vtedy sa zrodil môj verš prvý.
Potom ma utešila luna tvojich diaľav –
a zostal napísaný verš druhý.
A napokon som sa dotkol tvojich rúk
a vznikol aj tretí.
Štvrtý bol posledný a bol pre Teba, Lajla,
lebo v tvojich rukách som sa celkom stratil.
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A teraz Ťa prosím o záchranu,
touto kostrbatou básňou, ktorú nikdy nedokončím.

11.
Cez tvoj hlas sa vykláňam z okna
s výhľadom na širokú lúku.
V tvojej tvári vidím odraz mojej vlasti,
tvoje oči sú moria a líca – galilejské kopce,
prichádzam skonať do tvojho Jordánu, do údolia,
čo klesá až k slanému moru,
kde nikdy nestávali rybie mestečká.

Už toľkokrát som svoje detstvo nechal splývať na tvojej živej soli!

12.
Dedinka Safad bola malá a bola moja. Malá, drobučká,
v mojej zreničke kávovej farby,
rovnakej ako farba tvojich morí.

Ponor sa, Lajla, do mňa pohľadom,
aby som ju mohol uzrieť ešte raz,
v hlbinách tvojich vôd.

13.
Všetko mi ťa pripomína, tvoje stopy hlbšie vrýva do pamäti.
Aj tento večer, čo sa zdráha odlúčiť sa k tebe, do neba.

Miluj ma na lôžku, ktoré bývalo tvojím a bolo aj mojím.
Na tej plachte, čo si uviazala medzi dva olivovníky
v háji osirelého chlapca,
keď si ma kolísala a spievala mi pradávnu uspávanku:
„Dva holúbky nosíš v dlaniach, moje dieťa: 
na prsiach mi jeden hniezdi, druhý lieta,
zobáčikom ďobká bradavku.
Zraňuješ ma, ale sladko, milé dieťa,
ako v deň, keď uzrelo si svetlo sveta.“

Lajla, ty si moja matka, moje dievčatko,
moja najmilovanejšia žena; si moja zem.
Vnukla si mi – rovnako ako ja tebe som vnukol –
tú najčistejšiu lásku, jednoduchú a prostú. Celkom pudovú.

14.
Lajla, daj mi tie hračky, čo si ukryla medzi svoje dve granátové jablká.
Tvoje pootvorené pery sú granáty, dve divé moruše.
Žiadny vták, ani ten najzrklejší nikdy nezabudne na svoj prvý vzlet!

Po Tebe už niet ničoho, iba Tvoj tieň.
Ty si tieňom všetkého na tomto svete.
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15.
Ako čerstvo napadaný sneh,
ako vták, čo práve zosadol,
ako chlapec s novou hračkou, 
či na plantáži zberač bavlny,

cítim, že keď ťa vybozkávam v rozkvete,
nehodno mi rozhryznúť kôstku tvojej zrelej mandle.

16.
Lajla, v tebe je každá žena a v tebe je celá moja vlasť.
Si žena, a zároveň si celý svet.
Farba al-Badije a sviežosť jej večerov.
Morská pena vystupujúca na tvoje ramená, aby na nich na chvíľu spočinula.
Soľ presakujúca tvoje telo.
Slnko ukrývajúce sa v tvojich vrkočoch.
Vánok, čo ťa pohládza, hoci sa ťa ani nedotýka.

Lajla, obkolesujú ťa tri moria a jedno božské jazero.
Si pokušenie rieky, čo sa ti vlieva do nôh: 
svojou krásou zreťazuješ vrcholy horských masívov
a zlatú stužku spúšťaš z ramien až k vode,
kde vystupujú tvoje bosé nohy z piesku a soli.

17.
Keď ťa vidím, na lásku prisahám, prisahám na Lajlu, že
Lajla je Láska.

A každá žena mi pripomenie pletenec tvojich vrkočov a tvoj olivový pátos.
Tvoje boky, Lajla, boli stvorené blahorečením vzduchu.

18.
Ak raz náhodou minieš nejaký tieň, uhorený
v pahrebe Arábie, na poludňajšom slnku,
vedz, Lajla, je to môj tieň.
Ak raz náhodou začuješ z obzoru tvojich diaľav nejaké volanie,
vyslyš ho, Lajla, sú to moje náreky a túžby.
A ak raz náhodou pôjdeš popri nejakom opustenom hrobe 
a v tej chvíli vzlietne k nebu vták –
nezľakni sa, dievčatko moje drahé – ale vystri k nemu ruky. 
Bude to môj posledný let a zároveň prvá príležitosť
povedať ti ako veľmi, Lajla, ako veľmi ťa milujem.

19.
Postráž mi čriedy pri jaskyniach galilejských,
pretože tejto noci chlad prenikne do tmy
a striehnu na nás nenásytní vlci.

– „Neľakaj sa však, dobre ich poznám.“
O malú chvíľu napadnú údolia aj horu.
No jedného dňa sa moje kozičky popasú v bezpečí.
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Až nastane čas návratu.
Presne v nasledovnom storočí.

20.
Vytrvaj navzdory smrti, Lajla moja drahá,
Nech tvoje lúče rozsievajú život!
Uvidíš, aj temnoty sa prepadnú do Mŕtveho mora.

Strom života je stále zelený a dáva ovocie.
A havrany sú čierne a premožiteľné.
Videl som ich päť, v zobákoch niesli oheň.
Boli to oči Šajtána, čo kosili ľalie,
bičovali do nich, až celkom uvädli.
Avšak rosa uhasila požiar
a okvetné lístky opäť prevoňali vzduch
a podpálili krídla havranov.
Potom som videl letieť celý kŕdeľ proti ranným zorám,
no úsvit im posekal krídla jediným zábleskom svetla.

A videl som rieku – a bola to krv.
Bola to krv Tvojho rodu.

Pokrstil som sa ňou a odvtedy nosím
v krvi Jordán – tak ako aj Jordán nesie v koryte moju krv...

21.
Lajla, včera tadiaľto prešla smrť. 
Mala na sebe čierne háby,
prechádzala veľmi pomaly.
V jednej ruke držala nožnice,
zatiaľ čo druhou mierila na mňa
a šepkala čosi v akomsi čudnom jazyku, azda v hebrejčine...
zachytil som len moje meno, “Mahmúd”, “Mahmúd”, sipela.

Do krku mi zatínala studené prsty 
a hltala ma svojimi uhoľnými jamami.
Povedal som jej: “To nie som ja. Ja som predsa ten, čo sa dávno stratil
kdesi v Mŕtvom mori.”

22.
Lajla, už ani neviem, či si Venuša slniaca sa na plážach mojich krajov, 

alebo beduínska Fatima, čo vyhľadáva tôňu olivového hája,
aby sa ukryla pred slnkom rozhorúčeným láskou, sultánom Arábie.

Medzi Tebou a mnou je čosi, čo nás rozdeľuje a zároveň nás spája.
Je to puto spletené z dvoch farieb:
jedna je farba snehobiela a druhá, ach, farba plameňa.
Ako keď slnečný lúč vniká do morskej peny.
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23.
A napriek tomu, Lajla, chcú mi navravieť, že neexistuješ.
Vraj ti dali iné meno, a dokonca
aj iné telo
a inú farbu pleti...

Tak som sa strhol zo sna a kričal:

Nie, nie, nesiahajte mi na moju Lajlu!
Držte ju ako rukojemníčku, ale uchovajte mi ju celú. 
Príde deň, keď zaplatím za ňu veno, alebo, ak žiadate,
aj výkupné.

24.
Lajla, blazniem vždy, keď vyslovím Tvoje meno.
Ach, Lajla, moja milovaná, požehnané buď meno Tvoje.
A všetko, čo je z vody a je také čisté a krásne!
Ach, svätá Lajla! Lajla palestínska! Ty čistá!

Pošli mi
za hrsť hliny a strapec datlí,
pradienok Tvojich vlasov a nádobku oleja,
z toho olivovníka, čo bol mojím blížencom.  

A Tvoje dve moria.

Aby som si v inej vlasti vytvoril novú vlasť
– a tá ponesie Tvoje meno.

25.
Nech len odstrihnú tvoje dva vrkoče palmovej vône.
Nech len dorúbu tvoj peň, zboria dva stĺpy tvojej mešity
a oltáre tvojej katedrály. Sochu nech nahradia voskom.
Aj tvoju zástavu a tvoje meno môžu prevrátiť naruby!

Vždy však budeš tou, ktorou si, vo mne, stále bola:

Panna. Pastierka. Svätica. Beduínka.

A Lajla.

Preložila RENÁTA BOJNIČANOVÁ
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MAHMÚD SOBH,

palestínsky básnik žijúci v Španielsku, píše po arabsky
aj po španielsky. Jeho poézia bola publikovaná vo
viacerých výberoch, zatiaľ posledný je z roku 2005 a ne-
sie názov Biele more (Mar blanco). Zbierku uvádza Sob -
hova vrcholná báseň Lajlou posadnutý (Poseso en Layla),
ktorá sumarizuje základné Sobhove témy a je výpo -
veďou o všetkom podstatnom v pocitovom a myšlien -
kovom svete básnika. Obdivovatelia Mahmúdovej poé -
zie pravidelne poriadajú recitály, na ktorých sa prednáša
celá „Lajla“ v arabčine, španielčine, francúzštine, talian -
čine, angličtine, nemčine, atď. Teraz k týmto prekladom
pribúda aj slovenská verzia básne. Jej preklad vznikal
dlho a práve pod silným umeleckým zážitkom jedného
z týchto recitálov.

Nie je to však prvýkrát, čo sa Sobhova poézia pred-
stavuje na Slovensku. V roku 2005 vyšiel v Revue svetovej
literatúry výber ôsmich básní (Mlyn nostalgie, Almužna,
Spomenul som si, Palma na brehu Kantaberského mora, Medi -
na Azahara, atď.), ktorý sa orientoval na centrálnu té-
mu Sobhovej poézie, na tému straty domova a hľadania
novej vlasti. Hlboký pocit stratenosti má korene v trau-
matickom zážitku z detstva, keď bola Mahmúdova ro-
dina vyhnaná sionistickými vojskami z rodnej dedinky
Safad ležiacej v Galilei, neďaleko Nazaretu. Osud vy -
hnanca Mahmúda priviedol napokon až na druhý breh
Stredozemného mora (v arabčine známe ako Biele
more, názov spomínanej zbierky), do Španielska, ktoré
sa stalo jeho adoptívnou vlasťou. Vlasťou, ktorá ho síce
v prvom momente prichýlila, avšak jej náručie bolo plné
tŕňov a „črepín ráňajúcich zrak“, ako píše v básni Me -
dina Azahara. Jediná pravá domovina poskytujúca is-
totu zostala teda tam a vtedy. Mahmúd v tejto súvislosti
hovorí o svojej „duálnej identite“. Je Pales tínčan aj
Španiel, človek dvoch domovov, avšak ani jeden nie je
skutočný, pretože sú buď dávno, alebo už vopred stra -
tené. „Iba ten môže pochopiť tajomstvo mojej poézie,
kto je rozdvojený na duši a rozdvojený v domovine.
A kto ju stratil“, napísal o sebe.

Strata domova a znovuprežívanie straty nad všetkým
milovaným sú dominantnými témami Sobhovej poézie.
V básni Lajlou posadnutý sa pocit vykorenenosti z do-
mova stáva o to bolestivejším, že sa spája so spomien -
kami na stratenú lásku. Lajlou posadnutý znamená
Šialený z Lajly, do Lajly, kvôli Lajle, pre Lajlu, pričom
Lajla znamená Láska. Posadnutosť je najvyššia forma

šialenstva, nemožnosť kontroly nad sebou zapríčinená
utrpením, pretože Lajla je Láska nedosiahnuteľná. Lajla
je spúšťačom šialenstva, ale zároveň jedinou svetlou
chvíľou v živote zamilovaného. Je nielen objektom
zbožňovania, ale priamo božstvom, božstvom najčis -
tejšej lásky. Mahmúd Sobh v takomto ponímaní lásky
nadväzuje na tradíciu arabskej ľúbostnej poézie umaj -
jovského obdobia (661 – 750), ktorej autormi boli
beduínski básnici z kmeňa Udhra, usadeného v kraji
Hidžáz na Arabskom polostrove. Tento typ poézie je
označovaný ako cudná poézia (poesía casta), alebo aj
cnostná či čistá poézia. Spočíva v spevoch na nedosiah -
nuteľnú lásku a v ľúbostných vyznaniach adresovaných
výlučne jednej žene, do ktorej sa básnik osudovo zaľúbil.
Charakterizuje ich úprimnosť, jednoduchosť, zúfalstvo,
a tiež absencia akýchkoľvek referencií na telesnú pod-
statu lásky, dokonca aj na fyzický zjav milovanej (aj
v tom je ich cudnosť). Udhrijskí pevci mali svojich
pokračovateľov v arabsko-andalúzskych básni koch,
ktorí v časoch rozkvetu Cordobského kalifátu (929 –
1031) vytvorili vlastný variant ľúbostnej poézie čistej
lásky, blízky vo svojich východiskách a obraznosti
moslimskej mystickej poézii súfistov. Mahmúdova
báseň má, samozrejme, bližšie k hispano-arabskej poé -
zii než k jej pôvodnému udhrijskému „cudnejšiemu“
vzo ru, keďže je podfarbená jemným erotizmom a ob-
sahuje aj verše ospevujúce telesnú krásu milovanej ženy,
v čom možno nájsť paralely s biblickou Piesňou pies-
ní.

R.  B.
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Táto esej pôvodne vznikla pred niekoľkými mesiacmi
(v podobe oveľa stručnejšej oproti tej, v akej ju tu pred -
kladám) na požiadanie Občianskeho združenia 100 ná-
zorov a sprístupnená bola na rovnomennom internetovom
portáli. Nazdávam sa, že je ešte vždy aktuálna vrátane
slov, ktorými som ju uviedla.

Poviem pravdu: je utorok 7. februára 2012 a ja
neviem, či vôbec má zmysel hovoriť v tejto chvíli
o kultúre, keď sa opäť, koľký raz už, ukázalo, že v
slovenskej spoločnosti vládne opak kultúry aj kul -
túrnosti – nie Gorila, ohrozený živočíšny druh, ale
Godzila, hrozivé monštrum, umelý ľudský výtvor,
obludný zlepenec starého a nového režimu, obludný
prepletenec finančnej a politickej moci.

Zlý sen je ako brakový film: Godzila sa valí vpred,
tlapy sa zabárajú do asfaltu ako do bahna, kotrba
čnie vysoko nad občinou, nie je to však hlava básnika
v oblakoch. Gýčová obluda ryčí a šliape po ľuďoch
a v hrsti čosi zviera, čosi krásne a krehké – žeby to
boli pozostatky kultúry, ktorá sa stala obeťou ne -
kultúrnych chúťok?

Peniaze, spoločnosť, kultúra – začnem tým posled-
ným v tejto triáde, posledným u nás v doslovnom
i prenesenom zmysle slova, a vo všeobecnej rovine si
dovoľujem vychádzať z názorov hudobného sklada -
teľa a mysliteľa Romana Bergera, ako ich predostrel
v rade svojich pozoruhodných esejí (posledný výber
z nich Cesta s hudbou som pred dvomi rokmi zredigo-
vala pre centrálnu hudobno-edičnú inštitúciu MK
SR, no kniha doteraz nevyšla). Všetci vieme, že život
dnešného človeka sa odvíja takmer výlučne v zna-
mení politiky a ekonomiky, ktoré nás v podobe
neblahých správ bombardujú zo všetkých strán a zo
všetkých médií. Človek ako kultúrna, duchovná by -
tosť akoby nejestvoval. Pod kultúrou nemyslím, prav-
da, iba umenie, prípadne vedu a výskum či vôbec
akúkoľvek tvorivú činnosť a jej výsledky, i keď to
všetko je jej podstatnou súčasťou, myslím pod tým
širšie duchovný, estetický a etický rozmer človeka, je-
ho potrebu krásy, pravdy a mravnej integrity, teda aj
kultúru medziľudských vzťahov vrátane vzťahov pra-
covných, aj kultúru prostredia, v ktorom žijeme, od
bytu či domu a pracoviska, mesta či dediny až po kra-

jinu a prírodu. Kultúra, kultúrnosť človeka je pre
mňa aj vyváženosť medzi duchom, dušou a telom,
medzi aktívnym a kontemplatívnym životom, ktorá
bola v dávnych časoch čímsi samozrejmým a nevyh-
nutným. Kultúra teda predstavuje, povedané spolu
s R. Bergerom, duchovný princíp ľudskej a spolo -
čenskej existencie, začlenenej do kozmického poriad -
ku, duchovný princíp bytia, ktorý presahuje, preko -
náva prirodzený ľudský determinizmus a egoizmus.
V tom aj spočíva jej význam a jej nezastupiteľná úlo-
ha – a v tomto zmysle stojí kultúra ako systém v pro-
tiklade k civilizácii a funguje ako nevyhnutný ko -
rektív civilizačných procesov, ktoré sú poháňané
vidinou neobmedzeného ekonomického rastu a tech -
nického a technologického pokroku za každú cenu.
Za dnešnou celosvetovou finančnou a ekonomic kou
krízou sa tak tají kríza kultúry, a v konečnom dôsled-
ku kríza etická, postupujúca marginalizácia či priam
vytesňovanie kultúry (a morálky ako jej súčasti)
v globalizovanom svete, v ktorom je bezprostredný
materiálny blahobyt synonymom ľudského šťastia,
i keď sa toto údajné šťastie dosahuje na úkor páriov
v Treťom a Štvrtom svete, za cenu sústavného dran-
covania prírodných zdrojov, ničenia životného pro -
stredia a pod.

Nielen podľa mňa prežívame konečnú fázu euro-
-americkej civilizácie, založenej na antropocentriz -
me, teda na presvedčení, že človek, rozumej biely
človek, je pánom tvorstva a sveta, a nie na vedomí,
že človek je súčasťou kozmického poriadku. Táto
fáza môže trvať ešte veľmi dlho a v jej rámci čelíme
našej domácej realite a špecificky slovenským prob-
lémom. Naša domáca realita je na jednej strane
včlenená do reality Európskej únie, ktorá, žiaľ,
opustila pôvodnú myšlienku Európy ako jednot-
ného, a pritom vnútorne diferencovaného kultúrne-
ho priestoru (heslo o jednote v rozmanitosti platí aj
naopak, rozmanitosť jednoty), v ktorom sa všetci
zúčastňujeme na spoločnom „duchovnom dobrodruž -
stve“, ako definoval zmysel „Spojených štátov európ-
skych“ (termín Victora Huga) ich spoluzakladateľ,
švajčiarsky historik kultúry a filozof Denis de Rouge-
mont. Z EÚ sa stala, ako všetci vieme, no len málo -
ktorí sa na pôvodný zámer rozpomíname, čisto prag -
matická, navyše ťažkopádna byrokratická záležitosť,
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obmedzená viac-menej na politickú koordináciu
a hospodársko-technickú reguláciu, a v posledných
rokoch na zúfalú snahu zmierniť dopady celosve -
tovej finančnej krízy a zachrániť euro ako spoločnú
menu. Na druhej strane máme do činenia so špeci-
ficky našskými problémami, ktoré vystihuje výrok
vyslovený už v revolučných časoch 1989 a platiaci
dodnes: „Na Slovensku je to tak!“ Áno, je to tak – preto
riešenie či skôr neriešenie otázky peniaze, spoloč -
nosť, kultúra dvadsaťdva rokov po Nežnej u nás ešte
vždy, ba čoraz viac determinuje skutočnosť, že v slo -
venskom variante trhovo-konzumnej spoločnosti
a v hlavách jej zákonne zvolených zástupcov kultúra,
a v jej rámci umenie, ale aj školstvo, aj veda, aj výskum
a ďalšie duchovné oblasti predstavujú čosi, čo má len
dekoratívnu úlohu. Čo je akýmsi ornamentom ale-
bo príveskom – a prívesok, ako vieme, je aj ozdobou
na krku, ale môže byť aj ťarchou, bremenom, ktorého
by sme sa najradšej zbavili...

Po Nežnej revolúcii sme u nás nahradili veľa zde-
valvovaných slov novotvarmi, a tak sme namiesto
slova koncepcia začali používať pojem vízia, čo však
podľa mňa nie je to isté. Koncepcia je vec špeku-
latívneho rozumu, intelektu aj invencie, uvažovania
a vynachádzavosti, vízia je zas vec intuície, je to čosi
ako dar „zhora“, dar vidieť dovnútra, do hĺbky, a zá -
roveň doďaleka, predvídať. Teda nie autoritatívne
„plánovať“, nalinkovať budúcnosť, ako sme to zažili
v totalitnej minulosti, ale ani jednoducho a len tak
„snívať sen“, ako to dnes opakujú niektorí naši poli -
tici. Tak či onak, napriek premenám politickej
a mediálnej hantírky sa ani vízia, ani koncepcia na
Slovensku „nekonajú“ v nijakej oblasti, tobôž nie
v marginalizovanej a de facto dnes už marginálnej
oblasti kultúry. Súvisí to podľa mňa najmä s tým, že
naša krajina je krajinou kolektívnej aj individuálnej
nepamäti – nepamäti vysoko účelovej, veď „žijeme iba
raz“. A z neschopnosti politických „elít“ – elít v úvo -
dzovkách – vytvárať a napĺňať strednodobé a dlho -
dobé koncepcie či „vízie“ rozvoja slovenskej kultúry
vrátane školstva, vedy a výskumu, trčí aj starý, pra -
starý problém nadraďovania ekonomiky a politiky
ako jej nástroja nad kultúru, čiže stará marxistická
dichotómia základňa kontra nadstavba...

Naša spoločnosť, ktorá bola do roku 1989 zideo -
logizovaná a po Nežnej revolúcii spolitizovaná,
zažíva ďalšie vymývanie mozgov, ktoré postihuje nás
všetkých, klientov a konzumentov, a tak u nás zas len
vládnu masy a kulty, kulty, a nie kultúra – vládne
kult kvantity, a nie kvality, kult šikovnosti, čiže
prešibanosti, a nie úcta k statočnej práci, kult no -
vosti, a nie novátorstva, kult rýchlosti, a tým aj
povrchnosti, kult názorového primitivizmu a jedno -
duchých ráznych riešení, a nie jemné a presné roz -
lišovanie spojené s vedomím zložitosti ľudských vecí
(podľa Denisa de Rougemont typické pre európsku
mentalitu). Vládne tu všetko, len nie kult nezávis-

lého, samostatného myslenia a slobody ako zod-
povednosti. Reflexia a autoreflexia spoločnosti a jed-
notlivca je iba formálnou povinnosťou alebo komer -
čnou záležitosťou, ktorá nejde do hĺbky práve preto,
lebo je jednostranná a politicko-pragmaticky moti -
vovaná, a neprináša nič, čo by podstatne prispelo
k poznaniu našej minulosti a súčasnosti, k obo-
hateniu našej kolektívnej pamäti a kultúrneho vedo -
mia, ktoré sa vnímajú ako zbytočné relikty, a pritom
sme nimi poznačení a podmienení – či to chceme,
alebo nie – všetci.

Démon bezprostredného masového úspechu vy -
stupuje ako znak doby a servíruje sa ako nevyhnut -
nosť, ba ako civilizačný, ak nie kultúrny pokrok.
K devalvácii hodnôt a k ich komercializácii a bul -
varizácii dochádza, pochopiteľne, všade vo svete,
tobôž k tomu došlo, a veľmi rýchlo, v kultúrne a du -
chovne vyprázdnenom priestore postkomunistickej
východnej a strednej Európy. Ide však o otázku pro-
porcií medzi všadeprítomnou vnucovanou komer-
ciou a na okraj odsúvanou umeleckou kvalitou,
medzi gýčom a estetickou hodnotou, medzi maso -
vým odobrovaním, ba podporovaním a propa -
govaním priemernosti a úzkou cestou kultúrnej,
duchov nej, názorovej nezávislosti. V tomto ohľade
z postkomunistických krajín bolo a je na tom naj -
horšie kultúrne a intelektuálne veľmi málo dife -
rencované, a preto aj veľmi neisté Slovensko. Diva -
delný režisér Blaho Uhlár, zakladateľ legendárnej
STOKY, zrodenej z Nežnej revolúcie, to presne vy -
stihol, keď už pred pätnástimi rokmi povedal: „Na
Slovensku si drvivá väčšina ľudí nepraje a neželá, aby sa
rozvíjali nezávislé divadelné (a vôbec umelecké, M. J.)
aktivity. Nezávislú činnosť všeobecne pociťuje ako ohroze-
nie svojho sveta, svojho okolia, svojej bytostnej podstaty za-
špineného a zasmradeného chlieva, v ktorom sa s minister -
ským potľapkávaním po holom zadku tak dobre krochká.“

Odvtedy sa nič nezmenilo, naopak.

Inými slovami: nóvum dnešných čias (oproti
prvým rokom po Nežnej) spočíva v tom, že čoraz viac
ľudí „z kultúry“ odmieta – aj vzhľadom na materiálne
podmienky v tejto oblasti – „romanticky sebazni -
čujúcu“ existenciu hľadačov pravdy (pozri jednu
z posledných stokárskych inscenácií Dno z konca
deväťdesiatych rokov) a dáva prednosť bujarému
kolektívnemu tancu okolo zlatého teľaťa. V oblasti
kultúry a umenia tak na Slovensku svorne spolu-
nažíva neoficiálna a nepriama (ako inak) ekono -
mická cenzúra prostredníctvom poskytovania či
neposkytovania štátnych subvencií s podvedomou,
ale aj s vedomou autocenzúrou („sebakontrolou“)
sponzorovaných – s ich spoločenskou a profesio -
nálnou, etickou aj estetickou konformnosťou, z kto -
rej vykúka ono stáročiami zakorenené slovenské pod-
danstvo, povedané spolu s Dominikom Tatarkom,
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čiže naša tradičná poddajnosť a prispôsobivosť, ba
bezzásadovosť. (Len tak na okraj: s termínom „eko-
nomická cenzúra“ som sa prvý raz stretla pred tri -
dsiatimi rokmi, keď som interviewovala významného
francúzskeho prozaika, básnika a esejistu, niekdaj -
šieho príslušníka Nouveau roman a veľkého experi-
mentátora Michela Butora, a, pravdu povediac,
Butor ma ním dosť popudil, neverila som mu, veď
som prichádzala z krajiny, kde aj v edičnej oblasti
vyčíňala tá „naozajstná“ cenzúra, politická a ideo -
logická, udržiavajúca človeka v ustavičnom strehu
aj strachu a prejavujúca sa často nezmyselnými a svoj -
voľnými zákazmi a príkazmi, do krajiny, kde mohlo
vyjsť a kde aj vychádzalo všetko, i keď všetko, rozu -
mej niečo, rozumej niečo novátorské či experimen -
tálne, čo nie je ani bezprostredne, ani dlhodobo, ani
masovo ziskové, ako mi vysvetľoval Butor, nešlo vydať
hneď a hladko. Bola potrebná Nežná revolúcia
a desať rokov reštrukturalizácie slovenského vydava -
teľského priestoru a knižného trhu, aby som pocho -
pila Butorove slová, čiže to, že istému typu literatúry
a vôbec umenia, rozumej náročným nekomerčným
dielam na Slovensku ruže veru kvitnúť nebudú!) 

Na jednej strane u nás pretrvávajú chronické le -
gislatívne problémy s financovaním neštátnych
nekomerčných subjektov vo sfére kultúry, z ktorých
mnohé zápasia o holú existenciu, na druhej strane
pokračuje trápna komercializácia niektorých štát-
nych subjektov, na ktoré sa vynakladajú veľké fi -
nančné prostriedky, nezodpovedajúce, žiaľ, ich ume -
leckým výsledkom. Najfrapantnejším príkladom je
Činohra Slovenského národného divadla, ktorá od
roku 1989, a najmä v poslednom desaťročí, dra -
maturgicky, inscenačne a interpretačne nezadrža -
teľne klesá na úroveň bulvárneho divadla a televíz -
nych sitcomov (divadelná kritika sa viac-menej mlčky
prizerá), zatiaľ čo finančné a prevádzkové pod-
mienky pre nezávislú (neštátnu) divadelnú kultúru
sú čoraz neuspokojivejšie (desaťročná tŕnistá cesta
a napokon zánik nezávislého divadla STOKA, fun-
gujúceho na princípe kolektívnej tvorby, vlaňajšie
vyhostenie pokračovateľa STOKY, divadla SKRAT,
a alternatívneho multimediálneho centra A 4 z bra -
tislavského Domu umenia a mnohé iné prípady).
Hoci si nezávislé (alternatívne) umelecké zoskupenia
na Slovensku dosiaľ vedeli aj vedia získať a udržať
vybraný okruh viacgeneračného publika a ich vytrva -
lé putovanie nevychodenými cestami je pre normálne
fungujúci kultúrny život spoločnosti nanajvýš pod-
netné, ba potrebné, tak ako je pre spoločensky či aj
široko divácky etablované umenie životne nevy -
hnutný experiment, teda porušovanie či prekračo -
vanie noriem, po čase jednoducho zanikajú a pries -
tory, ktoré im boli z milosti pridelené („aby sa
nepovedalo“ – tak predsa káže pokrytectvo starého
a cynizmus nového režimu, príznačné pre zlepenec
obidvoch, v ktorom žijeme), sa predávajú, prerábajú,
prebárajú do ničoty v rukách rôznych pofidérnych
developerov (pozri napríklad hrozbu visiacu nad bra -

tislavskou Cvernovkou, osud ladom ležiaceho prí -
stavného skladu v Eurovei či vonkoncom nepocho -
piteľné, do neba volajúce a v kultúrnej Európe ob-
dobu nemajúce ignorovanie Starej tržnice v centre
hlavného mesta ako ideálneho polyfunkčného
priestoru pre prezentáciu všetkých druhov a podôb
súčasného umenia). Na likvidáciu často stačí jeden
bager: zubatá lyžica sa zaryje do starého múru a nič,
absolútne nič nezostane napríklad z inšpiratívneho
centra porevolučného slovenského undergroundu,
nedefinovateľného „priestoru slobody a anarchie“ (Zu -
zana Piussi) na Pribinovej 1, ako to po vyše desiatich
rokoch sprítomnil v sugestívnom filmovom zostri-
hu Blaho Uhlár na bratislavskej prezentácii druhej
knihy Lucie Piussi – namiesto legendárneho divadla
a krčmy, ktorou si divadlo malo, ale pre nezmyselné
byrokratické predpisy nestačilo zarábať na svoju
 existenciu, tu dnes stojí plechový plot a za ním prázd-
no, len nejaký ten strom a zaparkované auto. A to
všetko v tieni Eurovey, impozantného „chrámu súčas -
nosti“, kde sa zľahka konzumuje „rozličný tovar“ aj
potraviny a nápoje, ako aj v tieni „nového“, a predsa
architektonicky a v značnej miere i umelecky tak zú-
falo starého SND, kde sa zas (až na malé výnimky)
konzumuje ľahké umenie, ktoré citlivým divákom
dlho leží v žalúdku.

Tento zánik priestorov tvoriacich súčasť našej
kolektívnej kultúrnej pamäti, ohnísk názorovej a es-
tetickej nezávislosti a liahní originálnych nápadov
aj činov, kde sa jedinečne spája duch miesta s du -
chom čias, kde prebieha autentická umelecká, kul -
túrna, duchovná výmena a komunikácia, kde nie je
kritériom ani druh umenia, ani generačná prísluš -
nosť tvorcov, a tobôž nie ich lojálnosť voči vrchnos-
ti a sponzorom, ale len a len hodnota a úroveň
umeleckého výkonu, diela či podujatia, na Sloven-
sku akosi nikoho netrápi. Tak ako takmer nikoho
netrápi – napríklad – celková urbanistická devastá-
cia hlavného mesta SR, dôsledok bezhlavého pore -
volučného rozpredaja jeho majetku a privatizácie,
ako aj účelovo zmanipulovaných, netransparentných
výberových konaní, v ktorých odborníci na čele
s hlavnou architektkou mesta Bratislavy ani dva -
dsaťdva rokov po Nežnej nemajú nijaké slovo, t. j.
nemajú nijaké praktické kompetencie. A tak ďalej.

Slovenský ahistorizmus, rozumej chabá, ak už
nemám povedať neexistujúca kultúrna pamäť náro-
da aj jednotlivcov, ich nedostatočné kultúrne ve-
domie, svedomie aj sebavedomie, ich odmietanie
 kritickej ref lexie a sebaref lexie, je historicky pod -
mienený či vysvetliteľný jav. Za komunistickej to-
tality sa len prehlboval (všetko sa začínalo rokom
1948, prípadne po okupácii v auguste 1968) a v dneš -
nom ranokapitalistickom a divokoglobalistickom
štádiu na slovenský spôsob (všetko sa začína novem -
brom 1989, a či, aby sme boli up to day, čiže, ako sa
kedysi vravelo, v ažurite, všetko sa začína dnešným
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dňom) zákonite sa odráža v ľahostajnosti slovenskej
kultúrnej obce ako celku k veciam a javom, ktoré sa
bezprostredne netýkajú mojej osoby, mojej kariéry,
„môjho rezortu“, vyárendovaného políčka. Navonok
to svedčí o istej neschopnosti zovšeobecnenia a nad -
hľadu – možné je však, že ide o obyčajné ochranné
mimikry, o alibistickú a v konečnom dôsledku veľmi
krátkozrakú nechuť (nedostatok odvahy) zaujať
stanovisko a stáť si za ním. Nie iba slovami, najmä
skutkami – oným personalistickým „myslením ruka-
mi“, povedané spolu s Denisom de Rougemont,
spojením myšlienky a činu, ktoré postulovali fran -
cúzski personalisti už v medzivojnovom období
minulého storočia, keď odmietali demisiu ducha
pred „osudovým“ zákonom úpadku a za prvoradú
úlohu vtedajšieho intelektuála pokladali „kritiku
kolektívnych mýtov zrodených z choroby osoby“. Inak
povedané, angažovanosť (tento termín používali per-
sonalisti dávno pred Sartrom) pre nich neznamenala
deklarovať politické postoje, ale do niečoho sa vložiť
a zasadzovať sa za to v každodennej životnej praxi.
Keďže analógie s dneškom sú očividné, nazdávam
sa, že aj príslušníčky a príslušníci slovenskej kultúr -
nej obce – tento duchovný a intelektuálny výkvet
národa – by mali prinajmenšom morálne podporo -
vať, ak už nie sa do nich zapájať, verejnokritické
aktivity niektorých predstaviteľov mladej a mladšej
strednej generácie, znepokojených súčasnými vývino -
vými trendmi (uvediem aspoň už spomínanú ob -
čiansku iniciatívu STO NÁZOROV na témy Boh,
cirkev a smrť, Moc, pravda a politika, Kultúra, spoločnosť
a peniaze a i. či pravidelné verejné diskusie o archi -
tektúre BRATISLOVA, ktoré organizuje občian ske
združenie Mestské zásahy v bratislavskom KC Dunaj
a pod.).

V hre totiž nikdy nie je jedno „políčko“, jedno
divadlo, vydavateľstvo, hudobné teleso, galéria, mú -
zeum, festival, časopis či filmový klub, v hre je vždy
celé umenie a kultúra. Na Slovensku však akoby ani
poprední intelektuáli a umelci dodnes nepochopili,
že čím je spoločnosť ako celok kultúrne vyspelejšia
a diferencovanejšia, tým väčšie sú predpoklady, že tu
bude fungovať normálny kultúrny život, začínajúc do-
držiavaním princípov právneho štátu a demokra -
tickej súťaže (každý sa môže zúčastniť a kvalitnejší
vyhráva), a tým menšie šance bude mať politikár -
čenie, skupinkárenie, rodinkárstvo, byzantinizmus,
godzilizmus či cézaropapizmus, o ktorom kedysi tiež
písal Tatarka. Aj za komunistickej totality som bola
presvedčená, že cieľavedomé rozširovanie kultúrne-
ho a duchovného obzoru (za starého režimu isteže
obmedzené, ale pri troche dôvtipu a odvahy predsa
len možné) a snaha o jeho maximálnu otvorenosť sú
v krajine, kde historicky skôr neboli ako boli priaz -
nivé podmienky pre kultúrny rozvoj a kontinuitu,
to najzákladnejšie. V novej situácii – v poslednom
dvadsaťročí po Nežnej – keď si mnohí (ešte vždy)
predstavujú slobodu ako živelnú svojvôľu bez zod-
povednosti, neraz spojenú s bezočivým prospe -

chárstvom a diletantizmom (v priamom protiklade
k pôvodnému zmyslu talianskeho slova il diletto,
vyjadrujúcemu potešenie, radosť z činnosti vykoná-
vanej bez zištných pohnútok), s presadzovaním
osob ných, skupinových, ba straníckych utilitárnych
(finančných a mocenských) záujmov, kultúrna dife -
renciácia v zmysle rozrôznenosti, mnohorakosti je
len povrchová. Stále mám pocit, že na Slovensku
kultúrne prostredie v zmysle pluralitného duchov -
ného, intelektuálneho a umeleckého priestoru a sku -
točnej výmeny hodnôt a názorov, nie iba vzájomného
okiadzania, ani neexistuje, že kultúrna obec je veľmi
pragmaticky rozdelená na tábory a táboríky, a naj -
mä tu nie je priestor pre silné nezávislé osobnosti.
Nezávislí sú odsúvaní na okraj, ak nie ostrakizovaní
a kulpabilizovaní, či nasilu škatuľkovaní. To sa mi
zdá tragické.

A čo slovenská literatúra, tá popoluška v dnešnom
imidžovom, šoubiznisovom a sitkomovom svete? Jej
čím ďalej tým marginálnejšie postavenie zodpovedá
celkovému postaveniu kultúry a umenia na Sloven -
sku v druhom desaťročí tretieho tisícročia. Knižný
trh je malý a knihy sú drahé, ich distribúcia je ná -
kladná, vydávanie nekomerčných titulov je z obchod -
ného hľadiska rizikové, daňové zaťaženie vydavateľov
aj čitateľov je neúmerné v porovnaní s inými kul -
túrne vyspelými krajinami, honorárové podmienky
spisovateľov, umeleckých prekladateľov, literárnych
vedcov, sú nedôstojné a nezodpovedajú výsostne
tvorivému charakteru ani spoločenskému významu
ich činnosti (stačí to porovnať s podmienkami her-
cov a režisérov v televízii, filme, divadle...), o čom
najnovšie svedčí odsúvanie aj pôvodných autorov,
domácich i zahraničných, do anonymity (pozri
množiace sa podujatia venované svetovej, európskej,
slovenskej literatúre, kde sa menovite uvádzajú je-
dine tí, ktorí texty, inými napísané a inými preložené,
prečítajú...).

Rimbaudov súčasník Isidore Ducasse alias gróf de
Lautréamont povedal už takmer pred stopäťde -
siatimi rokmi, že „poéziu budú robiť všetci“ – áno, bo-
lo to prorocké. Dnes básnia všetci, najmä anonymne
či pod pseudonymom na Internete, každý píše a píše,
hocičo a hocijako… surrealisti by veru mohli závidieť
tie výplachy podvedomia, tie krátke spojenia! A spi -
sovateľom je dnes u nás každý politik, bankár či
diplomat, každá moderátorka a módna návrhárka.
A predsa, literatúra na Slovensku ešte vždy existuje
aj ako umenie, aj domáca. Popri pozoruhodnej me -
moárovej a (auto)biografickej próze a literárnej
a kultúrnej esejistike prežíva rozkvet, vec nevídaná,
slovenský román (to bolo kritického morfondíro -
vania za starého režimu, keď kultúrny život na Slo -
vensku takmer bez výnimky ovládali básnici, a nie
vždy tí najlepší, že Slovák je naturelom poeta a na
román vraj nemá bunky...). Problémom sú však ma-
teriálne podmienky tvorcov a primerané literárno -
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kritické ohodnotenie (bez nafukovania, ale aj bez
malovernosti). Väčšina slovenských vydavateľov, ak
nie všetci, žije len zo subvencií (grantov, dotácií)
a literárny text je pre nich ten povestný klausovský
tovar, pár topánok či vrece zemiakov, je to téma či
dnes už všadeprítomný príbeh, jeho povrchová
atraktívnosť a rýchlo pominuteľná „aktuálnosť“,
a nie je to svojbytný artefakt. V praxi to znamená, že
výber vydávaných titulov sa na jednej strane riadi
lukratívnymi pragmatickými záujmami a na strane
druhej sa rozmáha banalizácia v rovine výrazu i vý -
znamu, literárny a jazykový cit, zmysel pre objavnú
metaforu, pre jedinečný štýl, pre originálnosť po -
hľadu sa otupuje, ba stráca... Tým skôr, že v edičnej
oblasti dosiaľ vládne poloamaterizmus. Chuť tu je
aj vôľa, aj „ňuch“, čo sa bude dobre predávať, ale
často chýba širší literárny rozhľad a dlhodobejšia
koncepcia, technika redakčnej roboty i vedomie zod-
povednosti. Slovom, profesionalita. 

Koho to však trápi? Koho trápi, že slovenský Zlatý
fond svetovej literatúry je utópiou, hoci už pred Než-
nou odborníci vypracovali a potom po Nežnej po -
dopĺňali (pre Literárny fond a MK SR) zoznamy zák-
ladných diel z jednotlivých literatúr, ktoré treba do
slovenčiny preložiť či znova preložiť a vydať a ktoré
by mali byť na knižnom trhu či aspoň v knižniciach
trvalo dostupné. Porevolučné edičné pokusy v tom-
to smere sú dozaista chvályhodné, no nie sú sys-
tematické a kvalitou nie vždy obstoja. Nie pre kaž -
dého, kto prekladá umelecké texty, je umelecký
preklad „školou literárnej statočnosti“, za akú ho paso-
val francúzsky románopisec Michel Tournier. A vzhľa -
dom na dlhotrvajúce spoločenské ignorovanie tohto
interpretačného umenia a jeho rovnostárske hono -
rovanie nezohľadňujúce náročnosť pôvodiny sa
človek ani nečuduje. Za málo peňazí málo muziky!

Načo si však lámať hlavu nad odstránením jed -
ného z boľavých kultúrnych deficitov Slovenska
v záujme terajších i budúcich generácií, keď svetoví
autori, a to ani tí najväčší, v slovenčine nikomu
nechýbajú – vo výkladoch či regáloch kníhkupectiev
v samostatnej SR totiž vidieť cirka sedemdesiatpäť
percent českých, najmä prekladových, titulov a Slová-
ci sa z toho svorne „vytešujú“. Táto situácia svedčí
o kultúrnom sebavedomí národa a štátu, o jeho
kultúrnej úrovni a sebestačnosti – a tiež o čomsi, čo
by som nazvala slovenská kultúrna solidarita.

Len tak mimochodom: autori nového výklado -
vého slovníka slovenského jazyka, na ktorý čakala
naša verejnosť pol storočia a z ktorého vyšli zatiaľ
prvé dva zväzky, údajne pre odlíšenie od Peciarovho
veľkého slovníka pomenovali plod svojej bezpochyby
namáhavej a náročnej práce Slovník súčasného sloven-
ského jazyka, hoci tento typ slovníka (veľký výklado -
vý) by mal zachytávať bohatstvo slovenčiny komplex -
ne a kompletne na čele s jazykom či výrazivom našich
najvýznamnejších literárnych tvorcov súčasnosti aj

minulosti. V zozname citovaných autorov sa neza -
budlo napríklad na Petra Andrušku, Janu Gavalcovú,
Libušu Mináčovú, Ľudovíta Petraška či Petra Vala
a v zväzku A – G ani na Veroniku Vrbkovú, no mená
ako Ivan Bukovčan, Ján Čomaj, Gavril Gryzlov, Mila
Haugová, Blahoslav Hečko, Zora Jesenská, Slavo
Kalný, Štefan Strážay, Ján Švantner, Viliam Turčány
či Stanislav Vrbka ani v prvom, ani v druhom zväzku
nenájdeme. Kto tvorbu a idiolekt vyššie menovaných
pozná, pochopí, o čo mi ide. Inak, umeleckí prekla-
datelia ako takí sa vraj nebrali do úvahy, vysvetlil mi
istý zodpovedný – čo na tom, že mnohí z nich aj píšu
a že práve v prípade malej a nedostatočne rozvinutej
literatúry, ako je literatúra slovenská (nepíšem to
s radosťou, ale nič sa nedá robiť), práve umelecky
adekvátne preklady významných inonárodných diel
vnášajú do nášho jazyka a myslenia nové, a to aj
špecificky jazykové, impulzy a rozširujú naše este -
tické aj duchovné obzory. Námietky, že všetko sa náj-
de v korpuse na Internete, neobstoja.

Nuž tak, situácia je vážna, ale nie beznádejná.
A všeličo si robíme sami.
Riešenie závisí od každého z nás.

Ak to mám zhrnúť: vzťah peniaze-spoločnosť-
-kultúra sa nevyrieši v prospech kultúry, teda aj
v prospech spoločnosti, a v dlhodobej perspektíve
a zo širšieho hľadiska aj v prospech peňazí, kým
kultúra ako duchovný princíp a korektív nebude stáť
nad politikou a ekonomikou. Kým boj za uznanie
tohto princípu nebude aj bojom za zmenu legis-
latívneho a ekonomického prostredia a za účinnú
a premyslenú aj štátnu podporu neziskových, nekon -
zumných, nekomerčných umeleckých a kultúrnych
organizmov a aktivít. Áno, aj za štátnu podporu –
tým, ktorí si naivne myslia, že štát by nemal pod -
porovať neštátne inštitúcie a aktivity a že by mal
všetko prenechať súkromným sponzorom, tak ako
to je v USA, možno povedať iba toľko, že sú naivní.
Sme malá európska krajina s diskontinuitnou
kultúrnou tradíciou, s malým, veľmi malým trhom
a s takmer polstoročnou komunistickou minulos -
ťou. Za dve desaťročia sa z našich novozbohatlíkov
nemohli stať, a ani sa nestali, mecenáši náročného
umenia a bezprostredne neziskových kultúrnych
činností. Na to treba kultiváciu v priebehu prinaj -
menšom niekoľkých, ak nie mnohých generácií. Ne-
hovoriac už o tom, že dodnes na Slovensku nemáme
primeraný sponzorský zákon pre oblasť umenia
a kultúry, aký úspešne funguje vo vyspelých
krajinách EÚ, čiže na Západe, ale aj v niektorých
susedných krajinách bývalého komunistického
bloku. Vraj sa nenašiel účinný kontrolný mechaniz-
mus! Na Slovensku je to tak!

Volení zástupcovia ľudu si konečne musia uve -
domiť, že sú iba služobníci svojich voličov a že ich
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povinnosťou je spravovať veci spoločnosti nie v pro -
spech seba, ale v prospech polis, v prospech občanov,
v záujme všestranného, a nie jednostranného uspo -
kojovania ich potrieb. A my všetci musíme mať na
pamäti, a podľa toho aj konať, že kultúra a umenie
a ďalšie duchovné aktivity sa nemajú a nesmú
podriaďovať ani prispôsobovať ideologickým tézam,

trhovým „zákonitostiam“, masovému „vkusu“, ne -
majú a nesmú slúžiť tým, ktorí majú v rukách moc
a peniaze. Ak týmto lákadlám podľahnú, prestávajú
byť samy sebou – prestávajú byť autentické.

A v tom je pes zakopaný – keď sa to tak vezme, od-
jakživa.

Pre Rúfusovo literárne dielo – básnické i esejistické – je
charakteristická takmer absolútna totožnosť životného po -
citu s jeho slovesným vyjadrením. Doslova na každom jeho
slove (verši) cítiť, že sú vyvrelinou z hĺbok jeho osobnosti
a že sú ňou plne garantované. Rúfusovým literárnym
dielom nie sú však iba jeho verše a eseje (aj keď tie pre -
dovšetkým). Jeho osobnosť a názory výrazne dokresľuje
i jeho korešpondencia. Raz bude treba zozbierať aj tú
a vydať z nej prinajmenšom rozsiahly výber.

Keď som pripravoval súbor mojej prijatej korešponden-
cie pre Archív literatúry a umenia SNK, jeho nemalú časť
tvorili i Rúfusove listy. Najmä zo šesťdesiatych rokov
a z konca minulého i začiatku tohto storočia. Domnievam
sa, že by čitateľskú verejnosť mohla zaujať aspoň malá
ukážka z nich. Slová z listu o mojej chystanej „správe
o normalizačnej kultúre“ sa vzťahujú na mnou pripravo-
vaný referát na vedeckú konferenciu Slovensko a režim
normalizácie, ktorú usporiadal vtedajší Ústav politických
vied SAV. Konala sa začiatkom decembra 2001 (za nemalej
účasti vedeckých pracovníkov z Českej republiky), ale bez
akejkoľvek účasti niekoho z môjho vtedajšieho pracoviska
(Ústavu slovenskej literatúry SAV). Naopak, vydaný
zborník z tejto konferencie (pre môj príspevok Norma -
lizácia v literatúre a v literárnej vede) stal sa príčinou tak-
mer súdneho konania pre moje údajne nenáležité hod-
notenie jedného pracovníka ÚSlL SAV (predtým jeho
dlhoročného riaditeľa).

Táto moja štúdia (vyšla neskoršie aj v knihe V spätnom
zrkadle) pre pracovníkov Ústavu slovenskej literatúry však
stále neexistuje (alebo nesmie existovať). Na vedeckom po-
dujatí vo Varšave jeden z vedeckých pracovníkov Ústavu
vo svojom príspevku (vyšiel aj v slovenskom literárnom
časopise) tvrdil, že na Slovensku nijaká vedecká práca
o „normalizačnom“ dvadsaťročí nejestvuje.

MICHAL GÁFRIK

29. 11. 2001
Mišo môj,
ďakujem za list. Dosť vecí ma v ňom zaujalo. Naj -

viac, tuším, tá zmienka o politologickej konferencii,
na ktorej budeš brať účasť. Ako Ťa však poznám,
budeš hovoriť aj o veciach, o ktorých dnes slušne
vychovaní demokrati mlčia. A teda pár slov k tým
„veciam“.

Nedávno mi môj známy z Viedne (MUDr. J..... –
emigroval tam po auguste), trochu zmätený, pri -
niesol zborník zo zajačej farmy Čítame slovenskú
literatúru II. Na jeho počiatku tam svieti Mojíkov
výpad proti Až dozrieme. Aby sa zdanie demokracie
zachovalo, je tam aj moja odpoveď. Ale ani komen-
tár nie je o tom, aké to malo súvislosti, nič o Tvojej
kontraodpovedi, nič o Turčányho replike, nič o Mi -
náčovom prijatí knižky, nič o Kupcovej rozsiahlej re-
cenzii v Kultúrnom živote. MUDr. J.....ovi , ktorý sa
živo zaujíma o dianie v súčasnom slovenskom kul -
túrnom kontexte, som to ilustroval takto:

Okolo roku 1957 si Ivan Mojík zarábal na chlieb
v kultúrnej rubrike novín Práca. Jedného dňa ma
oslovil, či by som do tej jeho rubriky nedal zopár
básní. Nič neviem o motívoch toho oslovenia.
Nevylučujem možnosť, že boli autentické. Ale verše
nie a nie vyjsť. Po čase mi Ivan Mojík, bez akého -
koľvek ospravedlnenia, vecne „zdelil“, že uverejnenie
mu zatrhol šéfredaktor Práce. Tým, ako si spomí-
name, bol súdruh Zajac starší. MUDr. J..... v tej chvíli
pochopil pôvaby rodinnej anamnézy.

Avšak pre mňa to bol (neviem, či správny), signál,
že zas je všetko nahovno. Cyklus V zemi nikoho som
nedokončil a dvanásť rokov som bol tvrdohlavo tichý
a nebolo mi do spevu.

Ale, ak by si to myslel vo svojom referáte primoc
vážne, zasa pochovajú aj Teba. Nesmrteľnosť pot -
kanov spočíva v ich schopnosti stráviť akúkoľ -
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vek špinu. Varujem Ťa a pozdravujem Ťa, aj Tvoju
Gizku.

Milan Rúfus  

[list nedatovaný]
Mišo môj,
tuším, že viem, čo je za Tvojím váhaním ohľadom

Tvojej správy o normalizačnej kultúre. Čo ja Ti však
môžem o tom povedať? Že to trvalo dve desaťročia
a že teda postihnúť všetko v jednom referáte, nie je
možné. Dá sa ísť iba „po hrebeni“, v nádeji, že z neho
vidno ďalej. Vyzdvihovanie osobného, či jeho po -
tlačenie v záujme jeho autentickosti – to je starý
problém svedectva ako takého. Nemôže nebyť
neosobné, a zároveň je zasiahnuteľné tým, že je
 „zaujaté“. (To je stará právnická finta.)

Mňa však na celej veci bolí jedno: aj svedectvo býva
súčasťou súdnej mašinérie. A tá dnes vyzerá takto:

Existuje už celkom viditeľná mocenská tendencia
presunúť „poťouchle“ ohnisko nedanteovského
pekla z päťdesiatych rokov na roky sedemdesiate.
Motivácia je – ak máme ostať pri tej češtine – „na
bílém dni“. Rozhodujúca časť disidentov bola, ale-
bo priamo, osobne, alebo skrze najbližšie rodové
príbuzenstvo, horlivým vlajkonosičom tej najčer -
venšej Stalinovej zástavy, červenej nie iba od ideológie
(čo by mi až tak nevadilo), ale aj od preliatej ľudskej
krvi (čo je pre mňa neprijateľné). Nuž a v lepších ro -
dinách sa škandály ututlávajú. A tak vo vzťahu
k päťdesiatym rokom aplikujú disidenti ausgerech -
net Biľakovu muštru: čo sme si, to sme si. A súčasťou
tejto diskrétnej maškarády sa – určite proti vašej vôli
– stáva aj Tvoja, Vanovičova, či Kadlečíkova výpoveď.
Domyslieť tieto dôsledky je priamo zúfalé – a práve
tak sa cítim. Došiel mi poštou zborník SLOVO.
Vydáva ho akási Spoločnosť Laca Novomeského.
Toto číslo (2002, 1) je apoteózou na Mira Hysku
a hlavne na jeho, v päťdesiatych rokoch stalinskú,
superstalinskú Katedru novinárstva. Vieš si to dať
dokopy? Miško, ja už nie. Zrejme sa do týchto čias
obidvaja rovnako nehodíme.

Mojíkov príspevok z Mladej tvorby anno dazumal
je súčasťou tohto pohybu. Dokonca jeho predchod -
com. Naznačovať, že v päťdesiatych rokoch nešlo
v poézii o nič inšie ako o spor nejakých poetík – to
je tiež podvod, ktorý sa teraz veľmi hodil zajačej
farme na ulici večne Konvenčnej. Preto vo svojej ret-
rospektíve 50-tych rokov ho považovali za taký zák-
ladný pre nimi vydaný nedávny zborník.

Tvrdé veci. Sú azda skôr na rozhovor než na
korešpondenciu.

Neviem, či som Ti pomohol.
Pozdrav Gizku a maj sa dobre.

Tvoj Milan

P. S. Aspoň pár správ trochu jasnejších. Písala mi
z Mikuláša pani Rybárska. Ja som jej totiž pri po -
ďakovaní za poslané materiály napísal aj o ich ďal -
šom osude: že som ich totiž poslal Tebe a že si ich

rád prijal. Tak mi poslala dupľu a bola veľmi rada,
že tie materiály máš aj Ty. Akosi sa Ti ostýchali písať
bez predchádzajúcich kontaktov. Zakladá sa vraj
Spoločnosť Martina Rázusa, ktorá okrem iného chce
iniciovať postavenie jeho sochy v Mikuláši. Nuž az-
da nie všetko je ešte také poklesnuté, ešte čosi exis-
tuje.

M. R.

5. apríla 2002
Michal môj,
ozývam sa Ti neskoro, prepáč. Chystal som si tento

list na veľkonočný týždeň, ale v Zuzkinom Ústave si
opäť ústretovo rozšírili prázdniny na celý veľkonočný
týždeň. Zuzka bola doma a to pre mňa znamenalo
totálne nasadenie u nej od rána do večera. Ihneď po
sviatkoch sa nám ohlásila firma, ktorá vymieňa
v byte kovral. Ten predchádzajúci už bol doslova
zdraviu škodlivý. Dnes s tým už pomaly končia a ja
mám konečne trochu času.

Zaujal ma Tvoj sprievodný list, aspoň tak, ako Tvoj
referát. Nuž, čo na to všetko povedať – už ani neviem.
Alebo je to podľa rabína – všetko inak, alebo je to
podľa našich zvyklostí – všetko stále rovnako. Len
nové kariéry, aj to nie celkom nové, keďže je u nás
stále dosť nezničiteľných.

Moje citové zázemie poznáš, poznáš moju Mu -
rársku baladu; vieš, ktorí ľudia sú mojím údelom.
A tí sú dnes bez budúcnosti. Dnes, keď už deti
odvykli chodiť bosé, a detské topánočky stoja deväť -
sto korún. A tak Slovensko alebo sa zas bude učiť
chodiť naboso, alebo nebude rodiť deti. Je teda
možné, že si teraz pripadáš ako don Quijotte a veru
nebol by si sám s takýmto pocitom. Svedčí o ňom aj
môj spoločenský celibát. Narážaš aj v tomto čase asi
preto, že neprijímaš jeho devízu: spomínať treba, ale
opatrne. Zhodou okolností sa mi súčasne s Tvojím
referátom dostala do rúk kniha Juraja Marušiaka
o kultúrnej politike päťdesiatych rokov. Je zaujímavé,
ako hrdinsky jej vychádzajú postavy Mňačko, Špitzer,
Štítnický – ako nepretržití rebeli proti ÚV. Takáto
taktika Ti chýba, syn môj. Chceš pravdu, ale ktoríže
z držiteľov moci ju kedy chceli? Milujú moc ako
ventil pre svoju živočíšnu agresivitu, ktorá „je, jaká
je“ – ako spieval Gott. Ako keby to všetko bolo
o inom, chlapče. Nie o ideách, ale lekcia z prírodopi -
su. Neviem, koľko ti udelia penzie po tých dlhých
pauzách v zamestnaní, či v pseudozamestnaní. Ale
ak to bude aspoň trochu na vyžitie, robíš asi múdro,
ak odchádzaš. Ja sám som odišiel oveľa skôr, než som
musel, vediaci, s kým budem mať na katedre česť, ak
tam ostanem. A tento môj celibát sa mi celkom
spodobal. Až na to, že to dostáva istý patogénny
podtón: strach pred spoločenstvom, priestorom,
množstvom, nechuť vyjsť z domu čo i len k lekárovi,
dokonca aj v Liptove som už nebol peknú hŕbku
rokov. Nuž ale – za všetko sa platí. A práve to za -
platené ho robí vzácnym.

Nového nemám nič. Vlastne áno, vyšla o mne kniž-
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ka. Teologická analýza mojich textov, ktorá ma
trochu zaskočila. Literárna veda to nie je, je to príliš
účelové. Pravda, je načase zvykať si, že aj kňaz môže
hovoriť do umenia, ako to robil Kierkegaard, či
Heidegger. Zaskočilo ma hlavne to, že pán profesor
Nandrásky si ku svojmu celoživotnému duelu s cirk -
vami urobil zo mňa svojho sekundanta. A to po -
ciťujem ako absurditu. Nie, že by som nevedel, že aj
hrdina Stendhalovho románu si hádzal mincu, ako
rýchlejšie urobí kariéru – či v červenom mundúre

husárskeho dôstojníka, alebo v čiernej sutane
abbého. Ale je to všetko ďaleko zložitejšie a pre mňa
ani zďaleka nie také prvoradé ako pre autora knižky
o mne. Som zvedavý, čo na to povieš, keď si to
prečítaš. Volá sa to Milan Rúfus – poeta sacer.

Nuž, to je všetko. A že mi to nevyšlo pred Veľkou
nocou, želám Vám obidvom aj peknú jar i leto. Po -
zdravuje

Milan
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Ľ u b o m í r  Fe l d e k

Nikdy už nebudeme poznať všetky podrobnosti
o návštevách Boženy Němcovej na Slovensku a teda
ani o jej pobyte na hornolehotskej fare, kde bol jej
hostiteľom Samo Chalupka.

Isté je, že tento pobyt je významnou kapitolou
nielen v životopise Boženy Němcovej a Sama Chalup-
ku, ale aj v dejinách slovenskej ľudovej rozprávky.

Ako beží čas, príbeh sa rozdvojuje.
Dielo Boženy Němcovej Slovenské pohádky a pověsti

sa stalo súčasťou českej kultúry a tá si ho interpretuje
po svojom. Do českého kultúrneho povedomia
vrástlo ako autorský čin, ktorému predchádzala
autorkina samostatná zberateľská aktivita. Vo via -
cerých vydaniach už vyšiel výber z jej slovenských
rozprávok aj v ďalšom významnom prerozprávaní –
neprerozprával ich nikto menší ako neskorší laureát
Nobelovej ceny, básnik Jaroslav Seifert

Seifertovo prerozprávanie je v podtitule knihy
zadefinované takto: „Slovenské pohádky a pověsti Bo -
ženy Němcové vypravuje Jaroslav Seifert“.   

Na záložke k ich 3. vydaniu (Mahulena, krásná pan -
na, Albatros, 1991) čítame, že Božena Němcová „po -
hádky sbírala při svých pobytech na Slovensku, některé
také našla v knižních pramenech a přetvořila je svým
nenapodobitelným způsobem v malé umělecké skvosty...
Němcová chtěla charakterizovat slovenské prostředí a jeho
svéráznost také původním jazykem a hrdinové mluví
slovensky. Ale autorčina slovenština nebyla dost věrná,
kromě toho spisovná slovenština nebyla tehdy ještě ustálená,
a tak pohádky čekaly na autora, který by je dokázal
přeložit a převyprávět tak, aby byly srozumitelné sou -
čásným dětem.“

V doslove k tomuto vydaniu český literárny vedec
Otakar Chaloupka zdôrazňuje, že Seifert sa síce

„... rozhodl i pro určité jazykové a stylistické úpravy
autorčina vyprávění. V zásadě budeme asi vždy velice
opatrní při změnách v textu takových osobností, jako je
právě Božena Němcová... Úpravy, k nimž bylo sáhnuto,
jsou pozoruhodně citlivé, nevtíravé a chápavé nejen k ori -
ginálu těchto textů, ale také k celkovému rukopisu Boženy
Němcové, jak jej známe i z jiných jejích děl.“

Božena Němcová v skutočnosti pristupovala
k slovenským pôvodinám s veľkou pietou, najmä
vtedy, keď si uvedomovala, že má v rukách prvotné
záznamy, ktoré nesmie prekryť rozletom vlastnej
fantázie – táto okolnosť však pre ďalší život jej diela
Slovenské pohádky a povésti v českom kultúrnom kon -
texte nemá až taký veľký význam.

2
Slovenský zorný uhol je iný – nás viac zaujíma

etnografický zástoj Boženy Němcovej. Božena Něm -
cová navštívila Slovensko tri razy. V rokoch 1852
a 1853 vykonala cesty do Ďarmôt, kde služobne
pôsobil jej manžel Josef Němec. Aj v Ďarmotách sa
stretla so slovenskou ľudovou rozprávkou. (Ako
uvádza v prameňoch, od slúžky Marky si tu vypočula
rozprávky O dvanástich mesiačikoch a O hlúpej žene. Od
starého sluhu zase rozprávku O Širokom, Dlhom
a Žiarookom.) No najmä sa s ňou stretla pri svojich
výpravách z Ďarmôt na horniaky, kde spoznala celý
rad slovenských národovcov, síce už v čase porevo -
lučného útlmu, no ešte vždy šťastných zo všetkého,
čo sa im podarilo. Už desať rokov sa presadzovala
nová spisovná reč. Janko Francisci Rimavský (v tom
čase zástupca banskobystrického župana) jej veno-
val svoje Slovenskje povesti, ktoré ešte ako študent
vydal v Levoči v roku 1845 – bola to jedna z prvých



kníh v štúrovskej slovenčine. V roku 1855 sa Božena
Němcová vybrala na Slovensko tretí raz, už bez
manžela. Liečila sa na Sliači, ale privádzal ju aj cie-
lený záujem o slovenské rozprávky. Zbierala ich pre
ňu jej priateľka Jozefa Sablaková v Banskej Bystrici,
ale Němcová sa dozvedala aj o ďalších rukopisných
zbierkach, vedela aj o zbierke nestora slovenského
zberateľstva Samuela Reussa uloženej na fare v Re -
vúcej. V I. zväzku Súpisu slovenských rozprávok, v úvod -
nej kapitole O zberateľoch a zbierkach slovenských roz -
právok, Jiří Polívka píše, že „... vyhľadala napokon farára
Reussa v Revúcej, ktorého jej odporúčal už Francisci, že by
jej mohol prenechať svoju bohatú zbierku rozprávkovú. Jej
cesta nemala však žiadaného výsledku, Reuss choval sa
k nej zdržanlivo, azda preto, že i v Revúcej bola vyzvaná
ohlásiť sa na úrade.“ Napokon jej farár Reuss (ide
o Ľudovíta, jedného zo synov Samuela Reussa, ten
zomrel r. 1852) predsa len „pustil“ deväť rozprávok.
Spriatelila sa aj s lekárom Zechenterom, ktorý ju na
svojom koči (či voze) rozvážal po návštevách a za-
viezol ju i do Hornej Lehoty. Štyridsiatnik Samo
Chalupka bol ešte stále driečny muž a Němcová krás-
na žena. Iste aj vzájomná sympatia a pohostinná at-
mosféra hornolehotskej fary sa odzrkadlili na roz -
právkovom úlovku Boženy Němcovej: pri celom rade
rozprávok uvádza ako pramene Sama Chalupku ale-
bo hornolehotské susedky.  

V tých časoch deprimovali slovenských zberateľov
takmer nulové vydavateľské možnosti – čo ďalej s
rukopisnými zbierkami? Božena Němcová v nich
vzbudzovala nádej, že sa čosi podarí vydať aspoň
v Prahe – a takmer všetci jej boli ochotní zveriť svoje
poklady. Božene Němcovej slúži ku cti, že sa potom
naozaj pokúšala vydať v Prahe slovenské rozprávky
v tej podobe, v akej si ich priviezla zo Slovenska a ako
to slovenským národovcom sľubovala. Jej plány však
korigovala – ako by sme povedali dnes – „neviditeľná
ruka trhu“. A tak musela rozprávky preložiť do češ -
tiny – iba dialógy ponechávala v slovenčine. Slovenské
pohádky a pověsti Boženy Němcovej vychádzali v ro -
koch 1857 – 58 v desiatich zošitoch (až neskôr vo
dvoch zväzkoch). Jej slovenskí priatelia boli vývojom
veci sklamaní, Božena Němcová zas bola sklamaná
ich neochotou pokračovať v spolupráci. Dušu si
vyliala v liste Zechenterovi: „S těmi pověstmi je to kříž;
jediná Pepa (t. j. Jozefa Sablaková z Banskej Bystrice)
mi poslala několik malých rozprávek; odjinud nic nemo-
hu dostat. Reussovci mi ani nepsali, ani Francisci, od něhož
list nejvíce očekávám. Sládkovič mi psal, ale raději by, aby
se byly vydaly v slovenském nářečí. Ono by to bylo všecko
hezky a já bych to byla také ráda viděla, kdyby to jen šlo.
A vždyť nejsou ztraceny: já je přeložila a rukopisy pošlu
zase Reussovcům zpátky, a tedy když by to jednou mohlo
být, aby se u Vás vydaly, dobře, ale do té doby můžem je
číst takto a kdyby se měly ztratit, přece byla by menší škoda,
když budou v češtině alespoň vydané, než aby ani nebyly
vydané.“

Ukázalo sa, že čas, keď sa rozprávky začali usilov -
nejšie vydávať aj po slovensky a na Slovensku, nebol

taký vzdialený. Vyprovokovaní českým vydaním po -
hli slovenskí zberatelia vydavateľskými ľadmi hneď
v nasledujúci rok, no trvalo ďalšie dve desaťročia,
kým sa v rokoch 1880 – 1883 podarilo Pavlovi Dob -
šinskému v ôsmich zošitoch Prostonárodných sloven -
ských povestí toto úsilie zavŕšiť.
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Ani po preklade do češtiny slovenské rozprávky

vo vydaní Boženy Němcovej nestratili svoj pôvodný
charakter. V časoch, keď Božena Němcová rozprávky
vydávala, vžila sa už v európskom kultúrnom po -
vedomí zásada, že ľudové podanie netreba opravovať,
ale zachovávať – a Božena Němcová zachovala dikciu
slovenského ľudového podania neporušenú. Nepo -
rušené ostali alebo sa dali zrekonštruovať i slovenské
originály.

Božena Němcová rozprávky občas skracovala
a niekedy i čosi zmenila či pridala, ako sa dá zistiť
napríklad porovnaním s Francisciho knihou, ktorú
jej vydanie absorbovalo. Nesporne sa zaslúžila o zá -
chranu autentických textov, ktoré poznáme iba z jej
zachytenia: tu jej patrí čestné miesto medzi sloven -
skými zberateľmi-prvolezcami. Tam, kde pracovala
s textami z druhej ruky, jej zas patrí zásluha, že
pomohla nájsť slovenským zbierkam cestu do tlače
a vyprovokovala aj slovenských zberateľov, aby na -
sledovali jej príklad. Aj keď rozprávky vydala po
česky, zaplaťpánboh za jej svedomitosť.

Napokon, nestalo sa nič, čo by sa nedalo napraviť.
Keď dozrel čas na vydanie Dobšinského súboru, náš
slovenský Homér si vzal od Němcovej rozprávky zase
späť. Tentoraz to bol on, kto zasiahol do rozprávok,
kde to uznal za vhodné. Ak sa napríklad v preklade
Boženy Němcovej v rozprávke O Víťazkovi spomína
vták pelikán, u Dobšinského je to už dlhokrký vták
velikán. Niektoré rozprávky podal znova, Němcovú
však nikdy nezabudol uviesť ako jedného z podá -
vateľov, niekedy ako jedinú podávateľku. A pretože
pri podávateľoch Dobšinský vždy uvádzal, z ktorého
kúta Slovenska pochádzajú, neodpustil si pri Božene
Němcovej malé beťártsvo – stala sa z nej Božena
Němcová z Trenčianskej, či dokonca aj Božena Něm -
cová z Hornej Lehoty. 

Elegantné zdôvodnenie, prečo bolo treba urobiť
to, čo urobil, nájdeme v úvode, ktorý napísal spoloč -
ne s Augustínom Horislavom Škultétym: 

„Z jednej strany sme tu vďační tomu, že ctená spiso -
vateľkyňa tieto skryté poklady Tatier pred oči najbližšieho
bratského kmeňa vystavila, ale z druhej všetko sa nám tak
vidí, že by nás to ani pred svojimi ani pred zrakom celého
Slovanstva nectilo, keby sme my naše povesti z vlastného
domu, v opravdovom slovenskom kroji, vypraviť či nechceli,
či nevedeli.“

4
Na návrate slovenských rozprávok z pražského

výletu popri Dobšinskom spolupracovali aj ďalší
slovenskí spisovatelia. Všimnime si najmä jedného.
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Božena Němcová ma -
la vo svojom súbore aj
roz právku O Kovladovi.
Priniesla si ju z Hornej
Lehoty a je celkom ľahko
možné, že mala v tomto
prípade len jediný pra -
meň, a že ním bol práve
Samo Cha lupka.

O to pozoruhodnejšie
je, že v Dobšinského
zbierke nachádzame vo
fabuli podobnú, ale inak
celkom svojrázne poda -

nú rozprávku Ľubka a Kovovlad. Ani meno Boženy
Němcovej z Hornej Lehoty pri nej nenájdeme –
rozprávka má jediného podávateľa a nie je to nikto
iný, ako „Samo Chalupka z H. Lehoty vo Zvolenskej“.

Samo Chalupka si dal mimoriadne záležať, aby
táto ním podaná rozprávka bola v každom detaili
originálna – iste aj preto, aby ho nemusel trápiť po -
cit, že dar, ktorý predtým venoval, si od obdaro -
vaného zas vymáha. K rozprávke napísal i podrobný
výklad a hneď v jeho úvode gavaliersky zdôrazňuje,
že vlastne Božene Němcovej nič neodníma, a čo si
z Hornej Lehoty odniesla, to jej naďalej patrí: „Povied-
ku túto ukoristil som od jednej slepej stareny horno-le -
hotskej. Má ju i B. Němcová. Ona počula ju u mňa od  inej
Lehotianky a napísala si sama.“

Výklad potom pokračuje etnografickými i ety-
mologickými úvahami, vo svetle ktorých pred nami
vyvstáva Samo Chalupka ako vzdelanec európskeho
formátu. Z celého výkladu – je to vlastne malá esej –
cítime snahu povýšiť rozprávku Ľubka a Kovovlad na
starobylý mýtus a aj takto ju odlíšiť a osamostatniť.

Úsilie, ktoré Chalupka vynaložil, je chvíľami až
dojímavo zbytočné a nerozprávkové.

Keď si kráľ kovového kráľovstva prichádza vypýtať
za ženu pyšnú Ľubku, Němcová to vybavila jednou
vetou: „Všetci išli prosto do izby a mladý pán pýtal od
matky dcéru.“

Samo Chalupka tu má celý obrad. 
„Ďakujeme,“ prehovoril starosvat, „ale neprisadneme

k tomuto posvätnému miestu, na ktorom Otec nebeský svo-
je dary domu tomuto podáva, počím neoznámime svoju
žiadosť, ktorá nás k Láskam Vašim priviedla.“

„Ráčte rozkázať s nami!“ odvetila vdova s pokornou
úklonou, „vďačne poslúžime, v čom budeme možné.“

„Rozkazovať nám nesluší,“ rečnil starosvat ďalej, „ale
budeme prosiť. V tej vašej záhradke, dobrá mamko, kvitne
jeden krásny kvietok. Vy o ňom azda neviete, a nás by to
úprimne tešilo, keby ste nám dovolili ten kvietok do našej
záhradky presadiť.“

„Ach, veď som ja chudobná vdovička,“ odpovedala na
to mati Ľubkina, „chudobná je i moja záhradka. Nečujem,
veru, že by sa v nej našiel kvietok, ktorý by takô slávno
panstvo tešiť mohol.“

„Ba áno,“ dotušoval sta -
rosvat. „Pán Boh dal vám
hodnú dievku, a tú – ak by
to i vám i jej po vôli bolo –
mieni si avde náš veľko -
možný pán ku boku svojmu
pripojiť ako vernú a úprim-
nú manželku.“

Takýchto obradov a zvy -
kov je po rozprávke roz -
trúsených viac – a všetky
sú potom ešte dôkladne
vysvetlené v Chalupko -
vom výklade.

Nerozprávkovo, skôr poviedkovo pôsobí aj pomalý
opis Ľubkinho odchodu z domu, pri ktorom čoraz
viac ľutujeme Ľubkinu matku:

„Po sobáši sadli mladí do zlatej kolimahy, ostatní sva -
dobníci do striebornej a medenej, a keď popri dome vdo -
vinom sa viezli, kázala Ľubka pohoničovi, aby pošibal
kone. Mater vybehla na ulicu, aby sa od dievky odobrala,
ale nedostala sa ani do pol cesty, už jej svadba z očú zmiz -
la. – Tam na ulici padla od žiaľu potupená mať; úprimní
susedia zaniesli ju do domu a uložili na jej lože, z ktorého
viac nepovstala. Nevďaka dievkina ju umorila.“

V rozprávke ktorú si z Hornej Lehoty odniesla
Božena Němcová, niet o smrti matky ani zmienky,
matka je iba zarmútená, že sa s ňou dcéra poriadne
nerozlúčila – a aj ten zármutok dokázala Němcová
vybaviť jedinou vetou: „Matka, všetka zarmútená, stála
na prahu a za nich sa modlila.“

Tempo rozprávania je u Němcovej určite rozpráv -
kovejšie. Tempo Chalupkovej rozprávky je povied -
kové. No aj keby hneď chcel Chalupka napísať
rozprávkovú poviedku (veď termín „poviedka“ vo
význame „rozprávka“ aj sám používa), alebo aj keby
sa mu táto žánrová koláž podarila celkom nezá -
merne, stal sa malý zázrak: poviedkovosť posilnila
rozprávkovosť.

Aj v rozprávke, ktorú má Němcová, je totiž čosi
nerozprávkové – je to jej ukrutný koniec. Aj keď sa
to priamo nevysloví, vieme že Ľubka zomrie hladom.
Iba za pýchu, a taký krutý trest? pýta sa čitateľ a búri
sa v ňom nielen cit pre spravodlivosť, ale aj cit pre
vyváženú architektúru rozprávky. Tým, že Chalupka
si dal tú prácu a nechal Ľubku zaviniť matkinu smrť,
dosiahol poviedkovými postupmi rozprávkovú rov -
nováhu.

Všetko nasvedčuje, že z ušľachtilých dôvodov náš
veľký bard pravdy raz v živote aj mystifikoval – on
sám bol tou „slepou starenou horno-lehotskou“. Naozaj
poriadne sa obracal Samo Chalupka pri náhrade
ľudovej rozprávky, aby odčinil to, že ju zašantročil. 

A Boh ho za toto pokánie odmenil a dovolil mu
podať dva krásne autorské výkony, ktoré môžeme
pokladať zároveň aj za obohatenie našej romantic -
kej prózy a národopisnej eseje.

292 n 2012

Samo Chalupka Božena Němcová



Pri spracúvaní rodinnej histórie dostal sa mi do
rúk rukopis mojej tety Anny Sumbalovej, rod. Zá-
tureckej „Z mojich spomienok na Trnavu“,1 ktorý
obsahuje aj dva záznamy o stretnutiach členov rodiny
s významným anglickým historikom a priateľom
Slovákov R. W. Setonom-Watsonom. Autorka písala
tieto spomienky na žiadosť svojich detí a vnúčat až
vyše sedemdesiatročná, preto sa môžu vyskytnúť aj
niektoré nepresnosti. Neprinášajú ani podstatné
nové skutočnosti, predsa však môžu byť doplnením
a obohatením prác historikov, ako ich prezentuje
napríklad ostatná vedecká konferencia Sláva šľachet -
ným v roku 2010, venovaná aj tomuto významnému
bádateľovi.2

Anna Sumbalová, vtedy ešte Záturecká (1904 –
1985), pochádza po oboch rodičoch zo známych
slovenských rodín. Jej matka, Viera rod. Dulová, bo-
la najmladšou dcérou Matúša Dulu a Vilmy, rod.
Paulíny-Tóthovej. Jej otec, MUDr. Ján Záturecký, bol
synom Adolfa Petra Zátureckého, učiteľa na evan-
jelických. školách v Liptovskej Sielnici a Brezne,3
ktorý bol aj publicistom, redaktorom a spisovateľom.
Najväčší význam má však jeho zberateľská činnosť,
najmä jeho dodnes neprekonaná zbierka slovenských
prísloví a porekadiel.4

MUDr. Ján Záturecký bol od roku 1903 lekárom
v Trnave a orientoval sa najmä na slovenskú klien-
telu z blízkeho okolia. Rodina Zátureckých sa rých-
lo zapojila do miestneho spoločenského života a po -
stupne aj do politickej činnosti. Jeden z mnohých
nekrológov po pohrebe dr. Zátureckého v r. 1935 (od
r. 1925 bol šéf lekárom Čs. štátnych železníc v Bra -
tislave) hodnotí jeho politickú činnosť takto:

„Do trnavského pobytu patrí aj najčulejšia činnosť
Zátureckého. Trnava bola hodne pomaďarizované
mesto, vtedy ešte aj s dosť veľkým zlomkom Nemcov.
Málo tam bývalo našich ľudí, a menovite inteligen-
tov, hoci Trnava bývala dávno predtým kultúrnym
strediskom slovenského katolíctva. Teraz dvaja evan-
jelici, Ivanka a Záturecký spojili sa s katolíkom
Martinom. Kollárom a vniesli čulý národný život do
udivenej Trnavy, ktorá nebola zvyklá počúvať inteli -
gentov hovoriť po slovensky. Slovenské haleny títo
traja viedli v celom kraji trnavsko-pezinskom a pekná
práca mala aj zaslúžený výsledok: Kollár bol napriek
teroru madeirských poslancov trikrát zvolený za

poslanca, Ivanka raz (v Pezinku). Dr. Záturecký ako
lekár bol hodne známy a populárny pre svoju vľúdnu
dobrosrdečnú povahu, ktorou si získal mnoho ľudí.
Bol zvolený i do stoličného výboru, kde bránil svedo -
mite záujmy slovenských roľníkov.“

Nemožno sa preto čudovať, že Anton Štefánek
priviedol do pohostinnej domácnosti Zátureckých
aj R.W. Setona-Watsona:

„Roku 1906 hľadal na viedenskej univerzite pramene
pre svoje práce o Uhorsku anglický historik R. W. Seton-
-Watson, píšúci pod menom Scotus Viator. Bol obdivova -
teľom Maďarov. Poznal sa tam s ním mladý Anton Šte-
fánek, ktorý ho oboznámil so skutočnou situáciou a vzbudil
v ňom záujem o voľby, ktoré vtedy u nás prebiehali. Tak
sa Scotus Viator ocitol aj v Trnave, kde ho informovali
o národnostnom útlaku Slovákov Milan Ivanka a môj otec.
Navštívil aj Martin a iné mestá. V Martine mu hovoril
o slovenských veciach na spoločnom obede v Národnom
dome Matúš Dula, vtedy miestopredseda Slovenskej národ-
nej strany, ale aj iní národovci. To malo potom za následok
veľké policajné vyšetrovanie v Martine. Scotus Viator
obrátil svoje pôvodné sympatie k Maďarom na Slovákov
a v tom zmysle potom písal svoje knihy a aj konal, keď sa
rozhodovalo o našom mieste v povojnovej Európe. Na ces-
tách po Slovensku (vtedy Hornom Uhorsku) získal mno-
ho poznatkov, ktoré spolu s prameňmi o slovenskej histórii,
hospodárskom a kultúrnom živote, ktoré mu poskytli slo -
venskí vzdelanci, uverejnil v knihe Národnostná otázka
v Uhorsku.

Seton-Watson rád dokladal svoje práce štatistickými
údaj mi. Podobnú metódu použil aj Matúš Dula. V liste
dr. Alojzovi Kolískovi z 12. júna 1914 píše, ako uhorské
úrady začali pohon proti Slovákom v Martine za to, že sa
stýkali so Setonom Watsonom. Žiada Kolíska, aby to ozná -
mil Setonovi-Watsonovi (fotokópia bola odtlačená v Slov.
denníku zo 14. júna 1939, s. 4). Dula podnikal práve ak-
ciu na rozšírenie slovenských škôl. Žiada od Kolíska údaje
„koľko nás Slovákov v Uhorsku, na Morave (na Slovácku
a Valašsku) a v Amerike. Koľké teritóriá obývajú moravskí
Slováci v to počítajúc aj Valachov.“ Prvá svetová vojna
ďalšie kroky M. Dulu a martinských Slovákov už prekazi-
la. Na Scotusa Viatora sa mohli Slováci vo svojej tiesni vždy
obrátiť, aj sa obracali. I keď snáď nie je v ľudských silách
opisovať históriu celkom objektívne, Scotus Viator mal
poctivú snahu podávať ju pravdivo. Patrí mu preto naša
vďaka.“
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Politická činnosť trnavských Slovákov aj návštevy
Setona–Watsona nezostali bez úradnej odozvy.
Uhorské úrady „začali pohon“ nielen proti Martin -
čanom, ale vyšetrovali aj dr. Jána Zátureckého a dr.
Milana Ivanku dokonca zbavili poslaneckého man -
dátu za „údajne poburujúce reči pri voľbách (v skutočnosti
len bránil materčinu a chcel ju presadiť na školách a úra -
doch), Ivanku odsúdili na celý rok štátneho väzenia vo
Vacove a veľkú peňažitú pokutu... Ten proces mal Scotus
Viator vidieť zblízka.“

Problémom sa nevyhli ani rodinní príslušníci dr.
Zátureckého. Jeho druhá dcéra spomína: „... v maďa -
rónskej Trnave mali naši vždy horúcu pôdu pod no-
hami. Pred maminkou si ktosi na ulici aj odpľul
a nazval ju ruskou špiónkou.“5 Preto keď musel dr.
Záturecký narukovať v r. 1914 ako vojenský lekár,
uchýlila sa Viera Záturecká s oboma dcérami do
rodičovského dulovského domu v Martine.

Prvé stretnutie Setona-Watsona s rodinou Zá-
tureckých popísala Anna Sumbalová-Záturecká asi
podľa rozprávania rodičov, prípadne iných členov
rodiny. No pri druhom stretnutí už bola sama hos -
titeľkou anglického historika, ktorý sa liečil u jej
manžela, prof. MUDr. Jaroslava Sumbala.6 Prof.
Sumbal bol prednostom II. internej kliniky v Brati -
slave, v roku 1930 sa stal riadnym profesorom na
Lekárskej fakulte UK a niekoľko funkčných období
bol jej dekanom a prodekanom. Je považovaný za
jedného zo zakladateľov slovenskej kardiológie.

„R. 1929 prišiel Scotus Viator znovu na Slovensko, aby
sa presvedčil, ako sa vyvinuli pomery za 10 rokov po oslo-
bodení. Pri tejto ceste vážnejšie ochorel. Liečil sa na bra -
tislavskej internej klinike, kde ho prednosta prof. dr. Kris-
tián Hynek zveril môjmu manželovi, v tom čase doc. dr.
Jaroslavovi Sumbalovi, ktorý sa pár rokov predtým vrátil
z dvojročného štúdia na kardiologickom ústave v Londýne.
Manželka Setona-Watsona náruživo pestovala hudbu, aj
sám Seton-Watson ju mal rád. Tak aby sme im čakanie

počas rekonvalescencie spríjemnili, pozval ich manžel
k nám na občasné kvarteto. Pani Watsonová hrala prvé
husle, prof. Wiškovsky z krčnej a nosnej kliniky druhé,
manžel čelo a prof. Reinsberg z kožnej basu. Zopakovalo
sa to potom v Piešťanoch na dlhšej Watsonovej rekonva-
lescencii, kam nás všetkých pozval na víkend riaditeľ
kúpeľov Winter.

Scotus Viator dal manželovi svoju knihu Sarajevo, ktorá
práve vtedy (r. 1929) vyšla v českom preklade s týmto ve -
novaním: Na pamiatku siedmich týždňov krajnej láskavosti
a stálej pozornosti v štátnej nemocnici od veľmi vďačného
pacienta R. W. Setona-Watsona. Piešťany, 26. X. 1929.

R. 1931 vydal R. W. Seton-Watson za spolupráce sloven-
ských autorov a za pomoci dr. A. Kolíska zborník Sloven-
sko kedysi a teraz. Z prípravy tejto „slovenskej roboty“
mám na pamiatku od oboch spoločný pozdrav na pohľad -
nici z Londýna. Keď som r. 1946 pri ceste do Anglicka
navštívila pani Watsonovú, povodila ma láskavo po Ox-
forde a Seton-Watson poslal po mne manželovi svoju
inauguračnú prednášku na stolici štúdií v Oxforde s titulom
„Česko-slovensko vo svojom európskom umiestnení“ (Cze -
choslovakia in its European Setting, Oxford 1946, 20 str.).
To bolo posledné stretnutie s naším anglickým priateľom
Slovákov.“

POZNÁMKY:
1 Sumbalová-Záturecká, A.: Z mojich spomienok na 

Trnavu. Bratislava, 1978, 18 rkp. strán.
2 Sláva šľachetným. Zborník z vedeckej konferencie Lipt.

Mikuláš 17. – 18. sept. 2010. Ed.: Juráš, J.
3 Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 2. Ed.:

Uhorskai, P. – Tkáčiková, E., Tranoscius Lipt. Mikuláš
1997, 145.

4 Záturecký, A. P.: Slovenská přísloví, pořekadla 
a úsloví. Praha 1897.

5 Markovičová-Záturecká, V.: Vlastná podobizeň,
Bratislava 1958, 347.

6 Encyklopédia Slovenska V., Hajko, V. a kol., Bratislava
1981, 654.
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Pôvod, čiže príbuzenskú a duchovnú genézu, má
náš jubilant na závidenie: starý otec Ján Pálka – sig-
natár martinského Memoranda národa slovenského
a za kladateľ garbiarstva na Slovensku; stará matka
Darina Jurenková, Myjavčanka – sesternica Milana
Rastislava Štefánika; pokrvní sú aj Svetozár Hurban
Vajanský, lekár Leva N. Tolstého dr. Dušan Mako -
vický, hudobný skladateľ Ján Levoslav Bella, Bohdan
Pavlů, zakladateľ hlasistických Prúdov a veľvyslanec
1. ČSR, strýkova manželka bola dcérou Milana Ho -
džu. Jeho otec JuDr. Karol Pavlů – advokát, význam -
ný odbojár v skupine Justícia, počas 2. svetovej vojny
väznený a zomrel, keď mal jeho syn osem rokov;
matka Ľudmila Pálková-Pavlů bola prvou hlásateľ -
kou slovenského rádiožurnálu. V príbuzenstve mo -
hlo by sa pokračovať, nechceme však riskovať oslá -
vencovu mrzutosť, stačí povedať, že práve takouto
rodinou do života vyslaný nemal počas komunizmu
na ružiach ustlané: matku-vdovu s desaťročným sy -
nom v rámci tzv. akcie B násilne vysťahovali z Bra -
tislavy do Ilanova. Triednym pôvodom biľagovaný,
ale nadaný absolvent Vysokej školy ekonomickej,
odboru národohospodárske plánovanie, stal sa v r.
1972 – 74 riaditeľom závodu Slovšport, ale ako ne -
straník musel zo závodu odísť. V rokoch 1974 – 90
pracoval na technickom zabezpečovaní filmu v slo -
venskej televízii a od roku 1991 pre PPA Controll a.s.

Funkcie? Ocenenia? Od r. 1991 do 1993 a od 1999
do 2003 prezident Združenia podnikateľov a člen
Hospodárskej rady vlády, od r. 1993 viceprezident
Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného
podnikania, od r. 1994 viceprezident Francúzsko-
-slovenskej obchodnej komory, od r. 2004 čestný
prezident Združenia podnikateľov a nositeľ stavov -
ského vyznamenania Za podporu a rozvoj malého
a stredného podnikania – a ďalšie iné, o ktorých ho -
vorí curriculum vitae.

Ešte ocenenia? Stačí povedať, že v roku 2003 do -
stal štátne vyznamenanie prezidenta Slovenskej re-
publiky a v r. 2009 ocenenie takpovediac európske:
od nikoho iného ako prezidenta Francúzskej repub -
liky: Chevalier de L’ordre national du mérite, Rytier
národného rádu za zásluhy.

Homme de mérite teda, zaslúžilý človek ako vravia
Francúzi – možno k nim pridať, že je podporovateľ
a donor záchrany kultúrnych pamiatok v Bratislave,
koncertov komorných orchestrov, výstav výtvarných

umelcov, vedeckých konferencií SAV, podporovateľ
Nadácie proti rasizmu a intolerancii.

Náš sedemdesiatročný zaslúžilec iste vie, že zá -
sluhy a sláva – to je len poľná tráva, najmä na Sloven-
sku a v rodnej cirkvi, ako sa neraz presvedčil. To, čo
ho do takýchto aktivít pohýna, čo ho vedie a v mene
čoho koná, je čosi iné a nepatrí svetu, jeho odmenám
a lacnej priazni: – a je to práve to, čo si pôvodom
a rodinnou výchovou nesie v sebe ako duchovné
a národné dedičstvo, ako záväzok a mravný odkaz
predkov. Toto ho urobilo tým, čím je; ťažko defino -
vateľné, lebo sa dostáva darom, a žije a koná v člo -
veku ako charizma, ktorú s obdivom a úctou sledu-
jú tí, ktorí ho poznajú.

A práve toto ho po Novembri 1989 viedlo do práce
na roli najdedičnejšej: na obnove rodnej Ev. a. v. cirk -
vi, konkrétne bratislavského zboru.

Stal sa jeho dozorcom práve v čase, keď sa mate -
riálne dedičstvo zboru nachádzalo v dezolátnom
stave, o ktoré dokonca pri pasivite a chybách kom-
petentných pomaly, ale isto prichádzal. Podnika -
teľský bystrozrak viedol Ing. Karola Pavlů k zruše-
niu nevýhodnej zmluvy odpredaja budovy ŠUPky,
a pretože nijaká banka pre nesolventnosť nebola
ochotná udeliť zbo ru pôžičku na obnovu obrovskej
budovy bývalej ev. nemocnice, nachádzajúcej sa už-
-už v agonickom spánku – on z vlastnej firmy dal
zboru bezúročnú pôžičku, rovnajúcu sa ničomu
inému ako celoroč nému zisku jeho firmy. Urobil aj
iné veci, tieto sú však najväčšie a pre tých, čo vedia
uprieť aj nos medzi očami, viditeľné a neodškrie -
piteľné.  

Kto sa pamätá na predsmrtný stav tej budovy, na
bezdomovcov, ktorí do nej chodili viac ako spávať,
na programovo ubytovanú paniu s troma psami,
ktorí nevolaných obyvateľov odháňali, kto spočítal
množstvo kontajnerov odpadu najrozličnejšieho
druhu – a sledoval potom heroické úsilie tohto muža
revitalizovať už-už umierajúcu budovu, premeniť jej
rozpadávajúce sa priestory na vzhľadné a kultivo-
vané, cirkevnému zboru prinášajúce výnosné prenáj -
my – od rôznych sociálnych, humanistických, aj cha -
ritatívnych inštitúcií, medzi ktoré patrí neziskový,
ale už existujúci evanjelický vysokoškolský internát
a budúci starobinec – kto si všetko toto spočíta a uve-
domí, neubráni sa obdivu a musí vzdať poklonu to-
mu, kto z nemožného urobil možné, ktorý vzdušnú,
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„nereálnu“ víziu mohutnosťou ta lentu a vitálnou
energiou premenil na viditeľnú, hmatateľnú skutoč -
nosť.

Že takémuto človeku ide v pätách závisť a nevra -
živosť chamtivcov? Na Slovensku bežná, v bratislav -
skom evanjelickom zbore až nekresťanská, až ne -
uveriteľná. Závisť a chamtivosť ľudí, ktorí sa chcú
zmocniť toho, čo on vybudoval; ľahkou cestou ťažiť
z toho, čo stvorila drina a nezištnosť iného. Závisť
a chamtivosť tých, ktorí morálkou a schopnos ťami
stoja hlboko pod ním.

Vzdoruje im zdedenou aristokratickosťou svojho
ducha a mravnou prevahou: vedomím, že to, čo uro-
bil a robí, je spravodlivé a dobré. – Čím iným a čím
väčším môže človek obdarovať sám seba? Čím iným
vôbec a čím väčším môže byť obdarovaný už tu na
zemi?  

JÚLIUS VANOVIČ

TŔNISTÉ CESTY VIERY

MILOŠ KLÁTIK: 
Cestou viery. Iniciatívy
evanjelikov v kultúrnych
dejinách Slovenska
Tranoscius : Liptovský Mikuláš
2011

Kultúrnoduchovný vývin stre-
doeurópskeho priestoru, zložitosť
jeho medzikonfesionálnych, medzi -
kultúrnych, politických, spolo -
čenských, literárnych a jazykových
vzťahov sa najmä v ostatných ro -
koch dostáva čoraz viac do popredia
záujmu historikov. Zároveň sa ne -
ustále vynára aj potreba komplex -
nejšieho spracovania archívnych
materiálov, potreba ich nového pre -
čítania, utriedenia, hľadania vzťa -
hov a súvislostí. Takáto cesta za po -
znaním nielenže otvára tajomné
dvere minulosti, ale má veľký vý -
znam z hľadiska odkrývania rôz -
nych aspektov kultúrnoduchov -
ného myslenia v rámci slovenského
(hornouhorského) i stredoeuróp -
skeho priestoru a napomôže sko -
rigovať, potvrdiť či vyvrátiť mnohé
tradované názory. Knižka Cestou
viery od súčasného generálneho bis -
kupa ev. cirkvi a.v. a vysokoškolské -
ho pedagóga Miloša Klátika, ktorú
vydalo vydavateľstvo Tranoscius, je

prácou, v ktorej sa autor venuje ini-
ciatívam evanjelikov v kultúrnych
dejinách Slovenska. Motiváciu ve -
novať sa otázke účasti evanjelického
spoločenstva a miere jej vkladu do
vývoja kultúrneho života na Slo -
vensku vysvetľuje autor v úvodnej
kapitole. Na viacerých miestach
pripomína pretrvávajúcu nedosta -
točnú pozornosť, ktorá sa venuje
výskumu názorového a organizač -
ného vkladu konfesionálno spolo -
čenského zázemia, ktoré malo
nepochybný vplyv na mnohé činy
jednotlivcov i na celospoločenské
udalosti.

Knižka Cestou viery je rozdelená
na tri časti. V prvej časti nazvanej
Účasť evanjelikov augburského vyzna -
nia na tvorbe kultúrneho dedičstva
Slovenskej republiky autor podáva
stručný prehľad o formovaní a deji -
nách evanjelickej cirkvi na Sloven -
sku pričom využíva nielen množst-
vo dostupnej odbornej literatúry,
ale berie do úvahy aj archívne
materiály a rozličné dokumenty.
V tomto zmysle je aj vhodné, že
ukážky viacerých archívnych doku -
mentov tvoria obrazovú súčasť
knižky. Druhá časť Osobnosti evan-
jelickej cirkvi augsburského vyznania
na Slovensku a ich úloha v dejinách je
súborom prepracovaných predná -
šok, ktoré autor predniesol pri prí -
ležitosti rozličných príležitostných
podujatí. Klátikovi pritom nešlo
o prerozprávanie slovníkových,
 resp. encyklopedických informácií,
ale v súlade so svojím zámerom –
predstaviť celistvosť fungovania
evanjelického spoločenstva – vý -
znamný priestor venuje fenoménu
rodiny a rodinného prostredia.
Upozorňuje, že už od počiatkov
reformácie sa začala formovať ro -
dina predovšetkým ako prostredie
duchovnej výchovy, ako priestor,
v ktorom sa najlepšie dokázala
uplatniť reformačná zásada o ob -
novení cirkvi výlučne na princípoch
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Biblie. V tomto zmysle „dodržia -
vanie biblických rád, odporúčaní
a príkazov pri zakladaní rodín a vý-
chove detí pomáhali v evanjelických
rodinách zakotviť názory reformá-
tora Martina Luthera“. Všeobecne
prijatá zásada o zodpovednosti
rodičov za výchovu detí a zdôraz -
ňovanie potreby pripraviť dieťa na
dospelosť tak, aby svoje povolanie
vykonávalo zodpovedne, aby robilo
česť svojej rodine i celému cirkev -
nému spoločenstvu, stali sa vý -
znamným prostriedkom rozvoja
spoločnosti. Osobitne treba oceniť
Klátikovo poukazovanie na aktivity
evanjelikov z hľadiska jednotlivých
regiónov Slovenska a jeho upozor-
nenie napríklad na formovanie ta -
kých kultúrnych centier v 19. sto -
ročí, akými boli Malohont a Liptov.

V časti Významní evanjelici v rôz -
nych oblastiach kultúry a národných de-
jín a vedy Klátik spracúva portréty
deviatich osobností od Leonarda
Stöckela po Samuela Štefana Osus -
kého, teda od počiatkov reformácie
po 20. storočie. Ide o portréty, v kto -
rých sa okrem základných biogra -
fických faktov dozvedáme o roz -
ličných okolnostiach a podnetoch
týkajúcich sa dobového duchov -
ného a náboženského života. Ako
príklad možno uviesť upozornenie
na dnes už takmer zabudnutý Štú -
rov výklad Evanjelia podľa Matúša
5. kapitola, v ktorom Štúr podčiar -
kuje dôležitosť náboženskej výcho -
vy na školách a jej významu pri for-
movaní životných postojov. Žiadalo
by sa v súvislosti so Štúrom doplniť
aj dôležitosť jeho zástoja pri kon-
cipovaní Evanjelického spevníka.
Štúr totiž v tomto zmysle patril
medzi uznávaných znalcov poetiky
duchovnej poézie a autority pokiaľ
išlo o jej pravovernosť. V súvislosti
s portrétom J. Miloslava Hurbana
Klátik venuje pomerne veľkú po -
zornosť jeho unionistickým bojom
a neskorším patentálnym bojom
a zdôrazňuje, že predovšetkým
v súvislosti s unionistickými sna -
hami išlo z hľadiska ev. cirkvi najmä
o obranu augsburského vyznania.
Možno by sa žiadalo pri Hurbanovi
doplniť aj význam jeho úsilia o za -
kladanie nedeľných škôl, ktoré sú -
viseli nielen so spomínanou dôleži -
tosťou duchovnej výchovy v rodine
a v cirkevnom spoločenstve, ale
zohrávali dôležitú úlohu aj pri pre-
sadzovaní národných myšlienok do
širšieho spoločenstva.

Knižka Miloša Klátika je zaujíma -
vým čítaním. Autor dokázal zhar -
monizovať celý rad faktogra fických
informácií s pútavým roz právaním
príbehu života významného du -
chovného a intelektuálneho spolo -
čenstva počas piatich storočí. V tejto
súvislosti treba pripomenúť, že
v ostatnom čase sa pomerne často
stretávame s úvahami o podobách
tzv. evanjelickej identity, o potrebe
oživiť ju, resp. ju znovuobnoviť.
Nezriedka sa v tomto zmysle obja -
vuje úsilie definovať si základné
znaky tejto identity, a problémy
s ujasnením si týchto znakov sa
ospravedlňujú sekularizáciou sú -
časného sveta, hodnotovou nevy -
váženosťou spoločnosti, nedosta -
točnou živou vierou a pod. Miloš
Klátik vo svojej knižke aj preto jasne
naznačuje, že evanjelická identita sa
rodila v zápase víťazstiev i prehier,
bola posilňovaná ambicióznymi
projektmi i nenaplnenými víziami.
Autor nám zároveň dokazuje, že jej
tvár v historickom čase kreovali
jednotlivé „údy“ tohto spoločen -
stva, pričom ich jasným posolstvom
bol pocit zodpovednosti za vlastné
skutky a zotrvávanie na nepod-
kupných morálnych zásadách.

EVA TKÁČIKOVÁ

AGAPÉ – POHOSTENIE 
Z LÁSKY

Cirkevná kultúra
Slovákov v Maďarsku. 
Ed. Anna Divičanová,
Anna Kováčová 
Výskumný ústav Slovákov 
v Maďarsku, Békešská Čaba 2011

Keď sa nám dostal do rúk nový
zborník našich slovenských dol-
nozemských príbuzných osobnos-
tí o cirkevnej kultúre Slovákov
v Maďarsku, našli sme tam okrem
inšpirujúcich kultúrno-historic -
kých poznatkov a odborných po -
hľadov na osobitosť cirkevnej kul -
túry tamojších Slovákov aj viac
prekvapujúcich a nepoznaných sku -
točností, ktoré v Dolnej zemi tra -
dične existujú až do súčasnosti.
Jednou z nich je práve očarujúce
zoznámenie sa s charakteristickým,
bežne organizovaným AGAPÉ – po-
hostením z lásky v cirkevných zbo -
roch (katolíckych aj evanjelických)
po významných bohoslužbách

a slávnostiach, kde veriacich a hostí
pozdravia a oslovujú osobnosti
farských spoločností (prípadne ob-
darúvajú konfirmandov a vítajú
nových členov) a o pohostenie sa
starajú miestni cirkevníci. Spojenie
tejto cirkevnej udalosti so špeci-
fickým názvom agapé je nádherným
napojením s druhom spoločenskej
lásky – a to isté nám prináša aj tá-
to kniha.

Nový zborník so špeciálnou te -
matikou venovanou širokému kul -
túrnemu obsahu spojenému s kon-
fesionálnou orientáciou sa na
Slovensku objavil začiatkom roka,
vo februári 2012, keď ho prezento-
vali v Bratislave jeho editorky, zná -
me významné osobnosti dolno -
zemského Výskumného ústavu
Slovákov v Maďarsku, kulturolo -
gičky Univ. prof. dr. hab. Anna Di -
vičanová, CSc. a riaditeľka VÚSM
Anna Kováčová, PhD. Samozrejme,
na obsahu zborníka sa zúčastnili
mnohí ďalší známi odborníci (his-
torici, kulturológovia, etnológovia,
slovakisti), napr. Eva Kowalská,
Hana Urbancová, Ondrej Krupa,
Mária Žiláková a ďalší. Zborník sa
charakterizuje ako „prehľad naj -
novších výsledkov bádania v oblasti
cirkevných dejín a sakrálnej ľudovej
cirkevnej kultúry slovenskej men -
šiny v Maďarsku... zborník je prvým
svojho druhu, ktorý reflektuje dáv -
nu minulosť a aj súčasnosť nábo -
ženského života, kultúrne prejavy
spojené s nábožnosťou Slovákov
v Maďarsku v ich historickom prie -
reze“.

Štúdie sú rozdelené v základných
častiach obsahu knihy: Z minulosti
cirkevného života a kultúry, Ľudové
náboženstvo, Zo zápiskov duchovných
a Zo súčasného cirkevného života. Prvá
časť sa týka histórie spojenej s osob -
nosťami Samuela Tešedíka a Joze-
fa Hajnóczyho (E. Kowalská), evan -
jelického ľudového školstva (Z.
Nováková-Plešovská), problémov
etnickej diferenciácie v peštianskom
evanjelickom zbore v prvej polovici
19. storočia (L. Matus), evanjelic -
kého a katolíckeho cirkevného ži -
vota a kultúry v Pešti (A. Kováčová)
a dejín katolíckych Slovákov v Ma -
ďarsku (M. Kmeť). Druhá časť ob -
sahuje cirkevné piesne ako súčasť
tradičného spevu (H. Urbancová),
evanjelické tradičné sviatky Nane -
bovstúpenia Pána a Turíce (O. Kru-
pa), oboznámenie s cirkevnou kul -
túrou mimo kánonu (M. Žiláková),
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zmeny evanjelickej konfirmácie
v Piliši (A. Bíró) a náboženský ži vot
v pilíšskych obciach (M. Pintérová-
-Jurkovičová), aj funkciu Tranoscia
ako rodinnej relikvie (T. Tušková).
Časť s príspevkami kňazov sa venu-
je pamiatke S. Tešedíka staršieho
v Čabe (P. Kováč), a najmä svedectvu
o službe slovenských kňazov (S.
Brtoš, A. Nobíková). Posledná časť
uzaviera zbierku výberom z publiko -
vaných článkov I. Fúzikovej z cirkev -
ného života Slovákov v Maďarsku
a správou I. Halásza o slovenských
evanjelikoch a katolíkoch v New
Yorku.

Kniha eviduje tristoročný cirkev -
ný, historický, spoločenský kontext
kultúry Slovákov v Maďarsku (kto -
rých väčšina sa sťahovala na Dol-
nú zem aj pre náboženské prena -
sledovanie protestantov), najmä
vierovyznanie vo vzťahu k materin-
skému jazyku a dlhodobo použí -
vanej bibličtine, zmeny po vydaní
Tolerančného patentu r. 1781, sna -
hy o vzdelávanie a zachovávanie ma -
terinského jazyka a vzťahy s ostat -
nými národnosťami (Maďarmi,
Nemcami) s výrazným zásahom
najmä kňaza Jána Kollára v Pešti
proti asimilácii a pomaďarčovaniu
Slovákov. Úlohu pri udržiavaní et-
nickej identity zohrávala aj du -
chovná ľudová pieseň a tradičný
spev prechádzajúci v slovenskej mi -
norite viacerými stupňami folk-
lorizácie ako na území Slovenska.
Takisto rôzne zmeny v tradícii
cirkevných sviatkov, obyčajov a zvy -
kov, ako aj dedičstve variantov
ľudových modlitieb, význam Tra-
noscia-spevníka evanjelických Slo -
vákov v rodinnej relikvii, ktorý sa
môže „právom zaradiť medzi diela,
ktoré zohrali významnú úlohu pri
kultivovaní a kodifikovaní identity
Slovákov v Maďarsku“ (T. Tušková,
s. 253). Ak postupne nasledovalo
odumieranie používania slovenčiny,
v poslednom čase po r. 1990 sú nové
aktívne pokusy oživiť slovenské
obrady a slovenčinu. Zaujímavé
zápisky o cirkevnom živote Slová -
kov v Maďarsku v súčasnosti (s
použitím osobitného sarvašského
slovenského nárečia) uvádza farár-
ka A. Nobiková: „A silná žjadosť je
način na to, že čo sa zachránilo cez
veľa sto rokov to ňenahajme zmár -
ňiť po krátkom čase bez cieľu!“
V súčasnosti sa organizujú cirkevné
spevácke skupiny, ekumenické chrá -
mové koncerty, spolupráca s evan-

jelickou cirkvou na Slovensku, a naj -
mä výrazná vedecká aktivita osob-
ností z Výskumného ústavu
Slovákov v Maďarsku, ktorú repre -
zentuje aj táto uvádzaná kniha,
ktorá je príkladom a prezentovaním
uznania významu náboženstva
v živote spoločnosti.

Dlho očakávaná publikácia pred-
viedla mnohé inšpiratívne témy,
ktoré budú určite napomáhať aj
ďalšiemu bádaniu a veríme, že aj
 viacerému porovnávaniu kultúry
Slovákov v Maďarsku s cirkevnou
kultúrou na Slovensku, s ich pre-
pojením, zmenami a vývinom do
súčasnosti. Zaujímavé a významné
prepojenie slovenskej a dolnozem -
skej cirkevnej kultúry ponúka
napríklad stavanie organov brezov -
ským organárom Martinom Šaš -
kom v Poľnom Berinčoku (Mezöbe -
rény), Dioszégu a Békešskej Čabe
v druhej polovici 19. storočia (rodi -
na Šaškovcov pochádzala z mo -
ravskej oblasti, kde po nábožen-
skom prenasledovaní protestantov
prešli na územie Slovenska a usadili
sa v Brezovej pod Bradlom). Po sto
rokoch od postavenia organu v Poľ -
nom Berinčoku farár Emil Koreň
v cirkevnom časopise Evangelikus
Elete v Budapešti 1963 uviedol, že
biskup Jozef Szekacs označil organ
Mezöberénskej cirkvi za najkrajší
a najdokonalejší v Uhorsku a napí -
sal: „Vlastniť toto dielo je poklad,
ktorý pochvalne zveční pamiatku
k obetiam hotových cirkevníkov.
I budúce pokolenie bude naň hrdé
a vďačne sa bude rozpomínať na
tých, ktorí ho vybudovali.“ Orga -
nista v Dioszégu Matej Gerley
v Pešťbudínskych vedomostiach
1867 píše: „Pokým budú velebné
zvuky organu ohlasovať, i meno
Šaškovo pochvalne a s požehnaním
budú spomínať. Živ ho Boh!“ (Uve -
rejnila Oľga Kovačičová-Húsková
v knihe Brezovský staviteľ organov
Martin Šaško, jeho predkovia a po-
tomkovia. Brezová pod Bradlom
2006.)

Príkladom určitého spojenia mô -
žu byť tiež varianty ľudových ar-
chaických modlitieb, uvedené M.
Žilákovou ako katolícke u Slovákov
v Maďarsku, s protestantskou vý-
chodoslovenskou verziou. (Kato -
lícke – zaznamenané približne v 2.
pol. 20. storočia, s. 175): „Ňeďelu
raňičko slunečko vichodzi, Paňinka
Marija sinečka za ručku vodzi. Odvezla
ho do raju na kazeň, tam bul eden zlati

stoliček, za tim zlatim stoličkom sam sin
boži. Pošol tam svati Peter, svati Pál.
Začali jeho žaluvac, banuvac. Ňežalujce
vi mňe, ňebanujce, aľe icce medzi kres -
canu, zoznamce jim že mňe židi lapiľi,
do moji hlavi terňovu korunu biľi, do
odž mu pľuli. Do še budze totu mod -
ľidbečku modľic, ta mu budu rajske
dverka otvorene a pekelne zavarte.“
Protestantská verzia (na Slovensku
zaznamenaná v 50. rokoch od ban-
skobystrického ev. farára M. Mitaľa
pochádzajúceho z východu): „V ňe -
dzeľu rano slunečko vichodzi, Pana Ma -
rija sveho sinečka za ručičku do kostela
vodzi. Ic ti sveti Petre Pavle po tim širim
švece, viučuj ti hluchich, ňemich, ňeve -
domich, tak ťi budu rajske vrata otvo -
rene a pekelne zatvorene.“ Na rozdiel
od katolíckej verzie o Panne Márii
ide o výrazné kresťanské pôsobenie
sv. Pavla.  

Zbierka Cirkevná kultúra Slová -
kov v Maďarsku je výborným obo-
hatením a podnietením bádania
histórie cirkevnej kultúry na Slo -
vensku, ktorej sa až do súčasnosti
venovalo málo záujmu.

ZORA VANOVIČOVÁ   

NAKÚKANIE, 
ALE NIE POVRCHNÉ

MARTIN BÚTORA: 
Skok a kuk
Slovart, Bratislava 2011, 294 s.

Po ročnej odmlke, ktorá uplynu-
la od vydania knihy Druhý dych (Kal -
ligram, 2010) sa slovenskému čita -
teľovi zbierkou Skok a kuk znovu
pripomína sociológ, diplomat a pro -
zaik Martin Bútora. Zbierku po-
zostávajúcu z jedenástich próz tvo-
ria literárne texty, ktoré v minulosti
vyšli časopisecky alebo ako súčasť
iných Bútorových diel (napr. v zbier -
kach Ľahkým perom z r. 1987 a Poso -
lené v Ázii z r. 1990).

Vo všeobecnosti by sa dalo hovo -
riť o dvoch hlavných témach Búto -
rovej zbierky – prvou je problema -
tika partnerských a rodinných
vzťahov, druhou zobrazenie násled-
kov bývalého politického režimu na
psychiku relatívne slobodne žijúce-
ho intelektuála. Zaradenie takto
tematicky odlišných textov do jed-
ného celku sa ukázalo ako správny
krok, najmä vzhľadom na relatívne
veľký rozsah zbierky.
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Už samotná téma úvodnej Banál-
nej poviedky zo zbierky Skok a kuk je
vskutku banálna: manželský pár,
Vlado a Zlatica, trávi s dvomi deťmi
letnú dovolenku na Slovensku.
V nedomácom priestore bez mož -
nosti úniku začínajú škrípať naole-
jované kolieska manželského ste -
reotypu, fungujúceho už len zo
zotrvačnosti. Z kolobehu mali -
cherných hádok dvojicu vytrhne až
správa o pobyte Vladovho otca v ne -
mocnici. Zatiaľ čo Zlatica ostáva
s deťmi na dovolenke, Vlado cestou
do hlavného mesta stretáva stopár -
ku Zuzanu. Tak ako v iných textoch
tejto zbierky, i v Banálnej poviedke je
zrejmá Bútorova záľuba v experi-
mentovaní s fabulou a sujetom. Au-
tor necháva percipientovi možnosť
vlastnej rekonštrukcie deja pro -
stredníctvom úvodných kapitoliek
predstavujúcich každú z postáv
zvlášť. Čitateľ tak nazerá na vznik -
nutú situáciu (i ostatné postavy) cez
optiku muža, ženy i stopárky. Spo -
čiatku nezúčastnený rozprávač sa
mení na komentátora udalostí („Zu -
zuľku necháme začas posedieť si na
lavičke, veď sa naozaj potrebuje trošičku
spamätať“), čo je v kontraste s po -
čiatočným odosobneným spôso -
bom rozprávania. Toto upozor -
ňovanie na proces tvorby textu
a prihováranie sa čitateľovi pôsobí
častokrát rušivo („Uznajte sami, že
teraz musí vypomôcť náhoda, pretože
inak sa ďalej nedostaneme“). Otvorený
koniec bez dopovedania naznače -
ného ponecháva priestor na rôzne
interpretácie. Tento spôsob „ukon -
čenia“ Bútora volí takmer v každej
z próz. Jednotlivé texty tak pôsobia
ako letmá skica, pohľad dovnútra,
rýchle na-kuk-nutie do postavy,
problému alebo situácie, čo však
hodnotím kladne a vnímam to ako
súčasť autorskej stratégie, ktorá sa
objasňuje práve v záverečnej novele
Skok a kuk.

„Už nikdy nezje gumu; nepoletím
s ňou na pohotovosť; otec ju už nikdy
nepovezie v kočíku vyzerať vláčiky;
nikdy jej už tak nezažiaria oči ako pri
hustej kanadskej borovici, ktorú zá -
zrakom zohnali až na Štedrý deň,“
premýšľa Valentín Kamiač v povied -
ke Okno, uvedomujúc si zväčšujúcu
sa priepasť medzi ním a dospieva-
júcou dcérou. Obraz otca, ktorý si
so strachom začal všímať zdanlivé
maličkosti signalizujúce zmenu
v dcérinom správaní, vykresľuje au-
tor jemne, s citom a zmyslom pre

detail: „Vrátila sa vytiahnutá, opálená
nezvyčajným odtieňom, až sa mu vide-
lo, akoby to ani nebola jej pokožka;
a keď si to chcel overiť, keď chcel na -
vyknutým pohybom okúsiť tie čudné
vlasy i kožu, odtiahla sa.“ Spolu s Ba -
nálnou poviedkou, Posolené v Ázii a Zó-
nami patrí Okno do spomínanej
kategórie textov tematicky sa venu-
júcim najmä problematike kreh -
kých vzťahov a malých rodinných
„drám“ (odcudzenie, nezmyselné
ubližovanie, neschopnosť komu -
nikácie, atď.). Problémy s dcérou
a pracovná cesta do Prahy, ktorá
končí trápnym faux-paus, vyvolajú
v Kamiačovi pochybnosti o jeho
spôsobe existencie. Postava si po -
stupne začína uvedomovať uväzne-
nie zaživa v systéme, ktorý pod-
poruje iba „umelé hodnoty“. Text
akoby bol zároveň predprípravou
čitateľa na nasledujúce poviedky,
v ktorých sa autor odkláňa od te -
matiky vzťahov a plynulo prechá -
dza k druhému tematickému okru -
hu, ktorým je vyrovnávanie sa
postáv s politickým systémom,
znemožňujúcim slobodné činy
a uvažovanie. Tragikomicky pôsobí
časť, v ktorej si Kamiač ako bývalý
divadelný herec spomína na výčitky
istého kritika: „Súdruh Kamiač, ne -
mýľte sa, to máte zlé správy, ak máte
správy, že by sa tu malo niečo meniť tak,
ako si to azda vy predstavujete! (...) Vy
sa musíte zmeniť, súdruh Kamiač, vy
sám, a pozor na to, aby to nebolo po
dvanástej...“ Zrkadlo hrdinovi a jeho
„buričstvu“ nastavujú i kolegovia:
„Všetci trčíme v hovne – tak čo sa tváriš,
že ty v ňom nestojíš?“

Vykreslenie výsluchu Štátnej bez -
pečnosti prostredníctvom monolo -
gickej výpovede rozprávača a obete
v jednej osobe (poviedka Šiesty zmy-
sel) dokazuje, že autor vie veľmi
zručne do zdanlivo nepríjemnej
témy zakomponovať aj prvky hu-
moru a irónie. Zobrazovaná sku -
točnosť tak nadobúda nové význa -
mové odtienky a inklinuje skôr ku
grotesknosti ako vážnosti.

Záverečný text diela tvorí novela
Skok a kuk, podľa ktorej dostala ná-
zov celá zbierka. Novela vyšla prvý -
krát v roku 1983 v samizdatovom
vydaní. V oficiálnej podobe sa na
pulty kníhkupectiev dostala až v pr-
vom zväzku knižnej edície Frag-
ment K v roku 1990. Všetky témy
rozvíjané v predchádzajúcich tex-
toch sa v Skok a kuk kumulujú,
prehlbujú a vyúsťujú do umelecky
prepracovaného, uceleného útvaru.
Text má charakter spomienok –
fragmentov, ktoré sa ako nezasta -
viteľný prúd myšlienok vynárajú
v mysli rozprávača. Bútora vykres -
ľuje osudy mladých ľudí študujú -
cich na bratislavskej Filozofickej
fakulte (rozprávač je jedným z nich)
koncom šesťdesiatych rokov 20. sto -
ročia. Tí si v hlavnom meste užíva-
jú študentský život plnými dúška -
mi, debatujúc pritom o posteľných
úspechoch, filozofii a ideáloch.
V uvoľnenej atmosfére tesne pred
augustom ’68 skúšajú, kam až sa dá
zájsť. Opatrne pichajú prstom do
osieho hniezda, plní viery, že aj
drobný náznak kritiky či nespo -
kojnosti možno niečo zmení. Zme-
na síce prichádza, no nie v želanej
podobe. Ucinko, Išenko, Iľanko a im
podobní sú postavení pred voľbu:
sebazáchovne odtiahnuť ruky preč
alebo riskovať pre ideály umrav -
ňujúce bodnutie?

Striedanie reflexívnych častí s od -
ľahčenými, úsmevnými pasážami je
príjemným oživením textu, ktorý by
inak mohol skĺznuť do ukriv-
deného nariekania. Opisy mladíc -
kych úspechov s opačným pohlavím
nie sú samoúčelnou snahou o po -
bavenie, naopak, prispievajú k plas -
tickému zobrazeniu postáv, ktoré je
zvýraznené aj Bútorovou schop -
nosťou priliehavými prívlastkami
charakterizovať svojich protago-
nistov, resp. situácie, v ktorých sa
ocitajú. Napriek množstvu auto -
biografických súvislostí si autor
ponecháva od rozprávača i ostat-
ných postáv odstup a novela si do
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poslednej stránky zachováva vnú -
tornú dynamiku. Záverečné ubez -
pečenie o nenárokovaní si „na pamäť
ani odovzdávanie skúseností, lebo do
všetkého, čo bolo, som schopný naozaj
len nakuknúť“ je azda i tak trochu
nadbytočnou informáciou, na kto -
rú príde vnímavý čitateľ aj sám.

VERONIKA SVORADOVÁ

ESENCIA POÉZIE

Haiku, haiečku, haiku
zelený. Sedemnásťslabič -
ná antológia. 
Zostavil Oleg Pastier 
F.R. & G., Ivanka pri Dunaji
2011.
Mávnutie krídel. 
42 slovenských haiku.
Kol. autorov 
Skalná ruža, Kordíky 2011.

Básnických výberov na slovenskej
literárnej scéne nie je nikdy dosť,
o to vzácnejšia situácia nastane, ak
je vydaná antológia venovaná kon -
krétnej básnickej forme, akou je
práve, u nás stále dosť ojedinelé,
haiku. A o čo výnimočnejšia chvíľa
pre priaznivcov dobrej poézie je to
vtedy, ak takéto výbery vyjdú v jed -
nom roku hneď dva. Haiku, haiečku,
haiku zelený, vydaný pod editorským
drobnohľadom Olega Pastiera, či,
na kvantitu skromnejšie, Mávnutie
krídel predstavujú dva dôležité vy -
davateľské počiny minulého roku,
a hoci je každá z kníh zostavená
 osobito, obe sú opätovným potvr -
dením toho, že poézia je čosi viac.

Oba výbery, nie náhodou, otvá -
rajú texty jedného zo zakladateľov
tejto básnickej formy, japonského
autora Macua Bašó, ktoré pred -
stavujú príklad tradičnej podoby
sedemnásťslabičného haiku (5-7-5
slabík). Na priestore veršov sú pro -
stredníctvom ustálených spojení
slov zväčša reflektované prírodné či
klimatické javy a vzťahy človeka
k týmto javom prírodného sveta,
ktorý býva vypointovaný v záve -
rečnom treťom verši. Starojaponskú
kanonickú podobu haiku dopĺňa či
obmieňa jeho podoba známa zo zá-
padných literatúr, ktoré má omno -
ho rôznorodejšiu podobu a voľné
ponímanie rezonuje i pri výbere tém
či počte slabík.

Úvod knihy Mávnutie krídel
otvára predslov v podobe Bašóovej

básne Žaba, ktorej originálne japon-
ské znenie sprevádzajú a pre našinca
dopĺňajú jej prebásnenia v češtine
(Antonín Líman) a slovenčine (Mi-
la Haugová). Texty knihy sú skrom-
ným výberom haiku básnikov, aký-
mi sú napr. D. Hevier, M. Haugová,
R. Jurolek, J. Zambor či A. On-
drejková a i. Zaujímavú podobu
doslovu knihy dala kompozícia je-
denástich haiku všetkých autorov
antológie, ktorej interpretáciou
možno odhaliť hlboké významy jed-
notlivých veršov a ktorá tak pred-
stavuje poetickú bodku, prináša-
júcu so sebou i akési posolstvo.
Vyznenie jednotlivých textov ako
i celej knihy zvýrazňuje tiež ume -
lecký sprievod maliara a grafika
Jána Kudličku. Naproti tomu pred-
stavuje kvantitatívne nasýtenejší
výber kniha Haiku, haiečku, haiku
zelený (zoznam autorov predstavu-
jú básnické osobnosti ako I. Kad -
lečík, I. Štrpka, K. Chmel, P. Repka
a ďalší), ktorej jednotlivé básnické
texty viac i menej známych autorov
dopĺňajú krátke komentáre kaž -
dého z nich. Sú akýmsi zdôvod-
nením ich postoja k tejto básnickej
forme či odpoveďou na to, prečo
tvoria haiku, aké sú počiatky a prvé
kontakty s ním a pod.

V textoch oboch antológií je už
na prvé čítanie možné zachytiť
charakteristické črty rukopisov ich
tvorcov. Básne sú písané humorne
i triezvo (Štrasser), hravo aj ironicky
(Hevier). Do inej roviny skĺzajú
meditatívne, hĺbavo ladené verše
Haugovej, Zambora či Juroleka:
„Krehučké nebo / v zelenom lístí stro-
mov / jas v hlase detí“ (s. 32, Mávnu-
tie krídel), sebareflexívne vyznieva-
júce písanie Ondrejkovej alebo
zaujímavo vystavané „adresné“ mi -
halkovičovské, šikulovské, strá -
žayovské (...) haiku O. Pastiera. Verše
zdôrazňujúce prírodný svet, jeho
faunu i f lóru, zobrazovaný na po -
zadí cyklov ročných období pri -
bližujú verše azda každého z poetov
či poetiek, napr. A. Repka – Jesen-
né haiku I.: „Pozrite za plot / Vädnúca
červeň ruží / stmieva sa v jeseň“ (s. 132,
Haiku, haiečku, haiku zelený). A ho -
ci tradičný kánon haiku je zacho -
vaný už len málo, rôznorodosť
polôh jednotlivých textov je tak
potvrdením o f lexibilnosti a stálej
aktuálnosti tejto básnickej formy.
Texty oboch výberov sú dotvárané
eufonickými či slovnými hrami –
napr. ako to potvrdzujú Kadlečí -

kove texty Haiku predzimia či
Haiku folklóru – „V kríkoch sa krčia
/ kričiace kŕdle mŕtvych / krídlami
kreslia“ (s. 44, Haiku, haiečku, haiku
zelený); „Padá sňah na dach / aj sa ho
nadrbalo / v noci o pou trach“ (s. 51,
tamtiež). V niektorých prípadoch sa
objavuje aj rýmovaná štruktúra
básní, čo je ale už odklonom od
tradičnej podoby tejto básnickej
formy, no zároveň je to tiež po -
tvrdením skutočnosti, že má svoje
miesto i v súvislostiach súčasnej li -
teratúry.

Haiku svojou strohosťou a úspor -
nosťou akoby predstavovalo akúsi
opozíciu voči reálnemu svetu sú -
časnosti. Asociácie, záblesky, mo -
mentky či zamyslenia, majúce svoju
hĺbku a význam, sú tak aj na skrom-
nom priestore schopné vy tvárať
plnohodnotné básnické obrazy. Ich
zmysel vo svojich slo vách naplno
vystihol v jednej z antológií Rudolf
Jurolek: „akoby to bolo niečo viac ako
báseň, nejaká jej vyššia, špecifickejšia
forma, presne vyvážená miera medzi
mlčaním a hovorením. Niečo, čo
maximalizuje priestor medzi počtom
slov a tým, čo tieto slová zna menajú“ (s.
33, Haiku, haiečku, haiku zelený).

Vydanie dvoch zmieňovaných
básnických výberov bolo, myslím si,
nie zanedbateľným krokom pre ak-
tuálny literárny kontext na Sloven-
sku. A okrem ich hodnotového vý -
znamu pre súčasného čitateľa azda
zaváži i taká pragmatická skutoč -
nosť, akou vo svete, ktorý nepozná
zastavenie, môže byť i časová prí -
stupnosť knihy. A na to, nechať sa
vtiahnuť a pohltiť silou týchto
veršov, stačí ozaj „Len chvíľočka medzi
zatvorením a roztvorením krídel“.

MÁRIA PAVLIGOVÁ

JÁN BEŇO: Vlnenie 
Vydala Matica slovenská, 2011

Prozaik Ján Beňo svojou naj -
novšou knihou, zbierkou jedenás-
tich próz, ktorú nazval Vlnenie, nás
opäť prekvapil. Tentoraz, okrem
 iného, aj odvahou, s akou priniesol
svoju kožu na knižný trh márnosti.
Musím hneď v úvode poznamenať,
že nie je to koža hrošia. Koža jeho
príbehov má niekoľko vrstiev, každá
z nich má svoju farbu, tvar, jazyk.
Napriek tomu, že svoju knihu na -
zval Vlnenie, čo by čitateľovi mohlo
napovedať, že jedenásť príbehov je-
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ho knihy sú krotké a tiché záznamy
dejov, ktoré čas odnáša do zabud -
nutia, čitateľ Beňovej knihy určite
čoskoro príde na to, že Beňove am-
bície siahajú vyššie aj hlbšie zároveň.
Tento zdanlivý paradox a aj iné
zdanlivo nesúrodé, prípadne nezro -
zumiteľné pasáže, na ktoré čitateľ
naďabí v napätej koži príbehov,
začnú mať svoju logiku, až keď si
čitateľ do Beňových rébusov dosadí
pozadie doby, ktorej kontúry sú
pomerne ľahko identifikovateľné
a autorovo curriculum vitae. Po -
tom, za predpokladu, že čitateľ je
aspoň trochu zorientovaný v lite -
ratúre i v slovníku slovenských spi -
sovateľov, bude mať šancu otvoriť
trinástu komnatu Beňovho vlnenia.

Totiž – už dávno som nečítal také
nežné ironické pohladenia, hladké
a hrejivé pasáže, akými Beňo pre -
mieňa zimu života na dotyk teplých
lúčov jarného slnka. Dva domi-
nantné tematické okruhy jeho po -
viedok majú k sebe blízko, sú ako
dve izby zakryté jednou strechou.
Prvý z nich je autorovo účinkovanie
v kultúrnych inštitúciách, druhou
spomienky na jeho už nežijúcich
priateľov a obdivovaných spisova -
teľov.

V úvodnej poviedke Záznamy
v podzemí si vezme na mušku
úradnícky stav z postáv čakateľov
v suteréne budovy ministerstva kul -
túry na ministerského sekretára,
urobí aktérov situačnej komédie.
Zrejme nie náhodou sa jeho sati -
rický príbeh odohráva v podzemí,
tam sa v stave ohrozenia z vážených
a dôležitých úradníkov stávajú „pu -
sipajtáši a mudrlanti“, ako dvoch
z nich nazve jedna z rukojemníkov,
„mladá, nepochopiteľne neprístup -
ná dáma“, ako ju s neskrývaným ob-
divom charakterizuje autor.

Vzápätí v druhej poviedke Mar-
tin a Peter sa nás autor spýta: „Ne -
zdá sa vám, že najväčšmi človeka
olúpi smrť?“ A vovedie nás do údo-
lia smrti. Martin, presnejšie Martin
Piekny, je autorov dočasný pseu -
donym v čase, keď bol spisovateľom
takpovediac v stave zrodu. Martin
Piekny, tak sa volal nemecký vojak,
prvý mŕtvy, ktorého dvanásťročný
chlapec dovtedy videl. „Ukladal si
mŕtvych do pamäti ako školák i ako
študent“, približuje nám ho autor.
Poviedka je úvahou o smrti, o skone
a pominuteľnosti. Smrť nás núti
„hľadieť do seba ako do studne“,
píše Beňo, „prenikať až k prvým

popôrodným zvukom..., aby ma
v niektorý podvečer možno osvietili
slová, aké som od seba nikdy ne -
čakal“. Tieto myšlienky mu vnukla
smrť spisovateľa Petra Ševčoviča, nie
z vlastnej viny nedoštudovaného
medika, syna politického väzňa,
autorovho priateľa. V závere tejto
dojemnej poviedky sa opäť stretá-
vame s úradníckymi „štruktúrami“,
ktoré si nenájdu čas na dôstojnú
rozlúčku s mŕtvym kolegom. „... čo
môže človek z mäsa a krvi očakávať
od štruktúry, vystatujúcej sa boho -
rovnosťou úradu, kancelárskou
prefíkanosťou, bŕŕŕ,“ pýta sa zde-
sený autor.

Poviedka „Za Uhríkom“ rozprá-
va takisto o úradníkovi, bývalom
referentovi bývalého úradu Piepo -
rovi, ktorý mal pocit, že sa mu
zväčšila hlava, čím ako by sa mu
v nej rozmnožili spomienky, „... slo -
vá mu v nej leteli v hlave ako oblaky,“
píše Beňo. A opisuje jeho cestu za
miestnym pytliakom Uhríkom. Be -
ňo s obľubou rozpráva o čudákoch,
ktorých život odstavil na vedľajšiu
koľaj, doviedol do nezvyčajných ži -
votných situácií, láskavo kreuje ich
charaktery a pozorne počúva ich
šťavnatý jazyk, obyčajne v záho -
ráckom nárečí. Jeho dialóg s nimi
miestami má tendenciu čitateľa
rozosmiať, hoci v tomto prípade
príbeh končí tragicky. 

Pieporovi sa zväčší hlava, hrdina
poviedky Obleklo nevie, čo si má
myslieť, preto sa premení na ze -
miak. Obleklo je ďalší z Beňových
zástupných hrdinov v poviedke, in-
špirovanej azda Kafkovou Preme-
nou. Obleklo je však viac o autorovi,
o jeho vyzliekaní z detských šiat,
o – možno doživotnej – traume
z detskej sukničky, kapcov a z oblie -
kania vôbec . „Kedy sa naučí mať na
sebe to, čo treba mať?“ spytuje sa
sám seba Beňov zemiakový človek.
Stretnutie údajne geniálneho spiso -
vateľa s obyčajným človiečikom,
v poviedke Génius a Miško P. je hu-
moreskou, ktorá má zacielené na
sebavedomie a bohorovnosť geniál -
nych starcov. Génius, podľa Beňa,
„... sa už dostal do stavu, keď sa je-
ho život, jeho každodenné žitie
stáva organicky tvorbou...“ a keď
„génius je prvý stupeň nesmr -
teľnosti“.

Ani naozajstní géniovia v Be -
ňovom zvlnenom Vlnení nechýba-
jú. Predovšetkým ten z poviedky
Popod Hamrštíl cez Dubovú. Beňo,

ktorý si v štúdii svetoznámeho
literárneho vedca osvojil myšlienku,
že človek, ktorý sa zhovára sám so
sebou, spája v sebe hovoriaceho
i počúvajúceho, takže jedno indi -
víduum vystupuje ako dve. A keď sa
ide prihovoriť Vincovi – vy iste viete,
ktorého Vinca mám na mysli – povie
mu: „Ja si to upravím tak, že ja som
ja a ty neprítomný, hovorím k tebe
a sám v sebe si môžem vyvolávať,
čo ty hovoríš, čo by si ty povedal na
moje slová.“ A ešte pridá upozor -
nenie: „A teraz budem veľa roz -
právať. Nie ako keď si ty, Vinco,
začal a potom sa nedalo popri tebe
a pri tebe skoro nič povedať.“ Je to
magický rozhovor dvoch priateľov,
životopisné pásmo dvoch spisova -
teľov, rozmarné i bolestivé účto -
vanie s minulosťou. „Čo všetko už
neodvolateľne bolo,“ uvedomuje si
autor. „Zachytiť sa, mať sa čoho
zachytiť. Zostaň chvíľa. Nikam ne -
odchádzaj.“ Do smrti bude vidieť
Vinca, ako len v trenírkach sedí nad
Modrou, ako sa smeje, lebo mu
chutí smiať sa, hoci musí tušiť aj to,
že jeho roky sú spočítané. Vidí ho
tak, cíti ho tak, a bol by rád, keby
aj jeho niekto tak niekedy stvoril,
„keby bol ako Vinco nad Modrou,“
píše vo svojej povesti o Vincovi.

Druhá povesť je o básnikovi, jed-
nom z najvýznamnejších v krajine.
Jej erbom, či materským zna -
mienkom je šípkový ker, národným
umelcom vlastnoručne zasadený do
zeme, v spoločenstve s orechom, so
zvončekmi a divými klincami. Po -
vesť písaná s obdivom, ale i s hor -
kosťou a smútkom nad osudom
onoho legendárneho kra, ktorý au-
tor spáli a tak ho premení na popol,
„čistý ako slzy“. „Kiež z mojej krvi
verš, kiež by tak zaplál ešte, kiež by
tak zasvietil do súmračného času,
jak šípky plné zŕn...“ želá si básnik.
Aj keď už nesvieti do súmračných
čias, predsa len má ten ker šťastie,
že zostane aspoň v názve povied ky
v Beňovom Vlnení.   

Poviedka Miláčik múz je o
autorovom stretnutí s básnikom,
s kto rým sa, súdiac tak podľa jeho
verejného priznania, stretol na ce -
loštátnej recitačnej súťaži v kraj -
skom meste, kde prvý rok učil a kde
sa stal „pobehajom“, totiž „vedú -
cim, ktorý diriguje a vydáva príka -
zy...“ Reč je o Milanovi Kunderovi,
frajerovi, ktorý „pozrel na Oľgu,
spravil to tak telesne, akoby sa už do
nej dobýjal...“ žaluje na neho pobe-
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haj, totiž vedúci, ktorý má na sta -
rosti aj spomenutú Oľgu. Oľga išla
s básnikom, „... mal som úmysel,
podporovaný vypitým vínom, že ju
ešte dnes oslovím, a tak som bez
pozdravu a bez úvodu a aj pre seba
neočakávane vypálil: – Neviete, čo
vás zajtra čaká?“ To ako recitátorku
Oľgu, súťažiacu. Jej gavalier sa jej
okamžite zastal: – Nezdá se vám, že
je to poněkud zbytečná otázka?
Žiarlivý pobehaj udrie umelca po
tvári. Ten povie, „Děkuji šéfe, a opa -
kom dlane tú facku zhodí zo seba
ako odpornú pavučinu.“ „... jeho
hviezda stúpala stále vyššie. Moje
životné trampoty pokračovali. Zo
školy som musel odísť, niekoľko
mesiacov som bol bez zamestna-
nia,“ spomína náš Otelo, totiž au -
tor. „Bola to choroba. Čosi ako
choroba. Svoju mladosť som po -
riadne nestrávil,“ ospravedlňuje sa
dodatočne. Komu? Oľge a či Kun -
derovi?

Poviedky Hľadanie pokladu, So -
lomon Pantelejevič patria do okru -
hu autorovho vyrovnávania sa s ne -
úspešnou kariérou ministerského
úradníka. Tretia z nich, poviedka
Dvaja, je z nich najpozoruhodnej -
šou, aj preto, že je pointou celého
poviedkového súboru. Chudák člo -
vek sa kutre v kontajneri, okolo
chodia ľudia a jeden z nich, „pánko
v dlhom čiernom zvrchníku,“ sa mu
odváži povedať, že je chudák. „Ja že
som chudák?“ naježí sa chudák
a povie: „Ak som ja chudák, tak ty
si zhnitý, zamrznutý sopeľ.“ „Jeden
taký, naozaj známy a významný,
pravdaže spisovateľ,“ spomína Be -
ňo, povedal raz druhému, mlad -
šiemu: - Teba si neváži ani Bednár,
ani mladý Ferko. Mrzí ma, že si taký
chudák, ale nehnevaj sa, väčšinou si
to i ja myslím, ak keď som ti ne -
dávno vybavil nejakú cenu za kniž -
ku, ktorú som ani nečítal...

Po rokoch, na ministerstve, kam
autor prišiel na to, „aby tu po mne
niečo zostalo. Chcem mať výsledky,
na ktorých sa dá stavať,“ povedal
doslova. Raz navštívil barda na cha -
lupe a vypočul si jeho sťažnosti na
to, aký je chudák, keď už ani chodiť
nemôže. „Aký som ja? Akým som
bol podľa teba?“ spýtal sa bard
vedúceho literárneho oddelenia na
ministerstve kultúry.

– Bol si chlap so všetkým dobrým
i horším... Teda dakedy aj ušľachtilý
grobian... A tiež človek, ktorého ces-
ta za vlastným úspechom, nelámala

vari nohy iným. A ak to môžem tak
povedať, vážili si ťa nielen Bednár
a mladý Ferko, ale skutočne mnohí
iní, vážený mŕtvy priateľ... Nepovie
mu, že mnohí o ňom pochybujú
a kydajú na neho, že bol „štátom
živený a udržiavaný kritik“.

A to by mohol byť záver mojej
recenzie, ale nemôžem ju ukončiť
skôr, ako pochválim Beňovu roz -
právačskú virtuozitu, jeho jazyk,
ktorý viac počúvate ako čítate, pri -
čom máte pocit, že sedíte s Beňom
na jeho chalupe, on rozpráva, vy
počúvate a Beňo, len v trenírkach,
sa najskôr potmehúdsky usmieva
a potom sa jeho úsmev premení na
smiech, lebo mu chutí smiať sa, hoci
aj on musí tušiť, že jeho roky sú
spočítané...    

RUDOLF DOBIÁŠ

AGRESIA 
AKO BRATSKÁ POMOC

INVAZE 1968. 
RUSKÝ POHLED 
Editor Josef Pazderka
TORST / Ústav pro studium
totalitních režimů, Praha 2011,
270 s.

Vpád takmer štyristotisícovej
 armády piatich krajín Varšavskej
zmluvy 21. augusta 1968 pozna-
menal nielen moju generáciu, ale
aj ge neráciu mojich rodičov a ge -
neráciu tých, ktorí vyrastali v ro -
koch normalizácie. Jej následky, ak
sa dá uvažovať o charaktere či men-
talite národa, nesieme so sebou
dodnes. O tejto udalosti, čo ju pred-
chádzalo, o spôsobe jej realizovania
existujú desiatky, ba stovky kníh či
už spomienok, vedeckých prác,
štúdií, edícií dokumentov. Ale kni-
ha, ktorá by predstavila ruský
pohľad na tieto udalosti, sa objavi-
la na knižných pultoch len celkom
nedávno. Je to zborník, ktorý edi-
torsky pripravil Josef Pazderka,
český novinár, ktorý pôsobil v ro -
koch 2006 – 2010 ako spravodajca
Českej televízie v Moskve. Tamojší
pobyt mu umožnil nielen urobiť
rozhovory s viacerými aktérmi uda -
lostí roku 1968, ale zároveň doko -
nale sa oboznámiť s témou. Pre
zborník získal dve odborné štúdie
ruských historikov, založené na ar -
chívnych materiáloch, ktoré reflek-
tujú najnovšie poznatky o vývoji
situácie vo vtedajšom Českoslo -

vensku, o činnosti sovietskej am-
basády v Prahe, alebo príslušníkov
KGB.

Josef Pazderka svoju knihu
skromne považuje za psychogram.
Chápe ju ako pokus zachytiť skôr
ruské nálady, emócie a uvažovania
o pražskej jari a jej násilnom konci,
než čisto odbornú prácu. Michail
Romanov z Metropolitnej univer -
zity v Prahe vpád vojsk označuje za
traumu ruskej spoločnosti. V knihe
jeho slovami ho reflektujú prísluš -
níci liberálnej inteligencie, ktorí v
ruskej spoločnosti tvoria margina -
lizovanú menšinu a bývalí vojaci,
reprezentujúci dominantný impe -
riálny pohľad. Kniha okrem úvod-
ného slova editora je rozdelená do
štyroch častí: VOJACI, ARCHÍVY,
NOVINÁRI, SPOLOČNOSŤ.

Sovietska spoločnosť do roku
1968 tiež mala svoje medzníky, kto -
ré spôsobil Chruščovov prejav na
XX. zjazde, pravda o počte obetí
stalinského teroru, o gulagoch, uve -
rejnenie Solženicynovej poviedky
Jeden deň Ivana Denisoviča, brutálne
potlačenie maďarského povstania,
pochybnosti časti liberálnej inteli -
gencie o komunistickom zriadení.
Nástup prvej povojnovej generácie,
ktorá bola plná elánu, chuti meniť
veci okolo seba. Veľká časť zlatej
mládeže sa zhliadla hlavne v kultú -
re. Niektorí mladí však išli ešte ďa -
lej. Sú to neskôr nazvané Živagove
deti, mestská liberálna inteligencia,
ktorá podľa vzoru Pasternakovho
Doktora Živaga túžila vydobyť si
aspoň kúsok osobnej slobody.

Procesy s Josifom Brodským, spi -
sovateľmi Siňavským a Danielom,
prvá nesmelá demonštrácia na pod -
poru uväznených spisovateľov, prvé
petície v ich prospech, ale aj tisíce
listov, ktoré znovu prichádzali do
sovietskych časopisov a žiadali pre
Siňavského a Daniela trest smrti.
Ťaženie proti liberálnej inteligencii
nabralo na intenzite po násilnom
zosadení Chruščova a nástupe Leo -
nida Brežneva do funkcie prvého
tajomníka strany v októbri 1964.
Kniha zachytáva celú vtedajšiu
sovietsku spoločnosť od vojakov,
ktorí prichádzali do Českoslo -
venska v auguste 1968 v tankoch,
novinárov, ktorí sledovali pražskú
jar priamo z Prahy a tajne jej fandili,
až po zmienenú sovietsku liberálnu
inteligenciu a i u nás známu šedú
zónu – umelcov, vedcov i obyčaj -
ných sovietskych občanov.
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V časti „Prišli sme splniť úlohu“
o sovietskych vojakoch a ich po -
hľade na inváziu píše pražský vo-
jenský historik Daniel Povolný. Ma-
puje niektoré dôležité etapy operácie
Dunaj od jej tajnej prípravy na jar
1968, pred pokusom skryť ju ako
cvičenie vojsk Varšavskej zmluvy až
po zapojenie armád ďalších socia -
listických štátov a jej uskutočnenie
v auguste 1968.

Josef Pazderka publikuje svoj
rozhovor s generálom Pavlom Ko -
senkom (ročník 1919), jedným z po -
sledných žijúcich sovietskych veli -
teľov, ktorý stále zastáva názor
„o dobre pripravenej kontrarevolúcii“
a „zásahu, ktorý zachránil svet pred
treťou svetovou vojnou“.

Ďalší rozhovor viedol Josef Paz -
derka s generálom Eduardom Vo -
robjovom (ročník 1938), ktorý v ro -
ku 1968 v hodnosti kapitána so
svojou jednotkou obsadzoval oblasť
Domažlic a v roku 1987 sa vrátil do
Československa ako vrchný veliteľ
sovietskej Strednej skupiny vojsk.
Zúčastnil sa rokovaní o odsune
sovietskych jednotiek z ČSSR a ne -
skôr vstúpil do politického života.
Hovorí, že k zmene svojho názoru
na inváziu dospel  v osemdesiatych
rokoch. Pripomína, že sovietske po -
litické vedenie v roku 1989 inváziu
do Československa verejne odsú -
dilo, označilo vstup za politickú
chybu. K odsunu vojsk poznamenal,
že päťdesiat šesť percent našich vojakov
nemalo v ZSSR kde bývať. Všetci tušili,
že návrat nebude jednoduchý a báli sa
toho, čo príde. Tretí rozhovor Pazder-
ka viedol s výsadkárom Borisom
Šmeljovom, ktorý v roku 2004 pub-
likoval spomienkový text Pražská
jeseň, lyrické zápisky výsadkára.

O psychologických aspektoch
vnímania roku 1968 v okrajových
častiach Ruska píše novinár Leonid
Šinkarov, ktorý bol dopisovateľom
Izvestijí na východnej Sibíri, a čes -
koslovenských udalostí sa dotýka
v Prahe v roku 2009 vydanej spo -
mienkovej knihe „ Všecko jsem skoro
zapomněl“. Šinkarov dospel k záve -
ru, že československé udalosti roku
1968 primäli rad ľudí, aby aspoň
trochu pootvorili oči. Prebúdzať sa
a pretierať si ich začala krajina
o dvadsať rokov neskôr, keď sa jej
synovia začali v zinkových rakvách
vracať z Afganistanu.

V časti ARCHIVY sú dve už spo -
mínané odborné štúdie Oľgy Pav -
lenkovej „Československé udalosti a so-

vietska ambasáda v Prahe v rokoch 1967
– 1968“ a od Nikitu Petrova „KGB
a československá kríza v roku 1968“.

Najpozoruhodnejšia je neinfor -
movanosť sovietskeho veľvyslanec -
tva, ktoré svoje správy získavalo
z okolia Antonína Novotného a po
jeho páde prebralo tézu o “pravi-
covom odklone“, „pravicovom oportu-
nizme a revizionizme“. Autorka si
kladie otázku, prečo medzi veľvy -
slanectvom ZSSR v Prahe a čelnými
predstaviteľmi nového socialistic -
kého kurzu panoval od samého
začiatku neprekonateľný odstup.
Najviac informácií získavali Sovieti
od ideológa Františka Havlíčka.
Podľa Pavlenkovej v sovietskom po -
hľade na československé udalosti
zlom nastal v marci 1968, keď bol
publikovaný Akčný program zalo -
žený na presvedčení, že krajina má
právo vydať sa vlastnou „česko -
slovenskou cestou“ rozvoja socializ-
mu. Nikita Petrov pripomína, že sa
zachoval rad svedectiev o tom, že
Brežnev už od roku 1966 požadoval
od prezidenta Novotného rozmiest -
nenie sovietskych vojsk v Českoslo -
vensku. Novotný však súhlasil len
s rozmiestnením rakiet, čo Brežne-
va iritovalo. 

Pre slovenského čitateľa je zaují -
mavá informácia, že šéf KGB Jurij
Andropov poslal do Československa
zvláštneho vyslanca – dôstojníka
aktívnej zálohy KGB Michaila Sa -
gateljana, ktorý nadviazal kontak-
ty s niektorými vysokými predstavi -
teľmi, najmä s členom ÚV KSČ
námestníkom ministra kultúry
Bohuslavom Chňoupkom. Sagate -
ljan mal s Chňoupkom „dôverné kon-
takty“ a získal od neho „rad tajných
straníckych a vládnych dokumentov“.

V správe sa píše, že Chňoupek ho -
voril so Sagateljanom „o sovietskej
iniciatíve“ otvorene a s „Biľakovým
vedomím“ (s. 136).

V tretej časti zborníka NOVINÁ -
RI je publicista Dimitrij Bjeloševský
autorom textov o osudoch niekto -
rých ruských novinárov v auguste
1968, ktorí pre svoj postoj k invázii
sa zvláštnym lietadlom museli vrátiť
do Sovietskeho zväzu a boli per -
zekvovaní. Zaujímavá je úloha
redakcie časopisu Otázky mieru a so-
cializmu, kde pôsobili mnohí no -
vinári, ktorí neskôr zo hrali aktívnu
úlohu v Gorbačovovej ére.

Josef Pazderka v tejto súvislosti
uverejňuje rozhovor s ruským his-
torikom, disidentom a politikom
Vladimírom Lukinom, ktorý v roku
1990 spoluzakladal ruské liberálne
hnutie Jabloko a bol ruským veľ -
vyslancom v USA. V súčasnosti pô -
sobí ako ruský zmocnenec pre
ľudské práva – ombudsman. O Gor -
bačovových ľuďoch z pražských Dej -
víc píše terajší podpredseda českého
Senátu Petr Pithart.

Štvrtú časť knihy SPOLOČ -
NOSŤ uvádza štúdia českého ru-
sistu Tomáša Glanca „Pozor! Pozor!
Ruská inteligencia a sovietska okupá -
cia“. Dopĺňajú ju Pazderkove rozho -
vory so sovietskymi disidentkami
Ludmilou Alexejevovou a Nataliou
Gorbanevskou.

Kniha je doplnená bohatým fo-
tografickým materiálom od reno -
movaných fotografov Josefa Kou -
delku a Paula Goldsmitha, ktorí
približujú udalosti v Prahe v au-
guste 1968, ale aj od slovenského
amatérskeho fotografa Miroslava
Župníka, zaznamenávajúceho pre-
chod sovietskych vojsk východoslo -
venskou dedinou Klčov 21. augusta
1968. Fotografie Karla Cudlína
dokumentujú odsun sovietskych
vojsk v roku 1991 a česko-kanadskej
fotografky Ivy Zímovej, ktorá pri -
bližuje dnešné Rusko.

Nedá sa mnohé zaujímavosti z re-
cenzovanej knihy na vymedzenom
priestore priblížiť, skôr som chcel
upozorniť, prečo si treba knihu
Invaze 1968. Ruský pohled prečítať.
Nemôžem si však odpustiť pripo -
menúť slová Petra Pitharta, ktoré na
mňa zapôsobili: Česi a Rusi si dnes
málo rozumejú. Takmer vôbec sa o se-
ba nezaujímajú. Máme sklon Rusov
podceňovať. Chceme vidieť Rusko v čo
najhorších farbách, a darí sa nám to.

VOJTECH ČELKO
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SVET PRIŠIEL O KUS 
SVEDOMIA...

Agota Kristofová sa narodila v Maďarsku v roku
1935, ale po vypuknutí maďarského povstania
emigrovala do Švajčiarska, kde medzi inými textami
napísala vo francúzskom jazyku aj svoj prvý úspešný
román Veľký zošit (1986). Jeho voľným pokračovaním
a doplnením do románovej trilógie sú romány Dôkaz
a Tretie klamstvo, ktoré boli vydané v rokoch 1988
a 1991. Agote Kristofovej bol udelený rad cien, medzi
nimi aj švajčiarska literárna cena Gottfieda Kellera
za rok 2001. Písala nielen prózu, ale aj rozhlasové
a divadelné hry, avšak najúdernejším v mojom
vedomí ostane jej prvý Veľký zošit (Velký sešit, Mladá
fronta, 1995; Veľký zošit, Albert Marenčin – Vydava -
teľstvo PT, 2004). Román, ktorý kriesi svedomie, ve-
domie zodpovednosti za chod vecí tohto sveta. Zrazu
je dôležitý každý náš vdych i výdych, gesto i slovo,
čin i prečin...

Veľký zošit je situovaný do času vojny, ale môže ísť
aj o akýkoľvek iný čas a život v ňom, ktorý je
poznamenaný či rozrušovaný vo svojich prirodze -
ných prejavoch krutosťou v nesmierne diferenco -
vanej podobe. Autorské odmietanie totalitných ob-
sahov v literárnom diele i vo svete sa presadzuje
oproti zachovávanému „totalitnému“ výrazu ako
pokusu o reprodukciu skutočnosti podľa pravdy. Ob-
jektívny obraz sveta sa formuje prostredníctvom po -
stupu transkripcie, vedomým odmietaním emotívne-
ho druhu skúseností a poznania, neurčitosti a citu,
preferenciou obrazu získavaného zmyslovým vní-
maním a modelovaného racionálnymi, no životu ne-
prospievajúcimi postupmi. (S)tvorí sa svet, z ktorého
je vyzátvorkovaná náboženská koncepcia, ba i aká -
koľvek nejednoznačná vízia, ilúzia zmeny či nádeje.

Veľký zošit píšu dvaja chlapci, dvojčatá, ktoré v čase
vojny privedie z Veľkého Mesta do Malého Mesta ich
matka, aby sa o deti postarala babička, prezývaná
Čarodejnicou. Nadpriemerne inteligentné dvojčatá
sa v záujme prežitia prispôsobujú nastoleným pod -
mienkam a medzi iným sa učia z otcovho slovníka
a biblie, píšu štylistické cvičenia či slohové úlohy,
pričom si stanovia za cieľ opisovať to, čo je, čo vidia,
počujú a čo robia. Realizujú aj sériu iných cvičení,
cvičenie v žobraní, cvičenie slepoty a hluchoty, hla -
dovania, ale aj cvičenia v krutosti, takže z tematic -
kej línie textu vieme rekonštruovať proces prehod-
nocovania a rozdrobovania morálky súcitu. Dvojčatá
smerujú k uplatňovaniu starozákonnej morálky („lex

talionis“ – zákona odplaty),
pseudomorálky „milosrden-
stva“ (naplnia prosbu o za -
bitie), ba až antimorálky
a stanú sa nepriamymi ot-
covrahmi. Vo svete bez toho
druhého, bez milujúceho
človeka alebo bez Boha sa
presadzuje proces sebapo -
tvrdzovania a deti prijímajú
sudcovskú pozíciu, takže
záchranu zmyslu svojho sve-
ta realizujú pomstychtivým,
pseudomorálnym, ba až
 antimorálnym spôsobom.
Deštruktivita a krutosť sa
stanú produktom pokusu
kontrolovať a ovládnuť
v zmysle „dekomponovaný“
svet. Ani napĺňanie vrodenej
túžby po slobode, obetova -
nie iného (otcovho) ľudské -
ho života v snahe utiecť
z územia po vojne opätovne ovládnutého náhrad -
nými kultmi, neospravedlňuje zvrátenosť obety, strá-
ca na pádnosti a spôsobí existenciálny pád subjektu
či subjektov.

Hodnotovo-estetické zavŕšenie sveta deťmi a ich
sebazavŕšenie znepriepustnením „svojho“ sveta a se-
baznepriepustnením pre nejednoznačné vízie a ilúzie
zmeny sprevádza nielen pokus detí o prijatie pozície
toho, kto všetko zviditeľňuje, hodnotí, ale aj úsilie
o sebapotvrdzovanie a potvrdzovanie „pravdy“ či
jednoznačného poznania. Ocitáme sa vo svete, ktorý
sa rozpadá v „zmysle“ a v ktorom sa zrkadlí autorkin
najvnútornejší pocit tragického vedomia života. Avšak
napriek všetkému kdesi v diaľke, za „hranicami“
príbehu i krajiny, o ktorej je reč, chceme tušiť či
rozpoznať záblesk toho, čo vdychuje zmysel ab -
surdnosti doby a jej situácií, ľudských zlyhaní a pá -
dov, zapierania človeka v človeku. Bratia sa v závere
textu od seba oddeľujú, jeden ostáva v krajine ovlád-
nutej novou ideológiou, druhý z nej zas odchádza,
čo by mohlo vytvoriť príležitosť na rehabilitáciu
schopnosti oneskorenej integrácie vnútra človeka po
čase vojny, na prežívanie vlastných životov – „Ano,
existuje způsob, jak přejít hranici. Poslat někoho napřed.
Jeden z nás bere plátěný pytlík, kráčí v otcových stopách,
potom přejde cez otcovo nehybné tělo a odchází do sousední
země. Ten, co zůstává, se vrací do babiččina domu.“

A zrazu chceme uveriť, že možno prekonať živo-
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tu neprospievajúce hranice v sebe, že možno vystúpiť
zo seba a prostredníctvom (s)vedomia, no predo -
všetkým z citu vzbudiť v sebe nádej na život.

27. júla v roku 2011 zomrela Agota Kristofová,
a svet prišiel o kus svedomia...

BALADA O STROME 
A CHLAPCOVI

SHEL SILVERSTEIN: 
Strom, ktorý dáva 
Preložila Miroslava Gavurová 
Prešov: vydalo OZ Slniečkovo, 2011

Poznám jeden príbeh
a ten je ukrytý v okrúhlom
jablčnom semienku. Zjeme
jablko až po ohryzok a do
dlane nám vypadnú lesklé
semienka. Dlaň ponoríme
do vody, semiačko vyklíči
a zrazu v dlaniach držíme
strom. Poznám aj iný príbeh.
Na hárok papiera alebo na
maliarske plátno namaľu -
jeme jablko. Jablko zožltne
alebo sčervenie, zahryzneme

sa doň pohľadom a potom z neho vylúpneme štrko-
tajúce semená. Tie uložíme do maľovaného hrnčeka,
zasypeme hlinou a zalejeme studničnou vodou.
Semienka vyklíčia a vyrastie z nich jabloňový sad. Do
tretice som si prečítala „čiernobiely“ príbeh z obráz -
kov a slov Shela Silversteina, amerického hudobníka
a spisovateľa nielen pre deti. Silversteinova kniha bo-
la prvýkrát vydaná už v roku 1964 a bola ilustrovaná
autorovými kresbami.

Baladický príbeh o jabloni a jej chlapcovi sa začína
takto: „Bol raz jeden strom... A ten strom si obľúbil malého
chlapca...“ „Udalosť“ stretnutia, formujúcej sa ná -
klonnosti a budovania priateľstva je sprítomnená
prostredníctvom slov a obrazov, ktoré „čierne na
bielom“ potvrdzujú poznanie o dlhodobo upevňo -
vanej, a práve preto ani v čase nehatenej náklonnos-
ti a obetavosti, utvrdzujú nás v presvedčení o tom,
že pravé priateľstvo je vo svojej obetavosti i (se -
ba)obeťou. Jednoduchý tvar stromu – s mohutným
hladkým kmeňom a rozkošatenými konármi, ktoré
sú v čase obťažkané jablkami a ošatené lístím –
vyznieva ako tvar elementárneho druhu živej prírod-
niny, a tá antropomorfizovaná slovom rozprávania
a mohúcna i vznešená na ploche bielej dvojstrany,
ktorú prerastá, zakotvuje príbeh vo svete stálych hod-
nôt. Participuje na jeho vystužovaní nemennosťou
a nepodkupnosťou v myslení a cítení, pretože tam,
kde platia pravé hodnoty, sa nemožno zapredať,
a tak zbagatelizovať „ľudské“ mravné hodnoty a
medzi nimi aj hodnotu priateľstva. Strom ako Človek

dáva neprestajne, nestanovuje „limity“ v obdarúvaní,
jeho oddanosť je bezbrehá a premeriava sa schop -
nosťou sebaobete. Príbeh sa tvorí priraďovaním de-
jových segmentov, jednoduchých výpovedí o spo -
lubytí stromu a chlapca. Chlapec prichádza k stromu
deň čo deň, zbiera listy, teší sa, hrá sa so stromom,
spí v jeho tieni, aby si ho zamiloval. Čas plynie
a v ňom sa premeriava prírodné „trvanie“ stromu
s ľudským bytím, život stromu so životom rastúce-
ho chlapca. Primeriavajú sa a napokon aj konfron-
tujú dve kategorizácie reality aj s repertoárom im
prináležiacich hodnôt. Tá z kategorizácií, ktorá je
zviazaná s jestvovaním stromu v prírodnom svete,
a tá, ktorá je v ľudskom svete poznačená „rukopisom“
(W. Welsch) základných kultúrnych obrazov, ktoré
spoluurčujú, ba aj stigmatizujú naše vnímanie a ko-
nanie. Balada je komponovaná ako zápas dvoch síl
alebo dvoch kategorizácií reality, pričom jedna
z týchto síl sa tragicky rozchádza s tou druhou.

Chlapec rastie, dospieva, prežíva dospelosť a na -
pokon starne. Bytie chlapca sa môže zdať v „čase“
stromu zanedbateľné, no opak je pravdou. Existencia
stromu je pre bytie človeka málo podstatná, takže
ich cesty sa po období chlapčenstva s jeho radosťami
prekrížia v sujete „len“ niekoľkokrát, a to na život-
ných rázcestiach „dynamickej“ postavy „chlapca“.
Chlapec rastie, zaľúbi sa, opustí strom, strom osamie.
Človek vymení bytie za vlastníctvo, radosť za penia -
ze, túžby za pohodlie, zmysel života za jeho ma -
teriálne náhradky. Strom dáva, čo má, jablká, konáre,
kmeň, rozdá sa pre chlapca. „Strom je šťastný... ale nie
naozaj.“ Človek zostarne, život ho premôže, túžby sa
rozplynú, život ich zastrie, no príbeh sa napriek ba -
ladickému zneniu zaokrúhli do svojho konca.
Okyptený strom v podobe pňa ešte poslúži človeku,
zmrzačenému chlapcovi-starcovi, bez detských snov.
A strom je šťastný...

Čas plynie... Vezmeme si farbičky, vyfarbíme „čier -
nobiely“ svet, zahryzneme sa do jeho plánok, vylúp-
neme semienka, premyjeme ich v maľovanom
hrnčeku, načrieme vodu a hlinou zasypané zrná po -
lejeme. Z jari do leta z nich vyklíči zelené krásno,
z klíčkov a opadnutých jabloňových kvetov „pre-
rastie“ do leta, z leta do jesene bude zrieť v zelených
jablkách, aby sa sfarbilo jesennými farbami... Ne -
prestávame vyfarbovať čiernobiele súcno, zahrýzame
sa do jeho kyslých jabĺk, čakáme čas, keď budú
sladnúť na podnebí... Dozrievame alebo starneme?
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RASTÚ V NÁS STROMY

JEAN GIONO: 
Muž, ktorý sadil stromy.
Ilustroval Ľuboslav Paľo 
Preložil Blahoslav Hečko 
2. vydanie. Bratislava: Artforum, 2010. 64 s.

„Ak v tejto práci nieto ani byľky
egoizmu, ak ideál, ktorý touto prá-
cou prežaruje, prýšti z bezpríklad -
nej šľachetnosti, ak je teda absolút -
ne isté, že človek nečaká nijakú
odmenu, ak navyše táto práca za -
nechá vo svete nezmazateľnú pe -
čať, človek sa bez rizika omylu náh -
le ocitne pred nezabudnuteľným
ľudským charakterom.“ (J. Gio -
no). Ak viete ako, môžete vy -
sievať semienka, ak viete ako
a ešte k tomu aj chcete, môžete

sadiť stromy. Stromy rastú až do oblohy, ukazujú
cestu k nedozerným výškam, tam, kde lietajú vtáčatá
a kde je slnko na dosah... Ak budete sadiť stromy deň
čo deň alebo ak budete z potrieb duše a so zápalom
idealistu vykonávať inú prácu, a tak sa vpisovať do
celistvosti Zeme v záujme celistvosti sveta i seba, po-
tom bude zjavné, že ste odmenený nevšedným
charakterom...

Naše cesty sú rôzne, krivolaké i rovné, ľahšie
prekonateľné i nie, avšak nech už je to akokoľvek,
my si ich vyberáme. Volíme si deň čo deň, vždy zno-
va a znova, volíme si vedome i so svedomím či bez
neho. Niektorí si volia jednoznačne a bez omylov,
pretože im to bolo dané a inak konať nemôžu, iní si
tak volia preto, lebo sa v čase poučili, rozpoznali to,
čo je podstatné a dobré. Ďalší si volia cesty bez stro-
mov a stromoradí, volia si svojvôľu bez pevných opôr
morálky a etiky, pretože všetko je dovolené a keď sa
rúbe les, padajú triesky... Sú však aj takí, ktorí sa
zvolia činom, trebárs aj činom sadenia lesa ako tvore-
nia lepšieho sveta. Je ich však nemnoho...

Príbeh o mužovi, ktorý sadil stromy, je jedno -
duchým príbehom doplneným kresbami ceruzou,
kresbami elementárnych a predovšetkým prírodných
skutočností (strom, pustá planina, kameň, dom,
koleso, ovce, kvet, les, motýľ, hniezdo s vajíčkami,
človek, ruky, uzol, prameň, obývaná krajina). Príbeh
rozpráva so štyridsaťročným odstupom v čase jeho
rozprávač, vtedy turista, ktorý sa vydal na cestu po
neznámej horskej planine v starom regióne Prí-
morských Álp. Rozprávanie plynie ako rieka, neod -
bieha od cesty za svojím cieľom, nevylieva sa zo svo-
jho koryta, iba plynie... A príbeh sa začína odvíjať
ako úzka niť „vody“ rozprávania, aby sa rozkrýval
zmysel jej prítomnosti v príbehu, ako aj zmysel
rozprávania. Expresívnejší tón stvárňovania pus-

tatiny bez vody a bez života, vysídlených sídlisk bez
stromov a spevu vtáčat je indíciou, ktorá napovedá,
že problém textu je problémom ľudského zlyhania
či ľahostajnosti, nedostatočného záujmu o to pod -
statné, o vodu v príbehu ľudského života – „Ani po
päťhodinovej chôdzi som vodu nenašiel a nemal som ani
najmenšiu nádej, že ju nájdem. Všade zôkol-vôkol vládol
suchopár, všade rástla tá istá ostrica.“ Príbeh, zauzlený
do nepokoja a obavy, využije princíp podobnosti
a prírodnú sféru konfrontuje s ľudskou, aby sa uká -
zalo a tak i predpovedalo, že obraz stromu v diaľke
je človekom, pastierom ovčieho stáda, teda tým, kto
sa stane epicentrom príbehu muža o mu žovi na
prekrížených cestách ich životov.

Tam, kde sa objaví studňa, objavia sa stromy a ži -
vot, tam, kde sa usídli Človek, objavia sa lesy a spev
vtáčat... Tam sa zauzlia v čase aj osudy ďalších, tých,
ktorí hľadajú pramenistú vodu. Príbeh pokračuje,
málovravný a pokojný človek a jeho človečenstvo sa
odkrýva v práci, v triedení žaluďov, v oddeľovaní do-
brých semien od zlých, v sadení stoviek stromov deň
čo deň, včera, dnes aj zajtra... Tam, kde sa sadia
stromy, rastú lesy, prerastajú až do neba, privolávajú
vtáčatá a rosia trávu a koncentrujú vodu a tvoria
pramene... A takto (s)tvorený živý svet, napĺňajúci sa
v zmysle vďaka práci jedného muža, ktorý sadil stromy,
sa situuje do pozície oproti situácii nehostinnosti
v pustom kraji, kde sa páli drevené uhlie z dreva lesov
a kde sa z priveľkej biedy rodí sebectvo a vymiera
ľudskosť. Zvedavosť muža, turistu, iniciuje proces
pozorovania, dešifrovania zmyslu činnosti pastiera
Elzéarda Bouffiera. Muž v samote desiatky rokov
sadí duby na miesta, ktoré mu nepatria, no napriek
tomu ich chce zalesniť, a tak vzkriesiť kraj k životu.
Symboliku stromu, zviazanú s každoročným znovu -
zrodením a premáhaním smrti, ale i s prepájaním
neba a zeme či s prenášaním životnej sily na ľudskú
sféru, nemožno oddeliť ani od symboliky stromu
života či poznania. Ten totiž nielen v prvom pláne
pripomína, že múdre je sadiť stromy bez účelového
rozpoznávania sféry svojho (materiálneho) záujmu
(myslel si, že pôda patrí obci alebo ľuďom, ktorým na nej
nezáleží...), teda iba z duševných či duchovných
potrieb a chcenia – „Záležalo mu iba na tom, aby čím
starostlivejšie zasadil svojich sto žaluďov.“

Ani prvá svetová vojna nezasiahne do zámeru mu -
ža, ktorý neohrozene sadí stromy a pokračuje v stvo -
riteľskej práci, vodou znovu sa prebúdzajúcich riek
zavlažuje krajinu... A húževnatá práca pokračuje,
zdanlivo samorastúce lesy bujnejú a ich tajomstvo
sa zhmotňuje prácou ľudských rúk; zaiste, ak hod-
notu takéhoto alebo podobného činu zviditeľníme,
ak aj v nás začnú rásť stromy a ich semienka budeme
vysádzať ďalej... Rozprávanie je uzavreté, uzatvára sa
absolútnym riešením jedného ľudského života,
rozriešením príbehu života v naplnení sa jeho zmys-
lu až po okraj.

432 n 2012



Ján Smrek

PUSŤME CAPA DO KAPUSTY

Uznanie Sovietskeho Ruska de iure ešte stále nie je
hotovou vecou. Minister zahraničia dr. Beneš, ktorý
začal túto akciu akoby na vlastnú päsť, vedel si získať
pre svoj plán väčšinu Národného zhromaždenia; ke-
by teda prišlo na hlasovanie, vec je hotová. Hoci opozí-
cia pravidelne hlasuje proti všetkému, za čo hlasuje
koalícia, pri tejto otázke by bola svornosť. Lebo v par-
lamente uznanie Ruska naším štátom zásadne odmie -
tajú iba národní demokrati. Niektoré strany majú
stanovisko dosť indiferentné. Tak Slovenská ľudová
strana nie je ani pro, ani kontra, celá vec ju vraj príliš
nezaujíma.

Toto stanovisko ľudovej strany nemožno považovať
za odôvodnené. Zdá sa, že nepremýšľa dostatočne
o nebezpečenstve komunizmu, ktorý nielenže ohrozu-
je jej vlastné rady, ale ostro stojí i proti jej programu,
ktorý je nacionalistický. Sú si ľudoví politici takí istí
svojou vecou, keď nepočítajú s tým, že v prípade
vstupu ľudovej strany do vlády masy jej voličstva sa
rozdelia? Obávame sa, že také voličstvo, ktoré hla -
sovalo číslom 29 len pre opozičnosť strany, a nie pre
jej slovensko-nacionalistický program, nie je pre stranu
dostatočne spoľahlivé. Také mestá, ako napr. Žilina
alebo Vrútky, kde ľudová strana dosiahla veľmi vysoké
volebné číslo, ešte ani dnes nie sú si načistom so svojou
slovenskosťou. Veľká časť obyvateľov týchto miest je
dedičstvom po maďarských alebo zmaďarizovaných
železničiarskych rodinách a možno sa veľmi často
presvedčiť, že po maďarsky sa v nich nezabudlo.
Človeku je až bolestné, keď sa dostane do takej spo -
ločnosti a prinútený je počúvať, ako matka s dcérou,
sestra s bratom hovoria päť minút po slovensky, desať
minút po maďarsky, a poskytnú tak obraz dvojre -
čových rodín. O národnom povedomí, prirodzene,
nemôže byť ani reči.

Toto je element, ktorý s komunizmom rád koketu-
je. Rád podlieha komunistickým demagógom, z kto -
rých nejakým ideovým programom nemá nič spo -
ločného, ale hľadí na nich sympaticky pre ich
ultrasocialistické zásady a – možno povedať – i pre ich
protištátnosť.

Naše fabrické robotníctvo ešte, bohužiaľ, nemô -
žeme považovať za svoje práve pre tú jeho vlažnosť.
A nemôže s ním počítať ani ľudová strana, hoci by pri
minulých voľbách bola získala jeho pomocou nie -
koľko mandátov. V dnešných pomeroch počítajú
s ním komunisti.

A práve preto nemôže byť ľahostajné nielen nám,
ale ani ľudovej strane, či náš štát uzná soviety de iure,
alebo nie. Už či sa na túto otázku dívame z nášho

slovenského, idealistického stanoviska, alebo zo sta -
noviska materialistického, z ktorých jedno i druhé dá
sa celkom logicky odôvodniť – je tu len ten tretí faktor,
ktorý nám môže byť vodidlom, ak sme v pomykove.

Faktorom týmto je vnútorné nebezpečenstvo, ktoré
nám z uznania Ruska hrozí. Lebo keby sme, dajme to-
mu, i popustili zo zásady, že nemôžeme ako Slovania
uznať vládu despotizmu v Rusku – ktorá má na
svedomí dvadsať miliónov našich ruských bratov – len
preto, aby náš štát získal po stránke hospodárskej,
musíme vidieť, že tieto „hospodárske výhody“ môžu
nám vykopať hrob. Uznanie Ruska prajú si naši Nem-
ci a hlavne komunisti, z ktorých máme v parlamente
už štyridsať poslancov. Tí komunisti, ktorých rečník
sa len nedávno vyhrážal v snemovni ministrovi ná -
rodnej obrany Stříbrnému, že zboľševizujú našu ar-
mádu. A tí Nemci, ktorí sa vyslovili v tom isto našom
sneme, že „strasú cudzie jarmo“. Komunista Haken,
keď sa vyhrážal zboľševizovaním našej armády, dobre
vedel, kto dopomohol i teraz čs. komunistom k štyrid-
siatim mandátom.

V armádach sa veru najlepšie darí podkopná práca,
najmä v našich časoch, keď revolučný duch hýbe celým
kontinentom okrem Ameriky. Česká mládež, študu-
júca i robotnícka, až prekypuje komunizmom a in-
fekcia táto už dávnejšie prenikla i do mladých slo -
venských sŕdc. Máme i my svojich vyznávačov Lenina,
a to v radoch mladých slovenských inteligentov, ktorí
majú slovenské národné povedomie. Komunizmus
týchto neberieme vážne, považujeme ho za mladistvú
afektáciu, ale nájdeme medzi nimi i takých, ktorí mu
zasvätili celé svoje svedomie.

A teraz z „hospodárskych dôvodov“ uznáme Rusko
a nadviažeme s ním diplomatické styky. Dovolíme, aby
si soviety u nás zriadili vyslanectvo a kopu konzulá-
tov, a vybudovali si tak v našom štáte pevnú bázu pre
svoju propagandu. Dáme im možnosť financovať ak-
ciu našich komunistov. Slovom: pustíme si capa do ka-
pusty.

Tu máme rezultát: naše hospodárske výhody mô -
žeme draho zaplatiť. Pri našom dnešnom medziná -
rodnom položení netreba nám mnoho, len také men -
šie vnútorné zemetrasenie, aby sa celá budova mladého
československého „národného“ štátu zrútila na hro -
madu. Číha na nás Maďarsko, na stráži sú Nemci,
Mussolini je falošný – dajme si teraz, hoci len čias -
točne, zboľševizovať armádu a časť občianstva.

Ak sa takto dívame na veci a bojíme sa o náš štát
i slobodu, nemôžeme byť v pochybnostiach, že
Sovietske Rusko nesmieme uznať za nijaké hospodárske
výhody. Dúfame, že i Slovenská ľudová strana, keď ve-
ci dobre uváži, zanechá svoju indiferentnosť k otázke
uznania Ruska de iure.

(Národné noviny, 57, 3. 3. 1926, č. 50, s. 1)
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