Ján Zambor

NIEKOĽKO PÍSMEN NA POCHVALU
KO N Š TA N T Í N OV I C Y R I L OV I
Lebo ktoré miesto sa ukrylo, že by ho neosvietil
stopami svojimi?
KLIMENT

Už prichádzajú, osvecovatelia,
hľa, prichádzajú, osnovatelia!
Na čele s osvieteným vládcom Rastislavom
ich poďme vítať, je deň radosti!
Nesieme knihy v reči z vášho riečiska,
skrz Slovo, svetlo sveta, slepých osvietia,
v ušiach hluchých sa rozhlaholí hlbina.
Nesieme hlaholiku, čo vám požehná
už prvým písmenom,
a to, čo nahé je,
sa zlatým svetlom, zlatým zvukom odeje.
Čas znovuzrodenia, čas deja nad deje!
Svetlo v nás zahasí smäd, hlahol stíši hlad.
Konštantín, dar nad drahé kovy, kamene,
prináša najdrahocennejšie – dar mať rád.
Poslovia svetelného Slova v slovienčine
a slovesnosti Slovienov,
solúnski bratia, prijmite náš chlieb a soľ.
*
Tvorca projektu vtedy neslýchaného.
Filozof razom chápe Rastislavovu
žiadosť o učiteľa v našom jazyku.
Ten sen zrozmerní. Aby nestál na vode,
zostaví abecedu, tvorí preklady
evanjelií, liturgických kníh,
rodí sa Proglas, slovienske písomníctvo.
Muž vcítenia. On, byzantský Grék, rozpozná
potrebu knižnej vzdelanosti Slovienov
v ich vlastnej reči; slovienčinu priblíži
gréčtine, latinčine. Presiahne tým čas
a vstúpi do veľkosti, medzi mená mien.
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S čereňom v čeriacej sa reči v Proglase
objaví v zvukoch hlbšie príbuzenstvo slov
a paronomáziou Slovo – Slovieni
dá nový zmysel bytiu našich praotcov.
V tej básni staré zažiarilo novotou
vo variáciách apoštolov, prorokov.
Hlása vzdanie sa zvieracieho správania.
Zmysel života vidí v našom návrate
k stratenej rajskej Adamovej podobe.
Učí: nie odrezať nos, no pokánie, pôst.
Keď z dobrej sejby rastú vlňavy zbožia,
závistlivci, čo im dobro oči kole,
prospechárski strojcovia priekov, príkorí,
trojjazyčníci, čo chcú nepočujúcich,
čo nedoprajú všetkým dážď, slnko a vzduch,
čo zobrali kľúč, ale sami nevošli,
a tým, čo chceli vstúpiť, zabraňovali,
čierni krákavci, vrhajú sa na obeť.
A odzbrojí ich božská múdrosť jeho viet.
Právo na vlastný jazyk v spore v Benátkach
opodstatňuje východnými národmi
a slovom prvých šíriteľov kresťanstva.
Múdrosť ho, osvecujúceho, osvecovala
na všetkých cestách. V detskom sne si za družku
z dievčeniec vybral oslnivú Sofiu.
A nenadarmo volali ho Filozof.
V Carihrade od ruchu dvora utekal,
od spriadajúcich siete pre výsady, moc,
od postavenia, postupov a pochvál, pôct,
povznesený nad honor, hojnosť, pohodlie,
uťahoval sa do tichého ústrania,
kde, rozjímavec, v odriekavej samote
odriekal prosby, zhováral sa s knihami.
Raz šesť mesiacov hľadali ten tajný kút.
A vyjdúc z odlúčenia, mal čo ponúknuť.
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Nad protivníkmi nevíťazil úskokmi,
podrazmi ani silou, ale zriedkavou
učenosťou a jasnou hĺbkou myslenia.
Jeho dišputy! Argumenty z najhlbších
čistých žriediel! A nedostižná brilantnosť
štýlu! Otázky, čo sú odpoveďami!
Predčasné podujatie! Maximalista!
V danej chvíli to muselo len stroskotať...
Ustúpte, maloverní! Večne strachujúci sa,
neschopní skutku. Choďte z cesty mužovi
silnému duchom! Nežičlivcov premôže,
aj vlastné telo, únavu i chorobu...

Tvoj pevný koráb! My v plavidlách deravých...
V tej záplave slov, ktoré na nás útočia,
v potope, ktorá nezavlaží suchú zem,
Kyrié, Kyrillos, vnuknite nám ozajstné!
Umelé pestré dažde – chabá náhrada.
Na vyprahnutosť zosielajte pravý dážď,
hojný dážď Božích písmen, zúrodňujúci!

K R I VÁ Ň

Pretrvá napriek brutálnemu vyhnaniu
učeníkov a besu pustošiteľov.

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

Pár pergamenov ujde plameňom ich tlám,
zas z písmen vzchádza asketická svetlonosná tvár,
tvár jeho brata a ich nasledovníkov.

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Dnes bratia sú aj do krajiny vpísaní,
do siluet brál, do potokov s bradami
a do kníh svahov, šírych polí pred nami.

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Konštantín v Ríme ochorie, a cítiac už
dych smrti, prijme meno Cyril, mníšsky šat
a uchýli sa do kláštornej samoty,
kde sa zhovára iba s Bohom.
Predsa však
sa stretá s bratom: „Hľa... ja na oranisku
padám,“ hovorí. Dosiaľ v jednom záprahu
ťahali brázdu. Nabáda ho, nech sa sám
pre lásku k nehlučnému miestu, pre Horu
nevzdáva podlžnosti voči úhoru.

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
V každom prípade
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Ten projekt mocou ducha s bratom zaštítia.

Ten odkaz cez Metoda preposiela nám.
A pred odchodom obracia sa k Pánovi,
aby nad stádom, ktorému bol pastierom,
ochranné krídla chvályhodne rozprestrel
a písmená mu zachoval pred rúhačmi.
Pretože, áno, duša zmyslov zbavená,
stratiac zrak, sluch, čuch, chuť, je ako z kameňa
a ako mŕtva je, keď nevie písmená.

Júl 2012

A čím je duša človeka bez knihy kníh?
Bez jej živín len upadáš a živoríš,
stále blúdiaci, nevymotávaš sa z kríz.
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Michaela Jurovská

P OZ E M S K Á KO M É D I A
U M B E RTA E C A A L E B O
M A P OVA N I E T I E Ň A
Od Mena ruže po Pražský cintorín

Foto Peter Procházka

„Svet odsudzuje klamárov, ktorí klamú aj
v malých veciach, a vyzdvihuje básnikov,
ktorí klamú len vo veľkých veciach.“
Umberto Eco, Baudolino
Čerstvý osemdesiatnik Umberto Eco (1932) je jedinečným zjavom v súčasnej nielen talianskej, ale vôbec svetovej literatúre. Suverénny prechod tohto renomovaného
medievalistu a semiológa, filozofa, estetika, historika kultúry, literárneho kritika a esejistu od teórie k praxi, t. j. od
„náučnej“ (vedeckej a odbornej) literatúry k literatúre
„krásnej“, sa udial v zrelom veku (na prahu päťdesiatky)
a nemá vo svetovom meradle obdobu jednak vzhľadom na
umeleckú úroveň Ecových literárnych fikcií, jednak vzhľadom na ich ohlas u čitateľov. Pritom sám Eco bol dlho presvedčený, že nikdy nijaký román nenapíše. Popud prišiel
zvonka v podobe návrhu nemenovaného editora, ktorý si
predsavzal vydávať príbehy vyrozprávané-napísané vedcami a filozofmi. Eco síce tento návrh neprijal, ale príbeh,
čiže román potom napísal, no aj po vydaní Mena ruže
zdôrazňoval, že patrí do tej kategórie teoretikov, ktorí netrpia tým, že nie sú „tvorcovia“. Rozdiel medzi literárnou
teóriou a literárnou praxou totiž pre Eca nespočíva v autorskej netvorivosti a tvorivosti, ale v jednoznačnosti a mnohoznačnosti autorskej výpovede – oproti teoretickému výkladu, pri ktorom sa autor vyhýba „neurčitosti“ a usiluje sa
svoje idey a koncepty presne, teda jednoznačne formulovať
(definovať), román (umelecký text, literárne dielo) je programovo mnohoznačný – autor predkladá príbeh ako problém, ktorého „riešenie“, čiže „výklad“ je v čitateľových
rukách. Inými slovami, opera aperta, otvorené dielo predpokladá pluralitu interpretácií, veď lector in fabula, čitateľ v deji, vníma každú drobnosť, spoluvytvárajúcu celok,
inak, teda po svojom...
Ecove romány sa stali svetovými bestsellermi, na
ktorých si zgustnú – a to je takisto ojedinelé – knižní
fajnšmekri rovnako ako hltači populárnej či zábavnej
literatúry. Inými slovami, priam encyklopedická
erudícia v premyslene a dôsledne štruktúrovanom
literárnom tvare, ktorý sa neštíti ani „nízkych“ foriem románu, aby zaujal čitateľa, sa u Eca ukázala
ako umelecky životodarná (pochopiteľne v spojení
s intuíciou aj fantáziou a s osobnou skúsenostnou
bázou). Platí to v plnom rozsahu na prvé dva Ecove
romány Meno ruže (1980, slov. Adriana Ferenčíková,
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1991) a Foucaultovo kyvadlo (1988, slov. Stanislav
Vallo, 1993) a do značnej miery na Baudolina (2000,
slov. Dagmar Sabolová, 2001) a najnovší Pražský cintorín (2010, slov. Stanislav Vallo, 2011), v ktorých autor svoj mimoriadny kultúrny rozhľad a sčítanosť,
ako aj obdivuhodné nadanie na pastiš (tak ako v maliarstve, napodobovanie starých majstrov je podľa
neho nevyhnutným odrazovým mostíkom k vlastnému písaniu) funkčne využíva na vytváranie fascinujúcich de-mystifikačných románových vízií kľúčových období európskych dejín. O niečo menej to už
platí na Ostrov včerajšieho dňa (1994, slov. Dagmar
Sabolová, 1997) a Tajuplný plameň kráľovnej Loany
(2004, slov. Stanislav Vallo, 2005), keďže v týchto
„slávnostiach opakovania“ (termín z Tajuplného plameňa) Eco miestami nadužíva vlastnú tvorivú metódu a podlieha až akémusi referenčno-citačnému
obžerstvu, ktoré sa mu nie vždy darí nadľahčovať
iróniou (vrátane irónie intertextovej a sebairónie)
a humorom (vrátane humoru čierneho).
SVET, KNIHA, KNIŽNICA
Už z vyššie povedaného vyplýva, že Eco románopisec – presnejšie, aj Eco románopisec – je v prvom
rade knihomoľ, ba knihožrút. To, čo vyznávač gnómickej skratky a poviedky-metafory Jorge Luis Borges, jedna z ústredných osobností svetovej literatúry
dvadsiateho storočia a Ecov učiteľ aj inšpirátor,
zhutní do niekoľkých strán, to Eco knihožravec,
nenásytný zberač a vychutnávač najrozmanitejších
plodov slovesného umenia, od teologických traktátov a filozofických spisov po horory, trilery a komiksy, pohlce, strávi a vyvrhne na plochu niekoľkonásobne rozmernejšiu – všetky románové výtvory
tohto epika rabelaisovského rozmachu majú v origináli okolo šesťsto-sedemsto strán. Už v jeho románovej prvotine Meno ruže sa pred čitateľom otvára
uzavretý svet symbolizovaný stredovekým kláštorom
(benediktínskym opátstvom kdesi na taliansko-rakúskom pomedzí v štrnástom storočí) ako kniha
s obracajúcimi sa a ukladajúcimi stranami, vyvolávajúca asociáciu so záverom Danteho Božskej komédie
(„... vesmír som zrel ľnúť do jedného zväzku, / čo
nám sa zdá byť rozložený v strany...“, Raj, Spev
tridsiaty tretí v pretlmočení Viliama Turčányho). Teda svet ako kniha a kniha ako svet, knihy ako mno3

žiny svetov, knižnica ako množina množín, ako borgesovská labyrintická úschovňa susediacich a súbežných, prekrývajúcich sa a prevrstvujúcich, odložených aj kriesených príbehov, košatiacich sa
a donekonečna rozvetvujúcich individuálnych časopriestorov, zauzľujúcich sa a rozuzľujúcich, paralelne
sa odvíjajúcich aj pretínajúcich osudov. Knižnica ako
pamäť ľudstva, súhrn vedomostí, suma poznania.
Knižnica – svet či svet – knižnica, stvorené rovnako
na to, aby odkrývali, ako na to, aby ukrývali: „Čudujeme sa, ako humanisti v pätnástom storočí vedeli šikovne
nájsť stratené rukopisy. Ale kde ich nachádzali? Predsa
v knižniciach, ktoré slúžili na ukrývanie takisto ako na
nachádzanie“ (De Bibliotheca, 1981).
Knižnica – svet ako nachádzanie strateného, odhaľovanie ukrytého. Ukrytého ako záhadný druhý
diel Aristotelovej Poetiky v Mene ruže, ktorý je venovaný Komédii, čiže smiechu. Smiechu fungujúcemu
ako rozbuška a naháňajúcemu hrôzu všetkým, ktorí
autoritársky vnucujú ľuďom jediný správny „návod
na život“ a rozhodujú o tom, čo je pravda a komu je
určená, a preto sa usilujú „meno smiechu“ zatajiť.
My ľudia totiž jedine nad menami máme moc – „nomina nuda tenemus,“ ako znie posledná veta románu.
V konečnom dôsledku knižnica ako symbol vševedúcosti, to znamená obdarená božským atribútom. Knižnica ako symbol vševedúceho Boha – ako
jeho náhrada vo svete bez Boha, kde v zmysle Chestertonovho výroku niežeby ľudia neverili nič, naopak, kde ľudia veria v hocičo.
Svet ako kniha a kniha ako svet, kniha kníh ako
svet svetov: svet knihy Foucaultovo kyvadlo, ustrojený
na spôsob Knihy, kniha Foucaultovo kyvadlo zostrojená na spôsob židovskej Kabbaly, konkrétne
traktátu zo začiatku nášho letopočtu Sefer Jesirah,
Knihy stvorenia, ktorou bol poznačený hebrejský
ezoterizmus až do osemnásteho storočia a ktorá
vysvetľuje vznik „všetkého, čo bolo stvorené“ a všetkého, „čo treba vyformovať v budúcnosti“ tridsiatimi
dvomi cestami, čiže dvadsiatimi dvomi písmenami
hebrejskej abecedy a desiatimi sefirotmi (číslami či ich
vyžarovaniami). „Veda kombinovania čísel“ je vedou
„očisty srdca“ a „hudbou myslenia“, ako vysvetľuje
vo Foucaultovom kyvadle (v kapitole 5) znalec Tóry
a stúpenec hebrejského ezoterizmu Diotallevi, a „mystická logika, svet písmen a krútňava ich nekonečných
vzájomných obmien je svetom blaženosti“. Vyžaduje však sebaovládanie – treba sa vedieť „zastaviť na
tom tenulinkom rozhraní medzi skúmaním božského Mena a magickými praktikami, manipuláciou,
ktorá mená pretvára na talizman, nástroj ovládnutia prírody“(39), inak hrozí, že namiesto extázy upadneme do delíria.
Svet ako zhmotňujúca sa fikcia, slovo, ktoré sa stáva telom, ako mýtus a metafora, ako ranostredoveká
nestoriánska báj o ríši spravodlivosti a dobra, tá o ríši kňaza Jána v Baudolinovi, ktorá putovaním-rozprá4

vaním hrdinu a jeho družiny nadobúda reálne rozmery, a či naopak, svet ako rad výčinov-zločinov
povyťahovaných z tajných archívov fantázie aj fantázie iných autorov a pretavených do hrôzostrašných
napínavých príbehov, ktoré Simone Simonini v Pražskom cintoríne účelovo „prepisuje“ a mení na skutočnosť.
Svet z odvrátenej strany ako ecovský operačný
terén tajných služieb a utajených siekt, spolkov a organizácií, ktoré sa ho odpradávna usilujú tvarovať
a usmerňovať podľa svojich predstáv, po čom Ecovi
hrdinovia pátrajú a čo odhaľujú (najmä vo Foucaultovom kyvadle) a na čom sa priamo zúčastňujú (čiastočne a v pozitívnom zmysle Baudolino, v plnej miere
a negatívne protagonista Pražského cintorína, nástroj
tieňa a jeho zištný služobník, jeho stelesnenie.
Svet ako kniha a kniha ako svet – hľadanie strateného textu, prvotného rukopisu, správnej mapy, grálu, ktorý by všetko objasnil, usmernil, ozmyslil. Ale
mapa nie je územie, ako upozornil už Alfred Korzybski v Science and sanity v roku 1933 a po ňom Umberto Eco vo Foucaultovom kyvadle v kapitole 83 (a po
ňom Francúz Michel Houellebecq vo svojom najnovšom románe Mapa a územie, La carte et le territoire, 2010, slov. 2011). Jedno je však isté: ak chceš
objaviť Umbilicus, čiže pupok sveta, musíš mapu
správne nasmerovať a podriadiť ju funkcii Kyvadla,
nie naopak. Vždy máš pritom možnosť „zostaviť
priamo mapu na základe dohadov“, napríklad „mikro-makrokozmických súvislostí“, nesmieš však zabúdať, že existujú alternatívne, čiže nesprávne mapy,
kým správna mapa je jedna-jediná! Otázka však znie:
dá sa aj „presnou rekonštrukciou nepravdivého
textu“ objaviť pravda, ako tvrdí jeden z hrdinov Foucaultovho kyvadla? Tak, ako sa o to pokúšajú Ecovi
traja mušketieri (v abecednom poradí Abulafia, Belbo,
Casaubon a Diotallevi, pričom prvým mušketierom
je word processor, čiže počítač pomenovaný podľa stredovekého kabalistu a štvrtým, D’Artagnanom, je
podľa všetkého tretí v poradí a najmladší, rozprávač
Casaubon), keď pátrajú po tajomstve templárov
a ďalších tieňových „pánov sveta“ a lúštia mätúcu písomnú stopu?
Svet ako mnohorakosť jestvujúceho, možného
a predpokladaného a literatúra ako zoskupovanie
odlišných kódov v pluralitnom a mnohostrannom
celku, román „ako otvorená encyklopédia, ako metóda poznávania a najmä ako sieť spájajúca udalosti,
ľudí a veci“, po akom volal v čase Ecových prvých
krokov na pôde románovej fikcie jeho ďalší inšpirátor aj učiteľ Italo Calvino v posmrtne vydaných
Odkazoch tretiemu tisícročiu – Amerických prednáškach
(Lezioni americane – Sei proposte per il prossimo
millennio, 1988, slov. 2000).
Písanie-rozprávanie ako lúštenie tajomstva a vylupovanie podstaty či zmyslu malých i veľkých uda3
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lostí, ako hľadanie ich nite aj hľadanie príčiny, prečo
sa niť v istom okamihu pretrhne, hľadanie uzlov aj
trhlín, aj reťazení v sieti, pokus o spodobenie nekonečne zložitej skutočnosti a postihnutie jej univerzálnych princípov aj vedomie márnosti tohto
pokusu.
Písanie-rozprávanie aj ako výpoveď súčasníka
o pocite z puknutých zrkadiel, z roztrieštených ilúzií
starého sveta.
A či jednoducho písanie-rozprávanie ako autorovo
i čitateľovo potešenie, odkedy si už nik nemôže nahovárať, že literatúra zmení svet, rozprávanie ako číra
radosť z rozprávania – z rozprávania príbehu či príbehov kníh, a nie z rozprávania o každodennej mizérii,
ako zdôraznil Eco už 5. januára 1980 (v deň svojich
narodenín) v spomínanom úvode k Menu ruže.
TIENE PREDKOV
Románopisec Eco dozaista patrí k tým veľkým
spisovateľom dvadsiateho a dvadsiatehoprvého
storočia, ktorí si osvojili, ako hovorí Calvino v eseji
Mnohorakosť, skepticizmus otca moderného románu
Gustava Flauberta spolu s jeho „nekonečnou zvedavosťou na stáročiami nahromadenú sumu ľudských poznatkov“, ibaže na rozdiel od autora Bouvarda a Pécucheta ich „aktívny skepticizmus“ sa spája
„so zmyslom pre stávku a hru“. Eco píše-rozpráva
príbehy kníh, a zároveň kultúrne dejiny nášho svetadielu, a to od stredoveku, ktorý ako medievalista
do hĺbky pozná a ktorý preňho hrá ťažiskovú úlohu
vo vývine európskeho myslenia, takže reaktualizuje
jeho odkaz, až po najsúčasnejšiu súčasnosť s nevyhnutnými presahmi do iných miest aj čias, začínajúc
filiáciami so starovekom. To znamená, že vo svojich
románoch Európu vníma aj zobrazuje ako komplex
antickej, židovskokresťanskej a racionalistickej
tradície s väzbami na celú oblasť Stredomoria a jeho pestrú zmes civilizácií, rás, kultúr a náboženstiev,
a zaznamenáva takisto prepojenie Európy s inými
svetadielmi, kultúrami a civilizáciami: dvanáste
storočie so schizmou východného a západného kresťanstva v Baudolinovi, trináste a štrnáste v Mene ruže
s krízou scholastiky, zvestujúcou nástup renesancie
a racionalizmu, sedemnáste v Ostrove včerajšieho dňa,
presahujúce do storočia osvietenstva, devätnáste zrodené z ideálov Francúzskej revolúcie 1789, ktoré
v praxi vyústili do obludných masakier, sociálnych
revolúcií a koloniálnych vojen, a v dvadsiatom storočí
aj do dvoch svetových vojen a dvoch totalitných režimov, a napokon zinformatizovaný, zglobalizovaný
a skonzumnený dnešok vo Foucaultovom kyvadle (od
prvých počítačov a internetu pospiatky k ranostredovekým križiakom) a v Tajuplnom plameni kráľovnej
Loany (s bleskovými návratmi do obdobia druhej
svetovej vojny aj pred ňou). Nad každým Ecovým
románom sa pritom ako ľahký opar (a niekedy aj ako
ťaživé mračno, napríklad v Pražskom cintoríne) vznášajú tiene predkov – predkov románových protagonistov, či už z „mäsa a krvi“, či utkaných zo snov, ako
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aj predkov autora, tkajúcich tieto sny, čiže jeho
spisovateľských predchodcov a kolegov, známych
i neznámych, vážnych i nevážnych, hodnotných i brakových tvorcov najrôznejších diel a pisateľov najrozmanitejších textov (spoločenských, výchovných,
ľúbostných, dobrodružných, detektívnych, hrôzostrašných a všetkých možných iných foriem románov, cestopisov, filozofických spisov, historických
kroník, politických pamf letov aj podvrhov, ústne
tradovaných povestí a rozprávok atď. atď.), z ktorých
Eco demiurg čerpá, žongluje s ich výtvormi a z ich
útržkov a výlomkov vytvára svojráznu koláž, skladačkový obraz človeka a doby.
Už v románovom debute Meno ruže sa vydal cestou postmodernistickej recyklácie použitých obrazov v novom kontexte, ktorý mení ich význam, a jeho literárna hra v znamení dvojitého kódovania,
intertextuality a metanaratívnosti napokon v poslednom období vyústila do priamej či nepriamej apoteózy populárnych umeleckých (nielen literárnych)
žánrov a foriem – akoby Eca románopisca strhávala
čoraz mohutnejšia vlna popkultúry, ktorá sa dnes
mení na celosvetové cunami! Platí to na jeho posledný román, ale najviac na predposledný, na Tajuplný
plameň kráľovnej Loany. Protagonista tohto Ecovho
románu, šesťdesiatnik Yambo sa po prvej mozgovej
porážke ocitne v situácii, keď mu „pamäť jedinca“,
pamäť emocionálna, vizuálna zlyhá na rozdiel od
pamäti druhu (ľudstva), pamäti sémantickej, verbálnej, a tak v poznávacej druhej časti, príznačne
nazvanej Papierová pamäť, a v sebapoznávacej tretej
časti sa podujíma na retrospektívnu púť obdobím,
z ktorého pochádzajú všetky jeho neskoršie fantazmy a traumy, ale aj túžby a rozkoše – odkrýva
vonkajšie okolnosti i vnútorné pohnútky a motívy
osvetľujúce prvých a rozhodujúcich šestnásť rokov
jeho života. Ecovo hľadanie strateného času, v ktorom
rozprávač a hlavná postava splýva s autorom, prebieha síce pod priznaným patronátom Marcela
Prousta s jeho synestéziou rozpamätávania-spomí5

nania a pod nepriznaným patronátom ďalšieho
Francúza Georgea Pereca, autora Vecí (Les Choses,
1965, slov. 1976) „hyperrománu“ Život návod (La Vie
Mode d’emploi, 1978) či esejí Prieskum priestoru (Espèces
d’Espaces, 1974, slov. 1992), systematicky používajúceho siahodlhé súpisy aj podrobné opisy predmetov a ľudských činností (vrátane prerozprávania
obsahu najrozličnejších písomných a obrazových
výtvorov) na odkrývanie nových a nových, a čoraz
znepokojivejších vrstiev a aspektov navonok banálnej každodennosti (nie náhodou sa jedna z posledných Ecových teoretických prác perecovsky volá
Závrat zo zoznamu, Vertigine della lista), ale rekonštrukcia minulosti pomocou „dobovej dokumentácie“ sa napokon zvrháva na povodeň recyklovaných
detailov. Súkolesie melie naprázdno a odhaľuje iba
prázdnotu v protagonistovej hlave prepchatej slovami a obrazmi, znovunachádzanie času minulého sa
mení z namáhavého dolovania v pamäti na nekontrolované blúdenie dookola v jej bludisku. Inak
povedané, všetko to hromadenie (a opis-prepis kníh,
učebníc, slohových prác, básnických pokusov, novinových článkov, listov a takisto zvukových a obrazových dokumentov doby ako šlágre, gramofónové
nahrávky, rozhlasové programy, divadelné hry, filmy,
módne či ženské časopisy, známky, fotografie, plagáty, sväté obrázky, reklamy a predovšetkým Ecom nadovšetko milované komiksy) vyúsťuje len do skľučujúcej hypotetickej predstavy šesťdesiatročného
muža o desaťročnom chlapcovi. Hra na príbehy
v príbehu je však aj hrou s brakom a gýčom, či už
v súvislosti s popkultúrou prenikajúcou do Talianska z USA alebo s národno-ľudovými ideologickými,
politickými aj kultúrnymi klišé za vlády fašistov,
ktoré sú pre nás, čo sme zažili vymývanie mozgov za
inej totality, zaujímavé len do istej miery ako analógia (slohy o Mussolinim, školské učebnice, heslá
atď.). Keď hlavná postava-rozprávač dostane druhú
porážku a upadne do kómy (kóma ako predpeklie
a konečná situácia), nastáva proces opačný – život sa
Yambovi javí ako nepretržité spomínanie bez telesných vnemov, keď každá spontánne vyvretá, nekontrolovaná spomienka, týkajúca sa výlučne detstva
a puberty, sa odohráva tu a teraz, vynára sa zvnútra,
z „maternicovej hmly“ v labyrintickom spánku a je
prežívaním v kruhu či v špirále už predtým spomínaných kľúčových príhod a udalostí, krúžiacich
okolo tematických jadier ako smrť, Boh, sex, láska,
vojna, až napokon v závratnom estetickom i intelektuálnom mišmaši splynie pacientovo precitnutie, čiže
druhé narodenie s nastávajúcou smrťou, celkom
v zmysle citovanej detskej rozprávky o pánu Palim.
Život je len sen, ako vraví Calderón de la Barca, a Ja je
niekto iný, ako tvrdí Rimbaud – a fiktívna kráľovná
Loana z detského komiksu so svojím tajuplným
plameňom sa mení na symbolickú opatrovníčku
ohňa znovuzrodenia...
Pravda, z iného zorného uhla – z hľadiska zachytenia vonkajšieho sveta – môže sa tento Ecov román javiť
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ako literárne dôkladný a dôsledný. Podobne je to
s Ostrovom včerajšieho dňa, situovanom do storočia
libertínov, preciózok a racionalistov, ktoré bolo aj
storočím prísne utajovaných plavieb európskych
námorných veľmocí k protinožcom s cieľom nájsť
fixný bod, nultý poludník, a tak ovládnuť svetové
moria. Z čitateľského hľadiska priveľmi rozvláčny
a redundantný román je presným odrazom aj výrazom manierizmu a filozofickej špekulatívnosti danej
doby a Eco v ňom premyslene aplikuje jej nesmierne
vyumelkovanú slovnú ekvilibristiku a zároveň využíva aj extatickú barokovú obraznosť vrátane čiastkových vízií rozkladu a smrti.
ROMÁN AKO PALIMPSEST
Zákruty a pasce Ecovho postmodernistického
dvojitého kódovania odhaľuje čitateľ postupne, čo
súvisí aj s tým, že Eco poníma román ako palimpsest:
nie ako rozprávanie o ľuďoch a udalostiach, lež ako
prerozprávanie ich príbehov či ich priebehu na
základe často už takmer nečitateľnej „pôvodiny“, nájdeného rukopisu, prípadne jeho prekladu či referencií
o pôvodnom texte či o jeho preklade v inom diele
alebo iných dielach. Už v autorskom úvode k svojej
románovej prvotine, príznačne nazvanom Prirodzene,
že rukopis, vydáva román Meno ruže za svoj, teda taliansky preklad francúzskeho prekladu starého
rukopisu v latinčine od benediktínskeho mnícha zo
štrnásteho storočia a rozpisuje sa o zložitom pátraní
po origináli a jeho vydaniach či vydaniach jeho
prekladov. V Ostrove včerajšieho dňa dáva mladému
talianskemu šľachticovi Robertovi de la Grive na lodi Dafné, ktorá stroskotala pri Šalamúnových ostrovoch, do ruky brko, nech píše román o svojom zlom
dvojníkovi či fiktívnom dvojčati-bratovi Ferrantem
a o milovanej Lilii a týmto náhradným, vymysleným
životom kompenzuje svoje bezútešné položenie,
pričom je pre Ecovu metódu príznačné, že takmer
nečitateľné zápisky stroskotanca sa nájdu až po
troch storočiach a hrdinov „román“, vznikajúci pred
čitateľovými očami, sa hmýri často anachronickými
ponáškami na Rabelaisovho Gargantua a Pantagruela, Swiftovho Gullivera, Defoeovho Robinsona či Voltairovho Candida. V Baudolinovi najprv rovnomenný
hrdina „príbeh svojho života“ zachytáva na starom
pergamene („Zdalo sa mi, akoby som žil len preto,
aby som večer mohol rozprávať, čo sa mi cez deň stalo,“ kapitola 2), ktorý ho všade sprevádza (na cisársky
dvor jeho adoptívneho otca, cisára Svätej ríše rímskej
Fridricha II. Barbarossu, v Nemecku i v Taliansku,
na štúdiách v Paríži, na tretej križiackej výprave do
Jeruzalema), ale keď pri úteku z legendárnej ríše
kňaza Jána zápisky stratí („Bolo to ako stratiť celý
svoj život“), svoj príbeh-príbehy spätne rekonštruuje-rozpráva byzantskému historikovi a kronikárovi
menom Niketas Choniates vrátane vlastnej verzie
o cisárovej smrti, ktorá sa odlišuje od legendy, ale
neprotirečí jej. S Foucaultovým kyvadlom, ktoré je
z istého hľadiska kolážou-montážou príbehov-tex3
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tov o tajnom pláne na ovládnutie sveta, povkladaných do seba a navzájom sa zrkadliacich v bezodnej
priepasti času (túto hĺbkovú techniku „spriepastnenia“, fr. mise en abîme, obľuboval už André Gide
a po ňom Perec), bezprostredne súvisí Pražský cintorín, ktorého tému ohlasujú v Kyvadle intertextové
odkazy (na list kapitána Simoniniho abbému Barruelovi z roku 1882 o slobodomurároch, židoch
a jezuitoch, na Protokoly sionských mudrcov, ba aj na
pražský cintorín v kapitolách 91 až 95). Hrdina či skôr
antihrdina posledného Ecovho románu, piemontský
notár usadený v Paríži („Od malička som sa, ako
každý Piemonťan, cítil skôr Francúz ako Talian. Preto Francúzov nemôžem ani vystáť,“ kapitola 4) svojimi podvrhmi pretvára aj dotvára niektoré historické
udalosti a hnutia devätnásteho storočia, či už talianske Risorgimento (stroskotanie lode garibaldiovcov s intendantom, skvelým spisovateľom Ippolitom Nievom na palube a s tajnými dokumentmi
vlasteneckej Výpravy tisícich na Sicíliu v roku 1860),
či krvavo rozdrvenú Parížsku komúnu, či donekonečna sa vlečúcu Dreyfusovu aféru s mnohými zauzleniami a falošnými stopami. Pri svojich falzifikáciách a machináciách sa tento diablov advokát
opiera jednak o výplody pokútnych škrabákov a perohryzov, ako aj politických, sociálnych a náboženských fantastov, jednak o fantasticko- a dobrodružno-historické romány renomovaných autorov,
Balzaca, Dumasa staršieho, ale aj Victora Huga a najmä ich „poklesnutého“ pravzoru menom Eugène
Sue, ktorý svoje desaťzväzkové dobové bestsellery
ako Tajomstvá Paríža (1842-43) či Večný Žid (1844-45),
súvisiaci s problematikou antisemitizmu a sionizmu tematizovanou v Pražskom cintoríne, uverejňoval
najprv formou románu na pokračovanie v novinách.
V tejto súvislosti, t. j. v súvislosti s postmodernistickým estetickým zrovnoprávňovaním vysokého a nízkeho nezaškodí zacitovať kacírsky názor z roku 1862
– pre francúzskeho kritika, básnika aj prozaika Barbeya d’Aurevilly „len vďaka štýlu je Hugo čímsi viac
ako imitátorom Eugčna Sua“ (myslí sa tu, pochopiteľne, Hugo autor Bedárov, Chrámu Matky Božej v Paríži či Muža, ktorý sa smeje, a nie Jesenného lístia či Legendy vekov).
U Eca teda nikdy nejde o „jednoduchú konštrukciu“ (napísanie, vyrozprávanie) príbehu-príbehov, lež
o ich rekonštrukciu na základe bezmenných či „autorizovaných“ zápiskov (respektíve na základe ich
ústneho podania), obsahujúcich celý rad ďalších
textových prameňov a textologických odkazov, čiže
vždy ide o interpretáciu ako zrkadlenie a znásobovanie odrazu-obrazu, ako viacnásobné pretváranie
faktického a potenciálneho, existujúceho a virtuálneho, pretože „vo veľkých dejinách sa môžu prispôsobiť malé pravdy, aby väčšmi vynikla veľká pravda“
a úlohou „kronikára“ je „vyrozprávať pravdivé dejiny, a nie malý príbeh“ (Baudolino, kapitola 40).
Rekonštrukcia namiesto konštrukcie je zároveň dekonštrukciou, vedomým, často sebaironickým odha3
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ľovaním autorových (pisateľových, rozprávačových)
vlastných postupov, pochybností, ťažkostí aj možností: každý Ecov román je zároveň úvahou o románe, príležitosťou, ako odhaliť na druhom naratívnom stupni okolnosti vzniku diela aj problémy
vynárajúce sa pri jeho zaznamenávaní. Treba však
povedať aj to, že autorská (seba)demystifikácia je
zároveň mystifikáciou – onou hrou na skrývačku,
hrou s čitateľom, jeho zavádzaním, zvádzaním aj
odvádzaním na nesprávne chodníčky, pričom ako
čitatelia nikdy nie sme si istí, či sa dostaneme na
správnu cestu – a už vonkoncom nie tým, či dôjdeme
do cieľa, a nie iba k ďalšiemu z ukazovateľov smeru.
Eco tak s pasiou, hravo a vynachádzavo rozvíja
jednu z konštánt svojej románovej tvorby, literárnu
autoreflexiu či metanaratívnosť, ktorá je zároveň konštantou modernej i postmodernej svetovej prózy.
Prichádza s novým variantom románu s tajomstvom
a zároveň historického románu, teda s čímsi ako s historickou detektívkou (a či s detektívkou kultúrnohistorickou?), nastoľujúcou otázku „čítania“ aj „písania“
malých aj veľkých dejín človeka, ich nejednoznačnosti a preto unikavosti, ich kuriózneho opakovania
a zrkadlenia, zdanlivej náhodnosti aj desivej účelovosti, pragmatickosti. Otázka zmyslu a smerovania
histórie je u Eca románopisca vždy aj otázkou jej filozofickej a umeleckej interpretácie – vzťahu medzi
historickým faktom a literárnou fikciou, medzi vecou a znakom, medzi pomenovaným a pomenujúcim, označeným a označujúcim, ktorý je vlastnou
doménou Eca semiológa.
ROZPRÁVAČ NEPOZNÁ NEVINNOSŤ
Vzhľadom na Ecovo chápanie románu je len logické, že jeho hrdinovia bez ohľadu na dobovú zakotvenosť sú napospol ľudia „od pera“ (husieho brka,
písacieho stroja, počítača...). Nie sú to však nijakí
školometi ani suchári, ale osvietení vzdelanci a profesionálni zvedavci, triezvo uvažujúci aj vášnivo bádajúci, zabávajúci sa aj mystifikujúci intelektuáli,
čosi ako duchovní dobrodruhovia, na jednej strane
zaštítení pred „skutočným životom“ či „realitou života“ hradbou popísaných a vytlačených zväzkov, na
druhej strane práve vďaka týmto zväzkom a svojmu
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nadhľadu schopní rozplietať spleť záhad, vykonaných či zamýšľaných, reálnych aj virtuálnych činov
a zločinov a snovať nové a nové interpretačné siete,
tkať novú a novú pavučinu hypotéz a paradoxov, otázok a zdanlivých odpovedí, do ktorej sa Ecov čitateľ
zamotáva – a s pôžitkom, keďže u Eca je kódovanie
a dekódovanie nielen poučné, ale aj zábavné, srší humorom a iróniou a niekedy aj sarkazmom, ktorými
autor vyvažuje drsnú pravdivosť či neúprosnú jasnozrivosť svojich románových vízií. Slobodomyseľný
františkánsky guru Viliam z Baskervillu v Mene ruže
s učenlivým žiakom, benediktínom Adsom, nebezpečne zvedaví, bystrí a duchaplní redaktori milánskeho vydavateľstva s mladým historikom templárskeho rádu v Kyvadle, kníhkupec-antikvár, bibliofil
a bibliograf Yambo v Loane, pisár Baudolino z rovnomenného románu, plebejec s výnimočným jazykovým aj literárnym talentom, nešťastný stroskotanec a zaľúbenec z Ostrova včerajšieho dňa, všetci títo
viac-menej pozitívni, sympatickí, ba fascinujúci
hrdinovia či hrdinovia-rozprávači sú autorovými alter
ego. Ovládajú rétoriku, čiže „umenie pekne povedať
to, čím si nie sme istí, či je to pravda“, a podaktorí aj
poéziu, čiže „vymýšľanie krásnych lží“, vyznačujú sa
širokým registrom polôh a podôb a zväčša aj širokou
farebnou škálou, pričom farbu menia podľa prostredia ako chameleón. Nikdy však nie sú bieli, pretože
rozprávač, ako vraví Eco v Baudolinovi, bielu nepozná
– nepozná nevinnosť.
V plnej miere to platí na ich posledný avatar, na
ich nemilosrdnú karikatúru, na ich obludný klon,
akým je ústredná postava Ecovho posledného románu Simone Simonini.
Už v náznakoch a implicitne v Mene ruže, celkom
otvorene vo Foucaultovom kyvadle aj v Pražskom cintoríne tematizuje Eco odvrátenú stranu reality, čosi
ako svet tieňa, paralelný svet, ktorý má svoje pravidlá,
svoju morálku, svoj rebríček hodnôt, ako aj – a ako
inak – konkrétne mocenské ambície. Svet-sieť tajných spoločenstiev a hnutí, fungujúcich „od nepamäti“ a podľa okolností vystupujúcich z tmy na svetlo. Zo stredovekých náboženských a rytierskych
rádov, odštiepeneckých a kacírskych siekt, templárov,
rozekruciánov a toľkých iných vo Foucaultovom kyvadle sa pozornosť v Pražskom cintoríne presúva (s výnimkou stále aktuálnych slobodomurárov, odvodzujúcich svoj pôvod od biblického Šalamúna) na
rozličné podzemné organizácie a združenia s kadejakými, z hľadiska štátnej moci „podvratnými“ cieľmi, ako aj na tých, ktorí túto „protištátnu“ činnosť
profesionálne sledujú a podľa potreby jej predstaviteľov využívajú alebo likvidujú, to znamená na
tajné služby rôznych štátov, pôsobiace na území
Európy a najmä vo Francúzsku za druhého cisárstva i neskôr vrátane zlopovestnej cárskej Ochranky.
Pražský cintorín je čierny román (fr. le roman noir)
nielen z hľadiska formy, teda v zmysle románu
o zločinoch a zločincoch. Čierny je predovšetkým
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obrazom sveta – čierne sú tu jezuitské sutany aj židovské kaftany, aj satanistické obrady, aj slobodomurárske iniciácie, čierni sú tu aj talianski vlastenci v podzemí, povestní karbonári-uhliari, a čierni
sú aj ich legálni, aj ilegálni protivníci a prenasledovatelia – a najčernejší je sám protagonista, rozštiepený na dve osoby, na falšovateľa Simoniniho
a falošného abbého Dalla Piccolu, a vystupujúci raz
v úlohe páchateľa, inokedy pátrateľa, ako dosvedčujú
jeho dvojité zápisky. Ešteže konanie tohto netvora
v ľudskej koži s jedinou slabosťou, dobrou kuchyňou
(od prostých sedliackych jedál po rafinované lahôdky haute cuisine, ktoré rozjasňujú čerň jeho života aj
doby a ktoré Eco podrobne dokumentuje receptmi
povkladanými do textu), uvádza na pravú mieru
a komentuje (vo svojich, teda v tretích zápiskoch)
postava Rozprávača!
Unikátna zbierka okrajových dobových fenoménov a kuriozít a kolekcia anekdot, bonmotov a poučení o tom, ako to vo svete či v živote chodí, ktorú
nám Eco – okrem mnohých iných vecí vrátane
hypotetických príčin, možného rubu či tajomného
zákulisia veľkých historických udalostí – vo svojom
poslednom románe predkladá a pri ktorej sa smiech
mení na úškrn a grimasu, odkrýva prirodzenú krutosť človeka, onú neúnavnú potrebu ovládať toho
druhého, tých druhých, čiže ohlupovať ich a zastrašovať. Každý prostriedok je dobrý, od cynického
rozdúchavania národnostnej neznášanlivosti a šovinizmu (charakteristiky veľkých európskych národov na začiatku románu ústami Simoniniho sú
brilantnými ukážkami čierneho humoru hraničiaceho so jarryovskou patafyzikou), ako aj náboženskej
a rasovej nenávisti, predovšetkým antisemitizmu
(celá jedna dejová línia, prepojená s dejinami a aktivitami Ecových obľúbených slobodomurárov, sa týka údajného celosvetového sionistického sprisahania, zosnovaného na pražskom cintoríne, a vyúsťuje do
histórie Protokolov sionských mudrcov, podvrhu, ktorý
vydali začiatkom dvadsiateho storočia v cárskom
Rusku, kde slúžil ako dôvod na rozpútanie pogromov, a ktorý napriek usvedčeniu, že ide o falzifikát,
preložili do mnohých jazykov, takže sa stal „najrozšírenejším dielom na svete po Biblii“) až po antikatolicizmus a antijezuitizmus, špiritizmus, ezoterizmus a čiernu mágiu s čudesnými politickými, ba
aj komerčnými, a pravdaže aj sexuálnymi konotáciami. V Pražskom cintoríne, ktorý je akousi grotesknou epopejou začínajúceho sa konca novoveku, Eco
predostiera svoju verziu borgesovských dejín ničomnosti či podlosti, (ne)hanebnosti. Čitateľovi až
prechádza mráz po chrbte – a čo je najhoršie, všetko
mu je akosi povedomé aj na začiatku druhého
desaťročia dvadsiateho prvého storočia.
ŠESŤ PRECHÁDZOK
PO NARATÍVNYCH LESOCH
Dnes sa dá už povedať, že vydaním Pražského cintorína sa Ecov veľkolepý románový cyklus uzavrel
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(cyklus aj v zmysle obehu dookola, takže namieste
je otázka, ako je to s tými slučkami špirály vinúcej
sa dohora) a autor tak naplnil svoju potenciálnu danteovsko-balzacovskú ambíciu – vytvoril čosi ako
monumentálnu Pozemskú komédiu, v ktorej sa božské
a ľudské na javisku sveta stretajú, a najmä sa míňajú.
Jeho šesť románov (pripomeňme, že číslo šesť je, ako
inak, symbolické – v ezoterike je to číslo mužské,
povedané spolu s Liliou vo Foucaultovom kyvadle, kým
jeho trojčíslie v Biblii je číslom Zvera…) predstavuje
šesť „prechádzok“ po európskych dejinách vrátane
dejín okultných vied a tajných spoločenstiev v synchronickom i diachronickom zábere aj v interkontinentálnej a interkultúrnej konfrontácii. Niet divu,
že Eco tak už pred štvrťstoročím vo svetovom meradle naštartoval vlnu ezotericko-mystických a zároveň historických trilerov, na ktorej sa dodnes vezie
remeselník Dan Brown a iní Ecovi epigóni. Ale keďže
Ecove (literárne) fikcie dejín sú aj dejinami (literárnej) fikcie, jeho šesť románov zároveň predstavuje
„šesť prechádzok po naratívnych lesoch“, parafrázujúc názov Ecovej teoretickej práce z roku 1994 Sei
passeggiate nei boschi narrativi, ktorou Eco nadviazal
na už spomínaných „šesť“, fakticky však len päť
Calvinových Odkazov tretiemu tisícročiu alias Amerických prednášok. (Len úchytkom a na okraj: Calvino, autor románov Stromový barón, slov. 2002, či
Zámok skrížených osudov, esejí Prečo čítať klasikov alebo aj po francúzsky napísaného textu Hora, bludisko
koreňa, ktorý vznikol v rámci parížskej Dielne potenciálnej literatúry OULIPO v spolupráci s básnikom a matematikom Jacquom Roubaudom, akoby
aj po svojej predčasnej smrti v roku 1985 držal nad
Ecom patronát, a to aj pokiaľ ide o Ecove teoretické
texty s calvinovskými témami aj názvami Od stromu
k labyrintu či Nedúfajte, že sa oslobodíte od kníh, nehovoriac už – napríklad – o koncepcii Rozprávača
v Pražskom cintoríne, ktorý akoby z oka vypadol
Rozprávačovi z Calvinovho románu Keď cestujúci jednej zimnej noci, slov. 2006. Pritom Calvino a Eco podľa
mňa predstavujú – pokiaľ vychádzame z calvinovskej
typológie v Odkazoch tretiemu tisícročiu – odlišné typy:
kým Calvino je v literatúre zosobnením ľahkosti
chápanej aj ako vážnosť bez ťaživosti a humor nerozlučne spätý s melanchóliou, Eco je skôr ťažší
kaliber, ibaže namiesto komična zaťaženého telesnosťou, teda s rozmerom „ľudskej živočíšnosti,
v ktorom však spočíva veľkosť Boccacciova i Rabelaisova“, povedané spolu s Calvinom, v Ecovom
komične, dávajúcom na pretras „ja a svet i celú sieť
vzťahov, čo ich vytvárajú“, je obsiahnutá všetka
ťarcha aj všetka váha ľudského poznania.)
Tvrdenie, že Eco sa vo svojich románoch opakuje,
že omieľa jednu a tú istú tému, je zjednodušujúce
a tendenčné. Áno, Eco má svoju tému, presnejšie, má
svoje témy, a našiel si ich hneď na začiatku (od histórie templárov po Protokoly sionských mudrcov atď.
atď., nehovoriac už o tom, že vo svojich románoch
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zachytáva okrem množstva iných vecí aj svoju osobnú históriu, aj históriu svojho rodného mesta,
piemontskej Alessandrie, aj históriu zrodu moder ného Talianska, aj jeho zjednocovania, aj históriu
zrodu európskej kultúrnej identity atď. atď.) –
napokon, ktorý spisovateľ svoje témy nemá, len nie
vždy sa dajú odpočiatku zreteľne vyhmatať, a okrem
toho, krásna či umelecká literatúra (literárna fikcia)
nie je žurnalistika. A Eco odpočiatku má aj svoju
metódu, svoj vyhranený rukopis, svoje spôsoby aj grify, a hoci v tomto zmysle jestvujú medzi jeho románmi mnohé styčné body a hĺbkové príbuznosti,
každý z nich je posunom inam, novým pohľadom či
doplnením celkového obrazu, ďalším prehĺbením
ref lexie o zmysle a behu sveta. Toho sveta, v ktorom
„niet Boha“ prinajmenšom poldruha storočia, takže
– pripomeňme si ešte raz Chestertona – ľudia veria
v hocičo, a ktorý čím ďalej tým viac smeruje od duchovnosti k duchárine, k vyprázdňovaniu transcendentna, k obscénnemu kupčeniu so všetkým a k mocenskému zneužívaniu všetkého vrátane ľudskej
fantázie.
Oheň Ecovej mnohostrannej a mnohostrunnej,
otvorenej encyklopedickej vízie človeka a dejín, nešľahá ako jazyky mravokárstva ani nespaľuje ako
plamene inkvizície – radostne planie v znamení intenzity ducha a pôžitku z myslenia, z fabulovania
a formulovania, z hľadania možností, z nastoľovania
hypotéz a ich overovania, zo spochybňovania samozrejmostí a z objavovania súvzťažností, z onoho
nekonečného a často riskantného, vždy však strhujúceho procesu poznávania, ktoré je skutočným
a možno jediným ľudským dobrodružstvom.
Ako povedal ešte v minulom tisícročí jasnozrivý
Italo Calvino: „Poznanie ako mnohorakosť je spojivom medzi veľkými dielami, či už sa nazývajú modernistické alebo postmoderné, a toto spojivo by sa
malo v budúcom tisícročí ďalej rozvíjať bez ohľadu
na nálepky, ktoré mu prisúdia...“ A ešte: „Literatúra
žije iba vtedy, keď si kladie nesmierne ciele, a to aj
také, čo sa vôbec nedajú uskutočniť. Iba vtedy, keď
sa básnici a spisovatelia budú púšťať do vecí, na aké
sa nikto iný neodváži ani len pomyslieť, bude literatúra plniť svoj účel.“
9

F. X . Š a l d a

ZA MILANEM ŠTEFÁNIKEM
Jak orel rodných tvých tatranských štítů
zasažen lovcovou kulí
o zlomeném křídle k rodné ses potácel zemi.
Ó kterak zaduněla pod pádem tvojím!...
A lačná temnými ústy všechněch svých mrtvých
krve tvé horké rázem vypila proudy –
neboť lačna je, lačna vždy bude
tryzny svých nejdražších dětí.
Před jejím prahem klesl jsi,
osvobozené země své reku největší, první.
Posle, vítězství nad maratonské větší
který jsi přines, v ruce vavřínu snítku,
jenž světa jsi prošel veškeré díly,
vesmír, který jsi zbadal,
polibkem svým abys v ni posléze vtělil
svobodu jejich i velkost, krásu i sílu, řády i kázeň.
Blažený třikrát!
Neboť před zenitem svým, ve vzestupu dráhy i síly,
kdy poledne ještě neklade nejkratší stíny
a z travin nesešla posud předjitřní rosa,
jsi klesl.
Blažený třikrát,
neboť jsi nepoznal úbytku tvořivé síly,
neboť míza tvá tryskala vysoko posud
a přímo k slunci se hnala.
Blažený třikrát,
neboť Duch tvůj dul do tebe posud veľkerou mocí
a v mrtvém bezvětří nezplihla posud
křídla tvé výbojné plachty.
Ne bohů závist,
ne temného osudu surová pěst to
tě srazila k zemi.
10

Bůh to strhl tě v přemíře něhy
na svoje planoucí srdce –
v propastné víry bezedné lásky
uvrh tě načas,
abys zas vyplul z nich, nový a větší.
V něm uhořels, jeho tě vypila láska
jak slunce rosu,
hrdino vůlí a duchem, bohatýre srdcem,
trpiteli, mučedníku však křehkým svým tělem.
Křestiteli země své rodné
novým křtem ducha, ohně a síly,
synu její nejlepší a její zároveň otče!
Ve chrámu základy, které teď klademe právě,
mezi jeho žulové prahorní kvádry
srdce tvé vášnivé, horoucí, bušící přílivem věčna
zazdíti spějem.
Hluboko do středu země až
Jeho sved kořen:
času proudy kolem se žeňte a pěňte,
on pevně stůj v budoucích věků zlobě i tísni.
Ale rozum tvůj jasný, duch tvůj mužný a silný
v kupoli jeho hořiž a plaň!
Žárem svým poledním prochvěj a prolni ji celou,
vysoko v oblasti nebeské vynes ji
křídlem svým slunným a horkým!
Čista a lehka a vzdušna ať pluje,
oblaků sestra,
a obzor ať ovládá celý, pozemská hvězda –
vesmíru, jak jsi jej miloval, cítil,
zmenšený obraz.

(Lípa 2, 1918/19; 15. 5. 1919, str. 497-8
a Soubor díla F. X. Šaldy 7, Básně, Torst 1997)
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Ľ u b o m í r Fe l d e k

NIEKOĽKO SPOMIENOK
NA ALEXANDRA DUBČEKA
Ak píšem tento článok do časopisu Tvorba, je iste
vhodné, aby som hneď na úvod pripomenul, že Dubček bol evanjelik.
Zaiste, jeho politické pôsobenie bolo súčasťou
systému, ktorý hlásal ateizmus. Jeho protestantské
korene sa však nezapreli ani vo vzťahu ku komunizmu – veď bol vedúcou osobnosťou jedného z najväčších protestných vzopätí, aké sa odohrali v rámci
toho systému.
A či to nebývalo tak aj v dávnejšej minulosti? Nezrodil sa azda aj protestantizmus v lone katolicizmu?
***
Čas beží – a je to už dvadsať rokov od toho 1. septembra 1992, keď Alexander Dubček, predseda vtedašieho federálneho parlamentu, pri fatálnej autohavárii na diaľnici pri Humpolci utrpel ťažké zranenia,
ktorým podľahol 7. novembra 1992.
Pri tejto príležitosti sa ma novinár z agentúry SITA
opýtal, akú mám naňho osobnú spomienku – a prvé,
čo mi zišlo na um, bol júnový večer v roku 1989, keď
Alexander Dubček navštívil na Malej scéne SND
predstavenie mojej divadelnej hry Skúška. „Keď ho
obecenstvo uvidelo medzi sebou, mal väčší potlesk
než moja hra,“ povedal som novinárovi – a ani som
veľmi nepreháňal. Do nežnej revolúcie chýbalo síce
ešte pol roka a obecenstvo sa na Dubčeka iba usmievalo, no tie úsmevy sa vyrovnali potlesku. A ja som
si zase všímal, na čom z mojej hry sa usmieva Alexander Dubček. Spomínam si, že najlepšie sa zabával
na scéne, v ktorej tlmočník Klitander cenzuruje
rozhovor domáceho spisovateľa Alcesta a zahraničného hosťa Akasta:
ALCEST. Povedzte, prosím vás, pánu Akastovi, že som
čítal jeho knihu Chvála nespútaného divadla a že som
v nej našiel inšpiráciu aj morálnu oporu. Že súhlasím
s každým jeho slovom a že i ja som presvedčeným zástancom názorovej otvorenosti ako základného východiska pre vznik umeleckého tvaru.
AKAST. Čo hovorí?
KLITANDER. Páči sa mu vaša kravata.
AKAST. Povedzte mu, že kravatu zvyčajne nenosím a mám
rád ľudí bez kravaty, ako je on. Počul som o ňom, že sa
usiluje vo svojich dielach uplatňovať princíp otvorenosti a že ma ako autora knihy Chvála nespútaného divadla
teší, ak nachádzam potvrdenie svojich názorov aj v tunajších umeleckých úsiliach.
3

n

2012

ALCEST. Čo hovorí?
KLITANDER. Hovorí, že zo skúšky vašej hry, bohužiaľ,
nemá nič, lebo nerozumel ani slovo.
ALCEST. Povedzte mu, že my pracujeme v podmienkach,
ktoré sú odlišné od podmienok v jeho krajine...
KLITANDER. Keď ste už u nás, máte ochutnať bryndzové
halušky...
ALCEST. ... ale berieme si vzor z myšlienkového kvasu,
ktorý u nich prebieha...
KLITANDER. ... aj zákvas...
ALCEST. ... a radi by sme sa dostali aj my tam, kde sú dnes
oni.
KLITANDER. ... a žinčicu.
***
Alexander Dubček neprišiel na moju hru náhodou
– krátko predtým som mu poslal list a v ňom xerokópiu svojho vystúpenia, publikovaného v Rusku.
Keď som totiž mal v tom čase pre niektoré svoje
vystúpenia starosti so slovenskou vrchnosťou, podal
mi pomocnú ruku časopis Voprosy literatury z gorbačovovskej Moskvy a pozval ma v novembri 1988
na svoj „kruglyj stol“, medzinárodnú besedu o literatúre, a potom bez škrtu publikoval všetko, čo som
tam povedal, medziiným aj toto:
„V súčasnosti sa Československo nachádza v situácii,
ktorú nemožno nazvať inak ako paradoxnou. Na jednej
strane „preberáme“ zo Sovietskeho zväzu prestavbový vzor
– a na druhej už dvadsať rokov bojujeme s veternými mlynmi „kontrarevolúcie“, ktorú sme údajne odhalili roku 1968
a ktorú sme potlačili s „bratskou internacionálnou pomocou“. A pritom hlavná „kontrarevolučná“ myšlienka Alexandra Dubčeka – socializmus s ľudskou tvárou – sa ako
vajce vajcu podobá na onen humánny socializmus, ktorý
si ako heslo vytýčila sovietska prestavba!”
(Iba to „ako vajce vajcu” preklad nahradil prirovnaním „kak dve kapli vody”.)
U nás sa vtedy podobné názory publikovať
nesmeli, Alexander Dubček bol ešte stále v nemilosti,
nuž ho moje moskovské vystúpenie potešilo.
Nielenže sa mi zaň zrevanšoval návštevou na predstavení Skúšky, ale spomenul ho potom aj vo svojom
Otvorenom liste Miroslavovi Štěpánovi, členovi predsedníctva ÚV KSČ, napísanom 16. októbra 1989: „V sovietskej tlači preniká na verejnosť stále viac pravdy o roku
1968. Okrem iného Feldekovo vyjadrenie vo Voprosoch literatury, Hanzelkovo v Komsomolskej pravde i list J. Háj11

ka v Izvestijach. Dajte aj u nás tlačené slovo ľuďom, ktorí
majú na nedávno nimi prežitú, precítenú pravdu o roku
1968 a ľuďoch v ňom iný názor ako Vy.“
***
Ďalšia moja osobná spomienka na Alexandra
Dubčeka je už spojená s nežnou revolúciou.
Na Slovensku sa začala 19. novembra zhromaždením v Umeleckej besede, kde vznikol výbor občianskeho hnutia, ktorý na druhý deň dal tomu
hnutiu meno Verejnosť proti násiliu a sebe meno
Koordinačné centrum VPN.
A tuším už hneď v ten druhý deň sa zrodil nielen
plán veľkých verejných zhromaždení, ale aj myšlienka, že už na jednej z prvých tribún by mal stáť Alexander Dubček. Kto to najlepšie sprostredkuje? Navrhol som Karola Kállaya, ktorý Dubčeka už pred
nežnou revolúciou fotografoval pre západonemecký
časopis.
Karol Kállay potom nielenže delegáciu VPN (čiže
Jána Budaja a Marienku Filkovú) k Dubčekovi priviedol, ale aj fotograficky ich návštevu zdokumentoval.
A takisto aj Dubčekovo prvé verejné vystúpenie po
dvadsiatich rokoch. Bolo to tuším 23. novembra, keď
sme ho uvítali na tribúne, z ktorej sa prihovoril stotisícovému námestiu. Dubček svojím prvým vystúpením ešte riskoval. V tie prvé dni nežnej revolúcie nebolo ešte vôbec nič isté a nikomu nebolo jasné ani to,
kam až môže nežná revolúcia priviesť politickú zmenu.
Netreba sa teda čudovať, že dojatý Dubček sa vo chvíli,
keď stál na tribúne, domnieval, že to, čo sa práve odohráva, je pokus o návrat k reformnému pokusu z roku
1968. V tomto duchu sa niesol aj jeho prvý prejav:
„... Aksi ľud osvojí ideu, akou bol a je „socializmus s ľudskou tvárou“, potom táto idea je vlastníctvom ľudu nášho
národa. Preto, ba práve preto vo vás, mladej generácii, žije táto idea, lebo sa stala pamäťou národa a je dedičná, je
i vo vás, nastupujúcej generácii... Konajme tak, aby naše
spoločné úsilie občianskeho hnutia bolo opäť korunované
úspechom. Ďakujem za pozvanie a porozumenie.“
Lenže kto bol v tej chvíli múdrejší? Kto vedel, že
nijaké „opäť“ sa nebude konať?
Aj Václav Havel sa v tej chvíli priznával z pražského
balkóna, že sa dejú veci, ktoré nečakal ani vo sne:
„Mám pocit, že jsem svědkem zázraku.“
Každý deň nežnej revolúcie bol však míľovým krokom. Prešlo ďalších pár dní a Alexander Dubček
navštívil Mozartov dom, aby si vypočul, že Koordinačné centrum VPN navrhuje – v súlade s českým
Občianskym fórom – za nového prezidenta Československej republiky Václava Havla. Václav Havel bol
ochotný kandidatúru na prezidenta prijať iba pod
podmienkou, že o funkciu predsedu federálneho
parlamentu sa bude uchádzať Alexander Dubček
– nuž si Dubček zároveň vypočul aj tento návrh.
Neviem, kde sa vzala fáma, že sa pri tejto informácii sklamane rozplakal.
Bol som pri tom, keď si to vypočul, a nijakého
plačúceho Dubčeka som nevidel. Ak sa mu zaleskli
oči, tak určite len od dojatia – veď to bola chvíľa po12

litickej satisfakcie, na ktorú čakal dvadsať rokov.
Prijal spoločný návrh OF a VPN dôstojne – a zakrátko naozaj predsedal federálnemu parlamentu.
Hoci sa nestal prezidentom, jeho návrat do politického života sa vydaril.
Posledná kapitola jeho života bola však tragická.
Napísal ju ten nešťastný 1. september 1992 a havária jeho služobného auta na ceste do Prahy – 88
kilometrov pred Prahou ju pripomína pamätná
tabuľa neďaleko Humpolca.
Krátko predtým, v posledných augustových dňoch
1992, s ním prišli urobiť rozhovor reportéri významného hamburského časopisu Merian – šéfredaktor Volker Skierka a pani Sabine Rosenbladtová.
„To som inicioval ja,“ poznamenal hrdo Karol
Kállay v čase, keď sme pripravovali spoločnú knihu
o Alexandrovi Dubčekovi a keď mi ad informandum
požičal aj časopis Merian s tým rozhovorom.
„Šéfredaktor časopisu Merian Volker Skierka a redaktorka Sabine Rosenbladtová boli moji priatelia.
Ja som ich nahovoril na interview a fotografoval som
Dubčeka pritom, keď im ho poskytoval.“
Aj tá fotografia – posledná fotografia živého Dubčeka – mala byť v našej knihe, nuž som Karola Kállaya vyzval:
„Tak to interview prelož! Dáme to tam celé.“
Karol Kállay to výborne preložil – a je to tam.
Je to mimoriadny text.
Zaznamenáva totiž Dubčekove posledné slová,
adresované verejnosti. Hneď potom nasledoval nešťastný 1. september. V 49/1992 čísle časopisu Merian vyšlo to interview pod názvom Die Geschichte ist
keine Kette von Siegen (Dejiny nie sú reťaz víťazstiev
– exkluzívny rozhovor s Alexandrom Dubčekom) až po
Dubčekovej smrti a obaja nemeckí novinári sa aj
v editoriáli toho čísla s dojatím zdôverujú čitateľom:
„Nemohli sme tušiť, že interview, ktoré robíme, je vlastne
Dubčekov testament.“
O to väčšia je váha každého slova, ktoré títo dvaja hamburskí novinári zaznamenali.
To ich interview je však na Slovensku takmer
neznáme.
Vyšlo totiž v slovenčine iba raz, ako príloha knihy
Alexander Dubček, posledná kapitola. Kniha obsahuje
moju rovnomennú esej a fotografie Karola Kállaya.
Toto naše spoločné dielo vydalo vydavateľstvo Slovart v roku 2009 – no nebol by to asi najlepší osud pre
Dubčekovo posledné interview, keby po slovensky
vyšlo iba raz a iba ako príloha k tejto knihe.
To interview by si zaslúžilo, aby vyšlo viac ráz
a v rôznych médiách, aby sa s ním mohla zoznámiť
čo najširšia verejnosť – preto ho dávam do pozornosti
aj časopisu Tvorba.
V tom interview je totiž esencia všetkého, čo si
Dubček počas celého svojho pôsobenia myslel, čo si
odtrpel, čo obhajoval aj o čom sníval.
To interview vyvracia aj pomerne rozšírený omyl,
že to bol naivný politik. Nielen v roku 1968 – aj
v roku 1992 mu to myslelo dostatočne jasnozrivo.
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„Aký je váš vzťah k moci?“ dali napríklad hamburskí
novinári Dubčekovi aj takúto otázku.
Odpovedá: „Pre mňa bolo to, o čo išlo, vždy dôležitejšie než funkcia alebo postavenie. Tak som sa správal aj v roku
1968 – a, samozrejme, nebol som vtedy taký naivný, aby
som nevedel, že nám ide o všetko. Poznal som predsa svojich protivníkov a vedel som, že s nimi nie sú nijaké žarty.
A teraz mi moji priatelia znovu vyčítajú, že som šiel do sociálnodemokratickej strany, hoci, keď som do nej vstupoval, mala
iba 0,8 percent hlasov. Veď som mohol vstúpiť aj do Mečiarovej víťaznej strany! Zo zásady som to však nespravil.“

***
Treba k tomu čosi dodávať?
Treba si len s úctou spomenúť, že je to dvadsať
rokov, čo nás opustil tento vzácny a skromný človek
– jediný slovenský politik, ktorý sa nezabudnuteľným spôsobom zapísal aj do svetových dejín.
Nečudo, že sviečky na jeho hrobe ustavične zapaľujú ľudia bez ohľadu na vek, národnosť či politickú príslušnosť. Aj ateisti, aj ľudia nábožní. A medzi nimi určite aj evanjelici.

D E J I N Y N I E S Ú R E ŤA Z
V Í ŤA Z ST I E V
(Die Geschichte ist keine Kette von Siegen)

EXKLUZÍVNY ROZHOVOR
VOLKERA SKIERKU
A SABINE ROSENBLADTOVEJ
S ALEXANDROM DUBČEKOM
Mohla byť Perestrojka bez Pražskej jari? Žerie aj „Nežná
revolúcia“ svoje deti? Aký bude ďalší vývoj vzťahu Čechov
a Slovákov? Alexander Dubček, popri Václavovi Havlovi
druhá veľká symbolická postava československej politiky,
v rozhovore pre MERIAN bezprostredne pred svojou autohaváriou verne rekapituluje ťažkú cestu k demokracii.
MERIAN: Máme ešte v živej pamäti skandovanie „nech
žije Havel“ a „nech žije Dubček“, ktoré sa ozývalo
v Prahe v novembri 1989. Vtedy ste boli národní hrdinovia. Dnes, o tri roky neskôr, už spoločný štát Čechov
a Slovákov prestáva existovať. Václav Havel odstúpil
– stali sa z vás hrdinovia, ktorí prehrali?
ALEXANDER DUBČEK: Nie, vôbec nie. Už iba to,
že tu teraz spolu sedíme, dokazuje, že sme boli úspešní a Československo sa vydalo na cestu k demokracii.
Železná opona sa zrútila a my teraz zažívame obrovskú zmenu v politike aj hospodárstve: vytvárame
zákonné podmienky pre vstup do Európskeho spoločenstva. Naša námaha teda v nijakom prípade nebola márna. Naopak, myslím si, že terajší vývoj má
svoju logiku: spočiatku boli všetky demokratické sily
jednotné a mali jediný cieľ – strhnúť železnú oponu
a otvoriť cestu k demokracii. Teraz je táto úloha za
nami, teraz musíme vybudovať niečo nové a čo to
bude, o tom máme rôzne predstavy. Ešte to nefunguje, staré štruktúry ešte celkom nezmizli a toto
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vákuum využívajú pre svoje ciele radikálne sily. Možno aj „nežná revolúcia“ sa v čomsi podobá francúzskej: chvíľami žerie vlastné deti.
MERIAN: Voľačo nám zišlo na um: traja najvýznamnejší politici v dejinách vašej krajiny – Masaryk, Dubček,
Havel – neboli typickí „real-politici“, skôr to boli idealisti, intelektuáli, vizionári. Vás a pána Havla označujú
skôr za ostýchavých politikov, nie posadnutých mocou.
Niekedy o vás hovoria, že ste „príliš vľúdni“ a „priveľmi
naivní“. Ako je možné, že ste sa práve vy dostali k moci?
DUBČEK: V hre bolo zaiste viac príčin: náhodné
kontakty nových hnutí s osobnosťami, ktoré chápali ich ciele a vedeli ich vyjadriť a presadiť. Naozaj
nám niekedy vyčítajú priveľký idealizmus. A predsa
– skutočnosť potvrdzuje, že sme otvorili dvere pre
novú cestu.
MERIAN: A čo teraz? Odzvonila hodina „dobrých
ľudí“, dozrel čas pre pragmatikov?
DUBČEK: Asi je to cena, ktorú treba zaplatiť za
všetky chyby, ktoré sme urobili: veď aj západné demokracie prekonali rovnaký proces, ani ony neboli
vždy tam, kde sú teraz.
MERIAN: Ako by ste charakterizovali osobnosti Masaryk, Dubček a Havel?
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a západná sociálna demokracia – veľmi pozorne som
si všímal myslenie Willyho Brandta a politiku, ktorú
robili Palme a Kreisky...
MERIAN: Už v šesťdesiatych rokoch?
DUBČEK: Áno, to všetko ma vtedy veľmi ovplyvnilo a v rolu 1967 bolo takpovediac „zrelé“. Keď som
v októbri 1967 na zasadnutí strany predniesol svoje
návrhy na zmenu kurzu, všetci zostali ako obarení,
nikto ma ešte nechápal. Už v januári 1968 sa však
pohli ľady. To znamená, že okamih, ktorý som si zvolil, bol správny.

DUBČEK: Ťažko povedať, pretože každý z nich žil
v inom období a vyrastal v inom prostredí. Možno
medzi nimi jestvuje niečo spoločné – a to je neuveriteľná túžba po slobode vlastného národa a krajiny,
aby dostali konečne príležitosť samy rozhodovať
o svojom osude.
MERIAN: Aký je váš vzťah k moci?
DUBČEK: Pre mňa bolo to, o čo išlo, vždy dôležitejšie než funkcia alebo postavenie. Tak som sa správal aj v roku 1968 – a, samozrejme, nebol som vtedy
taký naivný, aby som nevedel, že nám ide o všetko.
Poznal som predsa svojich protivníkov a vedel som,
že s nimi nie sú nijaké žarty. A teraz mi moji priatelia
znovu vyčítajú, že som šiel do sociálnodemokratickej
strany, hoci, keď som do nej vstupoval, mala iba 0,8
percent hlasov. Veď som mohol vstúpiť aj do Me čiarovej víťaznej strany! Zo zásady som to však nespravil.
MERIAN: Ak porovnávame vývoj tu u vás s vývojom
v bývalom Sovietskom zväze, a zarátajme do toho aj
Gorbačova, nestretáme sa tu s osudovo rovnakým
priebehom idealistických hnutí, ktorých vedúci predstavitelia sa stávajú tragickými figúrami?
DUBČEK: Možno. Ale ak sa takto staviame k životu, potom by sme museli aj Spartaka odrádzať od
jeho povstania. Vývoj ľudstva nie je reťaz víťazstiev.
Aj porážky ovplyvnili dejiny sveta. Dodatočne je vždy
ťažké povedať, či niečo malo zmysel, alebo či to bolo naivné, alebo príliš odvážne. Človek nemôže ísť
iba do takého boja, o ktorom vopred vie, že ho vyhrá;
niektoré zdanlivé neúspechy sa neskôr ukážu ako
víťazstvá, pretože uviedli čosi do pohybu. Tí, čo boli
v prvom zákope, možno neprešli, ale tí, čo šli za nimi,
už dosiahli cieľ.
MERIAN: Keď si všímame váš životopis, zisťujeme, že
máte za sebou dlhú púť, pán Dubček. Teraz sa hlásite
k sociálnej demokracii. Akou cestou ste prešli? Kedy ste
začali chápať, že už nie ste komunista?
DUBČEK: Máte pravdu, bola to dlhá cesta. Hrali
pri tom úlohu tri faktory: môj vlastný život, štúdium
na vysokej škole v Moskve v Chruščovových časoch
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MERIAN: Akú ste však mali perspektívu? Chceli ste už
vtedy zaviesť demokraciu? Mimochodom, Václav Havel
sa v tých časoch dožadoval založenia sociálnodemokratickej strany.
DUBČEK. Založenie takej strany bolo vtedy vylúčené. Našou jedinou šancou bol pokus o zreformovanie komunistickej strany znútra. Videli sme predsa
ten obrovský Damoklov meč, ktorý nám visel nad
hlavami. Nie, založenie takej strany bolo absolútne
nemožné. Mali sme určité kontakty s inými hnutiami, no tým som hneď povedal: „Nejde to.“ Naši
odporcovia hľadali vtedy zámienku, aby mohli udrieť,
a ich hlavnou výčitkou bolo, že to, čo chceme, je „sociálnodemokratické, oportunistické a revizionistické“.
MERIAN: Namiesto toho prišlo znova dvadsať rokov
diktatúry. Celá jedna generácia stratila šancu, dve až
tri generácie nemohli získať nijakú skúsenosť s demokraciou. Vidíte nejaké nebezpečenstvá v tom, že ľudia budú
znova napospas pragmatikom posadnutým mocou?
DUBČEK: Som presvedčený, že ľudia si už nedajú
ukradnúť demokraciu. Pomery sa vyčistia ako mútna voda, ktorá sa stáva krištáľovo čistou, keď sa odplaví špina. To je to, čo je nádherné na pluralistických
systémoch – že sú ustavične v pohybe, ale pritom
nestrácajú vnútornú silu. To nové je tu! A to je dôkaz,
že sme neboli len idealisti.
MERIAN: Bola by Perestrojka bez Pražskej jari?
DUBČEK. Nie, myslím, že nie. Asi by neprebehla
tak, ako prebehla. Iste by prišla, no oveľa ťažšie, zložitejšie a ťažko povedať, kedy. Sacharov mi pred svojou smrťou napísal, že náš boj nebol zbytočný,
pretože „pahreba pod popolom ďalej tlie“ a príde čas,
keď aj Rusko pôjde našou cestou.
MERIAN: Hypotetická otázka: nemal váš reformný
komunizmus štyri roky počkať, neprišiel v roku 1968
priskoro? Neboli by ste mali viac šancí na úspech v roku
1972, keď bol Brandt nemeckým kancelárom a vrcholila
politika uvoľňovania napätia?
DUBČEK: To je naozaj hypotetická otázka. Ak
bolo dieťa deväť mesiacov v matkinom tele, chce na
svet. Rozhodujúce boli podmienky u nás, vonkajšie
okolnosti boli až na druhom mieste. U nás dozrel
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čas a bol zo dňa na deň zrelší. Povedal som si: „Musíme čosi urobiť.“ Aj reakcia bola neuveriteľná – celý
ľud podporil našu politiku, všetci boli na našej
strane.
MERIAN: Keď sa stal v roku 1989 prezidentom Václav
Havel a nie vy, pociťovali ste to ako nespravodlivosť?
DUBČEK: Nie. Budete sa čudovať, ale ja som
nikdy na prezidentský post nemyslel. A napokon –
stal som sa predsedom parlamentu, bol som pri tom.
Cítim sa vnútorne rehabilitovaný – aj za tých takmer
500 000 ľudí, ktorí boli za Pražskú jar a za podporu
mojej politiky prenasledovaní. Dostali sme satisfakciu.
MERIAN: Poznáte Havla od roku 1968. Čo si o ňom
myslíte ako o politikovi?
DUBČEK: Prax ukazuje, že politik musí mať aj
trochu skúseností. Keď odstúpil z prezidentskej
funkcie, mnohí to uvítali. Na jeho mieste by som
konal inak. Podľa môjho názoru hlava štátu nemá
odstúpiť, kým jestvuje štát. Kým nezvolili za prezidenta niekoho iného, Havel mal zotrvať vo funkcii
– nič mu v tom nebránilo. Nemalo nastať bezvládie.
MERIAN: Situácia na odstúpenie napokon vznikla –
štát stojí pred rozdelením. Sú tu však dva veľké symboly,
dve veľké osobnosti: Čech Václav Havel a Slovák Ale xander Dubček – ani jeden z nich nebol za rozpad republiky. Nemohli by ste sa obaja stať integračnými
osobnosťami a pokúsiť sa ešte zachrániť, čo sa dá?
DUBČEK: Museli by to však najprv chcieť víťazi
volieb. Ich myslenie je totálne iné. A z toho vyplýva,
že Československo sa v tej forme, v akej existovalo
doteraz, nezachová. Možno by sa však dala nájsť iná
forma, v ktorej by sa mohla zachovať jednota.
MERIAN: Aká?
DUBČEK: Bolo by možné, napríklad, priznať jednotlivým republikám viac federálnych kompetencií,
a tak sa vyhnúť rozdeleniu. Spoločné, československé, by mohli ostať elementárne väzby, ktoré by –
v inej forme – zachránili Československo. Mám na
mysli spoločnú obranu, spoločnú zahraničnú politiku, udržanie spoločnej meny, spoločnú ochranu
životného prostredia, daňovú úniu, spoločný trh
a slobodný priestor podnikania.
MERIAN: Čo by potom ešte zostalo ako dôvod rozdelenia?
DUBČEK: Decentralizácia vlád. Politika víťazov
volieb vedie však, žiaľ, skôr k celkovému rozdeleniu
nie k udržaniu toho, čo nás spája. Západ možno
celkom nechápe, že práve Česi pod vedením ministerského predsedu Klausa tak tlačia na rozdelenie
Československa. V zahraničí vzniká skôr dojem, že
sú to Slováci, ktorí forsírujú rozdelenie.
MERIAN: A nie je to tak? Slováci rozdelenie nechcú?
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DUBČEK: Slováci chcú novú formu vzájomných
vzťahov. Česi však zastávajú rezolútne stanovisko:
alebo zostane federácia taká, aká je, alebo sa rozdelíme. Aby sa to dalo lepšie pochopiť, musím k tomu ešte čosi povedať: v roku 1968 sme po prvý raz
v dejinách postavili vzťah Čechov a Slovákov na
zdravý základ – boli s tým spokojní aj Maďari, aj
ďalšie národnostné menšiny. Keby sa nám to totiž
nepodarilo, mali by s nami naši „milí spojenci“ ešte
ľahšiu robotu, neboli by museli na nás poslať päť
armád, stačilo by im vohnať nás do konf liktov, aby
sme sa pobili sami medzi sebou.
MERIAN: Ako sa to riešilo vtedy?
DUBČEK. Veľkou decentralizáciou kompetencií,
aby sa nesústreďovali len v Prahe. Obe republiky
získali viac autonómie. Vzniklo rozhodnutie, že
republiky budú mať vlastné ústavy a nad nimi bude
federálna. K jeho realizácii však napokon neprišlo,
pretože v roku 1969, po „bratskej pomoci“, národné
vlády svoje kompetencie zase stratili. Viete si vôbec
predstaviť, čo to znamenalo pre Slovákov? Veď napríklad aj v Nemecku, kde je iba jeden národ...
MERIAN: To ste povedali vy!
DUBČEK: ... by Bavori alebo Západní Westfálci išli
na barikády, keby ste im chceli vziať ich práva! To
isté sa stalo aj na Slovensku. V posledných rokoch sa
však nedarilo decentralizácii, ani sa nepodarilo vypracovať novú federálnu ústavu. Obávam sa, že časť
českých politikov sa tým ani vážne nezaoberala, ich
cieľom bol vznik samostatnej Českej republiky. Preto
aj koaličných partnerov na Slovensku zabetónovali
a sústavne radikalizovali politickú scénu.
MERIAN: Môže byť nová vlna nacionalizmu nebezpečná? Môže ešte eskalovať?
DUBČEK. Nacionalizmus má tuhý koreň, ťažko
ho vykoreníte. No nie všetko, čo sa tu odohráva, treba
hádzať do jedného vreca s nacionalizmom. Živnou
pôdou pre nacionálnych extrémistov je neriešenie
existujúcich problémov – netreba obracať toto poradie. Len sa pozrite na dejiny: aj v prvej republike
bola autonómia vopred dohodnutá, a napokon sa
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neuskutočnila. Po vojne sa deklaroval vznik rovnoprávnych republík a zas z toho nebolo nič. Teraz sa
to znova opakuje. Aké čudo teda, že voda tečie na
mlynské koleso separatistov?
MERIAN: Myslíte si, že vplyv separatistov ďalej porastie?
DUBČEK: Napriek všetkému si myslím, že dejiny
sa nezopakujú – som presvedčený, že sa podarí
zachovať československú jednotu, aj keď sa zmení
jej forma. Ak by sa aj nepodarilo udržať súčasnú
podobu štátu, urobím všetko, aby sme, všetci spoločne, novú situáciu zvládli. Neutekám pred zodpovednosťou.
MERIAN: Myslíte si, že vaša krajina bude mať niekedy
sociálnodemokratickú vládu?
DUBČEK: Myslím si, že áno. Dôkazom je, že bez
sociálnej demokracie by neexistoval ani dnešný politický systém na Západe. Aj v pluralistických demokraciách hrá sociálna demokracia rozhodujúcu
úlohu pri udržiavaní rovnováhy síl. Veď pôvodný
kapitalizmus sa pod tlakom sociálnych hnutí veľmi
zmenil – nuž sa ani nedá povedať, že kapitalizmus
zvíťazil a socializmus prehral.
MERIAN: V roku 1988 ste v interview pre L’Unita
povedali: „Socializmus a demokracia patria k sebe.“ Je
to aj dnes váš názor?
DUBČEK: Musíme si uvedomiť, že to, čo sme absolvovali, nebol nijaký socializmus. Dnes nám ide
o nové smerovanie, o také, aké sa osvedčilo v západných demokraciách: je to kurz socialistickej internacionály. Preto som vstúpil do sociálnodemokratickej strany aj napriek tomu, že je len marginálnou
stranou. I napriek tomu chcem podporovať práve
takýto vývoj. Pokladám to za dôležité, pretože ľavá
orientácia sociálnej demokracie vytvára rovnováhu
síl. To je cieľ, ktorý by som chcel dosiahnuť, kým som
ešte mladý...

„NEDOTÝKAJTE SA MA!“
Alexander Dubček o brutálnom konci
Pražskej jari
(„Rührt mich nicht an!“ – Alexander Dubček
über das brutale Ende des Prager Frühlings)
MERIAN: Sú ešte otvorené jazvy z tých rokov?
DUBČEK: Je ich mnoho. Nerád na ne spomínam.
Čas rany hojí. Ale ak sa ľudia ešte aj dnes vracajú k tej
minulosti, vravím im: „Prosím vás, radšej sa dívajme a hýbme dopredu, pretože ináč neurobíme ani
krok.“ Ľudia mi však vravia: „A to hovoríte vy, človek,
ktorý musel zažiť toľko poníženia a dvadasť rokov
beznádeje?!“ A ja im odpovedám: „Áno, mám na to
dôvody.“
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MERIAN: Visel váš život na vlásku vo chvíli, keď vás
zatkli po príchode armád?
DUBČEK: Veľa sa špekulovalo o tom, ako mňa
a ostatných dopravili do Moskvy. Nebola to priama
cesta. Keď prišli ráno ku mne, vyrazili mi z ruky
telefón. Potom ma chceli odviesť. Zakričal som na
nich: „Nedotýkajte sa ma, pôjdem sám!“ Posadili ma
do tanku a podľa vrčania motorov a dĺžky cesty som
usúdil, že sa blížime na letisko. Musel som zostať
v tanku až dovtedy, kým ma okolo druhej hodiny
v noci nestrčili do lietadla. Čakal som v ňom na odlet,
no zrazu som musel vystúpiť a nastúpiť do iného
lietadla. Odleteli sme – nevedel som, kam. Leteli sme
možno hodinu a pristáli na malom letisku. Bolo to
poľské vojenské letisko. A tam v drevenom baraku
sedel major KGB, ktorý ma v Prahe zatýkal.
Pomyslel som si – niečo sa stalo, keď tak dlho
váhajú. Veď oni zvyknú robiť krátke procesy, je to
ich mentalita.
MERIAN: Báli ste sa?
DUBČEK: Nie. Možno to znie čudne, ale nemal
som vôbec strach.
MERIAN: Ako je to množné? Keď vás zatkli, nelúčili
ste sa so životom?
DUBČEK: Keď som do tej veci šiel, nebol som taký
naivný, aby som nevedel, že ak to nevyjde, som bez
šance. Veď som všeličo zažil a pamätal som sa na
moskovské procesy. Ale budem úprimný: hrču v hrdle som mal až po návrate, keď som držal v ruke
mikrofón a mal som prvý raz prehovoriť k ľudu. Bol
som sám, pri mne iba pár ľudí z rozhlasu. Pozeral
som sa z okna a opakoval som si: „Hovoríš do
mikrofónu a dolu sú ľudia a počúvajú ťa..“
MERIAN: Prečo vás Rusi, potom, čo vás zatkli, nechali
nažive?
DUBČEK: Je známe, akú interpretáciu dostala celá
tá akcia pred svetom. Rusi a ich spojenci vyhlasovali,
že prišli na pozvanie. No kým nás izolovali, podarilo
sa nám povedať, že na nás spáchali násilie. Oneskorení revolucionári mi vyčítajú, že som nerozkázal
klásť odpor, hoci národ chcel bojovať. Armáda, ktorá
nás obsadila, mala 560 000 vojakov. Keby som vtedy
vydal rozkaz bojovať, asi by mi dnes tí istí ľudia až
do smrti kládli otázku, či som sa vtedy zbláznil. Keby sme bojovali, štáty NATO by nás nepodporili.
Nemohli zasiahnuť – viedlo by to k tretej svetovej
vojne. Dodatočne som sa dozvedel, že sovietsky
veľvyslanec v USA informoval o vstupe vojsk prezidenta Johnsona. Lyndon B. Johnson si ho vypočul
a pokojne odišiel na víkend do Camp Davidu.
Z knihy Ľubomír Feldek, Karol Kállay:
ALEXANDER DUBČEK, POSLEDNÁ KAPITOLA;
Slovart 2009, str. 114-121
(Poznámka: v knihe redakcia vypustila perex a medzititulok.)
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Otokar Březina

M OJ A M AT K A
Matka šla životom jak kajúcnica smutná;
jej deň bol bez vône a farieb, kvetov, jasu:
suchý plod života, čo ako popol chuť má,
bez osvieženia trhala zo stromu času.
Ostrý pach chudoby jej v tvári krásu šľahal
a rezal do očí a v slzách zápal hasil,
jak sámum v závejoch si na jej cesty ľahal
a v svojich vlnách, zomdletej, jej staval azyl.
Bremeno rokov v tme na kloniacej sa šiji,
žiar práce žieravý jej z nervov sviežosť leptal,
smrť bozkávala a i v ťažkej agónii
pár jej pier s úsmevom len slová vďaky šeptal.
Na vlhký mramor chrámov kľakávala v sneniach
v hrobových vôňach voskovíc a pred oltáre,
dážď útech voňavých s víziou vykúpenia
do duše – kalicha chytala – rosné žiare.
Ó, matka moja, dnes na svetlo premenená,
ty zlatý šíp, už vystrelený do ohniska
Tajomstva večne horiacich! Zvuk tvojho mena
na našich vlnách dochvel sa, však viem, si blízka!
Som bledý kvet jej krvi – chladnou, mŕtvou, šerou
bola, a vo vlahe jej očí som tu rástol,
trpkú chuť života mi vbozkávala perou
a ako dedičstvo som smútok dostal na stôl.
Keď polnoc zelená zasvieti nočným tíšam,
ty z hrobu vstávaš a môj paplón ťa hneď skrýva,
tvoj známy rytmus dychu počujem, keď dýcham,
a vlnou môjho hlasu zanariekaš živá.
V žilách ma zohrieva len teplo tvojho tela,
tmavý lesk očí sa ti lejúc, s mojím scelil,
žiar viery mystický, čím si sa v duši chvela,
sa v mojej do ohňa žieravej krvi vtelil.
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A ako tvoja prv i moja púť je smutná:
bez vône je môj deň, bez farieb, kvetov, jasu;
suchý plod života, čo ako popol chuť má,
vo vane tvojho tieňa trhám z vetiev času.

Ľ Ú TO S Ť
Mám v duši ľútosť spútaného na lôžku,
keď víťazné volanie zvonov striasa sa
z najvyššej veže
(oltáre na Božie telo postavil s ľaliami
a v strieborných sviecňoch dal kvitnúť
chorobnému presvitaniu plameňov v požiaroch
slnka),
keď kroky davov sa dusia v zelených pokrovcoch
kvetov
a v zlomených rytmoch sa striasajú z voňavej
trstiny s teplými výdychmi vôd,
keď pozdravy záhrad svietia z vencov družičiek
a vďakyvzdania životu plávajú plachtami
slávnostne vzdutými po vlnení dymov
na chorál Tajomstva Najvyššieho.
Mám v duši ľútosť schudobneného vládcu
nesmiernych rozlôh,
keď unavený životom počuje praskanie klasov
na úbočiach nív:
chumáče strieborných ihiel, presypávaných
vetrom,
trblietavé mračná bizarného hmyzu, usadeného
na zvonivých stvoloch,
večery unavené z vôní, odpočívajúce na viniciach;
svoj umieráčik počuje v rinčaní kôs, pohrebné
piesne vo výkrikoch sily;
čia bude úroda zrna, kde v lesklých šupinách
stuhli lúče dní
a v černastom hrozne krv zeme?
17

Kto nadýchal mrazom na moje okná a zahmlil
čistý spev farieb?
V bielych sálach nad mojou izbou vzbĺknu
večerné lustre,
zrkadlá s úsmevom vrátia radostný rumenec líc,
studené sklá sa rozžeravia snehom vlhnúcich pŕs,
povetrie zhustne výkrikmi smiechu a vôní.
Rytmickými údermi tanca!
Mám v duši ľútosť väzňa v deň májových
slávností,
ľútosť milenca pri dverách chrámu v deň
zasnúbenia,
ľútosť vyhnanca v dunení diel, čo víta koráby
so zástavami rozhnevanej diaľky,
ľútosť vysileného hľadaním snov v prvých
zabelaseniach úsvitov,
ľútosť pohľadov unavených márnym čakaním
pred odchodom,
ľútosť vädnúcich líc, ktoré sa nezapýrili bozkom,
ľútosť cudzinca, dojatého naivným objatím
vianočnej piesne,
ľútosť hudobného nástroja zaveseného
nad lôžkom mŕtveho majstra,
ľútosť kvetov, ktoré nikto neodtrhol
a neobetoval vo váze na oltári,
ľútosť svetla, ktoré dohorelo v osamotenej lampe
a ktoré nikto nepostavil do spálne milujúcich sa.
Hodiny mojej minulosti odišli odo mňa,
a ja som im nenatrhal kvety,
dni prichádzali s dôverou, a ja som ich neozdobil
ružami a nenažal som im zrejúce lúče,
prišiel čas súmrakov, vietor Neznámeho sa
dvíha v alejach
a ani jedna veselá pieseň mi neznie z diaľky.

18

L E T N Ý S L N OV R AT
Modrý sad diaľok tak vonia! V tanečnej hudbe
tisícich letov
na hviezdy polnocí čaká svadobná veselosť
kvetov.
Nakloň sa k ružiam! Nech úsmev, motýľ vyššej
jari, z nich zletí,
svetlo ho dotykom vyplaší z očí a na pery
zosadne ti!
Modrý sad diaľok tak vonia! V tanečnej hudbe
tisícich letov
na hviezdy polnocí čaká svadobná veselosť kvetov.
Mdlé ruky zajatých, v radosti zdvihnuté,
mrežami trasú,
vietor z dna zodvihol nádej, Turíce duchov
a zemského času.
Nakloň sa k ružiam! Nech úsmev, motýľ vyššej
jari, z nich zletí,
svetlo ho dotykom vyplaší z očí a na pery
zosadne ti!
Hľa, cestou schovanou v zboží, v tajomnom
zachvení kraja a krásy,
nevidený žnec kráča, no na klasoch lesk
jeho ocele hrá si...

Preložil JÁN ZAMBOR
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PELE-MELE
zo zápisníka

Dnes na Štefana, 26. 12. 03, videli sme v televízii filmové spracovanie Pasternakovho Doktora Živaga; už
vlastne druhé, takisto americké.
Toto druhé: nielen bez onoho sugestívne opakovaného hudobného motívu z predošlého spracovania,
motívu, ktorý preletel svetom. Ale aj: bez politiky, akoby vôbec nešlo o komunizmus, o neľudskú totalitu. Tie
šialenstvá, tie hrôzy revolúcie ako len akési pohromy,
navyše nepolitické. A najmä láska: jedna žena a traja
muži, rozvrat rodiny a manželstiev.
Akýsi preinačený, tzv. domýšľaný Pasternak, ale tým
činom aj neautentický, svojvoľne menený a pridávaný;
aj v závere.
Viac erotická show, bez hrôzy revolúcie; akoby viac
išlo o ženu a poéziu než o krvavú komunistickú revolúciu. Film príznačne postmoderne odideologizovaný
– ale to nie je Pasternak, ten úžasný, nezabudnuteľný
výkrik proti komunizmu, ktorý bol v časoch pookupačných – vo výnimočnom preklade Zory Jesenskej –
našou kultúrnou modlitbou.
Kdeže Američania! Tí nevedia, tým sa ani neprisnilo, akým diabolstvom bol pre nás komunizmus.
*
Dnes (nedeľa) 24. 9. 2006, majú byť v Bratislave posledné dvojhry Davis cupu s Belgickom. Prehrávame 1:2
po štvorhre, ktorú spackali ako sa len po slovensky dalo. Toľkokrát viesť, mať šancu, toľkokrát sa v 5. sete,
v jeho posledných gamoch pohybovať na zhode-výhode – a prehrať, navyše v enormne povzbudzujúcom domácom prostredí – toho sú schopní vari len Slováci.
Sme malý národík – ale veď aj Belgicko je malé! No
my sme stále akoby bez sebavedomia, bez – možno stáročia – vypracúvanej, upevňovanej a overovanej sebaistoty. Charakteristickí, vytrvalí a výrazní len istotou
neistoty, nervozitou a stále nedosahovanou medzinárodnou rutinou.
Vyplýva to aj z histórie: z nedostatku či nemožnosti záslužných a veľkých činov? Chýba nám veľká, slávna minulosť? Alebo naozaj chýba more? Ten večne otvorený styk so svetom, s nedoziernymi diaľkami a šíravami
ako možnosťami či výzvami, že treba ísť do nich, treba
ich poznať a dobýjať; s kontinentmi, ďalekými národmi či civilizáciami a kultúrami sa konfrontovať, s nimi komunikovať?
Hoci je to väčšie ako my, tie diaľky, tie vyzývajúce
možnosti, to more – môžu si povedať príslušníci národa malého, aj toho belgického, no stáročia existujúceho
pri mori: ale my, hoci národík malý, môžeme sa tam,
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ďaleko k nim a do nich dostať, tie volajúce neznáme
diaľky a možnosti poznať, s nimi sa popasovať.
Ale Slováčikovia? Nemáme veľkú, len takú – našťastie – nedobýjateľskú minulosť, a nemáme more. Nič nás
v dejinách nevyzývalo k veľkým činom, k poznávaniu
a dobýjaniu väčších národov, území a diaľok. Nič nás
k nim nenútilo, nič nevyzývalo. Osamelé hlasy, svetové
úspechy veľkých slovenských jednotlivcov? Nevypočuté a nenasledované zanikali. Všetku energiu pohlcovalo akési podvedomé, akoby podzemné úsilie ľudí tejto
krajiny: zachovať sa, pod mocnými a zotročujúcimi pretrvať!
Len toto má byť zmyslom slovenských dejín? Už Štúr
do nás vtĺkal, že nielen na svete sme, ale aj: načo v ňom
sme!
*
Zo záznamu ČT2: odovzdávanie cien európskemu
filmu v Barcelone. Najlepšia: Nórka Live Ulmanová.
Keď hovorí o sebe, nič nehrá, všetko „len“ žije, prežíva.
Taká vnútorne opravdivá, až máš dojem, že to nie je herečka, ale obyčajná žena. Povedala: „V najlepších chvíľach svojich filmových úloh som poznala, čo som a prečo žijem.“ To by mal povedať každý spisovateľ, hodný
toho mena.
Prirodzená a bez afektov, až si myslíš, že inakšou ani
nevie byť. Nie je krásna, ale ženskou jedinečnosťou pekná a príťažlivá, najmä však ľudsky autentická. Dôkaz,
že ani veľká krása nemusí vytvárať veľké herectvo, ale
čosi, čo je v duši a čím sa prejavuje duša.
Jej posledné aktivity: chodí do Afriky a nerozvinutých krajín. Organizuje pomoc potravinovú a lekársku.
Na záberoch s trpiacimi vyzerá ako ich spolublížna, ako
jedna z nich.
Nedeľa 12. 12. 04

*
Zo soboty na nedeľu tu, v Dražkovciach, sa mi snívalo, že Barč-Ivan vyzdravel a liečil on mňa: ako lekárpsychiater. Z depresiíí, pochopiteľne. Ale nejako, nejako, aj so svojím asistentom, stále mi nedával otázky, len
zrazu ma vyzval, aby som s ním išiel na prechádzku.
A vládal, kráčal sebaisto bez palice, nepotácal sa už ako
chorý na parkinsonovú nemoc. Kráčali sme kdesi dohora, po strmej horskej ceste, dohora, stále dohora, až
ma to omrzelo a opýtal som sa ho, načo, kvôli čomu
a vôbec, kamže to ideme? Odmlčal sa, a potom tým svojím melodickým hlasom ticho povedal: „Neznámy je
blízko.“ A znovu sa odmlčal.
*
19

Na Slovensku sa ťa kamaráti aj nekamaráti aj v tých
najhorších časoch najčastejšie pýtali: „Ako sa máš?“ –
hoci v 70. – 80.-tych rokoch dobre vedeli, že sa mám na
h-o.
Prišiel som tiež v tých istých konsolidačných časoch
k Václavovi Černému, a prvé čo sa ma opýtal, bolo: „Co
děláte?“
Rozdiel dvoch národov, dvoch mentalít, ale aj dvoch
kultúr.
31. 7. 05

*
Príchod a postup jari v Dražkovciach je úžasný, akýsi až nezaslúžený: keď sa to všetko dvíha z neznáma
a z ničoho spod zeme, z pukov do listov a vetvičiek –
pomaličky, postupne: ako milosť Božia, ktorej tiež nie
sme hodni.
Ako začiatkom mája pod tlakmi svojho podzemia,
pod jarným slnkom ožíva, puchne, dýcha zmŕtvychvstalá zem! Ako sa puky na koncoch konárikov nalievajú, ako guľatejú a rastú. Čas od kvetu k plodu je pre
človeka neznámy: pred jeho očami sa každý rok opakuje čosi, čo sa môže volať len: zázrak.
Aj drozd píska, ale koľko hlasových variácií nosí
v hrdle a v zobáku! Viac motívov a v rôznych tóninách.
Raz hvízda a spieva, raz škrečí, raz len tak pre seba čosi spevavo zamrmle, raz tak, raz onak, a zasa inak. Drozdy vraj odpočúvajú zvuky ba aj hudobné melódie, ktoré počujú z okolia, a chcú ich napodobňovať. Nech si
radšej pískajú po svojom a ignorujú ľudí!
11. 5. 2007

*
Veľa ľudí z literatúry má slabú osobnú introspekciu.
Neovládajú – nedostala sa im darom? nevypestovali si?
– schopnosť zostupovať hlbšie do seba. Do priestorov,
do kráľovstva, ktoré patrí len im. Takže ani nevedia byť
dlho sami, musia chodiť medzi seberovných, do stáda,
do čriedy, aby sa tou prázdnou čriedovosťou zaplnili,
napáchli či pobavili, navyše aj čas premárnili. Takže
všeobecne ani nečítajú, nemajú potrebu čítať ťažšie, namáhavé a husté knihy. „Myšlení bolí,“ hovorieval Masaryk. Stačia im tí slabší, povrchnejší, tí redší. Celý život sa kŕmia odvarmi života, nie jeho esenciami.
Koľkože ľudí píšucich–rozmnožujúcich slovenskú literatúru číta filozofov a pozná ich? Ale to aj vidno na
tom, čo píšu, aj na tom, čo doteraz napísali. Priemerný
človek–čitateľ, nech je to aj slovenský spisovateľ, hľadá
len seberovného priemerného autora. Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.
22. 7. 07

*
V dnešnom stave rozpadu hodnôt, čiže aj v stave spoločnosti, štátu, národa, úrovne morálky a vkusu, skrátka v duchovnom a kultúrnom živote ľudí, znamená literatúra, tá čo je hodna toho mena, alebo málo alebo
celkom nič. Podľa odhadu niektorých, skutočne a z vnútornej potreby čítajúcich ľudí je azda tritisíc na Slovensku. Predtým to vraj bolo asi desaťtisíc, čiže azda
jedno mesto-mestečko.
Za Maďarov: „pusto tebe slovenčina“ – za Slovákov
vládnucich Slovákom: pusto tebe aj literatúra.
22. 7. 07
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*
Keď mám telefonovať ľuďom, hoci aj priateľom – na
rozdiel od mladších rokov – som čoraz ostýchavejší.
Vstupujem predsa do ich súkromia, aj do ich hľadanej,
možno stráženej samoty, do ticha alebo momentálneho sústredenia: a bez dovolenia, samozvane narúšam,
rozbíjam im čosi, na čo majú výsostné ľudské právo.
Narúšam, rozbíjam to, čo ja sám pre seba cítievam
priam ako nedotknuteľnosť.
Tie mobily, tie esemesky, e-maily – to je novodobá
nákaza, ak nie už choroba, ak nie svetová morová epidémia, čo vírusmi zasahuje a infikuje pomaly celý svet.
(Viac ako polovica Číňanov má už mobilné telefóny.)
Kým vari ľudstvo načisto neochorie, nevyner váči sa, nezblbne a nezakape.
Nekráča už dopredu, ale čoraz hrozivejšie dozadu?
4. 1. 07

*
Odkiaľ sa berie, ako vzniká dogma, ktorú si človek
privlastní, ktorou posudzuje ostatných, svet, život
a všetko? Napríklad kresťanská dogma o samovražde.
Včera bola o nej na STV2 diskusia. Telefón jednej diváčky-poslucháčky: „Som veriaca, Boh má v mojom
živote nepohnuteľné miesto, a predsa cítim strašnú nezmyselnosť sveta, mávam z neho mučivé depresie.“ –
Ako len peknerúče vytiahli všetci páni farári svojho Pána Boha, ktorého nosia služobne vo vreckách: život je
dar od Pána Boha, každé ráno si to musíme uvedomovať, a nežiť pre seba, ale pre druhých. Tak sa aj odcudzenosť stratí. „Ak sebe chceš dobre, druhému chci ešte lepšie“ – a bolo po problémoch.
Z čoho sa vlastne rodia dogmy? Zo strachu a bezmocnosti pred neprehľadnosťou, zložitosťou až neriešiteľnosťou života a sveta? Z úzkosti zo života a smrti?
Alebo z pohodlnosti a nedôslednosti vlastného myslenia? Z potreby zjednodušiť si a myslenie nekomplikovať? Alebo dogmy inštitucionálno-cirkevné: zbavovať
cirkevníkov neistôt a samoty, aj zjednocovať ich do onoho dostojevského mraveniska? A dogmy individuálne?
Z úzkostnej túžby „mať jasno“, aspoň iluzórne vidieť
niečo pevného na svete, vyznávať to, za tým ísť? Najmä
dnes, keď je všetko také pohyblivé, uhýbavé a neuchopiteľné ako piesok?
*
„Včera jsem zahlédl u Walterky svou knihu a bylo mi
hanba, chtěl jsem si ji vzít. Proč má každý kretén právo mně číst, a já se dokonca ještě raduju z výše nákladu a počtu čtenářů? Když si pomyslím, kolik přiboublých očí zíralo do mých očí, kolik tupých mozků se
otíralo o můj mozek. Ne – zvyk otírat si nos o nos je
lepší a humánnější.“ (Leonid Andrejev, Denník 1914 –
1919.)
*
„Nič tak neponižuje, ako keď vidíme, že hlúpi majú
úspech tam, kde my stroskotávame,“ píše Flaubert v Citovej výchove.
28. 12. 06

*
„Jak bezútěšný by byl svět bez odchylek od pravidel!“
(A. C. Jung, Střetnutí s podvědomím.)
Ešte Jung: „I kdybys žil v sebevětší izolaci a osamě3
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lost na tebe jakkoli doléhala, objeví se neznámí přátelé a vyhledají tě.“ A cituje čínske príslovie: „Pokud správný člověk sedí doma a uvažuje o správné myšlence, bude slyšen na stovky mil daleko.“ (Z Jungovho listu 1960.)
*
Nech je svet akokoľvek šíry, prebohatý a vábiaci – už
ho neuvidím, nebude už času. 40 rokov komunizmu
nám šíry svet ukradlo. Pokazilo a ukradlo nám aj životy; nie všetkým, prispôsobivému stádu iste nie.
Ja už svetom neprejdem, nespoznám ho a nezažijem.
Ukazuje sa mi, „poznávam ho“ len v televízii a knihách
– na diaľku, sprostredkovane.
„Modravé dálky světa spí v mojí paměti...“, spieval
kedysi môj básnik. U mňa už ani v pamäti, len v túžbach a predstavách; v jatrivých túžbach, márnych predstavách.
6. nov. 2006

*
Treba študovať a písať, nepretržite tvorivo pracovať
– až do smrti. Bergson hovorí, že človek bude po smrti
pokračovať na tej úrovni, na akej vo chvíli pozemského konca prestal; odrazí sa z výškového bodu, na ktorom ho zastihla smrť; z bodu, na ktorý sa duchovne
a mravne dopracoval. Od neho sa bude to najlepšie z neho vyvíjať, dvíhať dohora ďalej. Ako balón, ktorý dosiahol výšku, do akej ho zdvihla hustota hélia, ktorým
ho naplnili. U človeka hustota ľudskej duše: jej morálky, poznania, dobrých skutkov.
Nijaké duchovné úsilie nie je márne, nič z vynaloženého ľudského zápasu, nič z hustoty duše sa nestratí. „Myšlienka pomyslená naveky je pomyslená,“ hovorí v tomto duchu aj Štefan Krčméry; azda vo chvíli, keď
sa v ňom ozval Bergson.
*
Tu v Dražkovciach na svojom starom dvore som oslobodený od bratislavských šumov: od klebiet o ľuďoch, od
celej takzvanej kultúry, zbavený informačného balastu,
z úst vyletujúcich pliev. Aké je to všetko smiešne a úbohé, nepodstatné a zbytočné! Nezaťažuje ma tu nič, čo prekáža a bráni hĺbiť a rozvíjať to svoje najvlastnejšie, s ktorým pracujem, s ktorým v písaní obcujem. Zo svojej izby
sa dívam len do zelenokvetnatého, jarou zázračne zmŕtvychvstalého sadu, a počujem iba vtákov a ticho.
Pondelok 2. 5. 2005

*
Chcel by si počuť, chcel by si niečo vidieť, niečo uznať
ako verejne platné, spravodlivé, dokonalé, hodné obdivu a úcty. Obzeráš sa za tým – a ničového takého tvoje
oči na Slovensku nevidia.
10. 9. 06

*
Je to vôbec kultúra: tento chaos, táto neprehľadnosť,
toto perverzné splývanie nevýznamného s významným,
opravdivého s predstieraným, nedokonalého s dokonalým; keď všetko platí aj neplatí, keď hodnota aj nehodnota, vážny román aj gýč majú na knižnom trhu,
v tzv. masovej kultúre u tzv. masového diváka rovnakú
a indiferentnú cenu? Keď bývalý komunista a eštebák
alebo funkcionár bývalého komunistického spisovateľského zväzu môže s tebou nielen rovnoprávne polemizovať, ale písať o tebe nepravdy, keď pravda má vlast3
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ne menšiu váhu ako lož? Keď nikomu a ničomu nepatrí
obdiv a úcta, keď kultúra nemá na spoločnosť nijaký
vplyv a stratila nad dušami vládu?
Prázdno po duchu, prázdno po minulosti aj tradícii
– ale nepociťuje sa ani strach z tej prázdnoty, už ani starý horror vacui nestraší.
Jednotlivci, na ktorých to neplatí, sú vzácni a zriedkaví. Ale oni sú možno tou biblickou soľou zeme, čiže
dnes aj kultúry; stačí štipka soli a potrava dostane inú
chuť.
25. nov. 2004

*
Viacerí si myslia, aj zlomyseľne myslia a roznášajú,
že som len preto naladený, naštvaný či otvorene nepriateľský voči komunistom a celému ich režimu, lebo mi ten
režim ukrivdil: zavrel otca, vyháňal z domu, tri razy vyhnal zo školy a niekoľkokrát zo zamestnania, tridsať rokov nedovoľoval uplatniť sa spôsobom, na aký som bol
uspôsobený – skrátka, že mi strpčil, okyptil, v istom zmysle aj zničil život.
Nie, zlatí moji žičlivčekovia, takýmto by som bol
v tom istom štáte aj bez oných príkorí: pri takej istej
mravnej a duchovnej dispozícii či sklone ducha či osobnom psychickom fonde; pri rovnakom intelektuálnom,
kultúrnom a mravnom formovaní, pri štúdiu a čítaní
tých istých kníh v mladosti.
Nevytvorili ma len okolnosti, ale i ja seba v tých okolnostiach. Človek predsa stojí – môže stáť – aj nad okolnosťami. Ak im len trochu vzdoruje, ak má silu ich premáhať alebo aspoň prehodnocovať.
*
Cítieval som seba viac, ako som o sebe uvedomelo
vedel. V tomto veku chcem o sebe vedieť viac ako som
cítieval, ako som vytušoval.
Ale je to trúfalosť, chytať sa toho, čo sa vo mne len
mihalo, vystierať za tým dlane ako za svätojánskymi
muškami, ktoré zvyčajne nechytíte: dlane zostávajú
prázdne.
To je tá vlastná „cesta do hlbín noci“, Le voyage au
bout de la nuit. Veď všetko akoby sa ani neodohralo,
ale v noci a tme bolo len prisnilo.
Do toľkých vecí a udalostí bol človek vtiahnutý, ak
nie uvrhnutý, do udalostí a situácií, ktoré mu boli cudzie. Toľko vecí, príhod a výjavov som videl, na ktoré som
sa díval a reagoval ako cudzinec, lebo neboli moje. Toľko slov aj rečí som v návale nálady a náhody z úst nie
vypustil, ale vyhodil – a neboli celkom, alebo vôbec neboli moje. Tak málo bolo v nich mojej identity, ktorá
by aj teraz mohla byť mojou.
A predsa ma čosi aj bez vedomého môjho pričinenia
strkalo, poháňalo, čosi ma v istých chvíľach aj cez tie
neidentity a proti nim nieslo: k tušenej podobe toho,
akým som chcel, len stále nedokázal byť.
Čo to bolo? Čosi vo mne, čosi do mňa vložené, alebo len vdýchnuté, čomu sám doteraz nerozumiem.
*
Až teraz pred sedemdesiatkou akési psychické prúdy ma zanášajú – hocikedy a bez môjho pričinenia – ku
príhodám, ľuďom, situáciám mojej súkromnej minulosti; najčastejšie k tým horším, trápnym, vyslovene nemožným.
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Treba na ne zabúdať? Treba ich zahnať na slepé ramená, mimo prúdu vedomia, mimo hlavného psychického riečišťa!
Nesmú byť záťažou na nohách a sťažovať im cestu.
Stále máme kráčať dopredu, k sebe čistejšiemu, duchovnejšiemu, dokonalejšiemu.
Nemám rád seba minulého ani dnešného, upínam
sa k sebe budúcemu, lepšiemu.
*
Nadobúdam priam fyzický odpor proti masovým
zhromaždeniam, schôdzam, seminárom, konferenciám,
manifestáciám a všetkým podobným kolektívnym veciam diabolským. Nič iného sa mi nechce, po ničom
viac netúžim ako sa uzavrieť, nemať s dnešným svetom,
s týmto štátom a jeho diabolskými politikmi, televíziou
a novinami, aj s tou dnešnou technikou – počítačmi,
e-mailami, internetom – nič spoločného. Zahodím aj
mobil, keď si isté veci zariadim.
Aké šťastie, aká výhoda, že už nemusím nikde chodiť do roboty, nikoho poslúchať, od nikoho byť závislý, skrátka že nepatrím nikomu a nikomu. Iba sebe
a vlastnej smrti a po nej Pánu Bohu.
Aj to davové kresťanstvo mi už dávno ide na nervy.
Ja som s Pánom Bohom najradšej sám. „Ale ty, když se
modlíš, vejdiž do komůrky své...“

Čo všetko v týchto dňoch prelieta človeku hlavou!
Chcel som o výročí čosi do Tvorby napísať, Eugen mi
dal k tomu deväť dokumentárnych kníh. Listoval som
v nich – ale to by som musel študovať mesiace, no ani
potom nebol by som načistom alebo aspoň múdrejší
v tom, čo sa vtedy dialo. Ako a o čo išlo.
Kedy sa dozvieme úplnú pravdu o tom, ako sa začal
náš nový osud?
*
Zajtra má byť víchrica – až 140 km za hodinu. Kedy
príde víchrica do hláv a do duší?
Tá najväčšia, najpotrebnejšia, ale najťažšia – nekrvavá, ale nie nežná – tá revolúcia v sebe a proti sebe.
„Když revoluce, tak revoluce hlav a srdcí,“ hovoril Masaryk.

Koľko priateľov odo mňa odpadlo! Koľkých ja som
sa vzdal! A nechýbajú mi, to je zaujímavé. Alebo správne. Alebo veľmi dobré.

„Ak je štýl mŕtvy, je dovolené všetko.“ (Antoine Compagnon: Démon teórie) V slovenskej literatúre toho
času štýl umrel, zakapal. To preto je v nej všetko dovolené?
*
„Či naozaj na starosť každý človek má akési čudné
trápenie s novým svetom?“ (Alfonz Bednár, Deravý dukát)
Do roku 1989 som cítil svet ako mne odcudzený; teraz mi je až cudzí a nezrozumiteľný, ba nedefinovateľný – a ja v ňom zbytočný, odsunutý, vyradený, nepotrebný; taký, čo ľuďom nemá čo povedať. Alebo: čo
nikoho nezaujíma, čo je istému druhu ľudí smiešne.
A práve od toho roku malo byť lepšie. Je lepšie – hoci istým spôsobom aj horšie. Pomery v politike, kultúre, súdnictve, zdravotníctve, školstve, sociálnych rozdieloch. A ten nával, tá potopa počítačovej techniky,
počítače, mobily, internet, e-maily – to šialene rýchle
a povrchné komunikovanie.
Všetko sa zrýchlilo – a zneprehľadnilo; ešte viac ako
bolo.
Stojíš bezradný; a svet sa popri tebe ženie, rúti ďalej
– kam? Mojim deťom aj Zore to vyhovuje – ja už nemám na to.

Esej: „... bez akejkoľvek predpísanej formy vzniká ten
najslobodnejší a zároveň ten najnáročnejší ,žáner‘, pretože si vyžaduje predovšetkým pohyb a suverénneho
ducha.“ (R. M. Albéres)
Iný: „Žáner vraj syntetizujúci a dodnes vlastne definitívne nedefinovaný. Aj najnovšie slovníky ho klasifikujú nejednotne. Pre jedných je kráľovským žánrom,
pre iných neprijateľným hybridom.“ Ja sa teda celoživotne oddávam tomu hybridu.
Nedeľa 17. 8. 08

23. 9. 06

*
Väčšina tých, ktorí dnes interpretujú slovenskú literatúru, ani v rodičovskom dome ani na školách nezažili náboženskú výchovu, nemajú v sebe zažité kresťanstvo. Nie sú skrátka zbožní a nemajú pochopu, čo
je to cítiť život a svet ako zázrak, čo je to náboženstvo,
čo je to kresťanstvo.
Ale skoro celé dejiny slovenskej literatúry sú kresťanské!
Ako môžu čítať, vysvetľovať, prednášať, písať o slovenskej literatúre také duchovné plytčiny a prázdnoty,
takéto spirituálne nuly! Nemôžu autenticky a platne o nej
ani ceknúť. Prázdnoty nemôžu vypovedať o obsažnosti
a plnosti, ani plytkosti o hlbokosti, bezduchosť o duchu
a duchovnosti. Hviezdoslavove Sonety napríklad sú pre
nich nie Hviezdoslavovým rozhovorom s Bohom a večnosťou, ale iba sonetmi, ktorým dávajú meno „kozmické“.
22. 9. 06

*
Najstrašnejšia je vari taká staroba, keď človek nemá
čomu žiť, nič ho už nezaujíma, nevie čo s časom, nemá
komu čo povedať, keď nikto o neho nestojí, keď čaká
len zábavu, rozptýlenie, voľáku srandu – a smrť.

27. 8. 08

23. 9. 06

Jediné, čo môže človek urobiť v dobách zlých, píše
kdesi Šalda, je: pripravovať lepšiu budúcnosť. Ale čím,
ale ako, dodávam a pýtam sa ja.

*
17. november 2004 – pätnásť rokov.
„Dívaš sa na tie večerné dokumenty spred pätnástich rokov? Dnes mi to všetko prichodí ako absurdné
divadlo,“ povedala Zuzana.
Tí komunisti! Bola to revolúcia proti nim? Veď sú
tu stále, a rozdrapujú sa, veď nám stále vládnu.

Vraj „kádrujem“ ľudí. Oni kádrovali! A nielen mňa,
aj iných; a najmä hodnoty, ktoré vytvorili iní. Ja iba hovorím, ukazujem prstom, usvedčujem – že práve oni kádrovali. Nech si nemýlia prius s posterius, nech nezamieňajú príčinu s dôsledkom. To si naozaj myslia, že
nad nehodnotami, ktoré splodili, nad násilenstvom,
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ktoré spoluvyvíjali, nad všetkými hriechmi proti Duchu aj ľuďom, čo popáchali, bude každý mlčať?
Holúbkovia, nie každý je z vášho cesta.
5. 10. 2008

Spomínam si, že keď som v roku 1985 dlhodobo ochorel na hlasivky – mesiac som nemal hlas, len šeptal – a bol
na ne operovaný, rozšírilo sa, že mám rakovinu. Keď som
pre čosi musel vojsť do Klubu spisovateľov, videl som rozpačité – len rozpačité? – pohľady istých ľudí. Alebo: čo vôbec hľadá ten Vanovič v našom klube?

majú ľudské práva. Veď na svete, v ľudstve, v kultúre,
umení, v literatúre je najvzácnejšia, najhľadanejšia: jedinečnosť. Len ona môže znamenať tvorivý prínos do
„svetokultúry“. Tá nepotrebuje to, čo už má, ale čo na svoj
život a rast nemá!
Ale naozaj potrebuje?
16. 12. 2007

„Solidárnosť mikroskupiny“, hovorí o postmoderne
v Ére prázdnoty Gilles Lipovetsky. U nás sa to rovná...
nechcem ukázať prstom.

6. 10. 2008

8. 3. 2009

„Nestačí mať ducha. Bez charakteru, nech robíme
čokoľvek, naše umelecké diela budú vždy prostredné;
statočnosť je prvou podmienkou estetiky“ – nikto iný,
ako Gustave Flaubert.

9. mája 2009 – Deň víťazstva nad nacizmom. Ale Deň
skutočného víťazstva nad komunizmom ešte nenastal.
Komunizmus, komunistické myslenie – egoistické, koristnícke, korupčné, protiprávne, nemorálne – žije nielen v ľavičiaroch, ale aj v pravičiaroch.

24. 1. 2009

Nacionalisti sú všeobecne šovinisti – ale aj kozmopoliti či globalisti sú voči nacionalistom šovinisti.
Obapolného, voči sebe nevraživého šovinizmu sa nezbavili obe strany!
Sú vraj „dve Slovenská“ – ale obe sa navzájom vylučujú a nenávidia.
Som za Slovensko tretie, také, ktoré – dúfam – cítiť
z mojich kníh o starom Martine aj iných mojich esejí.
4. 2. 2009

„Není pravda, že lze dosíci spravedlivých cílů nespravedlivými prostředky. Není pravda, že lze pravdu
vylhat. A věci veliké nelze stvořit z lidí malých.“ (Václav
Černý, Druhý sešit o existencialismu)
... lenže na čo je to všetko, na čo to bolo všetko, božemôj – aby to ďalej so mnou aj so všetkým išlo do stratena, do blba?
1. 11. 2011 (magický dátum – nemagický záznam)

V starobe vraj pracuje v človeku koexistencia časov –
ja jej mám plné zuby. Keď na niečom nepracujem, v hociktorej chvíli vynárajú sa mi obrazy, situácie, úlomky
reči a výrokov z mojej minulosti; obyčajne tie trápne.
Kto to režíruje? Mimovoľná činnosť podvedomia „pred
odchodom“? Aby sme si dali veci v sebe do poriadku,
ak je vôbec poriadok v nás možný? Aby sme trpeli, aby
sme ľutovali, aby sme boli pripravení hocikedy odísť?
Je to zvláštne načasovaný úkaz. Ale keď je to konštatovanie druhých, je zrejme rozšírený a platný.
„Ale poblouzením kdo vyrozumí? Protož i od tajných očisť mne.“
Sobota 3. 12. 2011

Masová kultúra – masová kultúrna podvýživa. Trpí
ňou mládež, trpí ňou stárež, trpí celý národ, pardon:
občianska spoločnosť. Čo vyrastie z tejto podvýživy
o 15-20 rokov?
3. 4. 2008

Takže znovu sa otvára navracajúca sa dilema: Je svet,
ľudstvo, život taký, že sa nechce, že sa protiví, že sa neoplatí žiť – alebo to dobro a čosi Božieho žije doteraz,
stále a trvalo medzi nami a v nás?
Žiť, alebo nežiť, to je aj naša otázka, kráľovič dánsky.
14. 12. 2007

Nie je úsilie o globalizáciu proti ľudským právam? Nielen jednotlivci, aj národy, ich minulosť, reč a literatúra
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Sú u nás takí, čo vyrástli z ničoho: nemajú koreňov
ani domácich, ani cudzích, dlhšie študijných, ani hlbšie
duchovných. Vyrástli po Novembri - rýchlo a bez výživy, bez súvislého organického dozrievania. Na počítačoch: na e-mailoch, facebookoch, internete; z vyhľadávania a mechanického preberania. Študijne paberkovali
a v praxi paberkujú doteraz. Nie sú tými, akými sa na
postoch stali, seba len predstierajú. Oni – to je niekto
iný.
Jún 2009

O čom literárna história o Jonášovi Záborskom nevie: Sused Igor Záborský, vzdialený príbuzný Jonáša Záborského mi rozprával, čo vie z prvej ruky – od svojej
rodiny. V starobe a opustenosti chcel sa Jonáš vrátiť do
rodného Záboria a tam uprostred rodiny, rodákov
a spomienok na detstvo dožiť. Napísal o tom svojmu
bratovi, ale ten odpovedal: Keďže si nám urobil takú
hanbu, a prestúpil ako farár z našej viery na katolícku,
nemôžeš sa k nám vrátiť: doži medzi tými, ktorých si
si vybral!
Nebudem komentovať.
Sept. 2009

Koľko ľudí píšucich literatúru a o literatúre čítalo
Bibliu, knihu kníh? Najmä z generácie, ktorá sa dnes
najviac rozhadzuje a ktorá nad literárnym životom, tým
pseudoruchom vládne?
Nie je to základný nedostatok v myslení o sekulárnej literatúre, vo vyciťovaní skrytých významov, staronových hodnôt; toho istého, len prevliekajúceho sa, večného ľudského ducha?
Kniha kníh: kniha základných existenciálnych, aj
tých hraničných situácií; ako dotykov či zrážok človeka s Bohom; ako ich demytologizovanie mýtmi, podobenstvami a symbolmi presýteného literárneho, vlastne básnického biblického jazyka. Učebnica rozlišovania
historicky poplatného, čiže aj mŕtveho, od živého a platného, bijúceho v archaizovanej biblickej reči súčasným
existenciálnym pulzom.
19. 5. 2009

Prečo – keď sme už na svete – nevieme, nemôžeme
vedieť, kde sme sa tu vzali; nevieme, prečo rastieme aj
starneme, čiže ideme tam, kde nevieme, kam ideme, kde
a v čom sa nájdeme? Ako to, že nikto z ľudí sa doteraz
nedozvedel, aká Záhada nás čaká po smrti? Sme homo
23

sapient-i, vlastníme akoby rozum, podľa Descarta jedinú spoľahlivú vec, spoločnú všetkým ľuďom – a nie
sme schopní vyriešiť si ním túto elementárnu otázku!
Tá otázka akoby sa už tisícročia miliardám ľudí vysmievala.
Večná, ale banálna? A zbytočná, márna, povedia poniektorí či mnohí?
Bergmanova Siedma pečať, Šepoty a výkriky, čiastočne aj iné jeho filmy, sa na to pýtajú. Hoci všade a stále „marné volání“. No Bergman vábi, magicky priťahuje: asi preto, že sa v jeho rozryvnom pýtaní spoznávame.
Odpoveď? Neplatí aj tu Lessingovo, že keby si mal
vybrať holú, najpravdivejšiu pravdu, alebo „len“ cestu
k nej – vybral by si práve tú druhú, vzrušujúcejšiu a dôležitejšiu pre človeka, ktorý v tých krutých aj krásnych
neistotách a hmlách putuje a hľadá?
Možno sme od Absolútnej Pravdy oslobodení, lebo
by sme od nej oslepli, lebo by sme na ňu zahynuli?
Dávno sa povedalo, že od holej a úplnej pravdy, tej,
životu nebezpečnej, nás oslobodzuje „kouzelník, znalý
léků: umění“ – tak v českom preklade Schopenhauer.
A Jaroslav Durych v Kouzelné lampe po neúspešnom,
márnom vytesávaní Absolútnej sochy jeho imaginárnym sochárom vyslal do hľadaním zmučeného sveta
výkrik: “Až tam, až tam...“

Všetko môže byť úžasné a mysteriózne – alebo banálne a profánne. Napríklad skutočnosť, že máme vlastné deti. Koľko ľudí ich chápe ako samozrejmosť, ale aj
banalitu, dokonca za príťaž! „Toho sa už do smrti nezbavíš“, povedal mi jeden bývalý priateľ, ktorý na istý
čas dal syna do detského domova.
23. 7. 2005

Tak ako jedinečná a silná osobnosť nevie, ani nemôže
splynúť s nehodnotným okolím, tak ani jednotlivé kultúry, kmene, národnosti či národy nebudú sa chcieť
zliať dovedna – ako tie farbisté rieky s lyrickými údoliami vplynúť do mora akejsi „svetokultúry“, to jest do
mora nepitnej vody a rovnakej podvýživy.
24. 8. 05

Martýri: Magister Ján Jesenius, Onód: Okoličány, Rakovský, potom Ďurko Langsfeld, Jozef Bučko, Viliam
Žingor – to sú ľudské mýlniky na stáročnej ceste povstaleckého protestantského turčianskeho ducha. – Už
sa skončila.
9. 9. 09

Čím nás je viac na tejto planéte, tým väčšia je naša
úzkosť; z nás samých aj z toho počtu: päť miliárd! Keď
som chodil do školy, po druhej svetovej vojne, ľudstva
bolo všeho všudy jeden a pol miliardy! „Kam kráčí lidstvo?“ – názov jednej knihy zo 60. rokov.

30. 6. 2009

24. 3. 07

Štvrtok – beseda „Pod lampou – o svedomí“. Hríb
dal otázku: „Povedzme si rovno – bol komunizmus zlý?“
Bývalý marxista a komunista na Katedre filozofie UK
– dnes hlasný postmodernista – začal: „Pre koho ako...“.
To sú oni! Taký je aj tento vzdelaný a kultivovaný
pán profesor. Syn Ďura Mojžiša, fyzik, sa mu rovno vysmial, hosť z Čiech, Jiří Fuchs, obvinil z mravného relativizmu.
Takíto a podobní ľudia píšu, prednášajú, učia mládež na Filozofickej fakulte UK aj iných univerzitách. Je
ich plná akadémia – už aj s ich dorastom – najmä spoločenské vedy, plné sú ich vysoké školy. Ako môže nebyť naša humanistika chorá? Doteraz ju rozožierajú
komunistickí bacilonosiči.

„... neurčitosť istých pocitov nevylučuje ich intenzitu, a niet ostrejšieho hrotu než je hrot nekonečna“ – tak
Baudelaire v „Jesenných podvečeroch“. (Znovu čítam
Proustove „Rozkoše a dni“.)

23. 11. 2006

Keď človek toľko toho vystál v živote, mal by si poradiť aj s úzkosťami na jeho konci. Nečakal som, že
životný pocit sa hromadením životnej skúsenosti a vykonanej práce nebude dvíhať dohora, k jasu a uspokojeniu, ale začne klesať: do pochýb, ešte väčšej nespokojnosti so sebou a so svetom, do obáv zo všetkého, do
neistôt sťa každodenných istôt; do ohraničenosti všetkého, navyše výhľadu bez výhľadu. „Len“ k nedefinovateľnému Koncu a veľkému Neznámu, čo sa skrýva za
tým všetkým...
25. 1. 2009

„Cítím v sobě stálé pnutí mezi destrukcí a chutí k životu. Každé ráno se probouzím s novým hněvem a novou nedůvěrou a novou chutí žít“ – podpisujem namiesto Ingmara Bergmana.

25. 3. 07

Keby som mohol mnohé svoje slová stiahnuť, urobiť ich nepovedanými a nepočutými! Boli zbytočné, lebo aj nepravé a nedokonalé, nevyslovovali úplnú pravdu, celý obsah vtedajšej chvíle. A najmä: nevyslovovali
autenticitu mojej bytosti, mojej duše.
20. 6. 06

Za každou vetou a jej slovami, ktoré napíšem, stoja,
sú prítomné storočia; zástupy, generácie, jednotlivci,
cez ktorých mozgy, duše a ústa prechádzala, cez ktoré
ju pri živote nielen udržiavali, ale aj pestovali a zdokonaľovali. V rodnom jazyku sa naša chvíľa stretá s dávnou minulosťou, jej dejmi, jej ľuďmi, ich výberom a vkusom, ich jasnovidnosťou aj nevkusom; náš rodný jazyk
– to je aj naše durée, naše duchovné, rečou zviditeľnené trvanie.
29. 2. 08

Čo urobila na Slovensku pravica za posledných 22
rokov? Rozložila len samu seba.
august 2012

„Jak velká a těžká doba je dnes, a jak malí jsou lidé
v ní!“ (Šaldův zápisník 5.) Ak to bolo už vtedy tak,
o koľko viac to platí dnes?
6. 2. 10

25. 1. 2009
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R e i n e r M a r i a R i l ke

L. O. Pasternak: R. M. Rilke v Paríži 1899

DIE GAZELLE
Gazella Dorcas

GAZELA
Gazella Dorcas

Verzauberte: wie kann der Einklang zweier
erwählter Worte je den Reim erreichen,
der in dir kommt und geht, wie auf ein Zeichen.
Aus deiner Stirne steigen Laub und Leier,

Očarená: že zvučná paralela
dvoch slov vytvorí rým, čo v tebe svieži
ako na pokyn príde, ide, beží.
Vystupuje ti list a lýra z čela,

und alles Deine geht schon im Vergleich
durch Liebeslieder, deren Worte, weich
wie Rosenblätter, dem, der nicht mehr liest,
sich auf die Augen legen, die er schließt:

obrazmi bežíš v piesňach ľúbostných,
ich slová ako ruží lupene
sa tomu, ktorý číta, tlmene
znášajú na oči, keď zavrie ich:

um dich zu sehen: hingetragen, als
wäre mit Sprüngen jeder Lauf geladen
und schüsse nur nicht ab, solang der Hals

aby ťa uvidel: nesenú z lúk
jak spred hlavne, čo vtedy nevystrelí
len – skokom nabitá – kým drží krk

das Haupt ins Horchen hält: wie wenn beim Baden
im Wald die Badende sich unterbricht:
den Waldsee im gewendeten Gesicht.

za zvukom hlavu: ako pri kúpeli
keď ona stáť zostane, obzrie sa:
jazero zračí v tvári do lesa.

Aus: Neue Gedichte

S C H WA R Z E K AT Z E

ČIERNA MAČKA

Ein Gespenst ist noch wie eine Stelle,
dran dein Blick mit einem Klange stößt;
aber da, an diesem schwarzen Felle
wird dein stärkstes Schauen aufgelöst:

Pohľad narazí a zaznie pevne
ešte aj na prízrak cez prsty;
avšak tu, na koži tejto čiernej
najtvrdší tvoj zrak sa rozpustí

wie ein Tobender, wenn er in vollster
Raserei ins Schwarze stampft,
jählings am benehmenden Gepolster
einer Zelle aufhört und verdampft.

ako šialenec, keď plný peny
mlátil nepríčetne v čerň,
razom na oprostnom čalúnení
cely prestáva a prchá len.

Alle Blicke, die sie jemals trafen,
scheint sie also an sich zu verhehlen,

Pohľady, ktoré ju nachádzali,
takto, zdá sa, v sebe skrýva, rmúti,
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um darüber drohend und verdrossen
zuzuschauern und damit zu schlafen.
Doch auf einmal kehrt sie, wie geweckt,
ihr Gesicht und mitten in das deine:
und da triffst du deinen Blick im geelen
Amber ihrer runden Augensteine
unerwartet wieder: eingeschlossen
wie ein ausgestorbenes Insekt.

hrozí, hrá sa s nimi v rozochvení,
s nimi čaká na svoj spánok malý.
Tu však stočí, prebudená priam,
svoju tvár a stredu tvojej voči:
vtedy stretávaš svoj pohľad v žlti
ambry v oblých kameňoch jej očí
nečakane znova: zatvorený
ako vyhynutý insekt tam.

Aus: Der neuen Gedichte anderer Teil

D E R S C H WA N

LABUŤ

Diese Mühsahl, durch noch Ungetanes
schwer und wie gebunden hinzugehn,
gleicht dem ungeschaffnen Gang des Schwanes.

Tieto strasti – cez neutvorené
ťažko, ubolene ísť svoj smer,
chôdzi labutej sa podobajú verne.

Und das Sterben, dieses Nichtmehrfassen
jenes Grunds, auf dem wir täglich stehn,
seinem ängstlichen Sich-Niederlassen –:

No a skon - už nemať, nezakúšať
zem, na ktorej stojíme a sme zas jej nesmelému spúšťaniu sa:

in die Wasser, die ihn sanft empfangen
und die sich, wie glücklich und vergangen,
unter ihm zurückziehn, Flut um Flut;
während er unendlich still und sicher
immer mündiger und königlicher
und gelassener zu ziehn geruht.

do vôd, ktoré zoberú ju hebko,
a jak šťastné, vyplnivšie všetko,
ustupujú vo vlnách jej z ciest;
pokým ona, tichá, čoraz smelšie
čoraz viac po svojom, kráľovskejšie
svoju púť si ráči viesť.

Aus: Neue Gedichte
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Preložil R. HORNÍK
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M i l o š K o va č k a

Z A C Y R I L O M K R AU S O M
(3. júla 1928 – 11. augusta 2012)
Do personálnej bibliografie Cyrila Krausa, ktorú
sme pripravili v Národnom bibliografickom ústave
Slovenskej národnej knižnice v Martine ako bibliografický pozdrav – laudáciu na počesť jeho osemdesiatky – vpísala úvodné slovo Eva Tkáčiková. Nadpísala ho príznačne Cyril Kraus alebo večná mladosť
posledného romantika. Túto okrídlenú pravdu možno a treba zopakovať i vo chvíli večnej rozlúčky: Cyril Kraus bol a zostal do posledných dní takrečeno
večne mladým „posledným“ romantikom. Ale jeho
romantické posolstvá sa predsa len túlajú – „vejú“
a osviežujú svet literárnej vedy i kultúry. Sme presvedčení, že z nich vzídu nové bádateľské projekty
i osobnosti, aj napriek tomu, ak súčasnosť je voči
romantizmu, svetu a svetom ideálnym, ktoré plodil
na našom Slovensku, obrazne povedané, „nevrlá“.
Veď jeden z neslávne známych hovorcov bývalej
vznešenej slovenskej inštitúcie bol na jednom z grémií Matice slovenskej v 90. rokoch 20. storočia povýšenecky vyhlásil: Dosť bolo romantizmu! – Rezolútnym výrokom, ktorého surovosť sa z môjho
sluchu ani po takmer dvoch desaťročiach nevytratila, chcel zabrániť tomu, aby bolo na pôde Matice
slovenskej – v jej vydavateľstve vydané starostlivo
pripravené završujúce životné dielo Cyrila Krausa.
Finančný depozit v rozpočte Matice slovenskej, ktorý mal a mohol byť venovaný na vydanie Krausovho
výnimočného literárnohistorického vzopätia, sa mal
„investovať“ do zakúpenia súboru obrazov, o ktorých sa v tom čase nič bližšie nevedelo.
Dosť bolo romantizmu! – Príkre slová proti rukopisu váženej a dnes oceňovanej Krausovej monografie Slovenský literárny romantizmus, vývin a tvar,
nezavážili. Monografia zásluhou obranných postojov v edičnom grémiu v Matici slovenskej v roku
1999 predsa len vyšla. Právom: Cyril Kraus v nej zavŕšil osobný bádateľský projekt syntézy znalostí
o slovenskom literárnom romantizme doteraz jedinou známou, komplexne – moderne poňatou syntézou mohutného, vnútorne členitého a komplikovaného – pre slovenské dejiny však mimoriadne
podnetného a plodného obdobia. Kraus vo svojej
monografii vcelku akceptoval príťažlivý výklad
dvoch línií slovenského „pragmatického“ a „mesianistického“ romantizmu, s ktorým do slovenskej literárnej vedy významne prispel jeho druh a priateľ
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Oskár Čepan. Zachoval si však kritický odstup:
Kraus namietal proti príliš zjednodušujúcemu pojmu „pragmatický romantizmus“, ktorý z jeho pohľadu neobsiahol – nevystihol viaceré dôležité aspekty estetickosti a osobitne duchovnosti v tom
prúde slovenského romantizmu, ktorý Čepan vášnivo označoval za jeho tzv. pragmatickú zložku.
Bolo by bývalo tragédiou, ak by završujúca monografia autora, ktorý sa o Maticu slovenskú zaslúžil ako málokto, ktorý ju budoval, ktorý s ňou
ako srdečne desaťročia spolupracoval, nebola na jej
pôde vyšla. Cyril Kraus „Maticu slovenskú“ – prameň a žriedlo slovenského ducha budoval predovšetkým na akademickej pôde medzi tými, ktorí
v dávnych literárnohistorických dielach Matice slovenskej pokračovali v bratislavskom Ústave slovenskej literatúry SAV. Vyrástol medzi nimi ako mladý
nádejný vedec, ale synovstva „vidieckej“ slovenskej
kultúry sa nikdy nevzdal: zostal rodným synom staroslávneho „slovenského národného“ Tisovca či
Francisciho Malohontu alebo Dobšinského Gemera,
profiloval sa však aj ako krstný syn Martina a Turca, a to najmä Jána Kollára i turčianskych memorandistov – a obzvlášť ako pomazaný – vyvolený bádateľ v diele pohronského slávika, evanjelického a. v.
farára a spisovateľa Andreja Sládkoviča. Vidí sa nám,
že nemusí byť neprimeraným obraz, na ktorom
Sládkovič ponad storočie prežehnáva čelo Cyrila
Krausa povestným krížikom a vysiela ho do sveta
20. storočia, zjavne protiromantického, pretože materialisticko-realistického a pragmatického, aby
v ňom zvestoval duchovné i umelecké – kresťanské
i národné evanjelium Sládkovičovo.
Cyril Kraus štúrovské evanjeliá vďačne zvestoval
a šíril na rozličné spôsoby. Nesedel za jedným bratislavským stolom, cestoval, s povestným akademickým baretom, ktorým sa navonok od sivého
a chladného sveta zreteľne dištancoval: vďačne prichádzal na konferencie, semináre a porady, nech sa
konali kdekoľvek na Slovensku. Bol skvelým literárnym geografom, v Malohonte a Gemeri sa cítil
„doma“. Tam nachádzal svojich drahých, ktorých
vďačne portrétoval nielen na vedeckých konferenciách, ale aj ako univerzitný učiteľ. Činorodo ich
publikoval v akademických Litteráriách i v Literárnych postavách Gemera či v mnohých iných publi27

káciách, monografiách, statiach, štúdiách i v zasvätených článkoch. Bol nadaným redaktorom, bolo
mu cťou redigovať akademickú Slovenskú literatúru. A bol i rešpektovaným editorom: dal do poriadku nejeden „nepublikovateľný“ rukopis a zaslúžil sa o komunikovateľnú úroveň viacerých
významných literárnovedných edícií. Takmer 750
bibliografických položiek (pozri http://www.snk.sk/
swift_data/source/NBU/Edic/2009/Kraus/3.pdf)
hovorí viac ako presvedčivo o jeho činorodosti.
O Krausovi sa právom hovorí ako o našom najvýznamnejšom sládkovičovcovi. No bol to nielen
Sládkovič, ktorý bol jeho prvoplánovým romantikom – básnikom, tvorcom najvyšších umeleckých
hodnôt v slovenskom romantizme. Krausovými sa
stali i všetci ostatní význační a neraz i okrajoví slovenskí romantici. Pozval ich do svojich genologických projektov, napríklad do pozoruhodnej monografie o Slovenskej romantickej balade. Bol to aj celý
rad antológií a výberov štúrovskej poézie a prózy,
ktoré vychádzali v mnohých a rozličných edíciách.
Verejnosti, ale i „študujúcej mládeži“ v nich predstavil pozoruhodné výťažky tvorivých expedícií do
väčších, ale i subtílnych tém, ktoré nastolil a zanechal slovenský literárny romantizmus. Zvlášť významnými sú jeho pramenno-literárnohistorické
diela k zrodu a vývoju slovenskej literárnej kritiky.
Venoval sa i obdobiu slovenského literárneho klasicizmu. Dodnes zaznieva Krausov zvučný hlas: Pamätajte, v slovenskom romantizme sa všetko začína Jánom Kollárom! Nečudo, že starostlivo dbal
o vydanie Kollárovej bibliografie. Kollára si ctil
a všade ho propagoval aj napriek tomu, ak sa proti
odkazu veľkého Slováka stavali hrádze extrémneho
nacionalizmu. Vedel a opakoval svoje: kto chce pochopiť genézu slovenského romantizmu a jeho výnimočný vklad do rozvoja slovenskej myšlienky, nedokáže to bez dôkladného poznania a ocenenia
„slovenského“ Jána Kollára.
Rád siaham do Krausových diel a edícií. Najčastejšie azda do Krausovej Korešpondencie Andreja
Sládkoviča, ktorú vydal v roku 1970 v Matici slovenskej, a to nielen do zasväteného úvodu, v ktorom možno čítať jeden z najvýstižnejších portrétov
„pohronského slávika“, a poučiť sa z Krausových excelentných znalostí, ale rovnako žiadostivo siaham
i do korpusu Sládkovičových listov, prostredníctvom
ktorých Kraus predstavil Slovensku súbor jedinečných, esteticky a štylisticky výnimočných epištol.
Sládkovič ich adresoval svojím časom, ale dobré, ba
veľmi poučné a inšpiratívne sú i do našich čias. Osobitne vzrušujúcimi – takrečeno epištolami biblickými sú pre nás tie, ktoré písal svojmu „osvietenému“ racionalistickému storočiu – sú vznešenými,
ďaleko a presne vidiacimi, pretože boli adresované
literárnemu životu ponad čas a časy.
Keď sme Krausovu Sládkovičovu korešpondenciu brali do ruky napríklad v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, mohli sme v nej podčiarkovať tak28

mer každý riadok: môžeme tak činiť i dnes a podobne sa bude isto pokračovať i v budúcnosti. Fenomenálny je napríklad list Sládkovičov, ktorým vyslovene varoval J. K. Viktorina pred „prepísaním“
diela Jána Hollého do pravopisu hattalovského. Výhrady, ktoré sformuloval do povestných siedmich
bodov, mohli a majú byť považované doslova za osnovu – zákony editorstva tak v minulých, ale i v našich, voči zvrchovaným umeleckým dielam neraz vyslovene neúctivých časoch: Bernoláčtina je forma reči
našej, píše Sládkovič, ktorá nijako zavrhnutá a potupená byť nesmie. Národ nemôže to dopustiť, aby z mozaiky jeho rečovej jeden drahý kameň a jeho blesk – aký je
Hollý pre bernoláčtinu, t. j. pre podnárečie nitriansko-prešporsko-trenčianske – vypadol a zacloneným bol. Madunický poeta patrí predne a subjektívnosťou svojou svojmu
kraju; objektívnosťou a duchom svojím Slovensku a Slavianstvu. – Váš Hollý – prízvukoval 5. aug. 1862 Viktorinovi Sládkovič – bude verzia.
V časoch socialistického realizmu, keď literatúra musela byť slúžkou komunistickým poriadkom,
s mimoriadnym zadosťučinením sa v Krausovej knihe mohlo čítať Sládkovičovo upozornenie Výboru
MS, datované v Radvani 10. jan. 1868: Poézia je jedno zo slobodných umení, a tak sama sebe cieľom. Strhnutá do prachu potrieb vozdajších za nástroj tratí svoju silu
a velebu dcéra slávy tak, ako to ukazuje bájka o Pegasovi zapriahnutom pred pluh... Úžitok básne lepšie vyjadruje slovo „požitok“, – i to nielen „zabavenie, obveselenie, vzdelanie“: ale nevýslovnú rozradovanosť a uveličenie
duše celej.
Napokon jeden z mnohých možných príkladov
z čítania v normalizačno-ateistických desaťročiach:
Sládkovič bol mužom hlbokej nepodkupnej viery
a svoje kresťanské presvedčenie dával najavo pri každej vhodnej príležitosti. Učinil tak i v liste svojmu
budúcemu zaťovi, výnimočnému slovenskému hymnológovi, čáčovskému seniorovi Jánovi Mockovi,
ktorému 14. decembra 1867 kládol na srdce: Kriesenie viery a nábožnosti treba vysoko stavať nad slamenú
osvetu, vzdelanosť, pokročilosť a takrečenú reálnosť sveta
tohto. Hľadať najprv kráľovstva Božieho a spravodlivosti
jeho, ostatné bude pridané. Veda a viera už teraz nič: len
politúra, špekulácia, rechnungy, reči a jazyky. Spasenie
a život večný, modlitba a nasledovanie Krista, trpezlivosť
svätá v kríži a pokora bohumilá – to duchu časov našich
nič – áno, vraj „dobrobyt“ a „mravnosť“ a „statočnosť“
a „svätá hrdosť“ a „svätý hnev“ a „hodnosť ľudská“ a tým
podobné rúhavosti! Tu treba kázať pokánie a obrátenie
– v školách i domoch! – Sládkovičovo vyzvanie v Krausovom prepise naplno rezonuje dodnes. Akoby sme
práve v našich, čoraz protikresťanskejších časoch
počuli evanjelistu Lukáša: Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi? (L 18, 8).
Sme presvedčení, že vydanie Sládkovičovej korešpondencie v podaní Cyrila Krausa bolo voči panujúcemu komunistickému režimu viac ako opovážlivosťou, a v tomto zmysle i editorskou odvahou
a statočnosťou. Potom, ako padol komunizmus, čí3
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tame Krausovu Korešpondenciu Andreja Sládkoviča s rovnakou naliehavosťou. Počúvame ho ako výčitku každej našej minúte i hodine, ako výzvu dobrú na každé odhodlané ráno: vychádzajte v ústrety
viere a duchovnosti!
Krausov Sládkovič, tak jeho sládkovičovská monografia, ako i jeho sládkovičovská korešpondencia
– i ostatné jeho knihy boli pripravené so skutočnou
erudíciou, zrakom veľkoplošným, ale i pohľadmi
vyslovene „mikroskopickými“. V časoch, v ktorých
vyšli, posilňovali presvedčenie, že svet mohol byť
a môže byť iný, ako ten naoktrojovaný, komunistický.
V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch Cyril
Kraus často navštevoval Martin, ktorý poznal ako
recitátor od študentských čias. Miloval matičný Archív literatúry a umenia, hodiny presedel nad prameňmi. Mimoriadne ho zaujímalo i rodiace sa Slovenské národné literárne múzeum. Literárnemu
archívnictvu i literárnemu múzejníctvu, tak v Martine, ako i na celom Slovensku vykonal mnohú dobrú službu. Excelentne sa prejavil napríklad ako literárny archivár, keď starostlivo usporiadal a edične
sprístupnil pozostalosť svokra – básnika Valentína
Beniaka. Literárnemu múzejníctvu poslúžil koncepčne, teoreticky i posudzovateľsky. Počas martinských návštev rád prichádzal do našej domácnosti – ku mne ako k svojmu školencovi – na
konzultačné návštevy. Neopakovateľne rozprával.
Jeho prehovory sa však netýkali mojej dizertačnej
práce: bol presvedčený, že ju musím zvládnuť sám.
Napriek tomu to bolo o literárnej vede. Ako skvelý
imitátor dokázal napodobniť prehovory – perly
i paškvily – literárnych vedcov i literárnych pavedcov. Nadránom, keď začali spievať vtáci, stíchol. Bol
vyčerpaný: veď strhával masky – prerozprával celú
noc. Ale skôr, ako svoje vystúpenie zakončil, zakaždým – po každej návšteve povedal nezabudnuteľnú
vetu: Komun padne! – Citoval suseda z rodného Tisovca, ktorý v tamojšej krčme, považovaný za „blázna“, sedával nad pivečkom, a keď zaplatil, poznamenal tíško: Komun padne!
Áno, mal si pravdu, milý Cyril: Komun padol
a padne, či už mal povahu komunizmu alebo má
povahu postkomunizmu, ktorý nám v „demokratickej Slovenskej republike” v podobe partokratických politických nominácií naďalej vládne. Padne
aj tento postkomunizmus, pretože nespokojnosť
s ním sa hromadí a rastie. Čas, v ktorom, milý Cyril, odchádzaš, čoraz zreteľnejšie počuje Janoškovo
echo: Jur Janoška, biskup, ktorý nám dnes všetkým
mimoriadne chýba, bol v roku 1920, po skúsenostiach v Národnom zhromaždení v Národných novinách napísal: Dokedy budete stavať príslušnosť k strane nad schopnosť, vernosť, spoľahlivosť a opravdové
zásluhy!? Dokedy budete brať v ochranu, do popredia tis-
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núť i vyznačovať zjavných darebákov len preto, že počitujú k vašej strane – a odvrhovať, urážať budete ľudí čestných, zaslúžilých, štátu osožných a potrebných len preto,
lebo majú svoje vlastné presvedčenie a neskláňajú svoje šije pod vaše stranícke jarmo!
– Alebo bude, milý Cyril, o našich časoch predsa
len platiť to, čo si podčiarkol v monografii o Sládkovičovi, keď si citoval prenikavo vidiace verše:
Robotuje, ten tam, ten tak a každý iné,
Náš svet vadí sa, a svet cudzí sa smeje,
Zora hasne – a v biednej našej dedine
líhajú spať ustalé naše nádeje. –
Vyznávam, milý Cyril, mal si v láske Sládkovičove
práve takéto veko-večité otázky, a mal si i svoje sládkovičovsko-janoškovské presvedčenie: neskláňal si
len tak šiju, „netisol“ si sa, aby si sa dostal do „popredia“. Poprednými – na rozdiel od politických literárnych vedcov, ktorí sa „večne tlačia“ do „prvého
radu“ – stali sa Tvoje knihy. A hoci si miloval miernosť a vyžaroval z Teba pokoj rovnako ako z Tvojich
Tisovänov, z kniežaťa pokoja Pavla Jozefiho, z Augusta Horislava Škultétyho – tak i z brata Milana,
básnika, predsa knihami a v knihách si oddal, ako
oni, slovenskému životu horúce srdce: zostaneš v nej
naveky pevný, verný, spoľahlivý, opravdový – prekvapujúco komplexný milovník slovenskej romantickej literatúry i kultúry.
Večná Ti buď pamäť i vďaka!
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GLOSY
KRESŤANSKÉ AKTIVITY
DRAHOSLAVA MACHALU

Doteraz nikto nedokázal jednoznačne odpovedať na otázku, či
sa človeka viac a trvalejšie dotkne,
ak ho niekto napadne fyzicky, alebo či ho viac zraní psychický atak,
povedzme slovná urážka, prípadne
farizejsky zaobalený pragmatický
nátlak. Hovorí sa, že ak fyzický útok
nezanechá stopy na zdraví, prípadne ak sa rany na tele veľmi rýchlo zahoja, človek si ho nepripomína, snaží sa ho vytlačiť z pamäti, hoci naň
nikdy celkom nezabudne. Oveľa
citlivejšie vraj vnímame následky
slovného útoku, v spomienkach sa
nám spravidla nečakane prebúdzajú významy expresívnych i vulgár nych slov, ktoré sa opakovane
a nástojčivo pripamätúvajú nielen
v mysli, ale bolestne zasahujú aj naše srdce. Ale práve vtedy znova a rovnako silne prežívame a preciťujeme
ich ostrý hrot. A hoci si zakaždým
uvedomujeme, že necitlivý či vulgárny človek, ktorý nám pripravil
nepríjemný zážitok, si nezaslúži,
aby sme si ho takto vpúšťali do svojej pamäti, nepríjemná spomienka
je spravidla silnejšia ako naša vôľa.
V obidvoch prípadoch sa nám však
nepríjemný zážitok vracia na základe konkrétneho podnetu.
Na toto som myslel, keď som prvýkrát čítal správu, že Drahoslav
Machala fyzicky napadol spisovateľa Tomáša Janovica a jeho manželku. Predovšetkým som si uvedomil, že ľudia bez citu a charakteru
bez ťažkostí dokážu prejsť od slovných urážok k fyzickému útoku. Zároveň mi táto (ne)ľudská situácia
vrátila a pripomenula môj zážitok
s Drahoslavom Machalom spred
pätnástich rokov. Do Literárneho
týždenníka som vtedy poslal dva
príspevky (Slovo ako svedomie doby; Text v ohrození: etika a estetika publicistiky). Priamo i nepriamo
som v nich reagoval na kultúrno-spoločenskú i politickú klímu vtedajšej doby. A keďže tieto moje články časopis neuverejnil ani po roku,
rozhodol som sa, že po obede v Klube spisovateľov sa zastavím práve
u Drahoslava Machalu, ktorý bol
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v tom čase v tomto časopise redaktorom. Bolo to moje prvé stretnutie
s týmto – ako sa tituluje – spisovateľom, a priznám sa, po ďalšom som
už netúžil. Stačil mi krátky dialóg
počas tohto stretnutia, ale najmä
komunikačné správanie Drahoslava Machalu.
Keď som sa ho opýtal, ako mienia naložiť s mojimi článkami a či
ich v Literárnom týždenníku budú
publikovať, úprimne sa tváriac, mi
odpovedal, že uňho nie sú, má ich
šéfredaktor Ján Majerník. Mám taký zvyk, že keď sa už rozhodnem
niečo riešiť, nezvyknem zastať na
polceste. A tak som zašiel o poschodie vyššie aj za Majerníkom.
Napodiv, aj on ma prekvapene uisťoval, že moje texty nepozná, že ich
musí mať Machala. Rozhodol som
sa ten „kruh“ rozťať, cestou nazad
som zaklopal na dvere Machalovej
kancelárie.
Machala zrejme nerátal, že budem dôsledný a že sa k nemu ešte
vrátim. Jeho „úprimne“ vypúlené
oči hovorili jasnou kinetickou rečou. Vyšiel som mu však v ústrety
– požiadal som ho, aby mi obidva
články vrátil, pretože s Literárnym
týždenníkom ako autor končím.
Machala – čuduj sa svete! – v jednej
zo zásuviek odrazu „našiel“ obidva moje texty a s potešením mi ich
odovzdal. Bolo to v roku 1996 a náš
pán redaktor bol v tom čase – tak
ako vždy predtým i potom – v sluhovskom predklone pred vtedajším
mocipánom. Iba dodávam, že obidva texty som potom uverejnil
v publikácii Jazyk, reč, človek (Bratislava: Q 111, 1998, 150 s.). Dodávam aj to, že v Literárnom týždenníku som od toho času dodnes
nepublikoval ani jeden svoj text.
Pôvodne som uvažoval, že v súvislosti s udalosťou „pred poštou“
tento príbeh zverejním, lebo sa mi
zdalo, že má silnú výpovednú hodnotu. Veľa totiž napovedá o jeho
hlavnom nositeľovi, o jeho morálnom profile i o jeho ľudských kvalitách. Vzápätí som však túto myšlienku zavrhol, lebo som si namyslel, že
ide o nevýznamnú súkromnú záležitosť. Názor som zmenil, keď som
2. mája tohto roku nečakane dostal

od Drahoslava Machalu, s ktorým
som od onej udalosti nekomunikoval, list. V obálke som našiel „Výzvu – oznámenie“ s nasledujúcim
úvodným textom: Skupina evanjelických intelektuálov sa rozhodla, že podporí kandidáta na post generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania Ing. Michala Raša. Sú medzi
nimi... Nuž a v tomto spoločenstve
evanjelických intelektuálov som našiel i svoje meno.
Najprv chcem zdôrazniť, že ono
spoločenstvo intelektuálov mi neprekáža. S mnohými z nich sa dobre poznám, ba i priatelím, dokonca viacerým som v Banskej Bystrici
prednášal štylistiku.
Veď práve štylistika a štýl! Čo ma
irituje, je totiž štýl konania iniciátora „Výzvy – oznámenia“. Nebudem
podrobnejšie hodnotiť toto konanie, len zdôraznene pripomeniem,
že pán Machala nekorektne a hrubým spôsobom prekročil nielen
normy spoločenského správania,
ale necitlivo pošliapal etické princípy, ktoré v procese medziľudskej
komunikácie treba samozrejme dodržiavať. Bez môjho vedomia zverejnil moje meno v súvislostiach,
o ktorých som dovtedy nemal ani
potuchy, pričom som sa dozvedel,
že som sa rozhodol na post generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania podporiť
kandidáta, ktorého meno mi nehovorí nič. Nemenej závažný bol
fakt, že nemám kompetencie, ale ani
mandát akýmkoľvek spôsobom zasahovať do volieb najvyšších predstaviteľov evanjelickej cirkvi. Machalova „Výzva – oznámenie“ navyše
predpokladala, že budem ochotný
tieto voľby ovplyvňovať.
Preto jeho konanie považujem za
primitívnu, hoci zrejme premyslenú manipuláciu s individuálnymi
postojmi jednotlivcov, ktoré on predostiera ako ich osobné stanovisko.
V skutočnosti si pán Drahoslav Machala rafinovane dovolil uplatniť
dvojsmerný psychologický nátlak.
Keďže mená jednotlivcov včlenil
medzi evanjelických intelektuálov,
apeloval na každého z nich, aby neváhali, lebo „jeho“ kandidáta mienia podporovať významné osob3
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nosti kultúrneho a spoločenského
života, a teda nemôže ísť o neserióznu záležitosť. Z druhej strany rátal
aj s individuálnym vplyvom známej
osobnosti na ostatných „podporovateľov“ výzvy; psychicky ich tým
vydieral, ak by nebodaj takúto podporu zvažovali. Z morálneho hľadiska je však najzávažnejší a – neváham povedať – najnečestnejší
fakt, že Drahoslav Machala podsúval podporu evanjelických intelektuálov konkrétnemu kandidátovi
ešte pred zasadaním tzv. kandidačnej porady, ktorá navrhuje kandidátov na generálneho biskupa a na
generálneho dozorcu Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania. Pritom je otázne, či kandidát, za ktorého sa osnovateľ „výzvy“ rozhodol
zabojovať, o jeho podporu stojí, ba
či o nej vôbec vie...
Ako vidieť, Drahoslav Machala
dokáže rozdávať nielen fyzické facky tým, ktorí sa nestotožňujú s jeho
manipulátorskými praktikami a ktorí dobre vedia, že počas svojho
„plodného“ života v hlbokom predklone (p)oddane slúžil každému politickému a vládnemu mocipánovi. Ako zanietený kultúrny dejateľ,
zanietený vlastenec, plagátový národovec, vulgárny nacionalista, rodoľub – matičiar a najnovšie aj ako
kresťan – evanjelik. Nemenej schopne ako dobre vyškolený manipulátor dokáže rozdávať aj podpásové
údery, ktoré sú individuálne i sociálne ešte citlivejšie, hoci necitlivé
okolie z nepochopiteľných dôvodov
o nich radšej mlčí.
Na najnovšom Machalovom počine je však najtragickejšie to, že ešte aj v tomto čase jeho tzv. kultúrne, spoločensko-politické, národné
i „bohumilé“ kresťanské aktivity
môžu bezostyšne siahať až na najvyššie pahorky Pamíra. Veľa to vypovedá aj o každom z nás.
JÁN FINDRA

TISÍC DEVÄŤSTO
ŠESŤDESIATYDRUHÝ

Neviem presne, aký to bol deň
šesťdesiatehodruhého roku minulého storočia, ale pamätám si dobre, čo sa vtedy stalo...
Prišli k nám na martinskú faru
neznámi páni a chodili po celej fare, celom farskom byte a stále nie3
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čo hľadali. Nechápal som vtedy, o čo
vlastne ide. Rodičia, ktorí už určite tušili, že sa nad našou rodinou
sťahujú čierne mraky, v snahe ušetriť dušičku dvanásťročného chlapca od akejkoľvek traumy, ani len
slovkom predo mnou nespomenuli, že o nášho otca sa zaujíma ŠTB.
Cvičil som práve na klavíri v jedálni, keď prišli. Cez pootvorené dvere do otcovej pracovne som videl,
ako vyberajú a vytriasajú knihy
z otcovej knižnice, ako rozoberajú
jeho na stroji naklepané a vždy starostlivo uložené kázne. Jeden z tých
pánov prišiel ku mne a povedal:
„Choď sa hrať niekde inde!“ Urazil som sa a odpovedal: „Ujo, ja sa
nehrám, ja cvičím do hudobnej
školy, lebo zajtra mám hodinu klavíru a pani profesorka mi dá trojku ak nebudem pripravený.“ Hoci
v tom veku klavír nebol mojou najväčšou láskou (radšej som hral futbal s chlapcami na školskom dvore),
asi nikdy predtým a nikdy potom
som necvičil tak usilovne ako v ten
deň. Tí cudzí páni boli zo mňa evidentne nervózni, ale nechali ma, až
kým som sám nevstal od klavíra.
Potom prišli ešte raz, to už bol
otec zaistený vo vyšetrovacej väzbe
a doma sme boli len sami dvaja
s mamou. Na stene schodišťa v hale martinskej fary viseli odjakživa
(čo si ja pamätám) reprodukcie portrétov Hodžu, Hurbana, Štúra, Štefánika. Pri portréte Štefánika sa jeden z eštébákov zastavil, ukázal naň
prstom a vyštekol smerom k mame:
„A toto je čo?“ Až ako dospelý som
si uvedomil, že to boli metódy psychického nátlaku, ktoré používali.
Mama, už na pokraji psychického
zrútenia, pozbierala zrejme posledné sily a sebe vlastným pokojným
hlasom odpovedala: „Chceli ste sa
snáď opýtať nie čo, ale kto to je? To
je generál Milan Rastislav Štefánik.“
Tú prekvapenú tvár „všemocného“
služobníka moci si pamätám dodnes .Nechápal, že sa ho mama nezľakla. Následky tejto šikany však
nenechali na seba dlho čakať. Mama sa úplne nervovo zrútila a musela byť hospitalizovaná. Ja som zostal vo veľkej martinskej fare sám
s vyše sedemdesiatročnou babkou
(maminou mamou). Nebudem zo
seba robiť hrdinu a priznám sa, že
večer po zotmení som sa veru bál čo
len vytrčiť nos a veľmi ťažko som zaspával. Nerád spomínam na toto
obdobie môjho detstva, ale keď sme

prednedávnom debatovali s pánom
Ľubom Feldekom o „záťahu“ na
evanjelických farárov a ja som mu
prezradil, že som ho zažil na vlastnej koži, povedal mi: „O tom musíte napísať, lebo ľudia rýchlo zabúdajú. Je našou povinnosťou pripomínať
tieto temné stránky našich dejín,
aby sa nezopakovali.”
Keďže v tomto roku uplynulo
päťdesiat rokov od týchto udalostí
a výročia si zvykneme pripomínať,
chcem týmito pár riadkami pripomenúť, že nie je to tak dávno, čo
v tomto štáte boli ľudia za svoje presvedčenie prenasledovaní.
Keď otec ležal v martinskej nemocnici s chorým srdiečkom a už
asi tušil, že sa blíži koniec, aj keď
to nedal na sebe znať, povedal môjmu staršiemu bratovi: „Ja som im
všetkým odpustil!“
Odpúšťať treba, ale netreba zabúdať.
M I L A N VA J D I Č K A

PÁN BISKUP
A JEHO TRI ZOŠITY

Už je to vyše pol storočia, čo som
bol divákom na procese s protištátnou skupinou Kauzál a spol. (ku
ktorej patril aj môj otec) a počúval
som obžalobu, v ktorej prokurátor
čítal politický vtip a vyvolal v súdnej sieni smiech cez slzy.
A zrazu čítam čosi podobné v knihe Fedor Ruppeldt, život a dielo,
ktorú zostavil Miloš Kovačka.
Autor jedného z príspevkov, Ján
Antal, o Fedorovi Ruppeldtovi píše:
„Bol obžalovaný z rozvracania republiky a ako taký bol spolu s Dr.
Vladimírom P. Čobrdom, Jurajom
Struhárikom, Ľudovítom Vajdičkom, Otom Víznerom a Darinou
Bancíkovou súdený v dňoch 16. –
18. júla roku 1962 v Banskej Bystrici... Ďalej mu vyčítali, že bol členom Demokratickej strany… a že sa
postavil proti poprave prezidenta
Slovenského štátu dr. Jozefa Tisu…
Súd ho osdsúdil na 18 mesiacov žalára nepodmienečne… Vzhľadom na
vysoký vek i zdravotný stav (keď ho
odsúdili, mal 76 rokov) však na
výkon trestu nemusel nastúpiť.
Údajne sa o to zaslúžil vtedajší povereník spravodlivosti JUDr. Peter
Colotka. Zostal však pod dohľadom
Štátnej bezpečnosti, ktorá mu nevrátila viacero zo zhabaných pí-
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somností. Stratili sa tri zošity, v ktorých boli rozličné zápisky… Komentoval to ako pomstu za politické vtipy, ktoré sa v jeho denníkoch
nachádzali.“
Keď to čítam, privoláva mi to
ďalšiu spomienku: ako som začiatkom deväťdesiatych rokov – v súvislosti so zúradovaním otcovej rehabilitácie – navštívil v Žiline otcovho
priateľa dr. Ernesta Žabkaya a ako
ten zrazu zvolal: „Ľubo, a vieš, prečo sedel tvoj otec?“ „Asi viem,“ vravím. „Nevieš, lebo aj ja som na to
prišiel len včera. Spomeň si, čo sa
chystalo v roku 1959!… No predsa
sa už vedelo, že sa bude rušiť Žilinský kraj! A žilinská prokuratúra aj
tajná polícia sa chceli ukázať, aby
dostali dobré f leky v Banskej Bystrici, a usporiadali rýchlo ešte pár
bábkových procesov…“
Skapíňajúci kôň päťdesiatych rokov veru kopal ešte aj v zlatých šesťdesiatych a z toho banskobystrického procesu akoby na mňa zaškúlil
známy „právnický“ rukopis. Hoci sa
konal v Banskej Bystrici, takisto si
ho asi vycmúľali z prsta už v Žiline
– veď aj pán biskup Ruppeldt (ktorý ma pred 76 rokmi krstil) bol Žilinčan.
Ktovie – keby sa raz našli a tlačou vyšli aj tie tri zošity, čo mu nevrátila Štátna bezpečnosť, možno by
som v nich natrafil aj na vtip, ktorý čítal prokurátor v obžalobe protištátnej skupiny Kauzál a spol.
A znova by som sa mohol zasmiať
cez slzy…
ĽUBOMÍR FELDEK

AD: PÁN BISKUP A JEHO
TRI ZOŠITY

Takže tu je:
Keď sa ruskému prírodovedcovi Mičurinovi podarilo zase čosi s čímsi skrížiť, pozval si ho do Kremľa Iosif Vissarionovič Stalin a spýtal sa ho, aké by mu
mohol za odmenu splniť želanie.
„Osobne mi nič nechýba,“ skromne
odpovedal Mičurin. „No azda keby som
mal domček so záhradkou, v ktorej by
som mohol robiť svoje pokusy…“
„Dostaneš ho,“ povedal Stalin a hneď
aj diktoval svojmu tajomníkovi: „Prideliť súdruhovi Mičurinovi domček so
záhradkou.“
O päť rokov sa Mičurinovi zas podaril akýsi objav, zase si ho pozval do
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Kremľa Stalin a zase sa ho spýtal, aké
by mu mohol splniť želanie.
A Mičurin zase odpovedal: „Osobne
mi nič nechýba, no azda keby som mal
domček so záhradkou, v ktorej by som
mohol robiť svoje pokusy…“
„Ako to, že súdruh Mičurin nemá ešte domček so záhradkou? Veď som mu
ho už pred piatimi rokmi pridelil!“ rozkričal sa Stalin na svojho tajomníka.
„Ale veď, ale veď…“ bránil sa roztrasený tajomník, zalistoval vo zviazanom ročníku Pravdy spred piatich rokov
a ukázal Stalinovi fotografiu na titulnej
strane. Bol na nej Mičurin pred domčekom so záhradkou, a pod fotografiou
bol text: „Súdruh Mičurin pred domčekom so záhradkou, ktorý mu pridelil súdruh Stalin.“
Stalin sa spokojne usmial a zvolal:
„Smotri, tavarišč Mičurin, kakaja u tebia ošibka! Ty ježednevnuju pečať ne čitaješ!“
Ľ . F.

UMENIE NEODÍSŤ

Umenie neodísť sa volá moja hra,
ktorej premiéra sa – dva roky pred
nežnou revolúciou – chystala v Štúdiu Novej scény. Cenzor však napísal posudok, požadujúci jej zákaz.
Rozhodnúť o jej osude mal lektor,
čo si ako jediný divák pozrel generálku – a potom sme čakali, čo povie. Tá chvíľa sa nám zdala nekonečná...
Hra Umenie neodísť sa odohráva
v továrni, vyrábajúcej stoličky – pre
obyčajných ľudí trojnohé, pre papalášov päťnohé. Sformuloval som
v nej aj takýto zákon: čím viac je stoličiek, tým je menej lesov. Takto v nej
spieva zbor lesných robotníčok:
Lesy naše, lesy miznú pomaličky –
/ veď treba spracovať drevo na stoličky.
No cenzora nepodráždili len
piesne a obsah hry. Vtedajší vládcovia vládli už pridlho. Čím viac po
ich odchode túžila verejnosť, tým
urputnejšie predvádzali svoje umenie neodísť. To hlavne ich by zasiahol už názov hry.
A nielen tých najvyšších – aj celý
prebujnený byrokratický aparát.
V tom čase totiž vychádzali na
svetlo aj dlho utajované čísla.
Napríklad údaj, že byrokratický
aparát stojí ZSSR 40 miliárd rubľov
ročne.
Ruský ekonóm, akademik Abel

Aganbegjan, v interview pre západonemecký časopis Die Zeit povedal, že nepomôže už ani jeho zoštíhlenie o 30 percent, treba vyhodiť
až 50 percent úradníkov.
Vina ruských úradníkov na hroziacej katastrofe bola vraj dokonca
viacnásobná – nielenže ožobračovali krajinu tým, že sedeli, kde sedeli, brali platy a úplatky, rodinkárčili a kradli – ale nanešťastie ešte
aj pracovali. Ich byrokratické šialenstvá žrali vzácny čas ďalším miliónom ľudí a aj chybné rozhodnutia malých úradníkov spôsobovali
gigantické škody.
Básnika Jevgenija Jevtušenka to
inšpirovalo k básni Lenabynenarazilisti (v origináli Čevokabynevyšlisty).
Len čo vyšla v Rusku, som ju preložil a Tomáš Janovic ju prepašoval
aj do Roháča. Pripomeniem z nej
pár veršov:
Rezolúciami obrnení / rytieri dlhej
zásuvky – / ani tá Nessie nosatá / nos
nezaryje až k jej dnu – / dravšie než slintačkové nákazy / a zemiakové pásavky / chlieb s mäsom žerú nám, / čo z oráčovho stola ukradnú.
Vieme, ako sa to skončilo. S.O.S.
prišlo neskoro. Sovietsky zväz sa
ekonomicky aj politicky zrútil.
Našťastie to nebola až taká tragédia. Ani pre Rusko. A tobôž nie
pre strednú Európu.
... Nezabudnime však na divadelného lektora. V skutočnosti rozmýšľal iba chvíľu, potom sa usmial
a zvolal: „Konečne je tu takáto hra!“
Vďaka tomu mohla mať hra Umenie
neodísť premiéru už 30. januára 1988.
Telefonujem režisérovi Petrovi
Opálenému, či si nepamätá lektorovo meno. Pamätá si ho. Volal sa
František Vospiel.
Ktovie, čo dnes robí ten nebojácny muž a či sa má dobre.
A čo cenzor, čo chcel moju hru
potopiť? Stavím sa, že sa nemá zle.
Úradoval vtedy – úraduje dodnes
(ako poradca poslanca SNR – pozn.
red.).
Lebo aj to je problém – ako sa
zbaviť tých horších 50 percent úradníkov, aby to neodskákali tí lepší.
ĽUBOMÍR FELDEK
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PRODUKT DOBY:
VZDELANÍ HLUPÁCI!

V súčasnosti žije na zemi obrovský počet vzdelaných ľudí, aký tu
snáď nebol počas celej histórie.
A predsa hlúposť nezanikla. Práve
naopak! Stretávame sa s ňou stále
častejšie. Ako je to možné? Veľmi
jednoducho! Vzdelanosť a skutočná múdrosť sú totiž dve úplne rozdielne kategórie.
Hitom dneška je vzdelanosť
a vzdelávanie. Na ľudí sa kladú v tomto smere stále vyššie nároky. Trend
vstrebávania čoraz väčšieho objemu
informácií je razený v školstve a v celom systéme vzdelávania. Vzdelanosťou si rozširujeme duševný obzor. Slovo rozširovanie jasne hovorí
o rozmere šírky, čiže šírka a ustavičné rozširovanie vedomostí tvorí
základ vzdelanosti.
Múdrosť však paradoxne nemusí mať so vzdelanosťou nič spoločné. Alebo inak povedané, vzrast múdrosti nie je priamo úmerný rastu
vzdelanosti. Prečo? Lebo múdrosť
nie je rozmerom šírky, ale rozmerom hĺbky.
V minulosti napríklad ľudia nemali také veľké množstvo podnetov
a informácií, ako je tomu dnes. Malo to však aj svoju výhodu. Existujúce informácie, ktoré boli neraz doslova vzácnosťou, mohol človek
dostatočne dlho vnútorne spracovávať a ísť v nich do hĺbky, až ku samotnému koreňu veci.
Nakoľko do šírky sa vtedy prenikať veľa nedalo, ľudia vo svojej
prirodzenej túžbe poznávať boli
okolnosťami doslova nútení a tlačení prenikať do hĺbky. Avšak práve v prieniku do hĺbky jednotlivostí možno nájsť poznanie skrytých
súvislostí. Jedine v hĺbke prieniku
do jednotlivostí a k podstate veci
je možné naraziť na to a odkryť to,
čo nazývame múdrosťou.
Lebo múdrosť je prienik k pod-
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state! K jadru! K nadhľadu nad vecami. K pochopeniu ich skutočného
významu, ich vzájomných vzťahov
a v tom najvyššom štádiu i k pochopeniu toho, čo stojí za všetkou viditeľnou realitou a čo ňou hýbe.
K múdrosti vedie iba jediná cesta! Cesta vlastného, samostatného
uvažovania, prostredníctvom ktorého človek dokáže vo chvíľkach ticha vnútorne prenikať k podstate.
Naša civilizácia však zvolila inú
cestu. Cestu vzdelanosti, ktorá žiaľ
nemusí byť vždy totožná s múdrosťou. Je to cesta neustáleho rozširovania a nového prílevu vedomostí. Dnes žijeme v dobe nadbytku
informácií. Nové informácie neprijímame iba v školách a v rôznych
vzdelávacích inštitúciách, ale valia
sa na nás ustavične a zo všetkých
strán. Z rozhlasu, z televízie, z internetu, z novín, kníh, časopisov
a ešte mnohých iných zdrojov.
Informácií je obrovské množstvo
a stále pribúdajú ďalšie, takže človek o nich vôbec nemá čas premýšľať, vnútorne ich spracovať a tobôž
prenikať k ich podstate.
Vieme mnoho, ale všetko zostáva iba na povrchu. Naše poznanie je
široké, ale plytké! A tak paradoxne, cesta vzdelanosti a nadbytku
informácií sa nám stala cestou k povrchnosti a plytkosti. Cestou k produkovaniu síce vzdelaných, široko
rozhľadených, ale v skutočnosti povrchných, plytkých a neveľmi múdrych ľudí.
Neustále pustený televízor, MP3,
internet a rádio, tieto nové vymoženosti doby, na ktoré sme tak pyšní sa stali nástrojmi na výrobu hlupákov. Sú to totiž zdroje neustále
chrliace nové a nové informácie, pre
ktorých ustavičný prílev nie je možné spracovávať tie staré. A tak sa takmer všetko míňa účinkom.
Je to ako keď máme prsty roztiahnuté vo vetre a cítime, ako nám
popri nich vietor prúdi, ale nako-

niec, keď zavrieme dlaň, neostane
nám v nej nič. Zostane prázdna
presne tak, ako prázdnymi, povrchnými a od skutočnej múdrosti na
míle vzdialenými sú dnešní ľudia
doby informačných technológií.
Ako tu pomôcť? Hovorí sa, že
menej je niekdy viac! Samozrejme
neznamená to, že by sme mali vyhodiť von oknom televíziu, počítač
a MP3, prestať počúvať rádio a čítať
knihy. Ničoho sa nemáme radikálne zbavovať, ale nemáme sa tým ani
nechať ovládať.
Ak chceme spieť k múdrosti, musíme si dokázať dopriať chvíľky ticha, v ktorých môžeme spontánne
a prirodzeným spôsobom rozvinúť
vlastné samostatné myslenie, cítenie a zvažovanie. V takýchto chvíľach totiž dozrieva naša osobnosť,
pretože v nich môžeme vnútorne
spracovávať to, čo sme prežili, videli alebo počuli. Jedine toto nás
môže posúvať smerom k pravej múdrosti, ku ktorej nevedie stádovitosť
davov, nechávajúcich bezmyšlienkovite a nekriticky zaplavovať svoj
vnútorný život prebytkom informácií.
Je dokonca celkom možné, že je
tu niekto, komu veľmi zaleží na
tom, aby ľudia samostatne nemysleli a aby sa dalo s nimi ľahko manipulovať. Jednoducho aby ľudia
boli hlupáci.
Naučme sa preto využívať výdobytky modernej doby rozumne,
účelne, striedmo a k nášmu prospechu, aby sa nám mohli stať cestou k múdrosti. Pamätajme, že menej býva niekedy viac! Nedajme sa
informáciami pohltiť a manipulovať ku našej vlastnej škode. Nenechajme sa nimi pomaly, ale isto preformovávať v povrchnú a nemysliacu
bytosť, vzdialenú od akejkoľvek skutočnej múdrosti.
MILAN ŠUPA
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RECENZIE
INTERPRETAČNÉ
ORIEŠKY AJ „ČISTÁ“
LYRIKA
MILA HAUGOVÁ:
Plant Room
Ars poetica, Bratislava 2011

Ak sme to – doterajší recenzenti
a ja – dobre porátali, zbierka Plant
Room je už devätnástou básnickou
knihou Mily Haugovej. A v posledných rokoch sa prihlasuje knihami
v krátkych intervaloch, čo rok – to
nové lyrické dielo. Takáto permanentná prítomnosť autora (autorky) v literárnom procese svedčí
o tvorivom zápale, avšak môže mať
aj svoje úskalia či nevýhody. Vystavuje sa nebezpečenstvu upadnutia
do istého stereotypu: tematicko-motivického alebo výrazového, respektíve do oboch. To samo osebe
nemusí byť ničím hrozným, pravda,
ak ide o dobrého básnika, o kvalitnú poéziu (a v zátvorke hneď poznamenávam, že M. Haugová nesporne dobrou poetkou je). Vec sa
azda trocha problematizuje, keď
ďalšia a ďalšia básnická kniha sa dostáva do rúk permanentného čitateľa, t. j. percipienta, ktorý sleduje
písanie tvorcu (tvorkyne) sústavne,
keď čítal viacero jeho (jej) kníh, prípadne všetky. Môže mať pocit opakovateľnosti, pocit že, „toto všetko
som už raz čítal“... Na druhej strane, zvykne sa hovoriť, že autori akoby písali stále jednu a tú istú knihu
(ak chceme – akúsi knihu života).
Myslím, že ešte viac než na prozaikov to platí na básnikov.
Musím sa priznať, že som permanentným čitateľom poézie M. Haugovej.
Jej nová básnická zbierka Plant
Room, teda po našom Rastlinná izba,
je o tom istom ako mnohé predchádzajúce autorkine knihy. Jej ústrednou témou je mapovanie nesmiernej, dalo by sa povedať až vesmírnej
zložitosti ľudskej existencie vo všetkých jej rozmeroch. Do toho, prirodzene, sa zmestí takmer všetko.
Avšak akýmsi dominantným bodom nazerania sú rozmanité podoby medziľudských vzťahov, najmä
však láska v jej rôznych variantoch;
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cez ňu ženský lyrický subjekt nasvecuje vlastné bytie a ľudský život
v istých zovšeobecňujúcich atribútoch. Autorka kladie naliehavé, aj
existenciálne otázky, hľadá, pátra
i dáva isté odpovede, odpovede, za
ktorými nasledujú ďalšie otázky, lebo tajomstvá života, bytia sú nekonečné.
Ani v tejto básnickej zbierke M.
Haugová nijako zásadne nezmenila svoju poetiku, ktorej dôveruje. Jej
metóda písania asi najlepšie vystihuje slovo navrstvovanie – ide tu
o neustále hromadenie, navrstvovanie, prevrstvovanie, preskupovanie motívov a motivických celkov
(vrstiev), miestami priam akoby vo
víre. A je na čitateľovi, aby hľadal súvislosti, spojitosti, sémantické prepojenia a význam celku. Niet pochybností o tom, že táto poézia si
vyžaduje skúseného, hĺbavého čitateľa, ale aj čitateľa naskutku trpezlivého.
Ak som hovoril o motívoch a motivických vrstvách, aj tu sa objavujú
Haugovej obľúbené či frekventované motívy s veľkým symbolickým
potenciálom, ako sú napríklad luk
a lukostrelkyňa, terč, záhrada, rastliny ako citlivé živé bytosti, srna,
zvieratá, matka a dcéra a mnohé
ďalšie. Aj tu do textov zakomponúva množstvo rozmanitých kultúrnych odkazov, alúzií, pre čitateľa
v mnohých prípadoch naozaj ťažko
dešifrovateľných. Priraďujú sa k tomu i slovné spojenia, vety, citácie v cudzích jazykoch – možno miestami
na úkor komunikatívnosti.
Pre mňa ako permanentného čitateľa poézie sú väčšou záhadou
rozsiahle básnické kompozície, v ktorých sa jeden motív kladie k druhému, k sebe sa radia motívy rôznej
proveniencie, niekedy sa to javí tak,
akoby autorka vpisovala do textu
všetko, čo sa jej vynára v danej chvíli z vedomia či podvedomia, čo v danom okamihu registruje: zážitok
z detstva, vnem vonkajšej reality, pocit z vnímania umenia, spomienka
na intímnu chvíľu s druhým človekom... Ako príklad uvediem úryvok
z básne Pulzary (s. 39): „...: jablko padajúce k stromu: váhanie: modelovanie:
inverzia / optimalizácie siete neurónov:

vibrácie vrstiev: sliznice ktoré / nezabúdajú: vlhkosť a teplo a pulzujúci pohyb terčov: ľudské / milovanie ako: ako
sólo pre dve ruky: glissando dobre / temperovaného klavíra: potom len Kassandra po hrdlo v zemi / vo svojej prehlbujúcej sa jame:..“
Bez mučenia sa priznávam, že
takto komponované básne (do tejto kategórie patria ešte Voice Print
– vôbec najrozsiahlejšia kompozícia
zbierky a Votrex) sú pre mňa tvrdým
orieškom. Vnímam ich tak, že ma
oslovujú v častiach, v jednotlivých
motivických líniách, ale ako celok
mi unikajú... Neodvažujem sa ich
ako celok interpretovať. Zrejme
v tom nie som sám, lebo keď čítam
recenzie o knihách Mily Haugovej,
vidím, ako sa recenzenti uchyľujú
k esejistickému vyjadrovaniu, k obraznému jazyku – veci akoby sa nedali pomenovať bežným výrazovým
aparátom kritiky či literárnej teórie. Všimnúť si z tohto hľadiska
možno napríklad recenziu tejto
zbierky Izba, v ktorej sa zakráda rastlinozviera od Jany Močkovej, ktorá
bola uverejnená v SME – hovorí sa
tu o knihe pomerne dosť, ale málo, vlastne nič sa nepovie o autorkinej umeleckej metóde. A jazyk recenzie sa začína ponášať na lyrický
jazyk autorky recenzovanej knihy.
Dovolím si uviesť ešte jeden úryvok z básne Bojovník (s. 47): „... potom náhle zastavenie. vagón / ktorý sa
posúva po nekonečných koľajniciach. zastane ako srdce. / osamotený kdesi v poli s ligotavými oknami. zatvorenými
dverami. / kolesá sa ešte chvíľu chvejú.
nárazníky začnú splývať s okolitou flórou / a celý vagón pomaly zarastá striebrom a zelenou s trochou červenej /
hrdze. ako zrazená krv...“
Toto samo osebe by vystačilo na
báseň, je to krásna, krehká, „čistá“
lyrika. Iný tvorca by tieto verše rozčlenil, zalomil inak a mal by hotový text. Avšak u M. Haugovej je to
len súčasť väčšieho celku, motív, či
skôr súbor motívov, ktorý sa prevrstvuje s inými motívmi.
„Čistou“ lyrikou – pravda, s veľkou výpovednou silou, pretože naznačujú i utajujú a tým upútavajú,
nútia k uvažovaniu – sú však viaceré kratšie básne tejto zbierky. Na3
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príklad báseň Sama (s. 59): „prijala
by som akýkoľvek pohyb // snežný leopard je časťou / celkového snenia
tvár pod ľadom úzke slnko / zahryznuté do horizontu / teraz je tu tvoje miesto hovorí mi / ľadová paluba modrej lode... / (január 2011)“
To sú verše veľkej estetickej príťažlivosti, ktoré mimoriadne oslovujú. Napriek interpretačným ťažkostiam, v ktorých sa ocitám, zostávam
permanentným čitateľom poézie
Mily Haugovej.
IGOR HOCHEL

KEĎ „VZNEŠENOSŤ
ROZŽARUJE
VŠEDNOSŤ“
NINA VARON:
Básnické poviedky /
Poetic stories
Milanium, Bratislava 2012

Zbierka Básnické poviedky je debutovým počinom slovenskej poetky a prekladateľky Niny Varon, žijúcej v Rochestri (USA). Hoci je
knižka rozdelená do desiatich myšlienkovo navzájom prepojených
častí, za ústrednú ideovú líniu možno považovať najmä motív cudzinky previazaný s vnímaním ženského lyrického subjektu, ktorý sa však
nevyhýba ani hĺbavejším úvahám
o zmysle existencie človeka ako takého a hodnotách, ktoré ho obklopujú.
Názvy prvých štyroch častí zbierky (Kto som; Kde som; Kedy som; Prečo som) autorka ďalej varíruje do podoby plurálu, čím sa azda usiluje
naznačiť univerzálnejšiu platnosť
svojich výpovedí, ktoré sa nevzťahujú výhradne len k lyrickej hrdinke.
Celej zbierke dominuje výrazný,
no zároveň jemný lyrický subjekt
ref lektujúci v sebe ženský (a materský) princíp, čo sa najzreteľnejšie prejavuje v básni v úvode knihy
s názvom Rozpory, ako aj v texte
Balkónová minútka – ktorého veršom autorka dáva formu rýmového
usporiadania (zväčša nepresného
združeného rýmu), čo však ostáva
bez hlbšieho výrazu a pôsobí skôr
silene. Lyrická hrdinka intenzívne
vníma svet okolo seba, poukazuje
na tendencie vo fungovaní človeka
súčasnosti, na jeho neurčité, často
plytké smerovanie v ňom. Už samotný názov prvej časti implikuje,
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že básnický subjekt Niny Varon sa
sám pre seba snaží definovať podstatu svojej existencie, čo následne
plynule autorka prepája i s ďalšími
časťami zbierky, v ktorých svoje sebaurčenie dopĺňa i cez miesto a čas.
A práve otázka priestoru, resp. miesta, kde sa lyrický subjekt nachádza,
kde prežíva svoj všedný deň, predstavuje cez motív cudzinky jeden
z ústredných aspektov celej knihy
(ten je zároveň intenzitou svojej výpovede i najvýraznejší).
Básne poetky sú akýmisi momentkami spomienok na domov a Slovensko. Príkladom takejto silnej
osobnej lyriky je báseň Oscilácie,
v ktorej autorka píše: „Krása môjho
rodného mesta / mi nedá spať / chcem
mať plné zuby dlaždíc / a smog rozotretý po tvári/ franforce môjho tela / padajú do Dunaja / spolu so šatami zo
stužkovej... / Asi sa nikdy nevrátim, /
no náhle momenty spomienok / uvoľňujú oscilácie slovenstva“ (s. 20). Báseň je príkladom urbánnej lyriky,
v ktorej sa subjekt vyznáva zo svojho intímneho vzťahu k Bratislave.
Na intenzite výpovede tiež pridáva
skutočnosť fyzického odcudzenia
sa lyrickej hrdinky, čím zreteľne vystupuje do popredia i autobiografické pozadie textu. O bratislavské
(či v širšom kontexte o slovenské)
reálie, pripomínajúce jej v spomienkach atmosféru domova, sa autorka
opiera i vo veršoch nasledujúcej básne Preto a píše: „moje telo je prítomné, / ale v hlave mám kamenné námestia, / päťstoročné budovy, / ľudí
usmiatych aj drzých, v pekných topánkach / popíjajúc si kávu na Mayeri [...]
Tatranské štíty ma bodajú do hrude, /
nepomáha ani čaj z kvetu ľubovníka“,
pričom ale už druhú časť básne autorka vystavala s o čosi iným vyznením, kde napokon aj v „krajine
slobody“ lyrická hrdinka nachádza
samu seba.
V nasledujúcich častiach zbierky
zachytáva cyklus dňa v jeho plynutí, básne sú momentkami osobných
úvah, v ktorých sa lyrický subjekt
usiluje o vlastné identifikovanie sa
v úlohách ženy, matky, cudzinky či
človeka ako takého alebo aj v úlohe poetky, v ktorej sa realizuje „spolu s perom ako nejneoddeliteľnejším
partnerom“ (b. Rozruch). Práve v časti Prečo som vyznieva rola poetky ako
ústredný motív a odhaľuje, že práve
prostredníctvom textov má možnosť básnický subjekt nachádzať
svoje identity. Lyrická hrdinka si je

vedomá svojho začlenenia do kontextu sveta a zároveň si je vedomá,
že je súčasťou akéhosi väčšieho celku, čím už naznačuje poetiku druhej časti zbierky.
V tej sa autorka venuje širším, abstraktnejším témam, akými sú vesmír, večnosť... V časti s názvom Kto
sme zachytáva človeka ako takého
– hriešneho, zmyslového, túžiaceho,
zmietaného vlastnými slabosťami.
Človek sa u autorky identifikuje ako
súčasť civilizácie, kde „ľudia sa topia
/ v každodenných tragédiách / a svojej
malosti/ až kým ich nezhltne / obrovský vesmír [...]“ (b. Civilizácia), čím
naznačuje zanedbateľnosť, bezmocnosť jedinca pred vyššími zákonmi
univerza či ako súčasť civilizácie,
ktorá ho pohlcuje a častokrát i oberá o jeho ľudskú podstatu (v honbe za „kreditnými kartami“).
Aspekt večnosti sa u Niny Varon
opakuje a nanovo aktualizuje v rôznych podobách. V tejto súvislosti
zaujímavo vyznieva siedma časť
zbierky Kedy sme, kde autorka na
priestore štyroch básní rozostrela
„príbeh“ cyklického striedania sa
ročných období, ktorým dominujú vizuálne metafory, vystavané najmä prostredníctvom farebnej škály.
V záverečných dvoch častiach
zbierky – Príroda a Inšpirácie – sa autorka snaží poukázať na inšpiračné
východiská jej písania. Podnety
k tvorivému písaniu očividne nachádza v umení (najmä hudobnom
– b. Sting; Džez, ale aj literárnom
– b. Emily), v ľuďoch, ktorí ju
obklopujú, vo vizuálnych vnemoch
a miestach, ktoré navštevuje (b. Lunapark; NYC) a nepochybne i v prostredí prírody, v súvislosti s ktorou
poetka často aktualizuje napr. motív vody – a ten z fenomenologického hľadiska môže tiež reprezentovať ženský princíp.
Kniha obsahuje verzie básní v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku,
pričom do angličtiny ju preložila
slovenská lingvistka a prekladateľka pôsobiaca na Massachusettskej
univerzite – Miriam Margala. Na
rozsah skromná zbierka básní Niny
Varon tak predstavuje zaujímavý
a očarujúci element v mozaike súčasnej slovenskej poézie.
M Á R I A PAV L I G OVÁ

35

PROZAICKÝ DEBUT
MLADÉHO AUTORA
JÁN PÚČEK:
Kameň v kameni
F. R. & G., Bratislava 2012

V tomto roku vyšiel pod hlavičkou vydavateľstva F. R. & G. debut
mladého autora Jána Púčeka. V záverečnom medailóne sa o ňom dozvieme málo, no i to málo pôsobí
kontrastne s obsahom jeho prvotiny. Autor sa narodil v roku 1987,
študuje na VŠMU a pochádza z Liptovského Mikuláša. (A jeho kniha
pritom vyznieva akoby sa narodil
v roku 1887 a žil v Trstíne.)
Na prvý pohľad sa zdá, že ide
o zbierku poviedok, ktoré spájajú
dva motívy. Priestor, teda dedina nazvaná Veterlín, za ktorou môžu
miestni alebo svetaznalí Slováci tušiť Trstín, a osoba rozprávača. Aj
keď s rozprávačom je to v tejto knihe celkom zaujímavé. Vo väčšine
častí je rozprávačom muž, ktorý je
vnukom svojich starých rodičov
a trávi(eval) s nimi vo Veterlíne určité časti svojho života. Veterlínčania naňho kričia ako Janina („Serus,
Janino. Ty si v Séleši?“) a dozvedáme
sa i to, že je už skôr Sélešan jak Lipták. Rozprávačom je však miestami
i jeho babka či dedko. Veľmi originálne je rozprávanie šijacieho stroja v časti Krajčírka štylizovanej ako
písomný rozhovor medzi starou
singerkou a protagonistom. V jednej z posledných častí knihy nazvanej Nitky dokonca autor siahol po
ty-rozprávaní, ktorým paradoxne
dosahuje väčšiu dôveryhodnosť či
emotívnosť ako ostatnými príbehmi rozprávanými v tretej osobe. Ale
nepredbiehajme.
Kniha sa začína časťou venovanou minulosti Veterlína, v ktorej autor siahne i po výčitke smerovanej
kartografom či úradníkom. Pozadie
výčitky je veľmi milé: „Tak je to s mapami – ťažko sa podľa nich riadiť, najmä keď sa každých desať rokov menia
všetky názvy. Raz ľudom vadí, že v mene je ü či ö, alebo nedajbože sz, inokedy je zas najväčším hriechom, keď je
miesto sväté.“ Za úvodnými vetami
cítiť akýsi nadhľad človeka – cudzinca v inom kraji – Liptáka v malokarpatskom regióne. To je pozitívum tejto knihy: láskavý prístup
k cudziemu bez náznaku rasizmu,
či xenofóbie.
Ani po druhom prečítaní mi nie
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je celkom jasné, či ide skôr o novelu alebo zbierku poviedok. Ambície
zaškatuľkovať toto dielko som sa teda vzdala, tak budem pokračovať
v postupnosti dejových línií. Aj druhá časť hovorí najmä o prírodnom,
resp. geografickom kontexte obce
Veterlín. V časti nazvanej Špacír už
vstupujú na scénu i postavy, teda
v našom prípade – Sélešania /Veterlínčania. Autor tu dodržiava logiku prechádzky – priestor dáva
ľuďom, ktorých stretáva po ceste.
A aj psom! Psi majú v knihe svoje
miesto (niekedy možno väčšie než
sa patrí). V časti Očné klamy sú dokonca najdôležitejšie práve psy starých rodičov. No ale späť ku dvojnohým Sélešanom. Tí sú typicky
slovenskí, a tu sa už autor stereotypu veľmi nevyhol. Niektorým sa nechce pracovať, pijú, radšej chodia do
krčmy ako do kostola a nemajú radi
farára. Zato majú radi ženy, karty
a futbal. Samozrejme, len Spartak.
Zaujímavou postavou je Samson.
Hoci vo mne hlodá podozrenie, že
kapitolka nazvaná Úbohý Samson
bola najskôr samostatnou poviedkou – celkom originálnou variáciou
na biblický príbeh, a až potom ju
Púček začlenil do knihy. A aby sa
nepovedalo, spomenul ho i na inom
mieste. Je to však len môj dohad,
a ako som povedala, Samson je
z „vedľajších“ postáv – teda postáv
nie z rodiny – najlepšie napísaný.
Stretávame sa s ním už v jednej
z úvodných častí.
Veterlín je rázovitá slovenská
obec s trnavsko-záhoráckym nárečím, v ktorej žijú svojbytní ľudia.
Najviac však vynikajú práve tí, ktorí sú v opozícii k ostatným. Títo antagonisti (Jankov dedko, Samson či
Lokomotíva) dostávajú v knihe väčší priestor a sú prepracovanejší ako
iné postavy. A keď som spomínala,
že v protagonistovi niet zloby a nenávisti voči novému, nedá sa to povedať o ostatných občanoch Veterlína.
V typickej slovenskej predsa dedine nemôžu chýbať diskriminovaní
a ublížení. Veterlínčania neprijali
Jankovho dedka, ktorý sa prisťahoval z Holíča, až do jeho smrti, hoci
im pomáhal pri stavbách. Rovnako nemôžu vystáť ani cudzie v sochárovi Dunčovi – ten má turecké oči.
Nechýbajú tu ani spomienky na
detstvo – aj veselšie, nielen tá ako
si dedko sám vymuroval hrob. Napríklad v časti Záhrada autor píše
o bojoch medzi nimi (Janko, brat

a bratanec) a deťmi susedov. Aj tu
však nechýba akási pochmúrna
bodka: „Šumani sa síce do našich pascí nechytili, no už po pár rokoch sa ukázalo, že náš triumvirát až taký zbytočný nebol. Bero s Olom sa pokúsili zabiť
svoju starú mamu. Toľko tĺkli kutáčom
po hrubej páperovej duchne, až nakoniec zistili, že starká pod ňou neleží, že
celý čas stojí za nimi a potichu sa prizerá. Nechali ju teda žiť. Vzali jej len sto
korún na štyri pivá a cestou zbili svojho otca, pretože nemal cigarety.“
Osobitnou kapitolou sú ľúbostné epizódy. Nejde len o vzťah babky a dedka. Samozrejme, do popredia sa dostávajú najmä tie o členoch
rodiny. Najvýraznejší je vzťah protagonistu k istej N. Nedostáva veľa
priestoru, je spomenutý asi na
dvoch miestach knihy. Najprv v časti nazvanej Balkón, v ktorej sa spomínajú i iné „erotické zážitky“.
V ďalšej časti sa N. vyskytuje v epizóde s kostolníkom: „Raz sme sa pri
sedmičke bozkávali s N. Čosi zašuchotalo a z poľa vyšiel starší pán. Bol to kostolník, ktorého všetci poznali pod menom
Kocúr...“ O N. sa rovnako nedozvedáme oveľa viac ako o jej partnerovi a v knihe sa veľmi nevyskytuje.
Druhou ľúbostnou zápletkou je príbeh s Polárkou – opäť ide o prvé milovanie, opäť podobná metafora so
zápalkou a ohňom. Akurát neviem,
kto je ten on.
Rodičia protagonistu v knihe veľa priestoru nedostali. V časti nazvanej svadba sa hovorí o tom, ako
Rudko – otec Jana – stretol jeho mamu Maru. Opäť celkom milý a stručný čiastkový príbeh s romantickou
zápletkou doplnenou (geografickou) vzdialenosťou Veterlín – Liptovský Mikuláš.
Kniha Kameň v kameni prináša
celkom odlišnú prózu od tej, na akú
sme zvyknutí u iných debutantov.
Prístup k spracovanej téme je originálny a autorova štylistika i obraznosť sú na vysokej úrovni. Miestami cítiť závan akéhosi naturizmu
či magického realizmu. Po prečítaní knihy sa mi v hlave vynárajú všetci slovenskí realisti s ich dedinami.
Zato Šikulu som v texte (okrem
motta) nepostrehla. Knihu Jána Púčeka Kameň v kameni by som zhodnotila takto: je krásne utiecť z mesta na dedinu, no je trošku trúfalé
spraviť z takýchto spomienok a zážitkov celú knihu.
M Á R I A S TA N KOVÁ
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ZRADA OD VLASTNÝCH
BOLÍ NAJVIAC
JÚLIUS DÉRER:
Pamiatka najsmutnejšia
Zostavil Martin Šefranko. Tranoscius, Lipt. Mikuláš 2012, 208 s.

Zborník Pamiatka najsmutnejšia,
nazvaný podľa rovnomenných spomienok, je venovaný životu a činnosti evanjelického farára Júliusa
Dérera (1895 – 1963). Je doplnený
ďalšími príspevkami, ktoré približujú túto mimoriadnu postavu slovenskej evanjelickej cirkvi. Július
Dérer pochádzal zo známeho rodu
Dérerovcov, ktorý dal slovenskému
národu veľa vynikajúcich mužov
a žien. Narodil sa v Liptovskom Svätom Petre v rodine učiteľa. Z pätnástich detí sa len deväť dožilo dospelosti, ale traja z nich sa stali
evanjelickými farármi. Július Dérer
študoval v Kežmarku a v Bratislave. Po skončení teologických štúdií
sa stal kaplánom a tajomníkom biskupa Samuela Zocha v Modre, v rokoch 1920 – 1934 pôsobil ako farár v Dačovom Lome a od roku 1935
bol farárom a konseniorom v Modre, neskôr bratislavským seniorom.
V roku 1957 mu bol odobratý štátny súhlas k výkonu kňazskej funkcie, potom až do smrti v roku 1963
pracoval ako pomocný robotník
a skladník v Pozemných stavbách
v Bratislave. Od začiatku svojho teologického pôsobenia sa venoval publicistickej činnosti, písal články s náboženskou tematikou, zaoberal sa
aj národnopolitickými a národohospodárskymi otázkami. Venoval
sa aj verejnoprospešnej činnosti.
V Modre inicioval postavenie sirotinca, meštianskej školy a pamätníka Ľudovítovi Štúrovi. Po roku
1945 sa ako predseda Osídľovacieho výboru evanjelickej cirkvi aktívne zapojil do riešenia problémov
slovenských repatriantov z Maďarska, ako administrátor dunajského
seniorátu sa pričinil o vznik osemnástich cirkevných zborov a výstavbu kostolov v Senci a v Nesvadoch.
Len udalosti, ktoré nasledovali po
prevrate vo februári 1948, zabránili v plánovanej výstavbe ďalších evanjelických kostolov. V rokoch 1939 –
1945 kritizoval politický režim na
Slovensku, po roku 1948 bol odporcom komunistickej totality. Bol
členom Krajinského zastupiteľstva
od roku 1929, predsedom Všeobec3

n

2012

nej vnútromisijnej a pastoračnej
konferencie, predsedom Spolku
evanjelických kňazov.
Jeho spomienky zaznamenávajú pomerne krátke obdobie rokov
1957 – 1958, keď bol zo strany profesorov Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulty falošne obvinený a bol vyvíjaný nátlak, aby odišiel
z Modry do akéhokoľvek iného
evanjelického zboru na Slovensku.
Pozadie celej akcie bolo z dnešného
pohľadu jednoduché. V roku 1954
bola na štátny nátlak presťahovaná bohoslovecká fakulta z Bratislavy do Modry. Pravý dôvod bol, aby
sa obmedzil náboženský vplyv fakulty v hlavnom meste a postupne
sa mala likvidovať znižovaním počtu študentov. Dokonca sa uvažovalo, že bude v budúcnosti len jedna
fakulta pre celú republiku, a to
v Prahe, kam by zopár slovenských
študentov chodilo študovať evanjelickú teológiu na Komenského fakultu. Profesorom, ktorí boli v Modre
na fakulte, išlo o zázemie pre budúcnosť a jeden z nich, Dr. Štefan
Kátlovský, prodekan fakulty, prejavil záujem o modranskú faru. Proti Júliusovi Dérerovi sa hľadali rôzne zámienky, aby napriek podpore
svojich cirkevníkov a dvadsaťdvaročne úspešnom pôsobení dobrovoľne modranskú faru uvoľnil
a odišiel do iného zboru na Slovensku. V tomto smere sa bránil aj
tým, že zbory na Slovensku potrebujú mladších kňazov, nie 62 ročného.
Jedna zo zámienok použitá proti Dérerovi bolo recitovanie básne
V pôste od Martina Braxatorisa-Sládkoviča bohoslovcom Bohdanom
Hroboňom na cirkevnom večierku.
Báseň, napriek tomu, že vyšla v zbierke vydanej Tranosciom roku 1926,
bola označená niektorým z prítomných profesorov za protištátnu.
Traja študenti bohosloveckej fakulty boli, ako vyplýva zo spomienky uvedenej v knihe, kvôli tejto básni vyšetrovaní a fyzicky týraní
(s. 144).
Aj po odobratí štátneho súhlasu sa Július Dérer snažil ďalej brániť a podal žiadosť o začatie disciplinárneho konania, ktoré sa proti
nemu konalo vo februári 1958. Vyšetrovanie dokázalo, že sťažnosti
proti Dérerovi boli nepravdivé, zámerne zosnované a zámerne pozháňané. Napriek tomu ani povereníctvo, ani Generálna rada z prestížnych

dôvodov nezmenila svoje rozhodnutie v prvom prípade o odňatí súhlasu a v druhom o odchode Dérera z modranskej fary. Ani očakávaná
pomoc z Prahy a Brna sa nekonala.
Nakoniec Július Dérer podal žiadosť o trestné pokračovanie proti
profesorom Slovenskej evanjelickej
bohosloveckej fakulty v Modre. Výslovne sú menovaní predstavitelia
kňazov, ktorí po odstránení
biskupa Vladimíra P. Čobrdu spolupracovali s komunistickým režimom. Išlo menovite o Jána Michalku, dekana, Štefan Kátlovského,
prodekana, Ján Petríka, Jozefa Bergera, Karola Gábriša, Jána Štrbu,
Vladimíra Olexu, Karola Nandráskeho, ktorí šírili o ňom nepravdivé
povesti. Lenže stíhanie bolo zastavené v súvislosti so zvolením Antonína Novotného za prezidenta a nasledujúcou amnestiou.
V spomienkach pamätníkov, ktoré sú uverejnené, je Július Dérer charakterizovaný ako „človek zásadový, rázny farár a národovec, ktorý
nerobil kompromisy za cenu svojho
pohodlia a ľudskej slávy“.
Asi najvýstižnejšie charakterizoval osobnosť Júliusa Dérera vo svojej spomienke Pavol Úkrop, keď
citoval francúzskeho aforistu La Rochefoucaulda: „Vaše nedostatky nepriťahujú toľko nepriateľov a nenávisti, ako vaše klady“. Zborník Pamiatka
najsmutnejšia obsahuje ďalej články
a korešpondenciu Júliusa Dérera.
Pozoruhodná je spomienka „Náš
otec“ od jeho najmladšej dcéry Emílie, ktorá dopĺňa kvôli lepšiemu
pochopeniu niektoré životopisné
zastavenia svojho otca. Prehľad životopisných dát Júliusa Dérera dopĺňa rodokmeň Dérerovcov od
Zdenka Ďurišku. Odbornú štúdiu
„O obrane nezávislosti cirkvi Júliusom Dérerom v prvých rokoch
komunistického režimu“ napísal
historik Norbert Kmeť. Kniha je doplnená fotografickým materiálom.
Pozoruhodné sú aj tri dokumenty
už z roku 1947 publikovanej knihy
„Služba národu“, ktoré sú svedectvom o postoji Júliusa Dérera v rokoch 1939 – 1945. Júliusovi Dérerovi za záchranu židovských detí,
ktoré ukrýval v modranskom sirotinci, dostal in memoriam vyznamenanie Yad Vashem Spravodlivý
medzi národmi.
Zborník Pamiatka najsmutnejšia
rozširuje naše poznanie o histórii
evanjelickej cirkvi a počínaní jej
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predstaviteľov v päťdesiatych rokoch na Slovensku.
VOJ T E C H Č E L KO

SVÄTYŇA OSVETY
A VZDELANOSTI
DUŠAN DUBOVSKÝ:
Svätyňa osvety
a vzdelanosti
Mestské kultúrne stredisko
Revúca 2012

Dušan Dubovský, známy historik Revúcej a jej staroslávneho Slovenského evanjelického a. v. patronátneho gymnázia – známeho ako
Prvé slovenské gymnázium v dejinách slovenského školstva – prispel
do knižnice znalostí o tejto výnimočnej evanjelicko-kresťanskej škole pri príležitosti 150. výročia jej
založenia v roku 1862 ďalšou jedinečnou publikáciou. V roku 2012 ju
vydalo Mestské kultúrne stredisko
v Revúcej v reprezentačnom veľkom
formáte a pozoruhodnej grafickej
úprave v rozsahu 248 strán.
Jubilejná monografia Dušana
Dubovského predstavuje novú rozšírenú podobu jeho knihy Prvé
slovenské gymnázium, ktorá vyšla
v roku 2001. Podáva široko koncipovaný obraz založenia gymnázia,
dynamického a mnohostranného
života, učiteľov i študentov, ako aj
perzekúcie a napokon likvidácie
školy v roku 1874.
Kniha nesie názov Svätyňa osvety a vzdelanosti. Autor si ho „vypožičal“ z inauguračnej reči prvého
správcu gymnázia, vynikajúceho
slovenského vlastenca, evanjelického a. v. farára a učiteľa, Štúrovho
žiaka, Augusta Horislava Škultétyho, ktorý týmto metaforickým pojmom 16. septembra 1862 v revúckom evanjelickom a. v. kostole
uviedol víziu budovania gymnázia
kľúčovou otázkou jeho historického poslania v Uhorsku: Či by len
Slovákovi aj naďalej zamedzený mal
byť prístup do svätyne osvety a vzdelanosti, a to v tomto devätnástom,
ako sa obyčajne menuje osvietenom
století?
Monografia o revúckom gymnáziu ukazuje a dokazuje, že dvanásť
rokov jeho existencie budovalo na
politicky prenasledovanom Slovensku nezastupiteľnú školskú in-
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štitúciu, ktorá „osvetou a vzdelanosťou“ otvárala brány slovenskej
škole, obdarovala ňou celkom 566
študentov, spomedzi ktorých sa
sformovalo jadro slovenskej ge nerácie, nezastupiteľnej v nadchádzajúcich doslova najťažších slovenských desaťročiach v Uhorsku.
Medzi nimi dvoch neobyčajne významných predstaviteľov a statočných obrancov slovenského života:
Jozefa Škultétyho, budúceho vedca,
slavistu, správcu Matice slovenskej,
a Jur Janošku, budúceho generálneho biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, zakladateľa Tranoscia a redaktora Cirkevných listov.
Obaja predstavujú nielen piliere revúckeho gymnázia, národný a kresťanský, ale i stĺpy slovenskej obrany proti maďarizácii, mohutný
potenciál duchovný, mravný i vedecký a kultúrny, ktorý sa stal pevnou základinou mohutného rozvoja slovenského života po založení
Česko-Slovenska. Na biblických
charakteroch oboch mužov možno
dokladať, čo revúcke gymnázium
zasialo: vnútornú osobnostnú integritu, nepodkupnú ani v najhorších časoch: zdroj dobrý i do našich
čias, v ktorých evidentne chýbajú
tak škultétyovci, ako i janoškovci.
Revúcke gymnázium je v Dubovského knihe právom označované za
prvú a do roku 1918 jedinú slovenskú strednú školu, na ktorej sa
vo všetkých predmetoch vyučovalo
a od roku 1868 aj maturovalo v slovenskom jazyku. Preto mu národ,
ktorý ho podporoval, dal výstižný
prívlastok – Prvé slovenské gymnázium.
Budovateľom gymnázia, zaslúžilým profesorom, medzi ktorými vynikli A. H. Škultéty, S. Ormis, I. B.
Zoch, M. Kovalevský a celý rad ďalších, sa podarilo postupne vybudovať nielen úplné osemročné gymnázium s alumneom, zabezpečovať
systematicky maturitné skúšky, ale
rozvinúť i ďalšie vzdelávacie inštitúty, predovšetkým prvý slovenský
učiteľský ústav – trojročné učiteľské
semenisko na vzdelávanie slovenských učiteľov a prvý slovenský
dievčenský výchovný ústav. Medzi
úspešné stránky gymnaziálneho života patrila i mimoškolská činnosť,
a to tak tvorba pozoruhodných slovenských učebníc, ako aj vedenie
študentských spolkov a súborov:
vzdelávacieho, divadelného, speváckeho a hudobného. Bibliografia

revúckych rukopisných študentských časopisov, so všetkou ich sebakritickosťou, a dokumentografia
študentských divadelných predstavení svedčia o ambicióznom aktívnom študentskom mladom duchu,
ktorý presahoval hranice mestečka
a „srdcom“ povieval po bližšom i širšom okolí.
Profesori revúckeho gymnázia sa
do rozvoja slovenského života zapísali i zápasom o založenie hospodárskych a kultúrnych inštitútov: založili prvý finančný ústav
i prvé spotrebné družstvo svojho
druhu v Uhorsku a slovenský kultúrny život inšpirovali založením
Nakladateľského spolku pre vydávanie slovenských kníh. To všetko
Dušan Dubovský dokladá nielen
prehľadnou osnovou monografie,
ale i pútavým podaním jednotlivých
– vyvážene zostavených kapitol.
História Revúcej, ktorú Dušan
Dubovský píše už desaťročia a sprostredkúva v mnohých pozoruhodných publikáciách, oceňuje mohutnú národnú energiu, ktorú vytvorilo
činorodé revúcke gymnázium. Pre
svoju orientáciu a slovenského ducha stalo sa predmetom útokov maďarónskych kruhov a 20. augusta
1874 bolo bezprecedentne zatvorené. Prišlo nielen o život a majetok,
ale na jeho hrobe, ako písali Národnie noviny, „tancovali“ a „skákali“. Podobný osud postihol i nižšie štvorročné slovenské patronátne
gymnáziá – evanjelické v Martine
a katolícke v Znieve, ktoré sa usilovali na revúcke gymnázium nadviazať. V mnohých oblastiach s ním
spolupracovali v úsilí dokázať zmysluplnosť existencie slovenského
školstva a po jeho zatvorení sa s ním
– tak gymnáziá, ako aj ich patronáty s rozsiahlym podporným zázemím darcov v daroch bohatých – solidarizovali. Turčan a Martinčan
dnes s dojatím v Dubovského knihe číta o verejnej zbierke, v prvom
šíku stoja Ján Baltazár JesenskýGašparé, Pavol Mudroň a Žigmund
Melfelber, ktorí vtedajšie Slovensko
vyzvali, aby v súrnej, čisto ľudskokresťanskej záležitosti, ktorú si žiadala urgentná podpora učiteľov
zrušeného revúckeho gymnázia, konali bez odkladu, čím výdatnejšie
a v hotovosti.
Zbierka vyniesla prekvapujúco
štedrý fond, z ktorého mohli byť
podporení i učitelia zrušeného martinského a znievskeho gymnázia.
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Ať sobě mají! – Darmo zoťali
strom, predsa vyšľahli mládniky:
obnovené Slovenské pohľady, pokračujúce Slovenské pohľady, Národný dom v Martine, Rizner s fenomenálnou Bibliografiou: bašty
revitalizované z duchovných kameňov rozváľanej Revúcej, Martina
a Znieva.
Dubovského kniha na prvý pohľad upúta tak erudíciou, ako aj
citovým vzťahom k dejinám revúckeho gymnázia, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžilo o zachovanie slovenského národného
života. Predstavuje dôkladnú prácu
s množstvom prameňov, ktorými
autor podložil prehľadne vybudovanú osnovu diela, systematicky
vybudovanú bibliografiu a dokumentografiu, ako aj biografickú galériu zakladateľov gymnázia, učiteľského zboru i žiakov, študentov
i absolventov, činovníkov i podporovateľov, revúckych evanjelických
kňazov i presbyterov, mešťanov,
evanjelických zborov zblízka i zďaleka, miest a dedín, ktorí a ktoré sa
významne zapísali do dejín slovenského národného, najmä vedeckého, duchovného, kultúrneho, ale
i politického a hospodárskeho života v 2. polovici 19. a v 1. polovici
20. storočia.
Monografia o revúckom gymnáziu má i príťažlivý vizuálny rozmer:
sprístupňuje takmer 750 fotografií a ilustrácií – väčšinou nepublikovaných a neznámych. Príjemcovi ponúka dnes už neexistujúcu
„starú Revúcu“ v mnohých a rozličných prejavoch, spätých nielen
s autentickými pohľadmi na budovy gymnáziá, ale i na dôležité dokumenty, domy bývania učiteľov
a žiakov, ako aj ich portréty. Za
výnimočný možno považovať fotografický „album“ portrétov stodesiatich študentov gymnázia. Dokumentuje i dokazuje „zanovitú“
heuristiku Dušana Dubovského,
ktorý schopnosťou prebádať zabudnuté „depozity“ a nájsť v nich
klenoty zašlých časov doslova – a to
v najlepšom slova zmysle – vyučuje
slovenských regionálnych historikov ako zo starých „vecí“ nezhromažďovať hŕby zatuchnutých starín s bezcitnými katalógmi, ale
oživiť ich, dať im duchaplné línie,
pôvodné farby a vône, a zamilovať
si s nimi dnes už zabúdaný čas autentického – obetavého slovenského patriotizmu.
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Pred Dubovského monumentálnou knihou, pred jej dôkladnými
znalosťami i obraznosťou sa skláňame v hlbokej úcte a s uznaním. Za
jej zrod a prítomnosť v slovenských
knižniciach možno ďakovať Božej
milosti, z ktorej vzišiel nevšedný milovník Revúcej, historik kultúrneho sveta slovenského, Dušan Dubovský, ale i obetavosť mnohých darcov,
ktorí na jej vydanie štedro prispeli:
ich rozsiahly zoznam v závere Dubovského knihy svedčí o tom, že
v slovenských srdciach ešte stále horia „revúcke“ plamienky duchovnosti, lásky k vlasti, jedným slovom ešte živej dávnej obetavosti v našich
– materialistickým morom zachvátených časoch.
Na Dušanovi Dubovskom, na jeho dávnej Revúcej, na jeho početných revúckych knihách je dobre vidieť, a je neprehliadnuteľné to, čo
tvorilo v slovenských dejinách podstatu – zdroje slovenskej kultúry:
je to osobnosť, ktorá dokáže vyrásť
a tvoriť dielo aj bez zvláštnej podpory inštitúcií: diela vedy, založenej
na múdrosti a mravnosti, sa rodia
z presvedčenia, oddanosti, zanovitosti, múdrosti a nepodkupnosti.
Stačí milovať čistú osvetu a pravú
vzdelanosť, byť verný jej zdrojom:
tak sa zrodil a rodí nehynúci pamätník: Revúca ako mesto – pamätník „in situ“ a v ňom Dubovského
knižnica Revúcej, ktorá mnohonásobne rozvinula a doplnila starodávnu pamäť, ktorú Slovensku zanechal August Horislav Škultéty
nezabudnuteľným dielom Pamäti
Slov. ev. a. v. gymnasia a s nim spojeného učiteľského semeniska vo
Veľkej Revúci. Vezmite a čítajte!
M I L O Š KOVA Č K A

KNIHA S DUŠOU
MARTINA PETRÍKOVÁ:
Umelecký text v tvorivých
interpretáciách.
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov 2011, 168 s.

Možno vdýchnuť knihe dušu?
Do knihy vpísať tvárnosť duše slovo po slove a oživovať v nej svoje
sny?
Publikácia Umelecký text v tvorivých interpretáciách „z pera“ Martiny
Petríkovej prináša na pole literárnej

vedy osvieženie, keďže literárnovednú ref lexiu umeleckých textov
pre deti a mládež prepája s ich tvorivou interpretáciou v prostredí školy a knižnice. Autorka znovu oživuje
a prinavracia do didaktickej komunikácie tvorivosť, ktorá vyplynula
z poznania, že dívajúc sa na svet našimi vnútornými očami objavíme
v sebe tvorivé „dieťa“. Túto publikáciu totiž Martina Petríková venovala dieťaťu v nás, keďže verí, že
„len“ ono nemôže nikdy prestať snívať
a tvoriť lepší a krajší svet. A práve v tomto farebnom a tvorivom, no predovšetkým literárnovednom „priestore“ predstavovanej knihy ponúka
autorka symbolicky v pomyselných
„troch“ krokoch do „sveta (umeleckého) textu“ náčrt skúmanej problematiky (teoretické východiská,
tvorivá interpretácia umeleckého
textu, k poetike generácie detského aspektu, literárnoteoretické problémy detskej literatúry), literárnovednú reflexiu problémov (komické
a lyrické v literatúre pre deti, o synergii obrazu a textu v detskej literatúre, o symbióze estetiky a etiky
v literatúre pre deti), ako aj návrhy
na tvorivú interpretáciu umeleckého textu (o spolubytí s literatúrou
pre deti). Autorka pritom putuje
„svetom“ rozprávok, modlitieb a spoločenskej prózy, no nevyhýba sa ani
skúmaniu vzťahu obrazu a slova,
pričom toto spolubytie skúma nielen na osi verbálne – obrazové, konvenčné – symbolické, ale identifikuje aj čistú plochu v texte ako aktívny
výtvarný prvok, všíma si typografickú úpravu ako vizuálnu časť knihy a predpokladá aj jej adekvátnu
sémantickú hodnotu.
Tvorivosť a poetický naturel autorky sa odzrkadľuje už v podnázvoch kapitoliek: Reflexie o rozprávkach, v ktorých sa pestuje radosť, Reflexie
o modlitbách a rozprávkach, ktorými sa
kreslí nádej, Reflexie o príbehoch, v ktorých sa hľadá nádej pre svet.
Potenciálni čitatelia, študenti pedagogických a filozofických fakúlt,
učitelia na primárnom stupni školského vzdelávania či študenti odboru knižnično-informačné štúdiá,
ale nielen tí, majú možnosť osvojiť
si „postupy“ recepcie umeleckého
textu v literárnovzdelávacom a literárnovýchovnom procese, to znamená pri práci s vybranými literárnymi dielami Jaroslavy Blažkovej,
Dušana Dušeka, Ľubomíra Feldeka, Štefana Moravčíka, Stanislava

39

Rakúsa, Milana Rúfusa, Márie
Ďuríčkovej, Erika Jakuba Grocha
a Jany Bodnárovej. Kniha je teda venovaná okrem teoretických a metodologických východísk pri tvorivej interpretácii textov aj autorom
generácie Mladej tvorby, pričom poznanie ich poetiky autorka dopĺňa
aj o recepciu diel tých autorov, ktorí túto „generáciu“ svojou tvorbou
dotvárali a v istých aspektoch aj presahovali.
Máte naozaj radi farebný a tichý
svet? Svet tichý a predsa radostný,
svet života, v ktorom sa plnohodnotne rozvíja každý ukrytý sen?
Martina Petríková v takýto svet
verí, ba vie o ňom, a tak za erudovanými analyticko-interpretačnými
prienikmi do tvorby vybraných autorov vložila aj návrhy na tvorivú interpretáciu umeleckých textov, ktoré navodzujú súhru medzi textom
a čitateľom, dospelým a dieťaťom
(nielen v nás), medzi učiteľom a žiakom, lebo práve prostredníctvom
našich tvorivých síl sa môžeme stať
„aspoň na chvíľu hľadačom poznania
a nie iba jeho pasívnym príjemcom“.
„Zasiatím“ semienka tvorivosti autorka v čase vytvorila svet prvých
snehových vločiek a darčekov na
modré pondelky (Jana Bodnárová –
Barborkino kino...), obliekla príslovia, porekadlá a hádanky do nových
šiat, revitalizovala postavu Janka
Hraška i Jana Valašku (Ľubomír Feldek – O škaredej princeznej...), prezentovala premeny riekaniek (Mi-

lan Rúfus – Detské kolo), príhody Kuba, Kubka a Kubíčka (Milan Rúfus
– Kubkove príhody). V knihe nájdeme
aj „rozprávku, ktorá sa hrá“ (Jaroslava Blažková – Minka a Pyžaminka...),
pričom po jej prečítaní si nakreslíme svoju „hru“ i sami. Stačí si len
predstaviť, že sme „farbičkou, ktorá sa
vykreslila, baterkou, ktorá sa vysvietila,
strúhadlom, ktoré dostrúhalo, kvetom,
ktorý odkvitol“. No táto predstava nepôsobí skľučujúco, načrtnutý (textový) problém sa podľa návrhu autorky dá riešiť tvorivým spôsobom
podľa „ponúknutého“ kľúča a my
zisťujeme, že i malé príbehy môžu
v našom živote symbolizovať „veľké veci“. Prostredníctvom knihy
nadobudneme presvedčenie, že tematizovaním bežných životných situácií môžeme stvoriť svet fantastiky a neobmedzených možností,
dočítame „rozprávku, ktorá si píska“
(Štefan Moravčík – Ako klobúk stratil hlavu), dešifrujeme „frazeologizmy
života“ v rozprávke (Stanislav Rakús – Mačacia krajina) alebo ju uložíme do vymaľovaných jasličiek
(Erik Jakub Groch – Dievčatko so zápalkami...). Potenciálni recipienti
tak v nadväznosti na prečítané texty môžu vytvárať komiks, tvoriť „interpretačnú mapu básne“ a adekvátne
k problémom konkrétnych umeleckých textov využívať aj dramatické
metódy (napríklad pantomímu, improvizáciu či slovné cvičenie), a to
s dôrazom na uplatnenie stratégií
kognitivizácie, emocionalizácie,

motivácie, socializácie, axiologizácie a kreativizácie vo výchovnom
a vzdelávacom procese. Knihu uzatvárajú ukážky z vybratých literárnych textov určených na tvorivú interpretáciu a súbor portrétov ich
autorov.
V dnešnej dobe, keď sme svedkami znevažovania významu slova,
sa stala zvláštna vec – zrodila sa kniha, v ktorej sa k slovu pristupuje
s náležitou úctou, rovnako, ako sa
s úctou pristupuje k potenciálnemu
recipientovi, ktorý môže spolu s autorkou prekonať cestu od vysvetlenia, odkrytia zmyslu textu až k „ricoeurovskému“ porozumeniu a čo
je ešte dôležitejšie, aj k sebapoznaniu. Ide o cestu, na ktorej je človek
zrkadlený tými, ktorí sa ani v „ťažkých“ časoch nespreneverili svojim
snom, cestu, na ktorej vyrieknuté
slovo rozkmitá myseľ a potom bude oscilovať v srdci...
Publikácia Martiny Petríkovej
Umelecký text v tvorivých interpretáciách predstavuje dlho očakávaný
a nesmierne potrebný text v recepčnom „priestore“ literatúry pre
deti a mládež. Prinavracia do škôl
i knižníc absentujúcu dávku tvorivosti, invencie, zážitkovosti, ukrýva
v hĺbke svojich kapitol pohladenie
pre každú dušu. Stačí len čítať a uveriť dieťaťu ukrytému v nás...
N A Ď A Č E K L OVS K Á

Z Á P I S N Í K M a r t i ny Pe t r í k o ve j
UŽ VIDÍM AJ ČIERNOBIELO
ĽUBOMÍR FELDEK:
Čiernobiela kniha rozprávok
Ilustroval Albín Brunovský.
Virvar, 2011, 180 s.

Už vidím aj čiernobielo... Zdá sa, že časy, počas
ktorých vidíme „len“ cez dúhové sklíčka, niekedy
„prerastú“ detskú mieru, vyjadrenú farebnými čiarkami na dreve zárubní, do dospelých čias a ich menej (z)miernych, menších mierok máp pri pohľade
na ľudské životy a svety. Niekedy sa však stane malý
zázrak astické kreovanie „prelomí“ do farebných čier40

nobielych mierok... Sme o porozumenie starší, rodíme sa z poznania a z toho, čo precítime, vždy znovu,
tvoríme sa z prežitých skúseností, zo strát vzácnych
blízkych ľudí a nálezov spomienok v našej citovej pamäti, píšeme a čítame si, sporíme si na zázrak...
Čiernobiela kniha rozprávok Ľubomíra Feldeka by
mala nadviazať na „zelenú“ a „modrú“ knihu témou
i „rozprávkovým“ tvarom, rozpáleným do čiernobiela, totiž s pamäťou na jedného z najznámejších
slovenských umelcov, na Albína Brunovského, ktorý nielen čiernobielou grafikou stvoril farebný fantastický svet, aby sa ten mohol v zmysle rozrastať aj
po jeho odchode z tohto pre fantáziu niekedy pritesného priestoru.
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Ďalšia z radu „farebných“ kníh vznikla na počesť
maliara, grafika, ilustrátora, teda ako tvorivá reakcia na Brunovského grafiky, pôvodne zaradené do
knihy Albín Brunovský, Kompletné grafické dielo (Bratislava, 2004). Albín Brunovský spolupracoval s básnikmi Trnavskej skupiny a aj v jeho výtvarnej tvorbe
sa zrovnoprávňuje ilustrácia pre deti s ilustráciou
pre dospelých, ba dokonca sa stáva voľnou interpretáciou umeleckého textu. S pamäťou na ilustrácie kníh Ibis a mesiac, no predovšetkým Malá morská
panna, Modrá a Zelená kniha rozprávok či Páví kráľ môžeme hovoriť o fantazijnom či magickom realizme,
o zrovnoprávňovaní či preskupovaní prírodného
a ľudského, ba i živočíšneho (záhrada – figúra), neba a zeme, vesmíru i človeka, o deformovaní (fragmentov) postáv, o rozprávkovosti, humore i absurdite ako znakoch Brunovského tvorby nielen pre deti.
V prípade čiernobielej knihy si Ľubomír Feldek vyberá z grafík tie, ktoré sa stanú stimulom pre ich rozprávkové „interpretácie“. Ako už naznačuje v úvode,
teda už tradične v Úvodnej rozprávke o tom, prečo sa táto kniha volá Čiernobiela kniha rozprávok, bude sa na
svet dívať zázračným prostriedkom, lupou z čarovnej
dažďovej kvapky a bude si všímať záhyby šiat, stuhy
klobúkov, drapérie na oknách, lístie záhrad, oblaky
nad zemou, vlny vlasov i riek a morí, teda všetky tie
detaily, ktoré možno rozpoznať na čiernobielych obrázkoch a z ktorých možno odvinúť aj ich príbeh.
Feldekova kniha je z kompozičného hľadiska rozdelená na úvodnú rozprávku a na ďalšie, zvyčajne aj
„navonok“ členené príbehy – Rozprávka o peknom dni,
O Janovi, čo stretol smrť, O štedrom bačovi a skúpom kráľovi, Ako sa chodí do pekla, Tulákove rozprávky, Tri Popolušky, Rozprávky starej lode, Rozprávka o Andersenovi a dunajskej víle, Tri krátke rozprávky a Povesť o krásnej
Ašme, pričom posledný z vyrátaných textov je básnickou parafrázou legendy, ktorá pôvodne vyšla
v Mladých letách už v roku 1971.
V Rozprávke o peknom dni vyrozprával Ľubomír Feldek príbeh jedného letného dňa a jednej záhrady či
mraveniska v nej. Od týchto skutočností sa odvíja rozprávanie z rozhrania fantázie a reality o dievčatku
a mravčej princeznej. Podnety ľudových rozprávok aktualizoval v textoch o Janovi, ktorý stretol smrť a až
potom zmúdrel, o štedrom bačovi, ktorý múdro naúčal skúpeho kráľa, či o staromódnom čertovi, ktorý
si len ťažko zvykal na novú skutočnosť. Tulákove rozprávky zas pripomínajú, že múdrejšie je strážiť si dobré rady, ako ich dávať, aby rovnako ako bájky nevypovedali o svete priamo, aby sa „nerozrozprávali“,
pretože sa zdá, že aj dobré rady je lepšie si zaslúžiť. Nie
jedna, ale tri Popolušky (francúzska, nemecká a tá slovenská) nás vracajú v čase do detstva a znovu a do tretice variujú tému o ústrkoch zakúšaných z údelu polosiroty, ktorá má svoju črievičku, a preto môže zakúsiť
aj svoje šťastie. Rozprávky starej lode sú neobyčajnými
príbehmi o duši lode či lodičky, ktorá milovala svojho chlapca, Jeana Arthura, ale vlastne sú aj symbolickými príbehmi o nestálosti duše človeka a o nestá3
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losti jeho túžob. S Rozprávkou o Andersenovi a dunajskej
víle sa vraciame do Odense až ku koreňom moderného
„rozprávkarstva“, k životnej ceste malého Hansa Christiana a k jeho rozprávkovej dunajskej víle, ktorá sa stala námetom pre rozprávkara Feldeka, aby dopovedal
za Andersena, prečo a ako sa stalo, že Hans Christian
skutočnú „láskovú“ vílu v rozprávke svojho života
nestretol. Tri krátke rozprávky završujú rozprávanie
a pripomínajú nielen výtvarníkovu tvorivú metódu –
obrázok je ako záhrada a záhrada má byť obrobená od plota po plot. A tak je to aj s rozprávkovou knihou, k dlhým
príbehom sa priradzujú v duchu očakávania aj tri krátke rozprávky. Povesť o krásnej Ašme básnickým spôsobom zúročila podnety legendy ázijského národa Sani,
legendu o krásnej a dobrej Ašme, ktorá za pomoci brata Acheja odišla od únoscov, no neušla pred prívalom vody a z vôle nebies odpovedala na volania ľudí
už len ako ozvena, a tak národ Sani nosil jej hlas v ušiach
a zrkadlil ju v dušiach.
Do dlaní si ukladáme farebné sklíčka, raz fialkasté, inokedy modrasté a potom žlté, no po niekoľkých rokoch, keď sklíčka vypadnú aj zo starého
kaleidoskopu a my ich už nevieme pozhŕňať a vložiť
späť, nám neostáva iné – len zafarbovať sklíčka spomienkami... Do dlaní chytať dažďové kvapky alebo
snehové vločky, čiernobiele spomienky, farebné sny
a dúhy... Rozrozprávať rozprávku pre život... Niekedy sa stane, že si nasporíme na zázrak a slovami,
utkanými zo snov a dúh, z rozprávok či jahodovej
peny, zafarbujeme spomienky...

O SRDCI NA DLANI
PETRA HILBERT:
Balada o srdci / The Ballad of the Heart
Ilustrovala Petra Hilbert.
Preložil Marc Woodworth.
HILBERT, 2011, 40 s.

Ešte sa stáva, možno pričasto, že srdce, ktoré nosievame na dlani, vkladáme s dôverou do cudzích
rúk. Ešte sa stáva, že nám ho nerozdrvia, ale zacelia
priateľstvom, láskou či veľkorysosťou...
Knihu Balada o srdci, ktorá pozostáva z 34 „baladicky“ tónovaných čiernobielych ilustrácií ako obrazov a zo 69 veršov, „červených nití“ obrázkového príbehu, ilustrovala autorka textu, Petra Hilbert, ktorá
sa okrem ilustrovania detských kníh venuje aj grafickej tvorbe a maľbe. Ilustrátorka bola ocenená niekoľkými cenami IBBY za najkrajšie detské knihy Slovenska, a to v rokoch 1998 (Boris Droppa – Poník
z Poník a cvikly na bicykli), 2002 (Boris Droppa – Rak
ohnivák a straka bez zobáka) a 2004 (Margita Orima –
Zlatý klobúk). Výtvarné umenie prostredníctvom ikonických znakov rozdúchava vo svojej funkcii – stvárňovať skutočnosť prostredníctvom farieb, výtvarných foriem, tvarov, línií atď. – aj symbolický význam
baladických veršov útlej knihy.
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Verše a ich motívy i symboly sú v prípade spisovateľky a výtvarníčky výpoveďou o svete, no predovšetkým „obrazom“ sveta, ktorý pozostáva z čiernobielych obrázkov a rodí sa zo zakúseného nedostatku
citu porozumenia a lásky, teda z potrieb „srdca na
dlani“. Aj preto sa musí sceľovať na „rozprávkovo-nerozprávkovej“ ceste do sveta, či inak povedané, zo sveta, kde lásky a porozumenia niet. Priestor fantázie
a snov, ako aj strasť zakúsená na ceste životom sú
inšpiračným zdrojom, z ktorého vychádzajú kresby
i verše s ich symbolicky „kódovanou“ správou o stave duševného sveta krehkého ľudského mláďaťa. A aj
keď básnická realizácia textu „miestami“ neudrží
krok s jeho výtvarnou stránkou, balada o srdci je nevšednou výpoveďou o ľudskom potenciáli vytrvať
v úsilí, neúnavne hľadať a potom, pretože inak už
nemožno, aj nachádzať „blízkosť“.
Príbeh vypovedaný básnickou rečou je situovaný
do priestoru vysunutého za mesto a za čierny les, dokonca do priestoru „hore“, na skalu, kde v dome, obkolesenom Dunajom, býva s tými najbližšími, s rodičmi, malé a snivé dievčatko. To, čo možno
považovať za problém úvodnej časti príbehu, je vyjadrené symbolicky – srdce, dom, skala, rieka – i metaforicky – „srdce jej topia v tanieri“, aby sa symbolika
„srdca“ (lásky a priateľstva) rozdúchavala v obrazovej časti, a to ešte v expresívnejšie ladenej kresbe pojedaného orgánu „stredu“. Cesta dievčatka so srdcom
v dlaniach do sveta je spôsobom hľadania východiska z necitlivého „domovského“ kontextu. Je to cesta tam, kde možno nachádzať to podstatné. Jej zauzlenia i detenzívne momenty sa odohrávajú
v priestore vodného sveta, močiarov, brezových hájov i lesov, aby sa rozuzlili a aby sa cesta ukončila
na takom mieste, kde možno nájsť domov, teda
v blízkosti toho druhého, pod vplyvom lásky i priateľstva. Dievčatko, ktoré svoje srdce uloží do vody, je
unášané riekou, ba je prekryté jej hladinou so symbolickým významom stišovania, ale i bezradnosti na
ceste za neistým cieľom duše. Intenzifikácia bolestného v živote zraneného mláďaťa sa uskutočňuje
prostredníctvom reflexie situácie „lovu“ (jeleňov a laní) s repertoárom negatívnych motívov úteku, zbraní, krvi, teda prostredníctvom „zvukovej“, ale vlastne citovej evidencie ohrozenia „lovom“, samotou
a zraniteľnosťou dievčatka: „no srdce v tichu stratené
odráža kopýt dunenie“. Krútňavy rieky (života), ktoré
obkolesujú ostrovček s osamoteným dievčatkom, sa
usúvzťažňujú svojím výtvarným stvárnením s pramienkami jeho odstrihávaných vláskov, pozdĺžnymi
líniami korešpondujú s líniami rybích šupín – „tak
vynorí sa z rybie šupiny“ –, aby sa odkryla ich symbolika zviazaná so životom, či presnejšie s nádejou na
nový život. Dievčatko, ktoré vystúpi z rieky na breh,
vloží zranenému „spiacemu“ jeleňovi svoje srdce do
tela. Mystický moment, tajuplná situácia „dávania“
alebo vkladania srdca do mŕtveho tela spôsobia, že
jeleň ožije, no stratí sa a znovu opustené, smutné
dievčatko nadobudne jelenie parožie. Fantastické
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momenty či rozprávkovo vyznievajúce zvraty (oživenie jeleňa – „premena“ postavy získaním parožia)
však nasycujú aj baladický tón textu a jeho „obrazového“ sveta – „Blúdila ona po lese/ s kým svoje srdce
ponesie?“ Ďalšie zo stretnutí na ceste je taktiež motivované záujmom o toho druhého, zakúšanou strasťou, keď dievčatko pomôže antropomorfizovanej líške s labkou v pasci a vyústi do zmierlivého ukončenia
príbehu, vyjadreného veršom – (líška) „dievčatko k sebe privinie“ – i symbolickým obrázkom červeného
srdca v čiernobielej kresbe.
Baladický príbeh o srdci je pred svojím zavŕšením,
doznieva v ňom strasť premožená priateľstvom a láskou. S opadávajúcim lístím strasť odpadáva od srdca.
Dopovedá sa o fantáziou si vystavať „inú“ skutočnosť,
zhmotniť alebo preniesť sny na plátno či na papier...

DEODUŠI
(NIELEN V ROZPRÁVKACH)
JAN WERICH:
Deoduši. Dospělé pohádky.
Ilustroval Peter Uchnár.
(Vydal Albatros, 2010)

Prečítame si rozprávky, bájky či anekdoty alebo si
pozrieme animované verzie rozprávok, ktoré boli vytvorené podľa Werichovej knihy Fimfárum (Fimfárum
Jana Wericha – Lakomá Barka, Až opadá listí z dubu,
Splněný sen, František Nebojsa; Fimfárum 2 – Tři sestry
a jeden prsten, Tři hrbáči z Damašku, Moře, strýčku, proč
je slané?, Paleček; Fimfárum – do třetice všeho dobrého –
O kloboučku s pérem sojčím, Jak na Šumavě obři vyhynuli, Rozum a štěstí), a zrazu porozumieme, prečo sme
stále na ceste za niečím a za všetkým alebo prečo je všetko inak... Vezmeme si do rúk knihu príbehov Deoduši s podtitulom Dospělé pohádky (Albatros, 2010; ilustroval Peter Uchnár) a zrazu vieme, že je to cesta, na
ktorej pôjde o to najpodstatnejšie, totiž o dušu, aj
o tú, ktorá k nám prehovára z Werichových rozprávaní. Spomenieme si, že ak je najhoršie, tak sa nám
o duši aspoň zdá, hezky zdá, ako sa starému kráľovi
zdalo o Maruške, keď svoju dcéru pre jej lásku k soli života, k múdrosti, vyhnal z kráľovstva...
Duša ako duch zrkadlený i zrkadliaci je v prípade
Werichovom mnohonásobne odzrkadľovaná a zrkadliaca, pretože vystupovala „na povrch“ a prehovárala slovom, gestom, mimikou i hudbou k tým,
ktorí ju hľadali a ak ju nehľadali, tak sa jej aspoň nevyhýbali, aby videli a počuli, no najmä porozumeli
jej prejavom, pretože sa v čase nebála byť „zrkadlenou i zrkadliacou“, a práve preto bola „seizmografom“ doby a práve preto odolávala moci: „Nic se mi
neděje, a přece je duše nesvobodná – totiž, nemůže se svobodně vyjadřovat, je to, jako když má žít oheň ve vodě, nebo voda v ohni.“ „Dalo to myšlení – abych vyloučil i stín
servilnosti a přitom zůstal pán, a nikoliv soudruh, byl výsostně slušný a přitom neurazil. Snad jsem to sved.“
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Werichova druhá kniha „dospelých“ a trochu
smutných, ak nie „bolestných“ rozprávok pozostáva z 15 príbehov – Pohádka o pohádce, Za šťastnou lásku bas!, O kybernetické babičce aneb Velikonoční povídka, Lev a notes, Žluté mužátko, Trest, Vejce pčchá, Povaha,
O orlech a hovniválech, Rumplcimprcampr, Hrášková princezna, Chytrá Marjána, Moudrý Honza, Čekanka, Alibaba a čtyřicet loupežníků (nedokončená pohádka).
Zbierka príbehov obsahuje prózy z rokov 1959 –
1972, teda z jeho posledného tvorivého obdobia. Ako
už z názvov vyplýva, pôjde o príbehy, ktoré disponujú „werichovskou“ poetikou a noetikou, a preto
budú nastavovať zrkadlá ľudskej povahe a jej temnej
stránke, ľudskej spoločnosti a jej odvrátenej strane,
dobe, ktorá si o dušu zahrala, no ktorej sa duša mohla vzoprieť v duchu tézy – „dušu nepredávam ani o ňu
nehrám“, pretože tých tridsať strieborných by ju potom asi len ťažko zohrialo alebo by sa mohlo stať, že
by sa musela vykupovať z kontraktu s čertom, ako je
to v jednej z rozprávok Fimfára, v ktorej našťastie po
mnohých životných peripetiách zaznieva prezieravá
odpoveď na vlastnú otázku: „A kedy by ste si pre moju dušu prišli?“ – „Až opadne lístie z duba...“ A tak sa zapredaná duša zachráni, pretože duby majú lístie síce
žlté, ale na vetvách. A budú ich mať až do jari... A až v jari vypučí nové lístie, až potom to staré opadne. Dub vlastne, vlastne nikdy nie je bez lístia... Pohádka o pohádce je
z „formálneho“ (logického) hľadiska vysvetlením
„poučnej“ rozprávky, ktorá pozostáva z dvoch zložených súvetí: „Byl jeden král a ten král měl syna a syn
dělal mu sluhu, syn krále měl také syna a syn syna krále
byl rybářem a syn syna syna krále byl pasákem prasat. –
Byl jeden pasák prasat a ten měl syna rybáře a syn syna
pasáka prasat měl syna sluhu krále a syn syna syna byl
král!“ Z tematického hľadiska sa však nedekódujú
„iba“ schopnosti a možnosti identifikovať logicko-kauzálne súvislosti života a jeho „vyššieho“ prirodzeného poriadku, ale nastavuje sa zrkadlo tým, ktorí oplývali mocou, no nie skúsenosťou a múdrosťou,
a preto svoju moc neovládli a dovládli.
Inú, alegorickú, ba až symbolickú podobu nadobúda príbeh Za šťastnou lásku bas! (1961). Obsahy,
ktoré nemožno vyjadriť priamo, pretože svojou výpovednou hodnotou vzdorujú dobovým očakávaniam, sa stavajú proti obmedzenosti a absurdnosti
byrokratizmu, a to kódovaním správy metódou
a prostriedkami, ktoré využíva rozprávka (personifikáciou), ale ktoré ju iróniou a satirou lomia aj do
„dospelosti“. Ba dokonca možno uvažovať o symbolickej platnosti rozprávky o láske dvoch bás a príbehu o vytrvalosti dvoch hudobníkov, ktorí sa nevediac prečo museli vyrovnávať s dobovou mocou, jej
byrokratickým aparátom a jeho stratégiami (zákaz
cestovať) i nekompetentnou kritikou (sportovní redaktoři). Problém textu tkvie v súznení dvoch bás,
doslova i metaforicky, vlastne najprv v metaforickom
spoluznení, v zaľúbení, a potom aj v znení doslovnom, totiž v navodzovaní súzvuku medzi basami, nehľadiac na notový záznam: „Smluvily se obě basy, že
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ten večer bude patřit jim. Budou jedna druhé pomáhat a jako ještě nikdy. A slovu dostály. Nemohouce se objímat jako my lidé zamotaly se do sebe tóny. On pomáhal, ona jemu, pak zachtělo se jim být samy, i odpoutaly se docela. To
již nebyly basy, to byla píseň lásky, duet, unisono, a teď
kontrapunkt touhy! Ludvík a jeho přítel koukali do not,
a co viděli v notách, hmatali na strunách. Ale neslyšeli to.
Ani kapelník to neslyšel, hleděl rovnou z náprsenky potem
zhadrovatělé na hudebníky a od jeho očí se dal zapálit doutník. Ludvík a jeho přítel krčili rameny, ohlíželi se, aby mu
naznačili, že to přichází možná odněkud odjinud.“ Záver „rozprávky“ pre dospelých sa nielenže zasadzuje
do osobného i dobového werichovského kontextu
(skladba Rámus z Winnetky – obmedzovanie aktivít
Divadla ABC), ale sa aj rozrastá a nadobúda širšiu
platnosť – „Sto šedesát dva roky, copak je to nějaké stáří?“
O kybernetické babičce aneb Velikonoční povídka rozpráva o duši, ktorá váži sotva polovicu váhy jedného lístku z kvetu čajovej ruže, a predsa môže premeniť svet –
objať ho, dosiahnuť do ktorejkoľvek galaxie a posypať
hviezdami starý automobil... Problém príbehu o duši
spočíva v jej nekonečnosti, v jej nemerateľnosti, ktorá má byť dešifrovaná. Merajte a vážte dušu, no zvážte pritom svoje slová, pretože akosi pričasto sa „merači a inžinieri“ ľudských duší objavujú nielen v našej
blízkosti, ale aj v našich dejinách. Duša mŕtveho Básnika, o ktorého dušu ide a ako to potvrdili i matematické analýzy – „JDE O DUŠI O DUŠI JDE DEODUŠIDEODUŠIDEŠIDOOŠIŠIŠI!!!!!!“, je dušou prepodivnou.
A dokonca sa zdá, že nielen nekonečnou, ale i nesmrteľnou, a práve preto odkazujúcou na večnosť,
za horizonty našej časom a priestorom vymedzenej,
teda obmedzenej skúsenosti a poznania. Oproti
spontaneite tvorivého ľudského prejavu sa kladie vykalkulovaný návrh na riešenie a zároveň aj jeho protinávrh a potom protiprotinávrh, aby sa dopovedalo o potrebe „svetla“ (umenia, kultúry, duchovna)
v živote a znovu nebolo treba z „bodu nula“ opakovať – „Budiž světlo!“
V rozprávke Žluté mužátko sa originalita stane prostriedkom na prekonávanie životných prekážok.
Hrdina Hadžid, jeden zo Solejmanových vojakov, na
úteku zo zajatia i na ceste svetom, ba dokonca, keď
má vyslobodiť krásnu Amátu alebo „sfunkčniť“ zázračné klbko, ktoré šije samo, musí byť nápaditý.
Musí vymyslieť čosi, čo zatiaľ nikomu inému nenapadlo, a tak sa aj tu prejavuje Werichova invencia,
s ktorou vypovie: „Na ostrově Hokaido kuká v lese kukaido“ a s ktorou, okorenenou satirickým „korením“,
no pritom idealisticky sa pokoná s negatívnymi javmi života pre šťastnú prítomnosť: „Háďa mi jednou
povídal, že na minulost se dá vzpomínat, že na budoucnost se dá myslit, ale žít, šťastně žít se dá, jenom když jsme
na světě přítomni. A že všechno ostatní je habaďúra.“
Príbeh Vejce pčchá pripomína mocenské taktiky
a stratégie, ktoré sú výrazom svojvôle, tentoraz uplatňovanej v neznámom cisárstve. Vedľa príbehu o výmene nositeľov moci sa odvíja rozprávanie o kuchároch, ktorí pripravovali cisárovi vajce pčchá a ktorí
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priskoro okúsili prejavy jeho svojmoci. „Úlomok“
zrkadla, ktoré si navzájom nastavujú Prvá a Jediná
manželka s manželom-cisárom, poznanie o ich vinách i spôsobe či taktikách „vládnutia“, ešte „zasiahne“ ďalšieho z radu kuchárov, chlapca I, ktorý
chcel verne slúžiť svojmu cisárovi, a preto čakal na
jeho pokyn, nevediac, že cisár je mŕtvy, a tak až do
svojej smrti chlapec už nevyriekol ani slovo. „Věděl,
že v jeho mateřštině, ani v žádné jiné řeči nejsou slova, která by mohla vyslovit jeho veliké zklamání.“
Príbehy či bájky, v ktorých sa využíva princíp alegorickosti a modelujú sa ním aj postavy – Lev a notes, Povaha, Trest – zas upozorňujú na negatívne, nielen povahové vlastnosti, a ponúkajú poučenie: „Jsi-li
orel, neurážej chrobáky. Jsi-li chrobák a mrzí-li tě, že jsi
chrobák, dělej, abys nebyl chrobák, anebo si zvykni. Když
jsi zajíc, nedá se dělat nic.“ Alebo ešte príznačnejšie pripomínajú, že na zastrašovanie je treba odpovedať
jednoznačne, pretože niekedy stačí, keď zaznie jedno
slovo včas. Nuž asi naozaj stačí vyrieknuť slovo alebo
ho napísať...
A tak si začnem písať listy, ak už nieto veľmi komu, tak si budem písať aspoň s tými, ktorí sa ešte

starostia o dušu, vdychujú ju niečomu i všetkému...
A potom budem odpovedať aj na werichovský list,
adresovaný pôvodne, ale, ako je zrejmé, „nielen“ Voskovcovi: „Tvůj dopis mě velice rozveselil. I když se tvář
nesmála, tak duše si lebedila, a to je velmi pěkné pro člověka, jehož duši zebou nohy. Jsem trošku tak vrakem poslední dobou. Nedělá to téměř denní hraní, jako spíše ta nepřeberná tisícovka niců, co umoří osla. Snad bych to měl
poopravit v ten smysl, že je to tisíc oslů, kteří umoří člověka.“ A už si píšem, odpovedám, vzdychnem si... Ach,
keby išlo „len“ o osly, to už sa zdá, že ide o viac, že
ide o celú živočíšnu ríšu, ba i o kvetenstvo, a že už nemožno mlčať, že je treba kričať, ale noc je hlboká,
nuž budem si „len“ písať... Alebo púšťať si „listové“
lodičky, lodičky z dubových listov... Snáď aj moja duša bude pookrievať vpisovaním sa niečím a všetkým
do niečoho a všetkého, aj keď všetko je inak, pretože aj
mojej duši je občas zima, avšak ani nie tak na nohy
ako skôr na ruky, a preto sa niekedy ťažšie píše...
A vtedy sa tým lodičkám hádam nezakrúti hlava
v krútňavách riek, nezamrznú v ich korytách s príchodom prvých mrazov, opadávajúce zo stromu až
s prichádzajúcou jarou naprotiveň „čertovi“...

D O K U M E N T Y D O BY
MARTIN KVETKO:
SPOMIENKY
K STÉMU VÝROČIU NARODENIA
VÝZNAMNÉHO SLOVENSKÉHO POLITIKA
(9. 9. 1912 Muránska Dlhá Lúka – 5. 6. 1995 Bratislava)
Po osobnom ponovembrovom zoznámení s dr. Martinom
Kvetkom som si uvedomoval, že by bolo dobré, keby mi Martin Kvetko nadiktoval svoje spomienky, lebo som vedel, že na
písanie čas nemal. Stále považoval iné veci za dôležitejšie. Začali sme spolu pracovať na spomienkach, ale už bolo neskoro. Jeho zdravotný stav sa zhoršil, bol hospitalizovaný, ešte
som ho navštívil v Podunajských Biskupiciach, tam sme však
preberali iné veci a dohovárali sa, že budeme na spomienkach
pokračovať po jeho prepustení z nemocnice. Ale už k tomu
nedošlo. Ponúkam čitateľovi to, čo sa mi podarilo vtedy zachytiť. Je to autentický magnetofónový záznam, ktorý obsahuje charakteristické črty Kvetkovho verbálneho prejavu; treba ho chápať ako dokument, ktorý som ďalej neupravoval.
VOJ T E C H Č E L KO

Rodná obec Muránska Dlhá Lúka v revúckom okrese je taká typická roľnícka dedinka a ako všade na vidieku, príliš veľa ľudí v nej zaťažilo pôdu, takže životnú
úroveň mala slabšiu. Ja som stratil otca v prvej svetovej
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vojne, v Poľsku, padol pri Radimove, takže sa na neho
nepamätám. Boli sme dvaja chlapci, starší brat Ondrej
a ja – matka sa musela o nás sama postarať. Chodievala
pracovať do susedných domov, kde právala a vykonávala aj iné práce. Vo februári 1920 zomrela na španielsku
chrípku. Bolo šťastím pre môjho brata a mňa, že si nás
vzal otcov brat, ktorý nemal deti a vychovával nás. Dostávali sme sto päťdesiat korún za otca, od ministerstva
obrany. To bol základ, z ktorého som potom mohol ísť
študovať. Brat nechcel ani počuť, že by išiel študovať. On
bol viac menej zameraný na poľnohospodárstvo a keď
sa náš rodičovský a strýcov majetok dal dohromady, bolo to také stredné hospodárstvo, ktoré mu dávalo možnosť obživy. Do gymnázia som urobil skúšku v Revúcej
a zaujímavé je, že ma na prijímacej skúške skúšal pán
profesor Klačko, ktorý bol potom tajomníkom Matice
slovenskej a v roku 1946 prezidiálnym šéfom na Povereníctve školstva. Neviem, odkiaľ som dostal podnet, ale hneď
som sa orientoval na Slovenskú národnú stranu. Tej som
v podstate zostal verný. Už ako stredoškolák som začal písať do Národných novín články a priatelil som sa s redaktorom Alexom Pakanom. V roku 1935, keď boli posledné voľby do obcí, zúčastnil som sa politického zápasu.
Na gymnáziu v Revúcej som vyštudoval prvé štyri triedy. Zaujímavé je, bol som telesne útly, dokonca na prí3
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kaz lekára som ostal mesiac mimo školy, ale inak som
prosperoval dobre, až na prvý polrok prvého ročníka
gymnázia som nikdy nemal trojku. Typické, že to bolo
zo slovenčiny. To vysvetľujem tým, že evanjelická škola
v rodnej obci, kde som chodil, mala dobrého učiteľa, pokiaľ sa týka vecných predmetov a počtov, ale slovenčinár
bol tiež slabý, tak som samozrejme pri písomnej práci
na tému, ktorú nám dali, urobil zrejme niekoľko chýb,
tak, že som sa musel osobne na tej skúške osvedčiť. Potom to už išlo dobre. Profesori mi boli veľmi naklonení
a ja som bol veľmi spokojný. Okrem Klačka, ktorý nejaký čas pôsobil na revúckom gymnáziu, to boli profesori českí a ja si spomínam veľmi milo, že boli veľmi zhovievaví a trpezliví. Vo štvrtej triede gymnázia prišiel
preložený profesor Švamberk z Levoče a ten nás oboznámil, ako je to na gymnáziu v Levoči, že je tam menza,
lacné byty a tak sme sa potom štyria vybrali do gymnázia v Levoči. Samozrejme, nebolo vtedy veľa prostriedkov, muselo sa ísť z Levoče na Vrútky a stadiaľ do Plešivca a Muránskej doliny, ale trvalo to príliš dlho, a tak
sme často chodievali aj v noci aj v zime z Dobšinej priamo na Spišskú Novú Ves týmito vrchmi a dolinami.
V Levoči bolo tiež príjemné prostredie. Byt sme mali
skromný, bývali sme traja v jednej izbe. Tam som sa prihlásil a chodil cvičiť do Sokola. Raz som si zlomil ruku,
tak som zostal odpočívať doma. Vtedy všetci moji kolegovia miesto školy chodili za mnou, spolu sme debatovali a tak trávili čas. V Levoči som maturoval. Teraz bola otázka, čo ďalej a kam. Prvá myšlienka bola, že aj s
niektorými kolegami pôjdem za notára. Ale to bolo len
chvíľkové. Potom sa vo vývesových skrinkách na gymnáziu ukázali ponuky, kde je možné študovať. Boli vypísané štyri štipendiá na veterinársku školu do Brna po
päťtisíc korún, alebo východoslovenské technické štipendiá, ktorých bolo asi päťdesiat. Ja som uvažoval, že
by bolo lepšie, keby som išiel na biologickú fakultu,
a tak som išiel do Brna na zverolekársku školu. Tam sa
mi tiež pomerne dobre vodilo. Býval som jeden čas v juhoslovanskej koleji, ktorá bola tesne nad vysokou školou veterinárskou, a to bola akási pobočka Kounicových
kolejí v Brne. V Brne okrem štúdia som sa veľmi venoval spolkom. Jednak slovenský akademický spolok Kriváň, ktorý mal možnosť vyvíjať činnosť na technike. Vtedy na technike boli dvaja profesori Slováci: profesor Juraj
Hronec, ktorý bol neskôr v Bratislave aj v mestskom zastupiteľstve a profesor Miloš Ursíny. To bol už starší pán
a čoskoro odišiel na odpočinok. Títo nás podporili. Ináč
v Brne sme mali tri spolky mimo Kriváňa, ktorý bol nezávislý, národný, katolíci mali Tatran a evanjelici Zochov
kruh. Takže tej činnosti bolo veľa. Ale ja som nielen
v slovenských spolkoch, ale aj vo fakultnom spolku veterinárnych medikov pracoval. Bol som dokonca jeden
čas starostom a čo je tiež pozoruhodné, som sa stal predsedom slovenského študentstva v Brne. Organizácia vysokoškolského študentstva za prvej republiky vyzerala
tak, že sme mali Československý svaz študentstva v Prahe a v Brne, Zväz slovenských študentov v Bratislave
a Zväz Podkarpatských študentov v Užhorode. A každý
rok iná oblasť kandidovala alebo dezignovala starostu,
predsedu ústredného zväzu, ktorý býval v Strakovej akadémii v Prahe, tam kde je dnes predsedníctvo vlády. Valné zhromaždenie, kde som sa stal predsedom Československého ústredného zväzu študentov, sa konalo vo
Zvolene a na Sliači. Vtedy už bol prezidentom Edvard
Beneš. Predošlý výbor Ústredného zväzu požiadal pre3
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zidenta Beneša, aby ho mohol prísť pozdraviť. Na druhý deň po mojej voľbe bolo oznámené, že má prísť k nemu predsedníctvo Ústredného zväzu študentstva. Cestoval som v noci, ešte som telefonoval do Brna, aby mi
priniesli na stanicu k vlaku spoločenské šaty, išiel som
priamo do Prahy a ráno o desiatej sme už boli na Hrade. Tam som oslovil prezidenta, potom nás pozval posedieť si a tam sme diskutovali o veciach. Predtým ešte,
keď som bol predsedom Československého zväzu študentov v Brne, prišiel prezident Beneš na návštevu Brna
a tam som ho vítal s predsedom Zemského výboru Dr.
Černým a rektorom univerzity Prof. Krejčím. Zaujímavé, že keď sme sa stretli po vojne v Košiciach, keď prišiel
naspäť, podávali sme si ruky ako známi. Aj on ma poznal, keď som ho niekoľkokrát vítal. Je zaujímavé, že túto moju spolkovú činnosť veľmi priaznivo posudzovali
vo veterinárskych kruhoch, keď som prišiel do Brna už
ako predseda. Profesor Hrůza a rektor a ďalší ma apostrofovali, pozdravovali, to bolo málokedy, aby veterinárny medik, však je to predsa len malá vysoká škola, že
by mala takéhoto významného funkcionára. Do Prahy
som chodil aj potom, keď som bol predsedom Ústredného zväzu, bol som už po štúdiu, bol som asistentom
na Ústave zootechniky a výživy domácich zvierat, kde
som sa mal pôvodne v úmysle aj habilitovať. Aspoň profesor Kučera, u ktorého som pôvodne bol, to takto pripravoval. Nechcel som prijať predsednícku funkciu, keď
už som bol asistentom. Jedno ráno som prišiel v pondelok do úradu, profesor ma zavolal a hovorí: „Ty ma
opustíš, Ty pôjdeš do Prahy robiť predsedu Ústredného
zväzu študentstva“, a ja mu hovorím, odkiaľ to viete, to
ja ešte neviem a tak ďalej a on mi hovorí: „Prosím Ťa,
vezmi funkciu, ja Ťa uvoľním a budeš môcť chodiť, ale
neopúšťaj ma!“ Tak som skutočne ostal tam a vždy som
vo štvrtok večer nasadal na rýchlik a išiel som do Prahy
úradovať na piatok, sobotu a nedeľu. V pondelok som
bol už naspäť v úrade. Zaujímavé, v Prahe som býval u
kolegov v súkromí, ktorí boli známi funkcionári: Kavan
napríklad, syn toho Kavana, vlastne otec, vtedy bol národný socialista, tento Kavan bol členom ústredného výboru. U nich som dakedy býval, alebo s doktorom
Vlkom, to bol známy komunista, už v Brne sme sa dobre poznali, ale v Brne vzhľadom na to, že bol známy ako
komunista nemal nádej dostať miesto, tak sa presťahoval do Prahy, stal sa tam sociálnym demokratom a dostal zamestnanie. U neho som tiež niekoľkokrát nocoval. Tak som sa nejako priživoval, aby som tú funkciu
mohol robiť. Ústredný zväz nemal prostriedky, aby mi
platil byt. Toto je to študentské obdobie, ale je zaujímavé, ako som skončil svoju funkciu v brnianskom zväze.
Vtedy sme pripravovali manifestáciu za republiku a zachovanie vysokých škôl. Tá sa nakoniec nevydarila, lebo
sme chceli mať za slávnostného rečníka toho, ktorý ako
minister mal za protektorátnej vlády na starosti mládež
a potom sám spáchal samovraždu, Emanuela Moravca.
Keď to odriekol a tak ďalej, a už sme nemali možnosť
niekoho narýchlo zohnať, vzdal som sa a skončil svoju
študentskú funkcionársku prácu.
Na škole som pôsobil veľmi dobre a čo chcem podotknúť, viedol som praktiká z výživy domácich zvierat
a zootechniky. Vždy som hovoril po slovensky, čo nebolo obvyklé u druhých. Zastával som názor, že je to vysoká škola česko-slovenská a slovenčina tam má také právo ako čeština, tak som tam úradoval po slovensky. Za
tú dobu, čo som tam bol tri roky asistentom, som po-
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mohol k doktorátu asi dvadsiatim zverolekárom zo Slovenska. Rozdelili sme im témy, obvykle to bol stav živočíšnej produkcie v ich okrese: bolo treba plemenársky
popísať údaje o úžitkovosti a vzraste dobytka. Zvyčajne
si museli tieto údaje sami získať, museli chodiť po dedinách, ale už to uspôsobenie do práce som musel urobiť ja. Boli zo Žiliny, Prešova, Košíc a ďalších miest. Takto som im pomohol k doktorátom. Tak som sa stal ako
zootechnik vážená veličina zo Slovenska, uznávaný napriek tomu, že v zemedelskej rade boli zootechnici, napríklad tiež menom Ďuriš, inžinier Ďuriš, s ktorým som
mal aj určité nezhody, ale viac menej ma uznávali ako
experta na zootechniku, takže keď sa veterinár mal stať
definitívnym úradníkom, musel zložiť skúšku. Skladala sa z predmetov potravinárskych, chovateľských a zo
zákonov o plemenitbe, a ja som sám túto skúšku nemal,
ale veterinárne vedenie ministerstva hospodárstva Slovenského štátu ma menovalo profesorom, teda skúšobným komisárom tejto skúšky. Takže aj po tejto stránke
som mal uznanie ako odborník. No a chystal som sa na
Slovenskú vysokú školu poľnohospodársku, no je zaujímavé, že Slovenský štát, ktorý uprednostňoval Slovákov, dal predo mnou prednosť Chomkovičovi, ruskému
emigrantovi, hoci sme tam dvaja mali podanú žiadosť,
ale ja som sa o to nestaral. Pracoval som po stránke odbornej. Moje odborné články z tohto obdobia sú uverejnené vo Veterinárnom vestníku, ktorý sme vydávali
a spomínam si, že niektorí lekári sa čudovali, odkiaľ je
to možné, že môžeme v stave to udržať, lebo len profesor Hudec, doktor Nižňanský a ja, len my traja sme
v podstate do toho písali články, ale udržali sme úroveň
tohto časopisu pomerne dobre. Keď sa vytvoril Slovenský štát, bolo treba ísť tam, kde sa vychovával plemenársky materiál pre chov koní, zverolekárov. V Topoľčiankach bol žrebčínec, to znamená, tam sú aj kobyly aj
žrebce, potom žrebčínec v Prešove a v Nitre, kde boli
ustajnené a chované žrebce, ktoré prichádzajú na dediny zapúšťať kobyly súkromných roľníkov. Tieto miesta
boli za prvej republiky obsadené českými úradníkmi.
Slovenská vláda vtedy dala českej vláde päťtisíc českých
úradníkov k dispozícii. Takto aj týchto českých zverolekárov až na jedného, Dr. Zbořila v Topoľčiankach, ktorého si ponechali. Bolo treba obsadiť aj Prešov, aj Nitru
aj Topoľčianky zverolekármi. Keď sme sa na ministerstvo prišli prihlásiť, tak Dr. Guta, ktorý bol prednostom
oddelenia, len skladal ruky, chvála Pánu Bohu, sú traja
odvážni ľudia, ktorí chcú do tejto služby ísť. Totiž, keby
som tak trochu hodnotil tú činnosť veterinárnej správy,
tak veterinárna služba na Slovensku mala dve odvetvia.
Súkromnú liečbu, súkromnú prax a verejnú kontrolu
potravín, mäsa, zabíjania. V tej časti verejnej, tam to išlo v poriadku, ale v súkromnej nebolo to celkom na výške, lebo sa ľudia báli. Veterinár musel ukázať, že naozaj
vylieči, že pomôže tomu zvieraťu. A keď máš v Topoľčiankach päťsto koní a z toho každý rok stodvadsať-stotridsať žriebät, tak sa musíš pričiniť o to, aby sa z toho
vychovalo, aby ti to nepohynulo. A stalo sa skutočne, že
v dvadsiatom roku, keď tam prišla chrípková nákaza,
z tých stotridsať žriebät skoro polovička zahynula. A toho sa každý zverolekár bál. Keď som mal v Topoľčiankach nemocného koňa, musel som ho vyliečiť, ale nielen
to, musel som popísať všetko, a to išlo na ministerstvo,
tam ma kontrolovali, či som vykonal všetko, čo bolo treba, keď by bol prípad fatálny. Tak niet divu, že sa veľa ľudí nehrnulo do tejto služby. Nakoniec to obsadili. Do
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Nitry išiel Nižňanský, brat známeho spisovateľa, do
Prešova nejaký doktor Revallo a ja som išiel do Topoľčianok. Tam som v podstate pod vedením toho českého
zverolekára-riaditeľa, ktorý bol veľmi schopný a mal
ohromnú skúsenosť, vykonal dosť práce. Samozrejme
vládni páni prichádzali do Topoľčianok, lebo tam bolo
prezidentovo sídlo. Raz tam bol prezident Dr. Tiso, predseda vlády Tuka a minister Medrický. Pamätám sa, čo mi
prezradili, že keď prišiel Dr. Tiso, len čo si sadli a začali
trochu rozprávať, tak hovorí: „Tu prosím Vás, je nejaký
zverolekár,“ ja neviem, čo tým chcel, ale vtedy prednosta lesnej správ hovoril „áno, je to doktor, Čech, Dr. Zbořil“. Hovorí „Nie. Mladý.“ Tak zase druhý úradník zo štátnej správy hovorí: „Áno, Dr. Kvetko, to je mladý, ale ten
sa o nič nezaujíma, ten len vedecky pracuje“. Takto to
skončilo. Neviem, čo Dr. Tiso chcel, či podľa článkov sa
zaujímal, lebo jeden čas som mal ťažkosti s politickou
činnosťou.
Ja som aj vtedy veľmi často písal do Národných novín články a v jednom čísle Národných novín bol taký
epigram na Šaňa Macha, pod nápisom „Chamtivec“,
a keď si čítal prvé písmená týchto riadkov tak to vychádzalo Šaňo Mach. V tom a v predchádzajúcom čísle som
mal články – úvodníky ako bude vyzerať Nová Európa,
kde som polemizoval s nemeckými a talianskymi novinami, ktoré hovorili, že sever Európy patrí Nemcom, juh
Talianom a Slovania musia ísť do Ázie, čiže preč z Európy. Keď toto vyšlo v novinách, tak sa zobrali cenzori
a išli do Martina, do redakcie. Tam vzali Fedora Jesenského do Ilavy a išli do Topoľčianok za mnou . Predviedli
ma na žandársku stanicu a hovorili „ no prosím vás, čo
viete, čo je nového v Národných novinách“, reku ja neviem nič. Vtedy si to otvorili a tam to bol ten epigram na
Šaňa Macha. Hovorili: „To ste nepísali Vy?“ Bola to značka nejakej učiteľky z Mikuláša. Ja reku nikdy nepíšem
nič pod pseudonymom, ja píšem všetko pod vlastným
menom. Tak potom išli do bytu, tam si niečo zobrali, ale
mňa nechali. Pritom sme mali šťastie, lebo predtým
v máji sme mali poradu u doktora Pauliny-Tótha, býval
na treťom poschodí v Tatra-banke v Bratislave. Mali sme
tam poradu Šenšel, ja a už neviem, kto tam bol, Mika
a dohovorilo sa, že ja mám ísť do zahraničia, aby niekto
z národniarov bol v zahraničí. Ja som sa pripravoval
a dal som pas Mišovi Zibrínovi, aby mi obstaral vízum
cez Maďarsko. Hodinu po tom, čo cenzori opustili môj
byt, prišiel Zibrín. Keby bol prišiel skôr, nájdu nás tam
aj s pasom aj so všetkým, a boli by sme mali ťažkosti. Ale
prešlo to do výstrahy, nestalo sa nič zvláštneho. Druhýkrát som mal vážnejšie upozornenie, lebo som prišiel
z Topoľčianok do Bratislavy a keď som vykonal veci, išiel
som do Luxoru na obed. Keď som tam došiel, bol tam
radca Dr. Quotidian, ktorý pochádzal zo Skalice. Bol na
Najvyššom súde v Brne, tam som ho poznal. Keď ma zazrel, zalomil rukami a hovorí: „No pán doktor a vy takto voľne chodíte?“ „No, čo reku sa stalo?“ „Nemecké vyslanectvo podalo protest na ministerstvo vnútra proti
písaniu Národných novín, vypočítalo tam stopäťdesiat
článkov, ktoré nemali byť uverejnené, a z nich je najmenej štyridsať percent vašich, tak to bude zle.“ „ No reku
budeme vidieť, čo bude.“ Ale nestalo sa nič, len minister
Mach si potom rozkázal, že posledná cenzúra definitívneho vydania Národných novín musí prísť k nemu, do
Bratislavy. Tak sme potom mali problém, že redakciu
sme mali v Martine, noviny sa tlačili v Žiline a cenzúru
sme predkladali v Bratislave.
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Skutočne neviem ako to bolo, že som sa hneď tak na
Národné noviny uprel. Napísal som článok a dostal ho
do rúk Alexander Pakan. Ten ho dal uverejniť ako úvodník a od tej doby som potom stále písal články, ktoré sa
uvádzali ako úvodník. K vlastným Národným novinám
som sa dostal po žilinskej autonómii v roku 1938, keď
nastala slovenská vláda, a vytvorili sme konzorcium na
vydávanie Národných novín. Jano Paulíny, senior Šenšel, nejaký Kadan, ktorý sa potom pridal k Nemcom zo
Žiliny, a ja a neviem, kto ešte. Ja som z Topoľčianok,
okrem toho, že som písal články, chodieval na porady
s Dr. Vančom, advokátom z Martina, ktorý bol jeden čas
ministrom pravosúdia na Slovensku. Za krátku dobu,
tam som sa veľmi uplatňoval a mal som dosť pozoruhodný vplyv. Šenšel, Vančo a ja sme v podstate až do poslednej minúty držali spolu. Keď sa potom Národné noviny trochu rozšírili, lebo dakedy vychádzali v tisíc
výtlačkoch, ale potom vychádzali na päť-šesť tisíc. Na začiatku Slovenského štátu nám dali cenzora a nariadili,
že sa musia uverejňovať Tukove reči.
Každý deň sa nám vrátilo zopár novín s poznámkou:
„To si môžeme prečítať aj v Slováku!“ My sme to museli uverejniť. Noviny sa nám strácali. Ale práve vtedy to
bolo, keď do Ilavy pozatvárali vedúcich činiteľov ostatných politických strán, a medzi nimi aj Pauliny–Tótha.
Keď sa nám to vracalo, toľko tých novín, tak som rozhodol, musím dačo s tým robiť. Tak som išiel do jeho
kancelárie, vzal som si jeho tlačivá a išiel som do Ilavy.
Požiadal som ho, aby mi to podpísal, že si tam nadiktujem, že ma splnomocňuje, aby som urobil s Národnými
novinami, čo je treba. Tak som sa vrátil a Národné noviny som oddisponoval z Bratislavy do Turčianskeho Sv.
Martina. Tam ich prevzal Dr. Fedor Jesenský ako šéfredaktor a jeho otec ako administrátor. Oni sa o tie noviny starali a my s Vančom sme boli ako hlavnými dozorcami toho konzorcia. Vtedy sa noviny začali ujímať.
Pondelkového čísla sme mali dvadsaťtisíc. Pondelkové
číslo bolo aj so športom, a to veľmi lákalo. Nakoniec sme
mali za Slovenského štátu zisk asi milión dvestotisíc korún. Keď potom prišla v roku 1945 zmena, tieto peniaze som dal do pokladne Demokratickej strany, lebo tá
mala nárok podľa dohody politických strán vymeniť jedna ku jednej nové koruny. Tak sme mali milión dvestotisíc a ja som požiadal pána doktora Pavla Fábryho, aby
išiel do Švajčiarska a kúpil nové stroje. Dal som mu milión dvestotisíc a povedal, že keby bolo treba viac, nech
to doplatí, že sa potom dohodneme. On skutočne kúpil
stroje, ktoré sú v martinskej Neografii. Tam sme ich dali, tam sme ich umiestnili a mali sme s kolegom Fraštackým dohodu, že tam vybudujeme stranícke tlačové
podniky. To bol základ. Možno, že aj dnes, hoci je tomu
štyridsať rokov, sa používajú. Chcem sa tam raz pozrieť
a spýtať, čo sa stalo s týmito strojmi. Dnes to dostala
Matica slovenská, pridelili im to za korunu.
Do Národných novín sme vtedy prijali Vrbackého, bol
to redaktor, ktorý prišiel z Juhoslávie, a Gaba Rapoša.
Robili pod vedením Jesenského, ktorý bol neobyčajne
schopný a bystrý novinár. Úvodníky sme písali my.
Okrem pondelka vychádzali všetkých päť dní. Na začiatku, keď som ich tam preniesol, vychádzali trikrát týždenne. Potom som ich premenil na denník. Dobre sa
osvedčili, boli veľmi zaujímavé. Stretol som sa s Jaroslavom Šolcom za Povstania na Magurke. Hovoril mi, „Martin, vaše články v Národných novinách sme čítali medzi
riadkami “. Vždy sme vedeli nahradiť. Ale nad nás ešte
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Medzi členmi Demokratickej strany v exile, Toronto, Canada
8. 12. 1963. Sediaci zľava Dr. Ján Beharka, Naďa Hradská-Ivanková, MVDr. Martin Kvetko, JUDr. Jozef Lettrich, JUDr. Fedor
Hodža, za ním Dr. Ľubomír Baar, Rudolf Fraštacký. Stojaci
v prvom rade zľava: 2. Ján Gömöry, 3. J. Benko, 5. generál Ján
Ambuš, 7. Štefan Papánek, 8. kpt. Július Lettrich, 9. V. Šturdík,
10. Pavol Pláňovský. V dalšom rade stojaci zľava: 2. Ján Šikura,
3. Ladislav Hudák, 5. Michal Múdry, 6. V. Jesenský, 10. Ján
Smerek, 12. P. Chvostek a iní.

lepšie boli Slovenské noviny, ktoré vychádzali v Budapešti. Tam sa ešte voľnejšie písalo, ale v Národných novinách sa predsa len objavili veci, ktoré nikde inde neboli. Je zaujímavé, že niektoré správy nám posielal aj
doktor Kružliak. Pracoval vtedy na úrade propagandy.
Posielal nám aj to, čo nešlo do ostatných novín. Ako som
spomínal, ten epigram na Macha, keď robili prehliadku
u mňa, našli niektoré spisy a listy od Kružliaka, tak ho
hneď vyhodili z úradu propagandy za to, že nám dodával správy, ktoré inde neboli. Z toho pohľadu boli predsa len Národné noviny iné. Neviem, či sa presne pamätám, ale v roku 1938 –1939 začal vychádzať Slovenský
hlas. Milan Hodža dal peniaze, Rudinský bol šéfredaktorom v Prahe, vtedy pracoval Vlado Jesenský v Žiline
ako redaktor. Milan Hodža mal vtedy na mysli, že sme
sa dostali do veľmi vážnej situácie, prichádzala vojna
a že je treba dať všetky sily nejako dohromady. Preklenúť tie ostré priehrady medzi politickými stranami, hlavne ľudákov dostať dohromady. Preto založil Slovenský
hlas. Tam sa sústredili univerzitní profesori, odborníci,
ktorí písali do Slovenského hlasu. Ten nám jeden čas veľmi konkuroval, ale Slovenský hlas zanikol a my sme rozvinuli Národné noviny, ktoré sa uplatnili až do konca.
Od roku 1945 som sa o ne vlastne staral ja, aby vychádzali, ale dali sme ich už v Banskej Bystrici ako noviny
Demokratickej strane. Ale Demokratická strana mala
vtedy Čas, vo Zvolene Demokrata a Demokratické listy
v Košiciach, tak Národné noviny neležali strane tak blízko na srdci, ja som sa s Rudkom Fraštackým o ne staral,
keď bolo treba, som obstaral peniaze.
Zavolal som Paľa Fábryho, ktorý bol riaditeľom martinského pivovaru a predsedom Spolku slovenských pivovarníkov. Potreboval vždy odo mňa sladovnícky jačmeň, tak som mu dodával, a on potom vždy dal niečo
na Národné noviny, aby sme ich udržali.
Zo Slovenskej národnej strany som sa veľmi zblížil
s Janom Paulinym. Videl, že mám úprimnú starosť o Národnú stranu, z tých akademikov som bol jediný vyhranený národniar, tí ostatní, aj keď bol Spolok národniarskych akademikov, nikto výrazne nepracoval. Ja som
bol na zjazde v Banskej Bystrici, ktorý sa konal rok po
Rázusovej smrti. Jano Pauliny bol zvolený za predsedu,
Vlado Černák, ktorý bol do tej doby tajomníkom ústred-
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ného výboru, teda funkcia čestná, bol zvolený za podpredsedu a mňa zvolili za tajomníka ústredného výboru. V podstate sme boli dvaja čo sme sa o to starali. Jano Pauliny a ja. Vančo bol nejaký čas ministrom, bol
poslancom, ale býval v Martine. Chodieval na výkonné
výbory, ale tak blízko k Národným novinám nemal. Až
potom, keď Jano Pauliny odišiel do zahraničia a zvolilo
sa to konzorcium, tak potom Vančo, senior Šenšel a ja
sme sa starali o Národné noviny. Samozrejme aj Jesenskovci, ale oni boli za to platení. Oni samozrejme pracovali nielen ako zamestnanci, ale ako skutoční účastníci národno-demokratického prúdu okolo Národných
novín.
Strana slovenskej národnej jednoty sa vytvorila vlastne z ľudákov, ktorí prijali po autonómii agrárnikov a donútili aj národných socialistov, živnostníkov, lidákov
a samozrejme aj nás, že sa s nimi spojili. Národnú stranu zastavili, ale my sme nešli, odporovali sme, keď je tu
autonómia, za ktorú sme bojovali, prečo by sme sa mali teraz vzdať svojej existencie? Takže ani 20. novembra
1938, keď vyhlásili takzvaný „Deň zbratrenia“, to bola
nedeľa, ja sám, aj Gabo Rapoš a ešte niektorí išli sne na
stredné Slovensko, kde sme mali svoje organizácie, vysvetľovať, že fungujeme ďalej. Nás potom zastavili, tým
mysleli, že už je koniec, ale Vlado Černák nejako vyjednal s nimi, že nám dovolili ešte raz začiatkom decembra
stretnúť sa v Žiline s tým, že sa máme rozhodnúť, že sa
s nimi zlučujeme. Na tom výkonnom výbore sa rokovalo o tom, ale Šenšel a ja sme boli proti tomu aj tam. Ja
som potom vyhlásil, „dobre, tak ako sa odhlasuje, tak sa
podrobím“. Na to bola podmienka, že musia do predsedníctva strany prijať dvoch našich ľudí a do výkonného výboru tiež nejakých zástupcov. Pamätám sa, že potom do januárového čísla diktoval Vlado Černák článok.
Uverejnil tam list, ktorý sme poslali, že sa spojujeme, ale
títo a títo ľudia musia tam odísť. Ale oni na to nereagovali, tak sa to neakceptovalo. Takže z národniarov potom jediný Vlado Černák mal určité snahy, vzali ho na
ministerstvo školstva, poverilo ho vedením odboru pre
osvetu a nižšie školy, inak sme nemali s nimi žiadne
styky.

POLITICKÁ ČINNOSŤ K POVSTANIU
Bolo niekoľko frakcií, ktoré organizovali odbojovú
činnosť. Ja som bol napojený na Veleckého, ktorý bol neskôr, po roku 1948 popravený. Prišiel za mnou, aby som
napísal úvahu o situácii do Londýna. Neviem ako ju prijali, lebo ja som nebol toho názoru, ako mnohí iní. Niektorí ako Flóra posielali Memorandum, kde odkazovali čechoslovakizmus. Ja som naopak varoval, aby si
uvedomili, že tu je síce politická diktatúra, ale národne
politicky sa žije a Slováci sa cítia ako národ a chcú mať
postavenie v republike upravené. Taký článok som potom nadiktoval a dal Veleckému. Neviem, aký to malo
koniec. Inak som bol v styku s Lettrichom. Niekoľkokrát som s ním rokoval v Bratislave a aj do Topoľčianok
za mnou prišiel. V Bratislave preto, lebo som od Miša
Zibrína prevzal auto. Bola to šesťsedadlová tatrovka,
šesťvalcová. Zibrín bol veľmi tvrdý človek. Tak ju tak
zruinoval. Ja som auto potreboval na prax, a on odchádzal do zahraničia. Zibrín bol agrárnik, ale ako agrárnika ho nemali radi. Bol totiž advokátom v Brezne, a na
tých horehroncov, chudobných roľníkov bol ako ras. Súdy, exekúcie, takže ho tam nemali radi. Neviem, ako som
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k tomu prišiel, ale hneď na začiatku Slovenského štátu
som mal niekoľko pozoruhodných článkov v Národných
novinách. Tak si toho všimli. Jeho z trestu preložili
z Brezna do Topoľčian. Prišiel za mnou, že sa musím
u neho zastaviť. Tak som sa zastavil v Brezne a stretávali sme sa s niektorými veľmi slušnými ľuďmi, takže som
sa takýmto spôsobom dostal s ním do styku. Ale nebol
som nikdy veľmi s ním nadšený! Potom aj v zahraničí
nám vykonal a pridal sa k Ďurčanskému.
S Lettrichom som sa síce osobne poznal až za Slovenského štátu, ale mali sme všeličo, a spolu ostrú politickú polemiku. On v Slovenskom denníku a ja v Národných novinách. Ale to potom všetko akosi zapadlo.
Keď sa mi pokazilo auto, išiel som ho dať opraviť do Bratislavy a pritom som išiel za Lettrichom. Vymenili sme
si názory na ľudákov, hovoril som, aby sme viac pozornosti venovali Tisovi, lebo Tiso čo sám rozmýšľa, to aj
uskutoční, ale Sidor je predsa len viac odvislý od katolíckych vplyvov, takže nemá takú samozrejmosť. Potom
prišiel za mnou Lettrich do Topoľčianok v auguste 1944,
štrnásť dní pred povstaním. Tak sme tiež hovorili o tom,
ako ďalej, ale nešli sme konkrétne, aby sa niečo nedostalo von. Keď som prišiel do Banskej Bystrice, hneď som
sa ujal práce v Klube. My sme hneď nezaložili stranu
v Banskej Bystrici, ale Klub, v ktorom sa zišli bývalí agrárnici, národniari, živnostníci, národní socialisti, lidovci, napr. Filo bol lidovec. Hneď keď vypuklo Povstanie, rozhodlo sa, že Národná rada sa bude rozširovať na
dvadsať a dvadsať. Dvadsať z ľavice, dvadsať z pravice.
Tak sme sa zišli v Klube, ktorý kedysi mala ľudová strana v Banskej Bystrici. Predsedal Šrobár, Lettrich, Ursíny,
Pauliny a začali sa písať mená kandidátov z našej strany. Kým diktovali agrárnikov, tak to išlo, ale potom, keď
sa navrhli tí, ktorí patrili predtým do lidovej strany, Filo a iní, ozval sa veľký povyk. Vedľa mňa sedel Samo Belluš a Gabo Rapoš – a hovorím „toto plénum tú kandidátku nedá dohromady. Ja navrhnem, aby sa zvolila
komisia, ktorá to pôjde pripraviť a vy musíte navrhnúť,
aby v tej komisii som bol ja.“ Tak sa to stalo. Mali sme
potom povinnosť Ursíny, Lettrich a ja zostaviť kandidátku. Zobrali sme sa von a tam diktovali. Tam sme už
potom presadili Zaťka aj tých ostatných. Tak sme sa dostali do tej dvadsiatky do Národnej rady. Poverili sme sa
do funkcií a ja som išiel na Povereníctvo hospodárstva a
zásobovania. Mal som na starosti zásobovanie živočíšnymi produktmi - mäso, mlieko, maslo a syr. To bolo dosť ťažké, lebo to bol horský kraj, tam niet statkov, takže
som mal veľmi ťažkú prácu. Samo Belluš bol na Povereníctve vnútra. My sme v Banskej Bystrici nechceli zakladať ani stranu, ani buňky, lebo tí roľníci, tí museli zostať doma. Zistilo by sa, že bol v ilegálnom národnom
výbore, a tak ho budú trestať. Ani to nebolo treba. Ale
na mojej práci veľmi záležalo, aby som mal styk s tými
roľníkmi. Musím povedať, že sa mi veľmi darilo. Keď
som išiel do Modrého Kameňa, zvolali tam z okresu roľníkov. Prosím, toto musíte dodať, tak sa to splnilo. Vo
Zvolenskej Slatine ešte desať dní pred Povstaním sme sa
rozhodli, že musíme do hôr vyhnať ovce a dobytok, aby
partizáni tam mali, tak jednu nedeľu som pomáhal vo
Zvolenskej Slatine zvážať dobytok. Tí roľníci prišli, a bez
protestov. A kto by chcel správne oceniť účasť, tak musí dať aj tým roľníkom plnú satisfakciu, ako sa v tej dobe dobre zachovali.
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