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Pred dvetisíc rokmi celý svet prežíval napätie.
Množstvo znakov ukazovalo dokonávanie jednej
epochy dejín. Vyžili sa určité civilizačné, kultúrne,
sociálne formy. Dejiny a dejiny náboženstva učia nás
o ich rozklade. Rímska ríša bola síce na vrchole svoj -
ho vývoja, ale práve tento vrchol už ukazoval vnú-
torné rozkladné znaky. Ríša bola ohromným kon -
glomerátom ľudí najrozmanitejších farieb, rečí,
názorov. Staré nacionálne a vojenské ctnosti samých
Rimanov od nedávnych ešte občianskych vojen za-
čínali sa silne rozvracať pod vplyvmi orientálnymi.
Bola to ohromná, nádherná budova, ale na stenách
už od základov videl si tam pukliny. Po stránke mrav-
nonáboženskej poskytovala táto budova smut ný po-
hľad. Súčasní spisovatelia ukazujú o verejnom živo-
te vtedajšom odpudzujúci obraz. Ešte i taký cy nický
básnik ako Ovidius pozastavil sa nad výhonkami do-
by, a čo je charakteristický vrchol: vystríhal mladé
dievčatá od návštevy kostolov. To samo je už mno-
hovravné. Dovolené bolo všetko, orgie diali sa často
v bohoslužobnom rámci. V nekonečnom rade bož-
stiev  mal miesto i bôžik krádeže. Žena upadla na he-
téru alebo na otrokyňu, manželstvo stalo sa nenávi-
deným bremenom, osud dieťaťa závisel od ľubovôle
otca-pána, o duchovný vývin mládeže nestaral sa nik.
(Viď Dejiny kresťanskej cirkvi: Bangha, I. zv., str. 24.)
Obchodovanie s otrokmi a gladiátorské hry v cirku-
soch zabili cit k dôstojnosti človeka. Vo vyšších, vzde-
lanejších vrstvách nebolo vyššieho životného ideálu,
uspokojivého výkladu života, iba pustý nihilizmus,
beznádejnosť, zúfalstvo a apatia.

Pavel apoštol neskoršie týmito tvrdými slovami
bičoval ten rímsky svet, zhnitý i v mramorových pa-
lácoch a zlatistých chrámoch: „Ich nerozumné srdce
sa zatemnilo. Vydávali sa za múdrych a stali sa bláz-
nami, zameniac slávu nesmrteľného Boha za po-
dobnosť obrazu smrteľného človeka, vtákov, štvor-
nožcov a zemeplazov. Preto ich Boh so žiadosťami
ich srdca vydal nečistote, aby si medzi sebou przni-
li telá. Vydal ich Boh prevrátenému zmýšľaniu, aby
páchali, čo sa nesluší; naplnení všetkou neprávos-
ťou..., plní závisti, vraždy, sváru, ľsti, zlomyseľnosti.

Utrhači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvasta-
ví... neposlušní rodičom, vierolomní, neláskaví, ne-
milosrdní.“ (Rim. 1, od 21.)

Aký to ponurý obraz. Aký pravdivý. Nebodne člo-
veka svedomie, keď si pomyslí trochu aj na dnešok?

Ale ani život národov mimo rímskej ríše v pod-
state sa nelíšil od tohto obrazu. Všade hrubé mno-
hobožstvo, popletené mytológie, a vedľa nich všade
mravný a sociálny chaos: otroctvo, krutosť, ľudské
obete, nemilosrdný útlak a vykorisťovanie slabších.
Všade tá istá bezútešnosť. Všade tie isté hriechy.

Jedine v izraelskom národe nachádzame vyššie po-
nímanie života a vyššie náboženské predstavy o Bo-
hu. Sväté Písma, najmä knihy prorocké a žalmy, do-
sahujú vrcholky náboženskej čistoty a vrúcnosti.
Úcta k zákonu Božiemu žila v srdciach úzkostlivo.
Ale i v židovstve boli ťažké tiene. Preto tá úzkostlivá
snaha o zachovanie národnej a náboženskej tradície
viedla ich k meravému formalizmu, čo je hrob život -
nej opravdivosti a vrúcnosti. Zbožnosť najmä  fari -
zejská stala sa vonkajšou, bezdušnou, ba pokrytec-
kou, ich náboženstvo samochválou, ako to výrazne
ukázal Pán Ježiš vo svojom podobenstve o farizejovi
a publikánovi. Iba v srdciach tichých a utiahnutých
prostých ľudí žila živá viera a túžba po Mesiášovi,
ktorý podľa zasľúbenia prorockého mal prísť a o kto-
rom verili, že „On zaiste vyslobodí svoj ľud z hrie-
chov“. (Mat. 1, 21.)

A v tomto období hriechu, sĺz, kvasu a očakáva-
nia ozval sa hlas posledného proroka židovského,
tesného predchodcu Pána Ježiša Krista, Jána Krsti-
teľa, hlas ponurý a výstražný, hlas žeravo vyzývajú-
ci, bodavý až ku dnu svedomia: „Pokánie čiňte...“ Ne-
bolo to vysoké učenie gréckych filozofických škôl,
nebolo to farizejské pripomínanie zákona, bolo to
prosté, ale hromové napomenutie: „Pokánie čiňte...“
Nevychádzalo z palácov, nie z katedier, ale z púšte,
samoty a chudoby. Nevolala ho postava na tróne,
odetá tunikou s purpurovými okrajmi, ale drsný pri-
mitívny človek, odetý pastiersky a tak sa aj stravujú-
ci. Ale tento hlas musel byť silný, keď zasiahol celé
židovské spoločenstvo hore i dolu, lebo prichádzali
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k nemu z celej krajiny. Opierajúc sa o prorocké za-
sľúbenia a majúc zvláštne vnuknutie Božie, zvesto-
val Ján priblíženie sa kráľovstva nebeského, príchod
Mesiáša. A prichádzali k nemu a „vyznávali svoje
hriechy, dávali sa mu krstiť v rieke Jordáne“.

Ale prišli nielen úprimné a žíznivé duše, prišli nie-
len túžobne očakávajúci príchod Spasiteľa, prišli
však aj zvedavci z oných vrstiev, ktoré sa pokladali
za výhradných majiteľov a strážcov zákona, za jedi-
ných národných a náboženských predstaviteľov, za
miláčkov a vyvolencov Božích. Tých tam neviedla ka-
júcnosť, úprimné pokánie, túžba po novom a lep-
šom živote, radostná snaha pripraviť sa na príchod
Spasiteľov, ale: alebo určitá tradícia, keďže podobné
krstenia vodou diali sa aj predtým, alebo zvedavosť
či kontrola, alebo zase ukazovanie sa v celej svojej
dôstojnosti a význame. A tu dostanú od Jána Krsti-
teľa zaslúženú, tvrdú lekciu. Už to jeho oslovenie je
zdrvujúce: „Vreteničie plemä...“, mrštné, jedovaté,
skrývajúce sa za kamením svojej vlastnej tvrdošij-
nosti a pokrytectva. Vmietne im do tvárí, že neujdú
hnevu Božiemu, že márne dúfajú v svoje výsostné po-
stavenia, v svoje tradície.  Nech si nemyslia, že len od
nich závisí osud ich náboženstva. Boh si môže z ka-
menia stvoriť oddaných synov. Sekera hnevu Božie-
ho je už priložená k ich stromu. Jeho krst ku poká-
niu bude ešte doplnený. Ten, ktorý príde, krstiť bude
Duchom svätým a ohňom. A prečistí svet, a pleva pá-
lená bude „ohňom neuhasiteľným“.

Jánove slová iste so zatajeným dychom počúvali
mnohí tí roztúžení veriaci, ktorí ta prišli s oddanou
a pokornou mysľou. Boli im potešením a upevne-
ním. Ako ich počúvalo ono pokolenie vreteničie, ne-
vieme, niet o tom poznámky v evanjeliách na tomto
mieste. Z iného miesta, v evanjeliu Jána, vieme o tom,
že sa dohadovali s Jánom o tom, akým právom krstí.
I v tom sa teda prejavil ich meravý formalizmus, bo-
lo im dôležitejšie diskutovať o forme a spôsobe, než
o podstate, o jadre, o pravom sebapoznávajúcom
a sebaodhaľujúcom pokání, o pokorení sa pred Bo-
hom a o pripravovaní sa na príchod Mesiášov. Ne-
zmenili sa pod slovami Jánovými, nie pri príchode
Ježišovom, nie pod dojmom jeho učenia, účinkova-
nia, bolo treba onej sekery, aby zaťala až ku koreňu,
vyvrátila ich spurné hniezdo, plevu spálila ohňom
časným a súdila raz ohňom večným, neuhasiteľným.
Za necelých štyridsať rokov zatým zničený bol Jeru-

zalem, v prach a popol ľahlo pyšné mesto a krajina,
a z hrdej farizejskej triedy stali sa opovrhovaní pút-
nici po celom svete. Nepoznali čas navštívenia svoj-
ho.

Výzva Jána Krstiteľa k jeho dobe a k jeho národu
preniká veky a znie až k nám, i dnes. Príchodom Je-
žišovým nijako nestratila na význame, ba naopak, eš-
te viac je zosilnená. Veď zopakoval ju aj sám Pán Je-
žiš Kristus. I On volal tými istými slovami: „Pokánie
čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.“ (Mat. 4.
17.) Pokánie nie je niečo k času viazaného, ale je to
ustavičné pokorovanie sa kresťana pred Bohom,
ustavičné vyznávanie svojej malomocnosti, ustavič-
né volanie o pomoc, ustavičná snaha zlepšovacia.
Nuž a či toto pokánie naša doba, všetky národy dneš-
ka, my sami jednotlive i spolu nepotrebujeme? Či na-
ša dnešná civilizácia nemá svoje strašné rakoviny, veľ-
mi často podobné onej z helenistickej doby? Či i dnes
nevidíme tisíc a tisíc ukážok všetkých oných ne-
ctností, ktoré pranieroval vtedy Pavel apoštol? Či
i dnes nevidíme hrubý polyteizmus, i keď sa bôži-
kovia dneška volajú azda inými menami ako ich na-
zvala grécko-rímska mytológia? Nezáleží na tom, že
sa dnes nevolajú Merkurom a Venušou, podstata zo-
stáva. Zlato a krv, ako hovorí básnik, i dnes sú mod-
lami. Či nemá do tohto dnešného ľudstva odznieť
nové volanie: „Pokánie čiňte“?

Áno, pokánie čiňte zo svojich hriechov proti všet-
kým Božím prikázaniam, pokánie čiňte zo svojej na-
myslenosti, pýchy, tvrdosti a samospravodlivosti,
 pokánie čiňte z otročenia tela i ducha, pokánie zo zi-
skuchtivosti a krutosti. Nech je výstrahou prípad ro-
zohnatých farizejov, výstrahou popol Jeruzalema, vý-
strahou rozklad rímskej ríše. Nech je výstrahou sekera
priložená ku koreňu stromu dnešnej civilizácie.

Nie, neoháňajme sa nedotknuteľnosťou svojej
kresťanskej tradície, otcami-reformátormi. Pamä-
tajme na slovo: „A nemyslite si, že môžete povedať:
Veď máme otca Abraháma, lebo hovorím vám, že
Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť dietky Ab-
rahámove.“ Boh prenesie živú vieru do sŕdc iných,
keď pokolenie vreteničie ňou pohŕda.

Kiež by sme počuli a poslúchli tento hlas i my, ako
i celý svet.

(Z knihy Kam Ho položili? Meditácie o kresťanstve a dnešku.
Tranoscius v Liptovskom Sv. Mikuláši 1943)
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1. HELLENISMUS

NENÍ možno přesně označit, kdy začíná národ-
ní život upadat: některé jeho projevy ještě dlouho ros-
tou, jakoby plné zdraví; jiné se aspoň dlouho drží, ne-
dávajíce znát, že překročily vrchol; červ, který na těle
národa hlodá, bývá ukryt hluboko, a zvláště součas-
níci o něm nevědí. Kdy se začal úpadek klasické vzdě-
lanosti? Byl vznik řecké filosofie pokrokem nebo
úpadkem? Byl intelektualismus, od života odvráce-
ný, kterým se řecká filosofie počíná, pokrokem? By-
lo pesimistické drama řecké, zvláště drama Euripi-
dovo, pokrokem? V jakém smyslu pokročila řecká
vzdělanost skrze Aristotela? A v jakém smyslu máme
tu rozuměti slovu pokrok: pokrok Řeků, lidstva,
umění, civilisace? Není na tyto otázky prosté odpo-
vědi. Řecká filosofie byla sice pokrokem v tom, že ob-
jevila kritiku, metodu, vládu rozumu; ale byla roz-
kladným prvkem tím, že lehkomyslně přezírala
skutečné politické, mravní, náboženské, potřeby  lidu.
Řecká tragedie byla pokrokem umění, ale její pesi-
mismus byl úpadkem proti době Homérově. Aristo -
teles vyvrcholil řeckou filosofii, t. j. její racionalis-
mus a metodičnost; jeho nepolitičnost a náboženská
i mravní suchopárnost byly však úpadkem. Celkem
však řecký národ procházel vlnobitím pokroku
a úpadku – a při tom od sedmého století, od dob Tha-
letových klesal a klesal; v době Sokrata, Platóna
a Aristotela byl v politickém rozkladu, ale filosofie
tehdy vznesla se do výše. Přesné definice, kritika poj -
mů, nauka o ideách a substancích, t. j. vůbec meta-
fysika byla ovocem jejich nesmrtelného díla. Ale na
samotných těchto světových hrdinech filosofie je vi-
dět stopy úpadku doby. Byli svědky a spoluvinníky
politického rozkladu vlasti a kulturního rozkladu
tehdejšího světa; kosmopolitismus, pasivní poměr
k životu, nechuť k veřejným otázkám, aristokratis-
mus jsou jejich dílem.

Přišel Alexander Veliký (323 př. Kr.) a otřásl celým
tehdejším světem; staré státy se rozpadly politicky
i kulturně. Nastaly politické zmatky; lid se pomí-
chal; řecká města byla zpustošena. Konečně ovládl
Řím, napřed republika, pak císařství. Řečtí filosofo-
vé tuto novou politickou situaci připravovali; jejich
politická apatie a kult silné vůle byly průpravou pro
absolutismus. Už nebylo světového antagonismu

mezi Asií a Evropou, jaký se projevil bitvami u Ma-
rathonu, u Thermopyl, u Salamis. Už nebylo kul-
turní povýšenosti Řeka vzdělaného nad barbary; už
nebylo suverénnosti řeckých obcí! Fuit Ilium! Kul-
tury západní a východní se teď promíchaly; nastal
kulturní chaos; staré ideály umíraly, nových nebylo:
žádná jistota náboženská, žádný pevný směr literár-
ní, žádný sociální; žádná energie, žádná jará výboj-
nost; nebylo vůdce ani filosofického ani mravního
ani náboženského. Jen politické zřízení římské bylo
železné a i dále vládla řečtina jako dorozumívací řeč.
V tomto kolotání člověk nenacházel jiné záštity než
doporučování příliš chladné, aby zachoval duševní
rovnováhu, a než chaos mythů, zmatenou to ozvě-
nu dávných způsobů víry, teď odumírajících.

Tehdy nastalo druhé, dlouhé období antické kul-
tury, unavené, nekritické, bez duchovního vedení,
pro které se ujalo jméno hellenismus; trvalo asi 600
let, až asi do sv. Augustina (nar. 354 po Kr.).

Svět se pomíchal bez ohledu na rasy a kultury;
 bohužel, řečtí klasikové byli postaveni na roveň
 orientálnímu mythu a z obojího byla učiněna směs.
I v Asii se v tuto dobu sice tu a tam zachycovala řec-
ká vzdělanost, ale protože domácí předpoklady pro
ni byly nepatrné, ujali se v Orientě jen povrchní její
napodobeniny. Řecký jazyk a řecký způsob myšlení
rozšířily se teď po světě; po 3. stol. po Kr. však vý-
znam řečtiny v západní části říše klesal a ustupoval
před latinou. Střediskem filosofických škol dlouho
ještě zůstávaly Athény. Školy filosofické se tam roz-
množily; některé měly mnoho žáků, byly tam zvláš-
tě tyto školy: akademie, škola peripatetická, stoa,
škola Epikurova a skeptická. Současníkům se moh-
lo toto rozmnožení škol snad zdát pokrokem; kdež
však byla stará kritičnost a výbojnost! Vzniklo mno-
ho škol i v Orientě: v Pergamon, Smyrně a ovšem
v Alexandrii. Toto město, založené při ústí řeky Ni-
lu, se stalo vlastním kulturním střediskem života do-
by hellenistické: sem se soustředily knihovny, tu pů-
sobily specialisté vědcové, odtud, z této „pokladnice
řeckého vědění a egyptských tajemství“, jak Alexan-
drii nazývá řecký spisovatel z doby Vespasiánovy, se
šířila směs orientálního mythu a řecké filosofie, Ale-
xandrii pokládali za středisko svého kulturního ži-
vota hellenističtí Židé, tu bylo také středisko první
inteligence křesťanské.



Nejslavnější učenci antičtí působili v této úpad-
kové době: tehdy Eukleides napsal první učebnici geo-
metrie (kolem r. 300 př. Kr.), Archimedes ze Syrakus
zakládal mechaniku (287–212 př. Kr.), Apollonius
z Pergae učil teorii o kuželosečkách, Heron prováděl
experimenty mechanické, Aristarch ze Samu (kolem
280 př. Kr.) učil, že se země točí kolem slunce, Hip-
parch z Nicaey (2. stol. př. Kr.) sestavil katalog hvězd,
Claudios Ptolemaios (kolem 150 př. Kr.) napsal velké
dílo astronomické, které vládlo pak až do Koperní-
ka; tam působil i zeměpisec Eratosthenes a učil se lé-
kař Claudios Galenos. Přírodověda, astronomie, me-
chanika, geografie, medicína, gramatika a ediční
činnost rozkvetly.

V této době se rozmohla metoda komentování filo-
sofických a jiných spisů, zvláště komentování Aristote-
la; už u tohoto učitele starověku a středověku jsou
až příliš zřetelné náběhy k této metodě, která se vy-
žila až na konci středověku. V čem záleží komento-
vání autora? Dnešní filosof užívá filosofie cizí, aby
na ní vyložil zásady filosofické; hledíme studiem Pla-
tóna pochopit, v čem záleží „idealismus“, píší se spi-
sy o mystice u Parmenida, o „etice Sokratově“; tu si
předem ustanovujeme vlastní pojem (idealismus,
mystika, etika) a studiem daného literárního mate-
riálu jej propracováváme. Antika ani středověk ne-
znaly této metody; nenajdeme tam soustavného spi-
su po způsobu našich monografií o otázkách, které
byly tehdy aktuální, na př. o substancích, o druzích
a rodech, o nominalismu. Neuměli se ještě tak sa-
mostatně povznést nad vědní materiál, aby jej zfor-
movali v jedno thema. Místo toho usedli nad dané-
ho spisovatele, drželi se jeho textu a řádku za řádkou
jej „vykládali“, hledajíce, co všechno si lze myslit (ne-
jen co si autor myslil) při každém výroku. Násled-
kem toho jsou komentáře velmi podrobným, ale
i chaotickým výkladem nad textem daného autora
a nebývá lehké, vybrat si z něho vlastní učení ať ko-
mentované ať učení komentátora. Tak byl komen-
tován Aristoteles, Ptolemaios, Hippokrates, Galenos
atd. Zvláště Alexandria se stala v starověku středis -
kem komentátorů; středověk dokonce si tuto meto-
du oblíbil.

Věda a filosofie byly popularisovány; učitelé rádi
ukazovali na to, jak je filosofie lehká a jak se její kvin-
tesence dá shrnout pro potřebu paměti v několik he-
sel. Mládež se učila výrokům slavných filosofů. Pře-
stalo pronásledování bezbožných učitelů moudrosti,
filosofie se mohla cítiti svobodnější v císařském Ří-
mě než v demokratických Athénách; což nebyli teď
i císaři filosofy, nenavštívil slavný císař římský filo-
sofa Plotina v jeho útulku? Filosofie se stala dokonce
svého druhu náboženstvím, podávala předpisy ži-
votosprávné místo starých přikázání božích: Epikur,
jeden ze zakladatelů školy v této době, jednal spíše
jako zakladatel nového náboženství než jako osno-
vatel nového systému filosofického.

Současník mohl mít v hellenistické době dojem,
že lidstvo pokročilo. Byla stavěna moderní města

s dlážděnými ulicemi, nejen v Italii, ale i v Asii; byl
zámořský obchod až s Indií, vedený z velikého me-
zinárodního, učeného města Alexandrie. Byla i vě-
da, filosofie, umění, i spekulace o rovnosti lidí. Ba
i mír vládl tehdy, a lidé byli domýšliví na materiální
blahobyt. Takto si pochvaluje Plutarch svoji dobu,
nad níž dnes krčíme rameny: „Neboť dnes odpočí-
váme docela v měkké dřímotě míru; všechny naše
války jsou ukončeny... A není žádné změny, žádného
tajemství, nic nebezpečného, nýbrž jsou jen prosté
a obyčejné otázky o drobnostech denního života, ja-
ko má-li se muž ženit, má-li cestovat po moři, nebo
má-li půjčovat peníze na úroky.“ Jaké štěstí! Všech-
no bylo, co hrdlo ráčí, jen víra v život, elán vital schá-
zely. Někteří dnešní lidé, zaslepení materiálním bla-
hobytem dnešním, zvláště Američané, nevidí ironie
v chvále hellenistické doby, jako prý znamení po-
kroku civilisace...

Bylo tedy mnoho vnějších úspěchů pro filosofii.
Nebylo však pevné víry ve filosofickou práci: neob-
jevil se žádný výbojný a konstruktivní duch; vládla
jen detailní nahodilá práce: quae philosophia fuit,
facta philologia est. Místo dialektiky rétorika, mís-
to hledání pravdy triviální etika a politika, místo zá-
pasu o novou pravdu popularisace. Nebylo odvahy
rozumět starým filosofům; přišlo teď do módy, smi-
řovat Platóna a Aristotela a ukazovat, jak ve všem
souhlasí. Od druhého století sluje filosofem nejen
učenec, učitel, teoretik, lékař, umělec, vyšší úředník
(na př. mistr v kamenných lomech anebo tesař), ný-
brž i gladiátor, adept tajné vědy a čarodějník. Víra
v Olymp už byla dávno ta tam, zůstalo jen pověreč-
né zaříkávání božstev, sebraných bez ladu a skladu
z celého světa. Kosmopolitismus, t. j. vnitřní lhos-
tejnost k duchovním věcem, je v každé formě sla-
bostí; kosmopolitismus náboženský, jaký zavládl
v době hellenistické, byla jen forma pověry. „Nábo-
ženství se stalo východiskem a střediskem všeho
možného zbožného čarodějnictví a posvátného švin -
dlu... zbožná prostota a podvod spekulující se k vů-
li tomu odívaly do pláště vědy.“ Jestliže už v klasic-
ké době filosof utíkal od veřejné odpovědnosti,
libovali si teď filosofičtí slaboši v malomocném po-
hrdání vlivem ve světe: „Mudrc se neúčastní politi-
ky a nebude chtít být vládcem,“ vykládá Epikuros.
Zvláště zaráží, že filosofové teď přezírají i vzdělání:
„vědecké vzdělání je zbytečné“, řekl Zeno, zakladatel
Stoy, a Epikuros nesoudil jinak.

Poslání filosofie se změnilo; už dávno to nejsou
rovnocenní členové společnosti, na jejichž duchapl-
né výroky okolí čeká a zaznamenává je pro budouc-
nost. Teď jsou to popularisátoři, asketikové, domá-
cí učitelé, učitelé na veřejných školách, ale pořád ještě
neorganisovaní. Mezi nimi je příliš mnoho cizinců,
zvláště z Orientu. Někteří z nich napsali mnoho spi-
sů, někteří byli plodnější než Aristoteles; žádný z nich
však nezanechal filosofického díla, hodného připo-
menutí. Orientální pojetí života se šířilo; Pythago-
ras druhdy nosil jako odznak filosofův bílý plášť; ten

4 4 n 2012



se teď stal uniformou filosofickou. Z filosofie této
doby, ze stoicismu a epikureismu je slyšet obdobné
tóny jako z čínského učení Konfuciova a Laotseho;
novoplatonismus a novopythagoreismus připomí-
nají orientální mystiku, a synkretismus je obdobou
rozplývavých kultů asijských; pesimismus a únavné
řeči stoiků o utrpení a jeho překonání připomínají
Budhu.

Vláda mythu se uplatnila oživením okultismu,
zvláště astrologie a magie. Byla to zlatá doba čaro-
dějnictví všeho druhu, od konce 3. století stát zno-
vu a znovu byl nucen tresty stíhat astrologii, proro-
kování budoucnosti, magii. Řekové doby klasické
ještě neznali babylonského mythu, podle něhož osu-
dy člověka jsou určovány konstelací hvězd. Teprve
po Alexandru Velikém se dály pokusy zavádět astro-
logii do stoické filosofie, pokusy opírající se o do-
mněle tajemnou literaturu egyptského původu. Teh-
dy i magie, založená na mythu o universální sympatii

všech věcí, se začala šířit; mágové si přičítali nad-
lidskou moc, ovládali zlé duchy a dovolávali se Per-
sie jako vlasti svého učení. Svět je podle nich pln du-
chů dobrých i zlých; naplňují vzduch jako mikroby
a do všeho zasahují. Nezpůsobují sice přímo věci (ne-
bylo dosti odvahy jim to přičítat); jsou spíše jen uka-
zovateli vůle boží, tak jako hvězdy nic nezpůsobují,
ale přes to „znamenají“ štěstí a neštěstí.

Rozumíme-li temnou dobou lidstva takovou, kdy
se lidé malátně potácejí světem jako mouchy na pod-
zim, žijí snad ve městech výstavných, snad mezi mno-
ho knihami a školami, ale jsou tak slabí, že neumě-
jí než počítat rány, které se na ně sypou se všech stran
od barbarů, pak hellenismus byl nejtemnější dobou
civilisovaného lidstva.

(9. kapitola z Dějin filosofie 1. Starověk a středověk.
Vydal Jan Laichter v Praze 1932.)
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ULICE PREDMESTIA

Na konci novembra
agresívna otázka
zostatkový dym z oranísk
privlastňovacie zámená
v hmle adventného koncertu

Pes predvídavo odrádza
od nevychladnutej stopy
zadýchaný list zapadnutý
v páchnucom depe
(vzplanutie nie je v slovách)

Čakajúci muž
osvetlený horiacou zápalkou
cudzie záblesky
vlastná obnažená tvár
čítajúci pasažier predstiera
spánok zbytočne

SKUTOČNOSŤ

Po bielej tabletke prichádza horúčka
úzkostné prerieknutie
vyklonenie nad hladinu
zmiznutej rieky
objatie odmerané iróniou
zastavených hodín

Za oknom f ilmové titulky
posledné obzretie diváka
opadávajúca westernová tma
s rezignujúcim hrdinom

Po horúčke prichádza skutočnosť
vzplanutie nad najsvetlejšími miestami
tvojho tela chvenie na podnebí

slepé odvrátenie od pominuteľnosti



ZOSTATKY

Chodím tými istými ulicami
ale domy sa už uzamkli do seba
ešte zachytím
pofajčievajúceho pekára
utopenú mačku v kanáli
lístok prilepený v okne:
vlašské orechy na predaj

Chodím živý
medzi odumierajúcimi múrmi
plotmi zatienenými obeliskami
so zelenou plesňou dejín

Uvážlivý rukopis zaznamenáva
zachované zostatky obraznosti

POMALOSŤ

Pod uzavretou alejou tma
vyschnuté potoky
nad nimi horiaci les
už nás drží pri živote len nespavosť
nahnutá stodola
z čierneho prepáleného dreva
poľné odpočívadlá
žltý poprašok na tvojom nahom
predlaktí

Pod letným stromom tma
celú ťa uvidím
až na konci vymeranej cesty
zatiaľ starnem
a tvoja pokožka sa zachvieva

vzťahy sa vyjasňujú pomalosťou

NA PRAHU

Čierne jablko v dutinách
nezaceleného sadu
ako prehltnutá výčitka
podlomený strom

už nevládze byť stromom
(o tvojich ružových tŕňoch
zabodnutých v mojej ochabnutej dlani
takticky mlčím)

Čierne jablko
na rannom zvlhnutom prahu
(pod ľadovými platňami
vírenie vášní a protikladov)
nočné odtiene sú odtajnené
a vzápätí znovu zašifrované

Kam nás odvrhne
jarná neovládateľná rieka?

KOPEC
(Štefanovi Strážayovi)

Na jarnom zazelenanom kopci
vyrástli svetlé rozpínavé novostavby
s úhľadnými chodníkmi altánmi a krbmi
Ešte pred kolaudačným rozhodnutím
sa začnú odvíjať
nedočkavé predsnívané dni
priehľadné aj zakalené
s prímorským pieskom na topánkach
letným vzplanutím nespavosťou
čiernou kravatou v skrini
odvrátenými zrkadlami
odmietajúcimi vstupovať
do cudzích životov

ČASOVÝ POSUN

Presýpacie hodiny
v mene spravodlivosti zrýchľujú
a tvoj vymeraný čas čoraz viac
podlieha úradným hodinám
daňovým vyhláškam
miestnym nariadeniam

Odkvitajúca čerešňa naklonená do spálne
ťa zasiahne už len abstrahovanou studenosťou
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CESTA Z KRISE

Vešla-li západní kultura do přechodného údo-
bí ze senzitivního systému do jiného, ideačního
nebo idealistického, a byl-li tento epochální pře-
chod až dosud údobím tragického dies irae dies
illa, pak spočívá zřejmě největší úkol naší doby,
ne-li v odvrácení tragedie – což je snad nemožné
– aspoň v tom, aby přechod byl co možná bezbo-
lestný. Co může napomáhat tomuto úkolu? Po-
necháváme bez diskuse stranou početné pomocné
prostředky, jako jsou politické, hospodářské, vy-
chovatelské, genetické a jiné recepty, které, jsou-li
zdravé, mohou nějak umírnit tragedii, ale nikte-
rak jí nemohou předejít anebo sloužit za cestu
z této tragedie. Nejdůležitějším prostředkem k to-
mu zřejmě je náprava osudných chyb sensitivního
údobí a plánovitá příprava na nevyhnutelnou du-
chovní a mravní a sociokulturní revoluci v západ-
ní společnosti. První krok v tomto směru spočívá
v co možná rozsáhlém, hlubokém a pohotovém uvědo-
mení si mimořádnosti soudobé krise naší kultury a spo-
lečnosti. Je nejvyšší čas si uvědomit, že to není jen
jedna z obvyklých krisí, k jakým dochází téměř
v každém desítiletí, nýbrž jeden z největších pře-
lomů v dějinách lidstva, přechod z jedné kulturní
formy do druhé. Přiměřené uvědomení si nesmír -
nosti změn, jež nám nyní nastávají, je nezbytnou
podmínkou k určení přiměřenosti zásahů a pro-
středků k zmírnění velikosti hrozící katastrofy. Je
to nebezpečný lékař, kdo nakládá se zápalem plic
jako s lehkým nachlazením. Obdobně může vze-
jít i veliká škoda z převládajícího pokládání sou-
dobé krise za mírné a obvyklé nepřizpůsobení. Ta-
kové nejapné diagnosy musí být co nejrychleji
zapomenuty, zároveň se všemi povrchními léky
nadbytečně předpisovanými krátkozrakými socio -
kulturními „lékaři“. Druhý krok spočívá v jasném
poznání, že sensitivní kulturní forma ve svých pod-
statných i méně podstatných rysech není jedinou kul-
turní formou a není ani bez četných nedostatků a ne-
přiměřeností. Ideační a idealistické formy jsou svým
způsobem stejně veliké jako forma sensitivní.

Za třetí: stárne-li jedna z těchto forem a počíná-

li jevit známky vyčerpání, jak to činí všechny po
určité době  své vlády, pak naše kultura, místo aby
pokračovala ve svém tvořivém životě, musí přejít k jiné
základní kulturní formě – ze zkomírající formy sensi-
tivní k formě ideační nebo idealistické nebo integrální.
Jen takový vývoj ji může zachránit před úplným
rozpadem a mumifikací. Proti tomuto vývoji se
nelze stavět, nýbrž máme jej nadšeně vítat jakož -
to jedinou cestu úniku ze smrtelné agonie.

Za čtvrté: plánovitá příprava na tento vývoj za-
hrnuje v sobě co nejhlubší přezkoušení základních
předpokladů a hodnot sensitivní kultury, odmítnutí je-
jích přežilých pseudohodnot a znovunastolení skutečných
hodnot, jež zavrhla. Generální linie takového pře -
zkoušení a přehodnocení leží ve směru integra-
listického pojetí pravdy, skutečnosti a hodnot, jak
to bylo podáno v kapitole III. Ještě přesněji řeče-
no, vyžaduje to nepochybné doznání, že smyslo-
vá skutečnost a hodnota nejsou jen jediným aspek-
tem nekonečně bohatší pravé reality a hodnoty,
že i ony mají nadpomyslný aspekt, o němž do-
stáváme tušení silou svého rozumu a silou cha-
rismatické milosti nebo intuice v jejich nejvzne-
šenějších podobách, že tato nadpomyslná stránka
je nejvyšším aspektem pravé skutečnosti, a jako
taková, že je absolutní, že totéž platí i o realitě
a hodnotě člověka a o nejvyšších květech jeho kul-
tury. Člověk není jenom organismem, nýbrž také
nositelem absolutních hodnot. A tím je posvátný,
bez ohledu na pohlaví, věk, rasu a sociální posta-
vení, nesmí být zneužit jako pouhý nástroj k če-
mukoliv nebo pro kohokoliv. Podobně i velké
 hodnoty jeho kultury – věda a technologie, nábo-
ženství a filosofie, mravnost a umění – jsou odra-
zem, realisací absolutních hodnot ve světě empi-
rickém. Proto nesmějí býti zneužívány a snižovány
jako pouhé nástroje ryze smyslného potěšení ne-
bo užitku. Jsou samoúčelné. Je-li člověk a jeho
hodnoty posvátný, pak má být vztah mezi lidmi
naplněn nejvyšší láskou jakožto kategorickým im-
perativem. Jsou-li pravda, dobro a krása nejvyššími
hodnotami, pak nemohou býti dále relativisovány,
snižovány na pouhé, libovolné konvence. Jakožto
absolutní hodnoty jsou všechny jednou jedinou
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hodnotou. A proto se věda nemůže dovolávat úpl-
ného osvobození z kontroly dobra a krásy, a tudíž
nemůže a nesmí sloužit zlým cílům. Učiní-li to,
zneužívá svých povinností a stává se pseudovědou.
Týž princip platí i pro umění. Stane-li se pouhým
prostředkem smyslového potěšení a prohlásí se za
osvobozena od všech mravních a poznávacích
závazků, ponižuje se samo na pouhou zábavu
a stává se pseudohodnotou. S hlediska integrálního
je současný protiklad mezi vědou, náboženstvím, filo-
sofií, etikou a uměním zbytečný, neřku-li zhoubný. Ve
světle přiměřené teorie o pravé realitě a honotě jsou všech-
ny jedno a všechny slouží jednomu cíli: rozvíjení abso-
lutna v relativním světě empirickém, většímu zušlechtění
člověka a větší slávě Boží. A tak mají a musí spolupra-
covat na splnění tohto svého nejvyššího úkolu.

Za páté: taková přeměna smýšlení západní kul-
tury musí být přirozeně následována tomu odpo-
vídající přeměnou sociálních vztahů a forem sociální or-
ganisace. První krok zde tedy spočívá v jasném
poznání, že všechny empirické formy sociální or-
ganisace nejsou absolutní, nýbrž relativní hod-
noty, za jistých okolností kladné, za jiných
záporné. Totéž částečně platí o formách sociálně-
politických, hospodářských a o jiných organisa-
cích přezrálé sensitivní kultury. Ani kapitalism,
ani socialism, ani komunism, ani totalitarianism,
ani soukromé, ani korporativní vlastnictví, ani me-
chanický individualism, ani mechanický kolekti-
vism nejsou absolutní hodnotou. Ani monarchie,
ani republika, ani aristokracie, ani demokracie,
ani národní stát, ani mezinárodní federace se ne-
mohou dovolávat toho, že jsou absolutními hod-
notami. Za jistých okolností je každá z těchto fo-
rem tou nejlepší, za jistých okolností se každá
z nich stane pouhým fetišem a je prázdná, planá,
ba i škodlivá. Na př. tak velké hodnoty jako je ná -
rodní stát nebo i soukromé vlastnictví jsou v pří -
tomné době do jisté míry zakrnělé. Přežily dobu,
kdy znamenali pro lidstvo velikou věc. Nyní jsou
spíše zdrojem sociálních škod nežli sociálního bla-
hobytu. Pramení z nich války a revoluce, krvepro-
lití a nenávist, ba i chudoba a bída převážné větši-
ny lidstva – pro všechny kromě vladařů a majitelů
velikého jmění. Právě proto, že člověk je posvátný,
žádný stát nebo jeho vladař nemá právo vrhat mi-
liony lidí do záhuby a bídy jen proto, aby vzrost-
lo jeho území, vlastnictví a státní moc nebo do-
konce jen jeho sláva. Časy isolovaných států jsou
ty tam a lidstvo je již jedinou spolupůsobící po-
spolitostí. Právě proto, že je člověk posvátný, ne-
má žádná boháčská třída právo na rozmařilý ži-
vot a vlastnit milionové jmění, zatím co obrovské
miliony slušných, početných a pilných lidí jsou
bez práce, bez chleba a bez základních životních
potřeb. Vzájemné působení a zasahování do živo-

ta, štěstí a důstojnosti všech tříd lidstva je v dneš -
ní době tak těsné a závislé na sobě, že není ospra-
vedlnitelna ani možna nijaká isolace. Tím nedo-
poručujeme ryze mechanicky komunistické nebo
totalitární „zesocialisování a zkomunisování“ sou-
kromého vlastnictví, takové mechanické proce-
dury mohou zplodit  zase jen katastrofální vý-
sledky pro celou společnost, jako je plodily až
doposud. Je nutno změnit celé smýšlení a chování,
a to ve smyslu norem, jež předpisuje Kázání na ho-
ře. Dojde-li k takovéto změně, tu do značné míry
se snáze otevřou i technické cesty k přetvoření hos-
podářské a politické struktury. Bez těchto změn
nemůže dát žádná mechanická, politicko-ekono-
mická rekonstrukce žádaného výsledku.

A tak je tomu se všemi hodnotami, které jsou
hodnotami – prostředky – pro nejvyšší konečnou
hodnotu. Většina z těchto hodnot, prostředků,
hodnot nástrojných, velkých v době svého „jara
a léta“, seschla, zeslábla a ztratila plodnost. Příka-
zem dne je přetvoření sociálních vztahů, nahrazení dneš -
ních donutivých a smluvních vztahů mnohem ryzejšími
a zbožnějšími vztahy věrnosti. Rozšiřuje-li se dnes
víc a více násilí, stávají-li se smluvní vztahy pla-
nými a rozpadají-li se, jediným východiskem tu je
plánovitá akce zaměřená k zavedení vztahů věr-
nosti. Nejenže je to vztah ze všech nejušlechtilej -
ší, nýbrž za daných okolností není žádné jiné ces-
ty z dnešního vítězství barbarského násilí leč cesta
do říše vztahů věrnosti. O nejlepších methodách
zavedení vztahů věrnosti do základů budoucí spo-
lečnosti nebudeme zde mluvit, to je záležitost čistě
technická. Avšak pro každou technickou formu
sociální organisace je jediná cesta úniku ze sou-
dobé nadvlády krvavého boje, a tou je uskutočně-
ní vztahů věrnosti. Násilí a plané sobecké smlou-
vy nadále nebudou postačovat tomuto úkolu.

Na této cestě je tedy únik z naší tragedie. Zatím
co dovolí všem přeslavným výtvorům naší sensi-
tivní kultury, aby přežily, napraví zároveň i osudné
přehmaty a znovu zavede bohatství, hojnost a roz-
manitost pravé reality a hodnoty. Tím obnoví po-
svátnost člověka a jeho sociálního a kulturního
poslání. A tím také vyrve kořeny zlého růstu na-
šeho sociálního a kulturního života.

Bez těchto věcí nemůže být choroba zastavena
a tragika přerodu umírněna. Není pochyby, že
uskutečnění těchto cílů je mnohem nesnadnější
nežli použití povrchních zásahů hospodářských,
politických anebo „přizpůsobivých“. Náš lék se do-
žaduje úplné přeměny soudobého myšlení, základního
přetvoření našeho systému hodnot a co nejhlubšího upra-
vení našeho chování vůči ostatním lidem, kulturním
 hodnotám a světu vůbec. Toho nelze dosíci bez neu-
stálého, namáhavého a aktivního úsilí každého
jednotlivce. Takové úsilí je neporovnatelně ne-
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snadnější nežli mechanické zahrávání si s hos -
podářskými, politickými, biologickými a jinými
podmínkami. Pouze polovičaté zásahy vždycky
zklamou, zvláště za tak veliké krise. Zkušenosti
několika posledních desítiletí ukazují, že všechny
dosavadní pokusy o únik s krise byly neschopné,
ba mnohdy i škodlivé. Čím více si zahráváme s hos-
podářskými podmínkami, tím více se zhoršují.
Čím více stavíme válku mimo zákon, tím se stává
ničivější. Čím více se pokoušíme zavést sociální
bezpečnost, tím větší nejistota vzniká.  Je nejvyšší
čas, abychom přestali s takovými věcmi. Nezasta-
vují a nemohou zastavit rozkladný proces. Lék,
který jsme my navrhli, je mnohem nesnadnější, ale
je to jediný lék, který se projeví jako skutečně lé -
čivý.

KRISE – DOBA ZKOUŠKY – OČISTA 
– OMILOSTNĚNÍ – VZKŘÍŠENÍ

Námi navrhovaný lék se nezakládá na zbožném
přání, nýbrž na zdravé sociologické indukci: tou-
to cestou se ubíraly všechny obdobné krise minu-
losti Lze ji převést na tuto stručnou formuli: kri-
se – doba zkoušky – očista – omilostnění - vzkříšení.
Tento pochod vždycky pozůstával v nahrazování
vyschlých pramenů sensitivní kultury prameny
ideačními anebo idea listickými, a po případě
v tom, že na místo úpadkové sensitivní formy se
dostala kultura duchovnější a již plná sil. Naopak
krise vysílených ideačních a idealistických kultur
vedly k jejich nahrazení kulturou sensitivní.
Přesněji řečeno: problém přezrálé sensitivnosti byl
vyřešen objevením se nového náboženství nebo
oživením náboženství staršího. Základní přeorien -
tování hodnot, produchovnění myšlení a zu-
šlechtění chování bylo pravidelně prováděno for-
mou náboženské revoluce. V podstatě všechna
velká světová náboženství se buď objevila, anebo
zažila svou životní renaissanci v údobích hlubo-
kých krisí, jako na př. ve starém Egyptě ke konci
Starého království anebo ke konci Středního
království a Nové říše nebo v Babylonii kolem
r. 1200 př. Kr. Tento jev se ukázal nejednou i v kul-
tuře indické, v níž každá pozoruhodná krise byla
doprovázena oživením hinduismu nebo objeve-
ním se a oživením buddhismu. Tentýž princip vlá-
dl v dějinách Číny, kde krise sedmého a šestého
století př. K. byla vyřešena příchodem taoismu
a konfucianismu. A rov něž i dějiny židovské kul-
tury byly ve svých krisích od devátého do čtvrté-
ho stol. př. Kr. léčeny anebo částeč ně ozdravěny
prorockým náboženstvím Eliáše, Amose, Hosea,
Isaiáše, Ezechiela, Jeremiáše, Ezry a jeho následo-
vníků. A konečně, abych citovali ještě jeden dů-

kaz, krise sensitivní kultury řeckořímské se sko-
nčila růstem křesťanství. Společnosti, jichž se ty-
to krise týkali, nebyly zachráněny před vyhynutím
– a dejte na to dobrý pozor – „praktickými a od-
bornými“ zásahy hospodářskými, politickými, ge-
netickými a jinými, nýbrž převážně přetvořením
hodnot, produchovněním myšlení, socialisací cho-
vání a zušlechtěním sociálních vztahů, a to všechno
vlivem náboženství. Odtud plyne formule: krise –
doba zkouš ky – očista – omilostnění – vzkříšení.

Načrtněme podrobněji průběh takovéto revo-
luce. Jak jsem to již zdůraznil v předchozích ka-
pitolách, na konci sensitivních údobí se počala je-
jich vnějšně velkolepá budova otřásat. Hmotné
radosti a příjemnosti, užitečnost, bezpečnost, jis-
tota a svoboda počaly upadat. Válka a jiné formy
boje, násilí, krveprolití a zničení se staly pravidel-
nými hosty. Úsilí o vyzáplatování bortícího se sys-
tému vždycky ztroskotalo. Za takových  okolnos-
tí si lidé museli uvědomit planost sensitivní
kultury, beznadějnost další věrnosti k sensitivním
hodnotám a nemožnost dosáhnouti spořádané-
ho života na tak prohnilých základech. Toto uvě-
domění vedlo k útěku od praporů sensitivní kul-
tury a hodnot a k nové oddanosti k hodnotám
ideačním a idealistickým, jež se projevily jako
věčné, nezničitelné a nezávislé na čemkoliv hmot -
ném a vnějším. Z této zkoušky ohněm vyšla společ -
nosti očištěna od svých smyslných hříchů a chyb.

Po skončení očisty nadešla další fáze – údobí
milosti, charismatu. Údobí ničivé bylo nahrazeno
údobím tvořivým. „Atomisace“ hodnot byla ná-
sledována jejich universalisací a „zabsolutněním“,
ziskuchtivost, rozkošnictví a užitkářství povinnos -
tí, libovolná svoboda posvátností norem a spra-
vedlností, násilné a sobecké smlouvy, ne-li vše ob-
jímající, vše dávající a vše odpouštějící láskou, tedy
aspoň věr nějšími a nesobečtějšími vztahy. Nábo-
ženství, mravnost a právo zvítězily nad převahou
násilí a lsti. Bůh vstoupil na místo hmotařství, du-
chovní hodnoty na místo hodnot smyslových.
Krátce všechny sensitivní hodnoty byly nahraze-
ny hodnotami méně sensitivními, buď ideačními,
anebo idealistickými.

Očištěna a zušlechtěna, společnost počala bu-
dovat nový dům na základech absolutna, Boha,
lásky, povinnosti, oběti, milosti a spravedlnosti.
Jed úpadkové sensitivní kultury byl odstraněn, boj
a krveprolití zastaveno, navrátila se bezpečnost
a jistota života, obnovil se pevný řád a uvolnily se
svěží, tvořivé síly. Společnost i jednotlivci žili
v míru mezi sebou, s lidmi, světem i Bohem. Tak
se vešlo do nového údobí vzkříšení, s jeho dalekou
perspektivou nového, tvořivého života.

Tak beze změn procházely velké krise minulos-
ti. A tak projde i naše krise. Není jiné možnosti.
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Kdyby lidské bytosti byly schopny plně těžit ze
zkušeností minulosti a z poučení dějin, léčení by
bylo snadné bez jakékoliv nutnosti zkoušky
ohněm anebo bez jakékoliv vážné krise: jakmile
projevil sensitivní systém první znamení úpadku,
nezbytné přeorientování hodnot myšlení a cho-
vání mělo by býti provedeno postiženou společ -
ností dobrovolně. Na neštěstí „homo sapiens“, jak
se zdá, je slepý vůči poučením a zkušenostem his-
torickým a sociokulturním. Dovede těžit ze zku-
šeností jiných lidí ve věcech týkajících se jeho tě-
lesného blaha. Je-li nemocen, vzdává se různých
potěšení a dělá různé nezbytné oběti, na př. uleh-
ne a užívá předepsané léky a chová se v podstatě
rozumně. Takto se obvykle vyhne těžkým násled-
kům, v to počítaje i možnost smrti. V takových
věcech nepochybuje o příčinných vztazích a pří -
činných důsledcích. A není ani nedbalý, ani otupě-
lý, ani neočekává nemožné.

Ale z poučení dějin, týkajícího se života a smr-
ti, rozkvětu a choroby společnosti, se člověk ne -
učí nikdy vůbec nic. Chová se jako by minulost ne-
existovala nebo jako by minulost neměla situací
v podstatě obdobných těm, v nichž se nachází je-
ho společnost. Jako by zde nebylo kausálních vzta-
hů a následků, jako by nebylo ničeho takového
jako je sociokulturní choroba a tedy jako by ne-
bylo potřeba obětovat chvilkové radosti a jiné
smys lové příjemnosti a hodnoty na to, aby se za-
bránilo katastrofě daleko větší. V oboru těchto
zkušeností zůstává skutečně nepoučitelný.

Na př. tváří v tvář nevyčerpatelnému počtu pří-
kladů o pomíjivém charakteru všech nakvap vy-
budovaných říší, spočívajících na násilí, lidé se po-
koušeli znovu a znovu, a ještě se o to pokoušejí ve
své slepotě a šílenství, vybudovat věčné říše přesně
stejnými methodami. Bez ohledu na věkovité zkla-
mání, jež přineslo úsilí ovlivňovat ceny pouhou
vůli vlády, tato snaha přesto trvá všude. Kolikrát
lidé očekávali, že dosáhnou božského blaha pou-
hým mechanickým zrušením soukromého vlast-
nictví! A ještě se stále opakují tyto pokusy přes je-

jich nevyhnutelnou pošetilost. V průběhu lidských
dějin bylo provedeno několik tisíc revolucí s úmys-
lem udělat ráj na zemi, a ještě se takové revoluce
dělají přes skutečnost, že prakticky žádná z nich
nikdy nedosáhla svého cíle. Každá stránka lid-
ských dějin nese svědectví o válkách podnikaných
v pevném přesvědčení, že jsou „válkou poslední“,
že odstraní despotism, že zabezpečí světu demo-
kracii, přemohou nespravedlnost, zruší bídu atd.
A vidíme, že „homo sapiens“ je zcela zaujat tímto
pošetilým cílem i nadále. S tohoto hlediska jsou
dějiny lidského pokroku mnohem spíše dějinami
nevyléčitelné lidské hlouposti!

Tato nepoučitelnost se také projevuje ve všed-
ní naději, že se dostaneme z krise pomocí nej-
různějších, snadných, ale mělkých chytračin, bez
jakéhokoliv základního přeorientování hodnot,
bez důkladného přeměnění myšlení i chování, bez
jakéhokoliv trvalého osobního úsilí uskutečnit
člověkovo božské a tvořivé poslání na zemi, mís-
to abychom jednali jako pouhé „reflexní mecha-
nismy“ anebo jako organismy nadané zažívacími
a pohlavními funkcemi a ovládané svými „resi-
duy“, „pudy“ a „základními reflexy“. Z toho ply-
ne ta naše krise a z toho plyne nevyhnutelnost
zkoušky ohněm jakožto jediný prostředek k po -
učení člověka jinak nepoučitelného. Volentem fata
ducunt, nolentem trahunt. Čím méně jsme poučitel-
ní, tím méně svobodně a podle vůle své volíme pra-
vý směr k spáse, tím neúprosněji budeme k němu
přinuceni, tím nelítostnější bude doba zkouš ky,
tím hroznější bude onen „dies irae“ přerodu. Dou-
fejme, že milost pochopení nám bude přece jen
dopřána a že budeme moci volit, dřív než bude
příliš pozdě, cestu pravou – cestu, která nevede
k smrti, nýbrž k dalšímu uskutečňování jediného
lidského tvořivého poslání na této planetě! Bene-
dictus, qui venit in nomine Domini.

(Záver knihy P. A. SOROKINA Krise našeho věku. The cri-
sis of our age. Preložil František D. Ondřej. Vydalo Tiskař -
ské a vydavatelské družstvo československého obchod-
níctví v Praze 1948.)
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Pohybujem sa v labyrinte umenia 20. storočia
a prvého desaťročia, ktoré po ňom nasledovalo. Hľa-
dám jeho stopy, ktoré sa takmer strácajú pod suti-
nami neumenia. Nie náhodou hovorím o sutinách,
lebo neumeniu o stavbu nešlo, iba o fragmenty bez
pevného podložia, pripomínajúce skôr náhrobky,
pod ktorými sa tisnú tí, ktorí sa podieľali na – s Ar-
noldom van Gennepom povedané – prechodovom
rituáli od celistvého sveta k svetu atomizovanému,
rozbitému.

20. storočie sa označuje aj ako storočie hrobov, ku
ktorým viedla cesta zo smetiska. Stalo sa údelom člo-
veka. Znie to hrozivo, aj keby sme vnímali toto kon-
štatovanie v rovine metaforickej. Žiaľ, nie je to len
metafora, ale aj tvrdá realita, ktorá poznamenáva
svet posadnutý modernitou. Nie je mojím cieľom
presviedčať o tom, že takto skončil egocentricky za-
meraný človek, ktorý si vytvoril svoj vlastný svet, ná-
boženstvo, dokonca seba samého so šťastnejším úde-
lom a vyznávajúcim príznačné: Ešte aj keď spím,
myslím na seba. Napokon, myslitelia, filozofi 20. sto-
ročia vytvorili po Nietzschem, na ktorého nadviaza-
li, konkrétne kontúry modernity aj osudu jej vyzná-
vačov. Spomenúť by sme mohli predovšetkým Jeana
Françoisa Lyotarda, Jeana Baudrillarda, Michela
Foucaulta, etnológa Clauda Lévi-Straussa a ďalších,
ktorí podstatu modernity zaznamenali. Mojím cie-
ľom bude sledovať osudy umenia, ktoré zrkadlilo da-
né obdobie alebo vytváralo jeho špecifický obraz,
uzavierajúci sa do seba, vyjadrujúci sa znakmi, kto-
rým rozumie často iba ich autor.

Tak ako človek v znamení modernity urobil hru-
bú čiaru za tým, čím bol predtým, dovtedajším spô-
sobom života, podobné tendencie zasiahli aj oblasť
umenia. Identicky k životu nevytvárala jednoliaty ce-
lok, vnútorne sa diferencovala. Zasiahol ju plura-
lizmus, v období postmoderny dokonca radikálny.
Umenie sa naďalej vyvíjalo v línii tradícií a hodnôt,
moderny a postmoderny a v strednom prúde, v kto-
rom sa syntetizovali sily oboch predchádzajúcich lí-
nií. Moderna sa u nás výraznejšie etablovala zhru-
ba od polovice 40-tych rokov a postmoderna alebo
druhá vlna moderny vzhľadom na stav umenia a spo-
ločnosti až po roku 1989. Ten druhý dátum je skôr

oficiálny. Na isté podnety moderny reagovali auto-
ri vo svojich dielach už skôr. V oblasti drámy spo-
medzi modernistických prúdov to bol predovšetkým
kubizmus, využívanie viacnásobnej optiky, pričom
dochádzalo k deformáciám anatómie a perspektívy
skôr tých neviditeľných vnútorných svetov. Treba po-
znamenať, že diela tohto typu sa na javiská v danom
období nedostali (P. Karvaš, L. Lahola, J. Váh a iní).
Rovnako neželaným bol aj J. Brač-Ivan. Paradoxne,
divadlo u nás sa pod vplyvom direktív ideológov ume-
nia uzatváralo pred tým, čím divadlo 20. storočia zno-
vu objavovalo dramatický nerv, dramatičnosť, sta-
vebnosť, plnokrvnosť, hĺbku. Ak ich nenachádzame
na repertoári divadiel dodnes, ak sa ich diela obja-
vujú, inscenujú a vydávajú viac ako sporadicky, po-
tom to svedčí proti nám.

Nemožno poprieť, že iniciatíva moderny bola na-
smerovaná aj proti umeniu, nad ktorým malo zví-
ťaziť neumenie. Aj túto aktivitu moderny treba skú-
mať v kontextoch, predovšetkým historických,
spoločensko-politických, filozofických. Ak moder-
nému človeku vyčítame, že bol „zameraný do seba“,
príčiny treba hľadať aj v tom, že sa odmietol identi-
fikovať s vojnovým svetom a klasickým, tradičným
umením, ktoré ostávalo proti zhubnosti vojny bez-
mocné, alebo malo pre boj s ňou nedostatočnú vý-
zbroj. Futuristi sa upínali k budúcnosti, dadaisti uni-
kali do svojho vnútorného sveta alebo malých
spoločenstiev, ktorých príslušníci zdieľali rovnaké
názory a postoje. Surrealisti sa viazali na oblasť pod-
vedomia a nevedomia, expresionisti dávali takú tvár-
nosť svetu, ktorá bola výsledkom vnútorného pre-
tavovania, kubisti násobili vnútornú optiku ďalšími
pohľadmi na isté procesy, javy, ktoré sa stretávali
v pohľade výslednom. Inými slovami, všetko bolo ta-
ké, ako sa javilo, nie aké bolo v skutočnosti. Sčasti
sa k nej približoval kubizmus. Javy obsiahnuteľné
oblasťou vedomia už nevytvárajú jedinú realitu. Nej -
dem teraz skúmať nástroje poznania fenomenoló-
gie. Posuniem svoje úvahy prostredníctvom poznat-
ku J. F. Lyotarda, v ktorom vyzýva, aby sa intelekt
nestotožňoval s paranojou, ktorú zrodila moderni-
ta. A paranoja je zle, choro, nesprávne chápaný vzťah
okolia, javov vo vzťahu k sebe. Kým táto diagnóza

114 n 2012

U M E N I E  
NA  P E R I F É R I I

B ož e n a  Č a h oj ová



znie celkom jednoznačne, prvá polovica 20. storo-
čia vonkoncom pre človeka, umelcov, jednoznačná
nebola. Postupne aj oni prichádzali k poznaniu, že
okolitý svet sa im vzdialil a rovnako sa vzdialili aj oni
od svojej podstaty. Veď  si len pripomeňme, ako ho-
rúčkovito si A. Breton vo svojom antirománe Nadja
kládol otázku: Kto som? Paranoja sa znásobila. Pr-
vá svetová vojna, medzivojnové obdobie, druhá sve-
tová vojna, revolúcie v Rusku – predovšetkým ony lá-
mali osudy človeka 20. storočia. Je logické, že sa mení
aj podstata umenia, jeho vyjadrovací aparát. Umelec
nasledoval tých, ktorí dávali zmysel jeho úsiliam. Ne-
zostávalo mu iné, ako zostúpiť z výšin tvorivosti
k „rozbitému“ človeku, stať sa súčasťou rozbitého
sveta. Tvorcovia sa zriekli mimézis, napodobovacie-
ho princípu umenia. Lebo ako zobrazíte abstrakt-
né vnútorné svety? Môžete ich len interpretovať. Aj
futuristi sa hlásili k interpretácii, ktorá mala nahra-
diť mimézis. Hoci im išlo o umenie odpsychologi-
zované, pohybovali sa v absolútnom priestore, v kto-
rom všetko určovala všadeprítomná rýchlosť, pohyb.
Len U. Boccioni, maliar a sochár, vysoko staval prí-
rodu, ktorú malo umenie podľa neho interpreto-
vať, pričom umelec mal k nej pristupovať vnútorne
čistý. Dadaisti v Cabarete Voltaire urobili ďalší vý-
razný krok v procese premien divadla. Nepredsta-
vovali už postavy, ale vášnivo prezentovali sami seba,
to, čo hýbalo ich zmyslami, citmi. Mení sa aj ich po-
stoj k slovu. Rozbíjajú ho, náhodne skladajú do ne-
zmyselných formácií. Tieto úsilia nevnímame len ako
náhodu, keď upriamime svoju pozornosť na šíria-
cu sa nekomunikatívnosť. Možno ich utiekanie sa
k hudobnosti výpovede umocňovalo jej abstraktnosť,
lebo s realitou boli úsilia dadaistov v príkrom roz-
pore.

Neumenie postupne ovládalo výsledné javiskové
tvary, a nielen tie javiskové, dadaistov. Cestu od ume-
nia k neumeniu napokon korunoval dadaistický ba-
let Relâche, ktorý vznikol na popud zakladateľa
a umeleckého riaditeľa švédskych baletov Rolfa de
Maré. Baletné scény z každodenného života sa do-
stali až do druhého plánu pozornosti divákov. Sú-
stredili sa na hasiča (predstavoval ho Picabia), ktorý
na okraji javiska prelieval vodu z jedného vedra do
druhého, a nezamestnaného (Man Ray), ktorý pod-
chvíľou vstal a pásovým metrom premeral plochu ja-
viska. Ak k tomu pripočítame silný oslepujúci sve-
telný zdroj, pozostávajúci z množstva žiaroviek,
umiestnených v troch do seba zapadajúcich portá-
lov, automobil Citroën, v ktorom sa na konci pred-
stavenia prišli predstaviť tvorcovia baletu a film Me-
dzihra, ktorý sa premietal počas prestávky, názor
tvorcov baletu, že umenie poprelo samo seba, je cel-
kom presvedčivý. Rolf de Maré napokon súbor roz-
pustil. Zdôraznil, že pokračovanie, ďalší krok vpred,
by bol osudný.

Je dôležité zaznamenať aj reakcie publika na da-
daistické produkcie. Obyvatelia Zürichu, kde sídlil
Cabaret Voltaire, dadistov neznášali. Platilo to aj
o študentoch. Navzájom sa nelichotivo označovali
a častovali sa nadávkami. Parížanom zase dlho trva-
lo, kým pochopili, o čo dadaistom ide. Ak sa v týchto
súvislostiach spomína len dadaistické úsilie iritovať
divákov, mohlo to byť aj inak – rozčuľovali sa sami
nad sebou, keď sa spoznávali alebo sa nechceli spoz-
nať v zrkadle, ktoré im dadaisti nastavovali. Para-
doxné je, že napokon proti dadaistom ostro vystú-
pili aj ich umeleckí súputnici. Výsledkom bol vznik
surrealizmu. Bolo by zaujímavé sledovať, ako sur-
realizmu vlievala sily práve dadaistická obraznosť,
zbavovanie vecí a javov ustálených asociácií a vytvá-
ranie nových, nečakaných, náhoda alebo hra na ná-
hody ako jedna zo základných tvorivých metód.

Ale predsavzali sme si hľadať neumenie v umení.
S ním súvisí aj automatické písanie, podmienky, kto-
ré vyžadoval surrealizmus: drogy, dlhodobá nespa-
vosť, vyhladovanosť, stav šialenstva. Pripomeňme si
slová umenovedca N. Lyntona, jeho názor, že ume-
nie 20. storočia je plné skokov vpred, ale je v spojení
aj s tým, čo s umením nemá nič spoločné. Pristavme
sa pri druhom surrealistickom manifeste A. Breto-
na (1929), v ktorom sa umenie ocitá v susedstve okul-
tizmu, alchýmie, numerológie, astrológie. Ak sa pri-
tom surrealisti odvolávali na Apollinaira, je pravda,
že ich v umení pripustil. Ale nehovoril o tom, že by
mali byť centrom úsilí, prostriedkom k naplneniu
programu surrealistov. Pripomeňme aj parížske Mo-
derné divadlo, v ktorom si účinkujúci-performéri vy-
menili úlohu s divákmi. Konanie sa prenieslo do hľa-
diska a podmienili ho potkany vpúšťané do tmavých
lóži, zápas s „rozviklanými“ stoličkami. Performéri
zatiaľ bezprostredne reagovali napríklad na prí-
tomnosť krásnych dám v hľadisku.

Prenikanie do oblasti nevedomia a podvedomia
obohacovalo reč znakov, ktorými sa zaznamenávali,
zobrazovali abstraktné vnútorné svety. V rámci pro-
cesu multiestetizácie, ktorá stierala hranice jedno-
tlivých druhov umenia, ich špecifík, sa aj divadlo
ocitlo v pasci univerzálnosti a pripodobňovalo svoj
vyjadrovací aparát predovšetkým výtvarnému ume-
niu a hudbe. To, čo obohacovalo hudbu, výtvarné
umenie, poéziu sa však priečilo – predovšetkým spô-
sobom komunikácie – divadlu. Ak sa dnes v Anglic-
ku s istým dešpektom vyjadrujú o kritikovi-šama-
novi (koľkých takto v modernom divadle označili!)
je to aj preto, že kritik bol považovaný za vykladača
diela, ktorému iní nerozumeli. Kritici pritom zabú-
dali na takú podstatnú vec, že ich interpretácia je len
jednou z možných, teda čiastková – ak na ňu divák
vôbec pristúpi – aj preto, lebo tvorcovia nepracujú
s dohovorenými znakmi, symbolikou. Surrealistic-
ké divadlo nebudovalo na interakcii javisko a hľa-
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disko. Teda na tom, čo je podľa môjho názoru naj-
príťažlivejšie na divadle.

Ale zhrňme to, o čom som doteraz uvažovala. Usi-
lovala som sa zaznamenať tendencie k neumeniu
v niektorých modernistických prúdoch. Dadaizmus
a futurizmus sa hlásili k neumeniu vo svojich ma-
nifestoch. Surrealizmus sa považoval za umenie ľa-
vo orientované. Ale to je v príkrom rozpore s mani-
festami surrealizmu. Ľavo orientovaní boli surrealisti
možno len vstupom do komunistickej strany.

Akoby nám stále do tváre dýchali polopravdy. Sur-
realista Aragon písal potajme ucelené texty, len aby
ho Breton nevylúčil zo surrealistického stredu. S. Da-
li disponoval surrealistickou obraznosťou, ale zmoc-
ňoval sa jej postupmi klasického maliarstva. Lorcu
vnímal ako surrealistu, ale patril k jeho špecifickej
vetve – ultraizmu, ktorí spájal surrealistické so špa-
nielskym folklórom. A tu sa dostávam k tomu pod-
statnému. Zamieňame si čisté formy jednotlivých
modernistických prúdov s tými, v ktorých sa synte-
tizuje moderné s klasickým, tradičným. Akoby ume-
noveda nedostatočne registrovala stredný prúd
v umení. Hlásil sa k nemu Apollinaire v prednáške
Nový duch a básnici, v Anglicku ho spoluvytvárali
predovšetkým J. Joyce, T. S. Eliot, V. Woolfová a ďal-
ší. T. S. Eliot svojou Pustatinou a J. Joyce svojím
Odysseom vytvorili kľúčové diela moderného ume-
nia, hlásili sa k jeho čistým formám. Ale rovnako mu-
síme vnímať aj Joyceovu divadelnú hru Vyhnanci, či
jeho Dublinčanov, poznamenaných postimpresio-
nizmom. Vnútorné a vonkajšie tvoria syntézu. Zmy-
slami sa Joyce dotýka toho, čo sa im postupne vzďa-
ľuje, mení sa na tajomstvo. A to som spomenula iba
zlomok diela J. Joycea.

Názory T. S. Eliota spoznávame aj prostredníc-
tvom jeho esejí. Ak sa T. S. Eliot vyznáva, že Pustati-
na vznikala na troskách jeho duše, jeho šesť diva-
delných hier vzniklo ako inšpirácia odkazom antiky,
(podobne inšpiroval aj Joycea pri písaní Odyssea Ho-
mér eposom Odysseia). City, pocity, myslenie mo-
derného človeka zbližujú s hrdinami dramatického
umenia  antiky, aby tak meral blízkosť i vzdialenos-
ti medzi nimi. Ak T. S. Eliot vo svojich Esejach zdô-
razňuje prítomnosť tradície a hodnôt umenia, pre
moderné umenie to má  hlbokú logiku, ktorá je čas-
ti nášho divadelného sveta, žiaľ, vzdialená. Aj preto
je dráma u nás, tá pôvodná, na vyhynutie a drama-

tici sú zabudnutí. Lebo, za drámu nemôžem pova-
žovať to, čo s ňou nemá nič spoločné. Jednou opti-
kou, prítomnosťou len jedného, negatívneho pólu
nemožno dosiahnuť to, čo je výsledkom zápasu pro-
tichodných síl v človeku i mimo neho. Pritom vieme
o úsiliach moderny a postmoderny, ktorých filozo-
fiu sme si osvojili, hriešne málo. Prijali sme frag-
mentáciu a tak bezhlavo dekonštruujeme všetko. Ke-
by sme len dekonštruovali, my deštruujeme.
Netušíme, že dekonštruovať možno len istý typ diel,
diel sujetových. Čo na tom, že ide o diela s pevnou
fabulou, dodržiavajúce časovú a príčinnú následnosť.
Klasika nie je modernou, tak ako dielo moderny die-
lom klasickým.

Rovnako ako pred sto rokmi modernisti, zápasí-
me s umením a nahrádzame ho neumením. V cel-
kom inej dobe, politickej situácii, bez vojny či vojen.
Je to dôsledok kruhovej cyklickej štruktúry, pri kto-
rej je vždy v začiatku vpísaný koniec a v konci nový
začiatok? A na ten nadviažem. Mení sa filozofia.
E. Lévinas, ktorý okrem iného prednášal aj na Sor-
bonne, hovoril o sceľovaní človeka a sveta, ako pred
ním Lacroix a ďalší. Je to filozofia nového začiatku.
Nastáva čas, aby sme pre túto návratnú filozofiu hľa-
dali adekvátne formy v oblasti umenia. Tak ako fi-
lozofia 20. storočia sa sústreďovala na atomizáciu
človeka i sveta a rovnaký proces zasiahol aj vyjadro-
vací aparát umenia, tak aj filozofia sceľovania za-
siahne aj tvárnosť umeleckých diel. Pripomeňme si
Aragona, ako potajme tvoril diela tohto druhu, len
aby nerozhneval Bretona, ktorý vnímal proces tvor-
by inak. To, čo vznikalo v skrytosti, napokon potvrdil
vývin umenia 20. storočia. Nie je to  zápas s moder-
nou a nie je to zamerané proti nej, proti jej prvej
i druhej vlne. Je to len pripomenutie iných kontex-
tov, v ktorých v súčasnosti fungujú. Iné kontexty ich
skresľujú, dávajú im iné značenie. Volajú po druhom
póle, tom pozitívnom, aby mocnel široký priestor,
ktorý sa medzi týmito dvoma pólmi otvára pre reál-
ne i fiktívne, pre znak, ktorý má význam len v istom
kontexte. Čaká nás obdobie selekcie, čo z moderné-
ho i postmoderného umenia sa môže stať životar-
nou silou pre divadlo, umenie. Lebo divadlo nie je
o beznádeji, ale o nádeji, že nájdeme cestu z bludísk
a znovu objavíme cieľ svojich tvorivých úsilí, ktorým
budú diváci, poslucháči, čitatelia a nie egocentriz-
mus tvorcov.
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I
Budem sa tu zaoberať tromi veľkými silami, kto-

ré tvoria a budujú kultúrny život: náboženstvom, ve-
dou a umením – umením tu myslím predovšetkým
poéziu ako oblasť, v ktorej sa snúbi duch s najjem-
nejšou látkou.

O náboženstve musím hovoriť najskôr, a už tu na-
rážam na ťažkosti: náboženstvo je pre mňa predo-
všetkým a výlučne vášnivý vnútorný život, zvýšený
vnútorný život, príboj lásky a tvorby, ktorý vynáša
ľudskú dušu vyššie než morská vlna loď na svojom
chrbte. Podľa mňa nejestvuje náboženstvo bez vnú-
torných zážitkov a skúseností: ak niekde, tak práve
tu sú ony látkou tvorby. Nie je však náboženská skú-
senosť ako najvnútornejšie vlastníctvo duše niečo
nekomunikovateľné? Nevyžíva sa celkom v čine ale-
bo v postoji duše, ktorý uniká pred slovom, pretože
runa, znamenie, typ, písmeno sú už dejinné? A ďa-
lej: máme my, moderní ľudia, dostatok silných ná-
boženských skúseností? Nehráme sa iba s nábožen-
skými náladami? Alebo: vykročili sme z nich a dostali
sme sa už k skutočným zážitkom a skutočnej nábo-
ženskej tvorbe?

Moja úvaha chce konkrétne odpovedať aj na tie-
to otázky; jej cieľ a úloha je okrem iného aj v tom.
Zatiaľ na jej začiatku len podotýkam, že si uvedo-
mujem, ako moja téma, ak jej chceš byť hoden, ne-
ústupčivo od teba žiada, aby si tvoril zo zdrojov osob-
ných a najosobnejších, hoci niekedy aj spod masky
objektivity a histórie. Spod masky objektivity a his-
tórie: chcem vedome využiť toto dobrodenie, neoce-
niteľné práve pri téme takej krehkej ako je táto  moja,
ktorá volá priamo po svedkoch, mierach, medzní-
koch a hraniciach na mape a ktorá túži zaznamenať
niektoré z ťažení a výbojov duše nazývaných nábo-
ženskou tvorbou.

Za takého svedka, ktorého sa v dnešných záveroch
často dovolávam, za živú mieru prítomnosti, ako ži-
vý pratyp určitých útvarov a konštelácií nábožen-
ského charakteru, som vybral veľkého náboženské-
ho génia Blaisa Pascala.

Pascal stojí na prahu modernej náboženskej filo-
zofie, zároveň je typ i osobnosť, poriadok i bolesť,
klasik i dôverník našich duší; niekto, kto pre naj -
osobnejšie zážitky a bolesti našiel najzákonitejšiu
formu. V Pascalovi sú zastarané časti, kde sa ti pri-

hovára stará teologická racionalistická dialektika so
všetkými svojimi predpokladmi i dôsledkami slepej
i trpnej poslušnosti veriaceho, no sú v ňom aj časti
rýdzo moderné v najkrajšom zmysle slova, v ktorých
je prítomná duchovná sloboda i náboženská tvorba v nej.
Pascal sa tiež ako prvý rozišiel s racionalizmom a na
rozdiel od Descarta pochopil, že pre život, a prinaj-
menšom pre  najživší a najvrúcnejší život, t. j. pre ži-
vot náboženský, nestačí hrubý geometrický rozum:
tu je potrebný jemnejší zmysel, subtílnejší nástroj,
srdce so svojimi dôvodmi, ktoré rozum nikdy nepo-
chopí. Z kritiky náboženského cítenia, ktoré preniklo
až k dvojklanným koreňom ľudskej veľkosti i ľud-
skej biedy, vyniesol Boha ako postulát tragickej ži-
votnej celosti: kto hľadá pokoj, nepotrebuje Boha,
stačí mu racionalistická filozofia; ale kto je zapále-
ný vášňou pravdy, odpoveď nájde iba v Bohu. U ta-
kého človeka náboženstvo prestáva byť abstraktnou
špekuláciou, ktorá iba nepriamo súvisí so životom,
a stáva sa životnou otázkou, otázkou o životnej sile
a ľudskej šľachetnosti a jej heroizme. Ako prvý na-
značil, že nie je možné rozriešiť náboženskú otázku
ináč než tvorivým úsilím celej ľudskej bytosti. Od Pas-
cala v tomto zmysle vedie už priama cesta k Rous-
seauovi, Kantovi, Kierkegaardovi, až k najnovším fi-
lozofom, až k Bergsonovi a k pragmatikom: tí všetci
už po Pascalových stopách prenášajú ťažisko pro-
blému z povrchnej racionálnej dialektiky do naj-
vnútornejšieho stredu ľudskej bytosti: do citu, vôle,
charakteru; do osobnej skúsenosti a osobnostného
rastu...

II
Vo vede človek skúma svet a život neosobným spô-

sobom. Zjednodušuje prírodu: podáva jasný, súvislý,
jednotný a prehľadný obraz čohosi, čo je nesmierne
tajomné, zložité, rôznorodé, rozptýlené a náhodné;
ako rozumné a zrozumiteľné predpokladá niečo, čo
rozumným a zrozumiteľným nie je; prírodné a ži-
votné fakty spracúva určitým objektívnym spôsobom,
ktorému ide o to, aby na javoch čo najviac potlačil
jedinečnosť a získal z nich čo najviac všeobecného,
čo najviac zákonov; a najvyššou túžbou vedy by bo-
lo vytvoriť z nich jediný najvšeobecnejší zákon, kto-
rý by objal všetko dianie a pojal v jedinej formule ce-
lú jeho mnohotvárnosť a rôznorodosť. Veda privádza
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veci k sebe, zjednodušuje, zjednocuje – jej posledný
princíp je úspornosť, hospodárnosť, ekonomickosť.
Je charakteristické, že sú filozofi kultúry, ktorí hod-
notu vedy vidia v tom, že človeku zhromažďuje skú-
senosti.

Oproti nej stoja náboženstvo a poézia alebo ume-
nie ako osobné a osobnostné výsvetlenia sveta; aj ony
túžia pojať a objať svet a život a pochopiť ich, ale
z hľadiska jednotlivca: ich cieľom je jednotlivec sám
osebe, jednotlivcovi a jednotlivému pripisujú jedinú
opravdivú skutočnosť a jedinú opravdivú hodnotu.
Chcú byť hodny života v celej jeho šírke, v celom je-
ho prekypujúcom individuálnom vare a bohatstve.
Pre dobrého básnika ani posledná a najnepatrnejšia
postava jeho diela nie je menej dôležitá ako osoba
významnejšia; aj tá najnepatrnejšia osoba musí mať
v dobrej dráme alebo románe niečo rýdzo svoje, čo nie
je možné vyvodiť z inej osoby alebo v nej nájsť, nie-
čo, čo hlavná postava nemá. A práve týmto niečím
rýdzo svojím si zasluhuje našu pozornosť i básni-
kovu starostlivosť na svojom mieste tak ako ostatné
postavy na svojich miestach. V básnickej tvorbe ma
nezaujíma človek ako taký, ale človek celkom jedi-
nečný, len raz sa vyskytujúci vo svojich zvláštnos-
tiach, človek osobnostný, či je to Eugen Onegin, ale-
bo Andrej Bolkonský, či otec Goriot, či Peter
Verchovenskij, či pani Arnouxová; zväčša ľudia cel-
kom vymedzení a určití svojimi jedinečnými vášňa-
mi, povahami, chcením, rozmarom, cítením, osu-
dom. A v náboženstve sa takisto bojuje o moju alebo
tvoju spásu, o spásu celkom určitého indivídua; v hre
je celý jedinečný a nenávratný život a rozhoduje sa
o ňom pre večnosť. Môžeme si pomyslieť na drama-
tickejšie a tragickejšie situácie? Bojuješ boj jedineč-
ného dosahu a bojuješ ho vo vlastnej osobe, za seba,
a niet nikoho okrem tvojho Boha, kto ti v ňom mô-
že pomôcť; ale ani tvoj Boh to nemôže vykonať bez
tvojho pričinenia a bez tvojej spolupráce. Nemáš
možnosť sám dosiahnuť spásu, ale máš možnosť zvo-
liť si zatratenie a kráčať k nemu. Nie je takto chápa-
ný život kresťana čímsi veľmi blízkym básnickému
dielu, drámou jedinečnej hrôzy i krásy? I keď cirkev
chcela objať a zjednotiť celé ľudstvo, musí napriek
tomu všetkých jednotlivcov považovať za ciele samy
osebe; je tu stále súhrn jednotlivcov, ktorí môžu byť
spasení len vo svojej osobnosti.

Jedinečná krása kresťanstva je pre mňa práve
v tom, ako poňalo a vyslovilo nekonečnú cenu kaž-
dej ľudskej duše a nenahraditeľnosť jej straty; ne-
poznám básnicky väčšiu a naliehavejšiu ideu ani ideu
tragickejšiu.

Náboženstvo a umenie sú zhodné v tom, že zaží-
najú a udržiavajú vieru v skutočnosť jednotlivca
a v jeho nekonečnú hodnotu. Veda dokáže rozobrať
mňa celého a rozložiť na všeobecné prvky a zložky;
veda mi dá vplynúť do všeobecnosti a poprípade ma
dokáže na chvíľu presvedčiť, že na mne a vo mne nič
nie je skutočne a doslova moje, individuálne, nedeli-

teľné a neodovzdateľné; veda mi prípadne dokáže,
že čo chcem, dokážu čoskoro po mne alebo zároveň
so mnou druhí rovnako ako ja a možno aj lepšie a že
môj typ sa bude opakovať po mojej smrti, podobne
ako sa vyskytol na inom mieste pred mojím narode-
ním; slovom, že objektívne som jav ako stovky iných.
A predsa sa vo mne všetko bráni natrvalo prisvedčiť
jej argumentom; a predsa posledným najhlbším vnú-
torným uvedomením viem, že tu mám celkom jedi-
nečnú úlohu a cieľ, v ktorom ma nikto nemôže na-
hradiť, nikto zastúpiť; že kdesi čakajú situácie, ktoré
môžem rozuzliť iba ja; že jestvujú osudovo jedineč-
né slová, obťažené zmyslom, ktoré dokážem pred-
niesť alebo vykríknuť iba ja; že sú bytosti, pre ktoré
iba ja môžem byť niečím. Viem to a konám podľa to-
ho: nechávam vedu vedou a žijem život vedľa nej
a napriek nej. Rešpektujem ju na inom mieste – štu-
dujem ju v knihách, experimentujem ju v laborató-
riách, aplikujem ju v operačnej sále alebo v továrni,
ovládam ňou prírodu, prijímam jej výhody a úžitok
z nej – ale vládu nad svojím vnútrom jej upieram.
A viem aj viac; viem, že aj najexaktnejší vedec, ak chce
vo vede tvoriť, ak chce do nej vnášať kvas, vzruch a ži-
vot, musí svoju vedu žiť; veda musí byť pre neho viac
než iba zamestnaním: osudom, vášňou, láskou.
Viem, že musí vtrhnúť celou náhodilosťou a jedi-
nečnosťou svojho ja, celou špecifickosťou a výni-
močnosťou svojej osobnosti do jej objektívnych vý-
skumných metód, obrátiť ich k inému cieľu, ich
zmysel, ráz, účel poňať inak, novým spôsobom, ob-
jektívne; zúžiť alebo rozšíriť jej dosah, nejako ju pre-
stavať, nejako ju pretriediť. Viem, že aj on, pokiaľ ko-
ná a tvorí, musí vychádzať z niečoho jedinečného
a z počiatku toho, čo je neodovzdateľné, že musí
k obrazu umeleckého diela pojať to, čo zajtra vply-
nie do všeobecnosti objektívnej preukázateľnosti
a pokojne a prirodzene sa vtelí a včlení do vedeckého
pokroku a rozmnoží ľudské poznanie o nové svetlo.

Preložil MARIAN BALÁZS (Z knihy F. X. Šalda O umení, 
kultúre a spoločnosti. Vyd. Serafin 2010)
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SPIEVAM

(Všetkým členom Speváckeho zboru  
mesta Bratislavy)

Na kovadlinku ucha
klopú mi spotené zástupy
nebeských kováčov

Údery kladiviek
v labyrinte tekutín
vzdúvanie membrán
až po okraj kostí

Do zrenice oka vpísaná
čiernobiela budúcnosť tónov
plodné kríženie čiar
notovej osnovy

Prstence nemého zvuku
vzdušný vír stúpa k piestu
Tá chvíľa, keď Už je Ešte nie!
Okamih zrodu melódie
visí mi na vlásku

Chĺpky sa ježia dovnútra
tisíce mravcov brázdia telo zvrchu
a hejná drobných rybičiek
číhajú nad splavom
hučiacej rieky strún
v hrdelných útrobách

Napokon cit
uvoľní stavidlá
a vlny udrú  hladkajúcou silou

Ach, rozkoš z oddialenej rozkoše!
Hrdlo otvára svoje lono
a hlas, môj večný milenec,
unáša ma k vrcholu
Spievam celým telom

PLÁVAM

Améba v tyrkysovej prapolievke bazénu

Som iba pocit
sluch a zrak ešte ani v zárodku
strelka kompasu nastavená na pohyb vody

Drobunké preliačiny a pohoria môjho tela
omývané plodovou vodou života

Hoviem si v tekutom pralone Zeme
opakujem cestu stvorenia
Nechce sa mi von

Keď sa napokon vynorím,
mám k sebe bližšie
Okúsila som vlastný prapočiatok

TRÓJSKE KONE

Vraj či poznám plíbeh o Tlójskej vojne –
Omráčil ma ten štvorročný zázrak
môj jediný vnuk

Keď mi dorozprával
tú najčistejšiu z jeho verzií
hodila som mravoučnú udičku starých mám:

A ktorí boli zlí, a ktorí dobrí?

Odpoveď samozrejmá ako jarný dážď
okamih predtým
zazrela som ju v jeho očkách:
Všetci boli zlí, lebo bojovali ploti sebe!

A v mojom vnútri
postavilo sa zrazu na zadné
stádo Trójskych koní

Dychtivejšia než Trójania
vpúšťala som ich za svoje brány už za dňa
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impozantné zvieratá
poháňané vidinou víťazstva
a mojimi pochabými snami

Kopije v nich ukryté
bodali do mňa silou
čo si veru nezadala s krutosťou
slávnych antických vrahov

Aj dnes sa pod hradbami mojej Tróje
tlačí stádo koní
Netrpezlivo podupávajú  a odfrkujú
pripravené roztvoriť za tmy
veľké skazonosné bruchá

Ja už však poznám grécke triky
Bránu zvnútra podopriem mocnými kolmi
stiahnem sa do vnútra pevnosti
znovu si prečítam príbeh o Sokratovi

SEBASKÚMANIE

Ostrým sklíčkom zoškrabujem kožu
Režem hlboko
až k jemným vláknam duše

Vyhŕňam rukávy
zabáram ruky po lakte
do vlastného Ja

Môj neveriaci Tomáš
rád by sa dotkol
holej pravdy pudov
slepých škvŕn kdesi pod vedomím
čiernych aj bielych miest
na mape Oidipových ciest

Pod prstom cíti však
len rany dávno poznané:

skvelé myšlienky kľujú sa urputne
zo škrupín utkvelých predstáv

z hlbokých záhybov
derú sa skryté zášte
dojemne zajedno s falšou a klamom
nadutých sebaobrazov

vášeň s rozumom na nože
ako za starých čias
no krv už netečie
ostrie vedomím a vekom otupené

detská radosť, čo ešte vzdoruje
dôstojnosti šedín
hoci tichšia a súkromnejšia

no možno šiesty zmysel
zapustil hlbšie korene
a lepšie stráži
pokoru a lásku i odpustenie

Videla som, čo som vedela
Rez napochytro zošívam tenkou niťou
S posledným stehom vnímam len
upokojujúce ticho sebapoznania
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TRETIA GENERÁCIA 

V ich očiach hlboko vpísané
všetky naše hriechy
i všetky lepšie možnosti

Ich rúčky – zamatové vankúšiky
Ach, nájsť to miesto na hrdielku
kde sídlia anjeli, čo ešte nepadli!
Zaboriť tvár do vláskov
a vdýchnuť skutočné nebo!

Pritúliť ich až na dno srdca,
načúvať zahanbujúcej múdrosti
a pokorne za ten dar poďakovať

A ešte opatrne
fúknuť do ohníčka,
aby sa rozhorel,
ale aby nespálil
to jemné pradivo ich bytia

Dotyk nepodmieneného

MY SME TÍ, KTORÝCH HĽADÁME

(pocta Adriene Šimotovej)

Nedýcham
Na vankúšoch vzduchu
suniem sa od obrazu k obrazu

Koža
jemne zhúžvaná zimomriavkami
kopíruje mäkký papier pod vašou rukou

Prestúpená
éterickým posolstvom vašich tvarov
– myšlienky husté ako pravé víno

Nepomýlená vernosť bytosti vo vás
dáva o sebe vedieť
jemnosťou až to bolí

Nanebovstúpenie ako vyvanutie
Nečujná reč anjelských krídel
– kto povie viac?

Na vzácnu chvíľu prestávam blúdiť
Vedená pevnou neviditeľnou nitkou
idem si v ústrety

Chodec prichádzajúci zvnútra

Vďaka

(Výstava v Galérii 19, jún 2012)
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Muž chce pochopiť, ale žena chce byť pochopená.
C. G. JUNG

Táto poviedka vznikla po vnútornom otrase. Ale pove-
dzte: Aké by to bolo umenie bez vnútorných otrasov? Člo-
vek sa celý a celý život len trasie a otriasa. A keď má v se-
be umenie, vytrasie ho zo seba ako ten osol. Len aby  to boli
dukáty! Trasenie teda zapríčinilo, že budete čítať niečo
viac či menej hodené do strany. Ten výkyv je ale pravdivý.
Vyjadruje autorovo vnútro. Ach bože, aká fráza! Ale nie,
frázy tu nemajú miesta. Autor celý život cibril k sebe
úprimnosť. Stálo ho to skutočne veľa, ale vydržal. Čo ro-
biť, ak ju už raz má? Pripomína to známu pravdu: „Dob-
re je byť morálnou frigidnej žene.“ Dôležitá je hádam aj
forma poviedky. Prečo čo-to  musí byť v nej vysvetlené
a prečo by sa to malo robiť? Žijeme v svete interpretácií,
lebo je to svet mimikry. Musí byť plný Hermesov... Všetci
sa nimi musíme stať, lebo mu neporozumieme a žijeme
v ňom. Vo svete,  ktorý sme si vytvorili. Možno si predsta-
viť väčší paradox? 

Jeseň všetkých prekvapila reťazou teplotných re-
kordov, ktoré už trochu únavne viazala donekoneč-
na. A potom zrazu – koniec. Dážď bol nepríjemný,
dlhý a drzý. Bezostyšne premáčal nohy obuté v san-
dáloch, ktoré vytiahli ľudia zo skríň uveriac blázni-
vej jeseni, že je leto. Médiá už pomaly mesiac tárali
do éteru o počasí, rosničky pochodovali po obra-
zovkách „dohabané“ v kreáciách módnych tvorcov,
ktorých hlavnou devízou je umelecké meno. Krivky
ich zadočkov úspešne konkurovali izobarám a izo-
termám synoptických máp a ľuďom pri obrazovkách
sa pritom šírilo z rozkrokov do slabín príjemné tep-
lé vlnenie. Vychudnutá, už trochu zvädnutá dievči-
na, s vysokým IQ a mútnymi očami muly, rozkla dala
známeho šedivého meteorológa, stoicky sa držiace-
ho faktov svojej vedy. Nakoniec to vzdala, ako mno-
hí pred ňou: „Z tohto starého vysušeného chrena ne-
vytlačím žiadnu srandu.“

So zlomom počasia nabrali rádiá a televízie nový
dych. Ľudia už pomaly nesmú vychádzať z domovov.
Určite sa na nich vrhnú besniace živly. Revúce mo-
torové píly hasičov prerušujú slová rozčúlených ko-
mentátorov. Zo štúdií dvíhajú objektívny prst tele-
vízne hlásateľky – krásavice, očividne inteligentné
a charizmatické osobnosti, ktorých už – už práve
preto uchytí nejaký miliardár.

Takáto bola atmosféra doby. Ale hmýrenie samo-
zrejmosti Vivu nezaujímalo. Ona mala  svoj rytmus,
rytmus profesionálneho študenta – doktoranda. Vy-
pochodovala na chodbu, zamierila ku schodisku.
 Ignorovala výťah. Práve sa doštveral na jej poscho-
die, zúrivo vypol koncový spínač a dvermi vypľul
dievky zo šesťstodvojky. Prefrčala popri nich a hna-
la sa dolu.

Viva nebola vôbec obyčajná, tuctová. Mimo všet-
kých zvyklostí si napríklad vôbec nežehlila vlasy.
Hompáľali sa jej okolo tváre čierne ako žúžoľ, či skôr
ako strapce čierneho hrozna. Poviete si: „No a čo, keď
si nežehlí vlasy. Čo je na tom také výnimočné?“ Ale
ba, je! Dobe vládne otrasná vlasová uniformita. Tak-
mer nevidieť kučeravé vlasy – všetko je dlhé a rovné.
Znovu si poviete: „No a čo – vždy bola nejaká móda,
aj bude.“

Úbohí muži! Vždy radi hladili ženy, tak ako sa ženy
maznú s deťmi a hladia mužov. Žena ale nemôže len tak
z ničoho hladkať muža. Musí začať on. Tak je to zavede-
né, taká je prirodzenosť ľudí. Je to fascinujúce: Kde je za-
čiatok náklonnosti, kde začína láska? Všetky zmysly mu-
sia byť zapojené. Najprv postupne a potom všetky naraz.
Začiatok je nejakým tajomným spôsobom vždy podstatný.
Začiatok zapojenia každého zo zmyslov je podstatný.
V ňom sa stáva možnosť našou. U koho začať? Veď je všet-
ko rovnaké! Kultúra uniformovania  zmyslov – to je dne-
šok. Akú to má človek  v sebe  maniacku nástojčivosť lik-
vidovať svoju individualitu?  Najprv rozum, potom city,
teraz zmysly. Myslí si, že tak pochopí a ovládne svoju so-
ciálnosť?

Nemala dobrú náladu. Utekala na svoju katedru
a musela minúť Katedru informácií. Sedel tam jej
vedúci a práve jemu sa chcela vyhnúť. Katedra in-
formácií bola vrátnica a názov vznikol úplne spon-
tánne. Jej zakladateľ bol domýšľavý chlap, ktorý vy-
hlásil za vedúceho sám seba. Nahováral si, že je
posledný polyhistor. Vivinmu vernému, ženskému
srdcu však najviac vadilo to, že sa vždy okolo neho
krútili ženy. Zakaždým tam nejaká stála a zhovára-
la sa s ním. Bol to hotový škandál: čo môžu na tom
starom chlapovi vidieť? Okrem toho, čo je to za člo-
veka? Určite dáky starý seladón. Takto dumala vy-
berajúc krátke oblúky na plošinkách. Na poslednej,
za sklenenými dvermi, sa jej zadychčanému telu otvá-
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rala dlhá chodba s oknami. Na jej konci určite bude
na ňu striehnuť ako Scilla, vedúci katedry. A veru
tam aj bol. „Musím sa pri ňom pristaviť,“ dumala.
Nepríjemné, takto očakávať nie veľmi vítanú skúse-
nosť. Stalo sa však niečo úplne iné, o čom nemala
ani tušenia. Z podzemia,  schodiskom zľava sa teri-
gal, vysúval, štveral duch. Duch humanitných vied. 

Nemohla ho vidieť: kto kedy zahliadol ducha?
Musela sa s ním zraziť, a aj sa zrazila. Samozrejme,
necítila nič. Ktože už pocíti ducha! Práve teraz je čas
sa trochu pristaviť – zastaviť príbeh. Nech postojí,
nech pobadáme kontext.

Duchom humanitných vied nebol nikto iný, ako
duch Hegela – to treba povedať hneď na začiatku.
Ako to, že je tam? Veď má byť v pekle – aspoň to sa
dá vydedukovať zo známej Bulgakovovej knihy. Pra-
vá miera vecí je ale tá, že v svojej prílišnej horlivosti
sme započítali do pekla aj očistec. Určite tam Hegel
aj bol. Dá sa z neho dostať, ale predtým sa musí za-
kúsiť opak toho, v čom sa žilo. Hegel je priam pro-
totyp pre túto divnú metódu očistca – veď ju sám vy-
našiel. Sám musí zakúsiť svoj „trojzubec“: najprv byť
napichnutý na jednej strane, potom na druhej, aby
sa nakoniec dostal do stredu, do neba. To je jeho
trest. Trest aj zato, že bol Nemec. Tí sú predsa všet-
ci pod vplyvom mužského princípu .Prečo by inak
všetko u nich fungovalo? Systém musí mať tvrdú lo-
giku a tú majú predsa muži. Nepríjemnú škriepnu
logiku.

Viva to všetko nevedela – nemohla, lebo filozofia
je to posledné, čo ju zaujíma. Pochoduje si ďalej po
dlhočiznej chodbe nevediac, že je na ňu prilepený
duch. Ten sa cíti dobre, lebo pohyby jej tela majú
zvláštnu, nepochopiteľnú anharmóniu. Keď už ča-
káte, že horná polovica pôjde doprava – veď spod-
ná išla doľava, niečo všetko preklopí a je to naopak.
Fascinujúce! A ešte k tomu sú jej boky začarované
v akomsi krúžení. Duch je nadšený a obchádza ho
heuréka. Zatiaľ ju ale nevie identifikovať.

Už je to tak: svoje náklonnosti si vyberáme cez zmysly.
Takzvané vnútorné hodnoty sú na druhom mieste. Dar-
mo si nahovárame, darmo chceme byť ušľachtilí. Je to kla-
maná  ušľachtilosť mužov, ktorí chcú byť tak videní že-
nami, lebo ženy to tak chcú. A prečo im nespraviť po vôli?
Prastarý pud rozmnožovania, kultivovaný ľúbostnými hra-
mi – taký je neľútostný ortieľ takzvanej objektivity, pod-
porovaný kategóriou vývinu. Našťastie je aj iná.

Vivine pocity však neboli ani anharmonické, ani
krúživé. Bola zúrivá. Akoby aj nie, keď na sebe ne-
sie škriepneho mužského ducha. „Ja tomu chlapo-
vi niečo poviem. Vyčistím mu žalúdok – len nech sa
mi prihovorí.“ Našťastie ju vedúci katedry nevidí –
je obrátený chrbtom a niečo píše. „Samozrejme: buď
sa zhovára so ženskými, alebo niečo píše,“ myslí si
bojovne naladená, ale niekde vo vnútri vie, že žiad-
ne čistenie žalúdka nikdy nebude. Stačí, aby sa na
ňu pozrel očami, aké majú psi, keď kopírujú nála-

du svojho pána. Zrýchlila krok, aby minula jeho po-
hľad.

Vedúci však ale videl. Vidí všetko, čo sa deje oko-
lo jeho sklenenej klietky. Je to predsa jeho pracovná
povinnosť. Len na ňom záleží, s akou reakciou vy-
rukuje. Tentokrát si len pomyslel: „Jej zadok má klad-
ný spin – krúti sa proti smeru hodinových ručičiek.“

Myšlienka prišla nebadane, akosi automaticky
a keď si uvedomil formu, ktorou bol zaobalený jej
význam, vedel, že inšpirácia je ta tam. „Mám aj tak
inú.“ Aby ju nebodaj nestratil, zahrúžil sa znova do
prehadzovania slov verša na maličkom papieriku.

Vnem musí zostať vnemom, aby bola inšpirácia. Ne-
smie sa ho dotknúť interpretácia – aspoň nie príliš mate-
riálna. Dostatočnosť materiálnosti na uvoľnenie napätia,
ktorým je viazaná tvorba, rozmach ducha? V umení je to
ako tak možné, ale čo vo vede? Tam je inšpiráciou my-
šlienka, či dokonca idea. Kde je tajomný prechod medzi
realitou vecí a dušou?

Katedra je ako úľ. Organizuje sa konferencia. Vraj
nejaký Francúz „vyhmatol“ v poézii novú kategóriu,
vraj domu či priestoru, miesta úniku pred odľud-
šteným svetom. Myšlienka sa potuluje Európou už
dlho a dorazila aj na fakultu. Treba zaujať stanovis-
ko, písať články, zadávať témy ašpirantských prác.
Musia sa, lebo treba kredity. Ak  nebudú, bude pre-
púšťanie. Vládne nervozita a v nej najskôr vychádza
na povrch podstata ľudí.

„Povedala som jej pravdu do očí. Bola som k nej
úprimná a ona sa za to na mňa hnevá“. Započul
v trme-vrme duch.

„Ružové, príliš ružové“, zamyslel sa a pocítil, ako
ho objal podivný vánok. Akoby ho sám Zefír odná-
šal do vytúženej nebeskej krajiny.

Hypotetický dialóg 

– Veď si nič nevysvetlil – nič nie je jasné. A aj to, čo si
ako tak, si zakryl svojou divnou intelektuálnosťou. Naozaj
hodené do strany a bláznivé.

– To je ale konštitučná vlastnosť každej interpretácie.
Aj tej, ktorou autor vyjavuje svoje vnútro. Veď som pove-
dal, že začiatok je tajomný a podstatný. Keď sa už raz ľu-
dia rozhodli byť neúprimní, pohli sa veci svojimi cestami
a návratu k úprimnosti už niet. A kto bude tvrdiť, že zmä-
točná informácia je pravdivá a teda pragmaticky možná?
Ako teda chceme ďalej žiť? Čo je spojovací tmel sociálnos-
ti, ak nie aspoň minimálna pravdivosť výpovedí a skutkov?

Okrem toho si myslím opak: všetko som vysvetlil, je to
v texte. Ten kto niečo číta si čítané „ovlastňuje“ – text sa
stáva jeho. Nemôžem za to, že ho nechce prijať za svoj. Od-
mietame to, čo druhí ponúkajú, lebo v tejto kultúre už inak
ani nevieme. A ešte: Nech hocikto povie hocičo, nechce si
uvedomiť, že povedal svoj názor a ten od pravdy delí účasť
na nej toho druhého – teda porozumenie.

Nuž a prečo je Viva oslobodená? Lebo má typicky žen -
ské nazeranie, na ktorom je „nalepená“ nutkavá vôľa
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k mužskému jednaniu. Je oslobodená od ženskosti, ktorú
už tradične všetci pokladajú za slabosť. Všetko zjemňujú-
ca ženskosť je však jedinečná estetická hodnota, ktorá brá-
ni nekontrolovateľnému výbuchu mužskej nadutosti či za-
mrznutiu v mraze logiky. Stáva sa tak jedinou iniciátorkou
tvorby, prejavu ducha. 

Pred prelomom do mužského jednania jej bráni len úc-
ta k posvätnosti osobnosti iného. Tú máme nakoniec všet-
ci. Nemala by sa narúšať, lebo to je posledná väzba k slo-
bode intelektualizovaného zombieho dneška: „Robím to,
čo mi káže moja vôľa, lebo to som ja.“ Manipulovanie
s inými aj na najnižšej úrovni osobného styku. To je vra-
žedná kombinácia končiaca v boltzmannovskej štatistike
society: Ľudia podliehajúci zákonom ideálneho plynu.
A redukcionalizmus fyzikalizáciou dosahuje jeden z vrcho-
lov svojej premeny na skutočnosť... (Štatistika manipulá-
cie s inými ľuďmi, chápanými ako numerické nerozlíšiteľ-
né entity je tá istá, ako štatistika zrážok medzi molekulami
ideálneho plynu.)

A prečo na začiatku podivuhodná Jungova myšlienka?

Lebo ju treba vysvetliť. Žena chce, aby ju chápal jediný
muž, ale v chápaní muža nie sú zahrnuté len ženy. On
chce chápať svet, chce poznávať. Ona tiež  a k tomu za-
chovávať rod nielen privedením nového života, ale aj jeho
ďalšie formovanie, či už svet je s morálkou alebo bez nej.
Ale pred týmto jej osudom je tajomné mystérium Kory, kto-
ré viac a viac vystupuje z metabytia do dneška. Jeho po-
chopenie je aktualitou muža, nie ženy, lebo ona ho žije.

Nakoniec dve „gnómické“ výpovede, ktoré skrýva po-
viedka: „Tragédiu ženy obsahuje to, čo ju priťahuje k mu-
žovi – ona sama, či skôr nepochopenie samej seba.“ Na za-
čiatku sa rozhoduj rozumom – to je paradoxná požiadavka
jej osudu. „Náhodné stretnutia so ženami obsahujú výzvu
k vyhodnocovaniu inšpirácií k tej, ktorá má byť v tvojom
živote stála.“ To je zase výzva osudu muža. Nuž, čo má-
me robiť iné, ako riadiť sa osudom, ktorý nám predkladá
jungovská duša? Osudom, ktorý je pod kuratelou Moiry.
Veď sme už len „Ja“ a „Ja“! (Bože, bože – zase som len
skončil u Nietzscheho.)

19. 10. 2012
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LESNÝ ČAJ

imelové prsty nalamujú chrasty dlhovekým stromom,
z podlažia machov nasávajú vône lesných priestorov,
na prasličkách papradia modelujú parochne oblakom...

smrť si už zaránky nasadila na temeno ostré parohy,
ľadová vymeriava účastníkom v divokom srnčom súboji,
čas lásky ale i pôžitok z ľúbostnej, smrteľnej hry...

na perleťovom náustku javorovej píšťaly,
zvuky divoko vyspievanej srnčej sonatíny,
prerušovane tíchnu v ušnom laloku laní...

zvuk parožia v žhavej ruji mladej zveriny,
s príchodom secesnej prenovenej zory,
mení sa na príval spenených divokých vášní...

dirigent vznešenej bukolickej balady,
v ascendentnom nástupe mladých sólistov,
vo víťaznom koterci nasýtených laní,
prehráva harfový part v korune srnčích rohov...

Viera Benková

ČAJOVÉ MEDITÁCIE



ČAJ POKORY. . .
Rúfusovi

prázdne dni sú sťa duté škrupiny orechov,
do nich sa nasťahovalo iba prázdne ticho...

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie  vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;
popros ju o slovo, najmä o také,
čo sa má iba narodiť;
zrniečko útle, nepatrné,
keď sa popýta z teba, holíča malé,
pred ľudí predstúpiť...

možno ti báseň potom dovolí
nazrieť do svojej podstaty...

PANÓNSKY ČAJ. . .

z pozláteného rámu blahoslavenej barokovej nedele,
deň prestúpil zo zátišia strohej klasicistickej galérie,
na pastorálne obrazy z obdobia pastorálnej Panónie...

zlátené rámy bukolických, inkrustačných obrazov,
na sofisticky pomaľovaných rodinných portrétoch,
preľudnili strohú galériu sadou starobylých predkov ...

zo zamatovej tmy, pri blednúcom svite starenky luny,
z oprášenej pamäti dediny, v blkote cínových svietnikov,
do krivých ulíc vstúpili čeľadní otcovia dávnych rodov...

v úlohe svedkov svetelných javov sledujeme uličné zábery:
z palety bukolického maliara, z fialkového plátna roviny,
prezerá nadčasový prím hravých farieb pastorálneho večera ...

scénografia zátišia, ovenčená kystkami chmeľového koreňa,
z dohárajúceho kozmického žiarenia v mesačnom kotúči
a dúhové farby panónskej roviny maliara Ivana Križana,
lesknú sa na vysokom prícestnom slnečnicovom pútači...

po upití konského nápoja z prestarnutých vahadlových studní
a labužníckych marcipánových vôní promincľového večera,
z rázštepu zory a úniku tepla z rozostlanej slamenej postele,
strebne nasávame liečivý opar zlátenej dolnozemskej nedele...

sme celkom presiaknutí tuhým bažaličkovým čajom roviny,
neskutočnými, mnohorakými farbami a vôňami tejto zeme,
ktoré sa s naším snivým, farebným panónskym snom
a rozkonárenými úponkami dlhoprstej strakatej fazule,
vinú k svetlu nad panensky čistým, túžobným záhonom ...
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ČAJ SAMOT Y

ak nás zaskočí žhavá samota,
pije sa bez svedkov, bez partnera;
s vernou spolucestovateľkou,
ale zlou radkyňou,
zradnou, miznúcou pamäťou...

... čaj samoty
je ako vývar kvintesencie:
raz sladko trpkastý,
inokedy trpkasto sladký,
na rany neúčinný...



234 n 2012

... A SNÍVAŠ SI svoj kozmický sen, utkaný z nezniči-
teľných pavučín tvojich spomienok. Plávaš v mori,
ona na teba čaká na ostrovčeku, ktorý sa neustále od
teba vzdaľuje. Jej postavu sotva dovidíš, jej tvár sa
však zreteľne týči nad obzorom. Tie smutné, usta-
rostené oči. Zdravo opálené líca. Udivene pootvo-
rené pery. Zdá sa ti, ako keby sa ťa chcela spýtať: „Kde
si tak dlho? Čakám na teba od nepamäti...“ Kraulu-
ješ, čoraz rýchlejšie zaberáš rukami, kopeš nohami,
ostrovček však ostáva ďaleko... Voda chladne, sval-
stvo ti tuhne, cez ústa i cez nos ti do tela vniká sla-
ná voda. Oťažievaš. Ona sa ti obracia chrbtom, jej
hnedé vlasy rozpustené, padajú jej skoro až po pás.
Biele šaty sú vlhké, priliepajú sa k jej útlemu telu.
Chceš zavolať, aby ešte chvíľu počkala, čoskoro tam
budeš, nedokážeš však vydať zo seba ani hlásku, vo-
da ti stále špliecha do úst. Konečne sa ostrovček za-
čína približovať, zreteľne rozoznávaš biele skaly, pie-
sok, palmy, na pobreží roztrúsené mušle, v suchej
tráve pobehujú jašterice. Kam sa však podela ona?
Doplávaš k brehu, ľahneš si vyčerpaný do piesku,
chceš zavolať jej meno, hlas ti však celkom zlyháva.
Všetka námaha bola márna, myslíš si, teraz tu osta-
neš ležať sám, skľúčený, vysilený, slnko ti roztopí mo-
zog, vietor ti naženie piesku do očí, do pľúc, po-
stupne splynieš s krajinou, alebo ťa zožerú supy,
vyďobú ti oči, možno ešte zaživa z teba vytrhajú mä-
so ako z raneného šakala. Vždy prichádzaš neskoro,
toujours trop tard, tvoje krvavé stopy sú plné preme-
škaných príležitostí...

AK SA TO STALO kedysi, existuje to aj dnes. Leto
v Hlavnom meste sveta, bulvár plný dýchajúcich bá-
bok, si naozaj tu, aké to neskutočné šťastie... Cítiš,
že žiješ, hoci vieš, že každým okamihom aj umieraš.
Podnapitý bezdomovec na chodníku straší okolo -
idúce ženy zdochnutým potkanom, ktorého zakaž-
dým vyťahuje spod rukáva ošúchaného kabáta.
Chodci sú opití horúčavou, málokto si ho všíma. Le-
nivo, plný zlatistej rozkoše, sa posúvaš ďalej. Svetlo
tieň, svetlo, tieň, tieň. Tajomstvo gotickej zbožnos-
ti. Ako ďaleko je k rieke, ako ďaleko je k moru? Klaus-
trofóbia vnútrozemia. Nie, nikdy nebudeš celkom

spokojný, nikdy nebudeš môcť akceptovať zbytoč-
nosť sveta, ani vlastnú dôležitosť... Ako ďaleko je
k slnku, z ktorého pochádzaš? Keď túžiš, túžiš po
netúžení, keď netúžiš, čo sa stáva len zriedka, cítiš
sa prázdny ako spráchnivený strom. Zradné požeh-
nanie nostalgie. Divoká krása osamelosti, krehká
mystika zatratenia. Nikto si ťa nevšíma, nikto ne-
sleduje tvoje kroky, si slobodný ako kozmický oheň.
Stále však červ v tebe, potreba opojenia, potkaní
smäd po pohladení. Ešte nikdy si tak silno sebou ne-
opovrhoval. Aké to šťastie, aké víťazstvo nad svetom.
Nad všetkými jeho božstvami. Ešte nikdy si nevidel
také jasné nebo ako teraz. Uprostred rieky výletná
loď, plná mladistvých farieb. Zakýva na teba ženská
ruka, nie, v tomto svete sa nikdy celkom nestratíš,
nezmizneš zvedavcom z dohľadu.

VYSKÚŠAL SI UŽ všetky druhy opojenia, zvykal si
si na ne, aby si si potom musel od nich odvykať. Vždy
je to tá istá lekcia, ten istý bludný kruh, z ktorého sa
dá vykúpiť iba novým bludným kruhom. Múdri nám
radia, že so zlozvykom treba prestať hneď a navždy,
ešte si však nestretol nikoho, kto by to bol dokázal.
Aj triezva myseľ a kolotoč poctivo plnených povin-
ností sú drogy, od ktorých sa mnohí márne usilujú
odučiť. Ty si si vždy od všetkého odvykal pomaly, po-
stupne a opatrne, aby si nedajbože nič neprehnal,
nič nestratil, neurobil niečo neodvolateľné, nezničil
sám seba, nepremenil sa na stádne zviera, na blchu
v cudzom kožuchu. Je hranica, cez ktorú nemožno
prejsť, rieka uprostred rieky, lúč vyhasnutej hviezdy,
ktorý čaká na nový zdroj svetla, novú pamäť a novú
voľbu. Nie, niet nijakého vyslobodenia z tejto večne
živej ilúzie, je iba nekonečný sled tichých krokov, kto-
ré sa kĺžu jeden za druhým ako zbožné tiene roztú-
žených mníšok.

NAŠIEL SI ÚTULOK v malej chodníkovej reštaurá-
cii. Vždy si bol skôr vinár, tentoraz si si však pahlt-
ne ponoril pery do bledého francúzskeho piva. Už si
sa blížil ku dnu, keď si zbadal, ako si v kúte ohrade-
nia k stolíku sadá dievčina, skôr menšia a útlejšia
ako naopak, vari celkom bez make-upu, azda až na

Ivan Čičmanec
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jemne zvýraznené obočia, s tmavohnedými vlasmi
stiahnutými do malého drdolu, v dlhom fialovom
plášti. Veľkú náplecnú tašku si kladie na zem a vy-
staví sa ti na obdiv celým svojím anjelským profilom.
Vnímaš to ako zázrak zoslaný zo samotného Olym-
pu, vari jediný raz v tvojom živote je to láska na pr-
vý pohľad, nijaká vášeň, túžba ani chcenie, ani ná-
znak zmyselnosti v tvojich útrobách, iba číra neha,
súzvuk ideí dvoch duchov, ktoré na seba odnepamäti
čakali,     v zápätí však – nevyhnutne – aj rozpaky,
úzkosť, strach z vlastnej dotieravosti, nutkanie za-
staviť túto chvíľu a uspokojiť sa s trvaním naplnenia
skrze nemý pohľad na túto tajomnú krásu, ktorá ne-
má nič spoločné s bujarosťou ani opojením, krásu
jednoty jestvovania v dvoch telách, bez ohľadu na to,
či ťa ona vôbec berie na vedomie. Nie, ešte nikdy si
sa necítil takým blaženým, ešte nikdy si nemal taký -
to magický sen... Aj ona si objednala pivo, iba jemne
si z neho usrkla, poodhrnutým rukávom si utrela pe-
ry, zadívala sa na klesajúcu penu a dala si ďalšie dva
dúšky. A znova ten jej očarujúci profil, tá, azda ne-
uvedomená dokonalosť tvarov, možno len zdanlivé,
v tvojich očiach však nespochybniteľné sebaovláda-
nie, to vyžarovanie pokoja a rovnováhy. Na čo ešte
čakáš?... Zodvihneš pohár so zvyškom piva a poma-
ly vstávaš, cítiac, ako mocne ti srdce búcha v hrdle...

... A ZNOVA SI SADÁŠ. Prečo stoja tie najsamozrej-
mejšie veci toľko pochybností, toľko sebazaprenia?
Pár krokov od teba tvoja sestra, tvoje dvojča, možno
bytosť, s ktorou si prežil jeden zo svojich predošlých
životov, ty sa však bojíš, že ona ťa nespozná, bude
v tebe vidieť nepriateľa, chvatne zaplatí čašníkovi
a odíde, alebo, ako to často býva, prisadne si k nej jej
vlastný samček, a ty tam ostaneš nevítaný, preby-
točný, odsúdený na ďalšiu prehru... Okolie ostáva ľa-
hostajné voči tvojim mukám, aj keď máš pocit, že
pár ľudí sa ti za chrbtom smeje, najradšej by si sa
hneď vyparil, s tichým zasyčaním  vyletel nad tieto
starobylé strechy a vzal so sebou svoju novú lásku,
spolu by ste odleteli nad Stredozemné more, vpili do
seba vzájomné sympatie i všetku tú modravú nád-
heru pod sebou. Nebolo by treba slov, predstavova-
nia,   zabudli by ste na všetko svoje mravčie pecho-
renie, nesnívali by ste o spoločnej budúcnosti, len by
ste sa spolu preháňali pod číročistou oblohou, plní
ľahkosti, smiechu a rozkoše, ako dva roztopašné ve-
tríky zo vzdialenej galaxie, milujúce i milované a pre-
to nesmrteľné... A azda práve táto predstava abso-
lútneho sebaprekonania ti znova dodáva odvahu,
všetko akoby zrazu stíchlo ako v nemom filme, uli-
ca otemnieva a hneď nato je zas plná jasu a farieb,
chodci i autá ustrnú, hostia pri stolíkoch na nie-
koľko okamihov zamrznú s pootvorenými ústami,
s čímsi nevypovedaným v hrdlách, čašník s tácňou
plnou pivných pohárov sa premení na figúru z po-
intilistického obrazu, nepočuješ si ani vlastné kro-

ky, ani hrmot stoličky, keď si sadáš vedľa onej žien-
ky, vnímaš iba jej nemý údiv a vzápätí jej diskrétny
úsmev a zreteľné prikývnutie...

NIČ NIE JE TAKÉ beznádejné, ako filozofovanie
o kráse. Je krásna beloba pivnej peny, alebo jej po-
stupné miznutie? Sú ženy najkrajšie, keď nám vy-
stavujú na obdiv všetky svoje vnady, alebo naopak,
keď ich skrývajú pred zmyselnými mužskými po-
hľadmi? Nakoľko vplýva na vnímanie krásy pro-
stredie, naše momentálne rozpoloženie a naša ži-
votná skúsenosť? Je takmer isté, že keby ti niekto
dopodrobna popísal podobu dievčiny, ktorá tu opro-
ti tebe sedí, nezatúžil by si ju ani len uzrieť. Teraz sa
však s opatrnou rozkošou vnáraš do jej hlbokého po-
hľadu, tušíš za ním vzrušujúci, dosiaľ ti neznámy
svet, budiaci v tebe bezhraničnú zvedavosť. Cítiš, že
tieto mladé, chudé líca sú už riadne ošľahané búr-
kami života, že tieto šťavnaté, nadpozemsky príťaž-
livé ústa sú schopné vypovedať svedectvo, témoigna-
ge, ktoré v tebe ostane do konca tvojich dní.
Nasleduje nevyhnutné oťukávanie sa, z  tvojej stra-
ny aj nedočkavosť, strach, aby sa zrazu nezdvihla
a nestratila sa v útrobách svojho sveta, v mystériách
svojej osamelosti, kde žiadny iný smrteľník nemá
prístup... Áno, tá jej krása vyžaruje  z tej najhlbšej
hĺbky, spod všetkých jej krunierov, odkiaľsi z jadra
jej nažitej múdrosti, ktorú medokážu utajiť ani stra-
šidlá našich každodenných zvyklostí, ani všetky
vrstvy zdedených stereotypov a samozvaných impe-
ratívov, čo vládnu takmer celému nášmu bdelému
bytiu. Ešte raz sa sústredene pozrieš do jej očí, čo-
skoro však znova mimovoľne skĺzneš zrakom na jej
plné pery, skrze ktoré akoby sa svetu privrávalo jej
slobodné srdce, a nenachádzaš v jej tvári radosť ani
smútok, sebaľútosť ani prosbu o súcit, ak niečo, je
tam azda iba sotva badateľný náznak túžby, túžby
po čomsi veľkom a záhadnom, túžby obrátenej do
seba samej, do číročistej ženskosti, do tvorivej a bez-
bolestnej nehy bytia, do veľkorysosti pritakania, kto-
ré je však zároveň aj nekompromisným odmietnu-
tím...

VOLÁ SA FRÉDERIQUE a študuje vraj na umelec-
kej akadémii kdesi v Orléanse. Nebýva v hlavnom
meste, iba občas si sem odskočí nakúpiť, povyba-
vovať veci či navštíviť priateľov. Cez prázdniny bý-
va  doma v neďalekom mestečku s matkou a mlad-
ším bratom, otec vraj ušiel od nich ešte keď bola
malá. „Bol to Cigán, aspoň matka tak tvrdí,“ povie
mi a krátko sa zasmeje. Nevie, či je to celkom prav-
da, možno iba čiastočne, určite to bol však nomád,
alebo ešte aj je, ak nezomrel. Zo začiatku im občas
posielal peniaze alebo aspoň pohľadnice, neskôr
im však jeho príbuzní oznámili, že sedí vo väzení,
a viac o ňom nepočuli. „Neviem, aký zločin spá-
chal,“ zasmeje sa, „možno aj niekoho zavraždil, čo-
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že ja viem? Ja však nie som nebezpečná,“ povie
s vážnejšou tvárou. Usrkne si z piva, vyzlečie si plášť
a prevesí ho cez operadlo stoličky. Vidí sa mi teraz
ešte útlejšia, takmer éterická, celé jej telo je iba zá-
mienkou hmoty, aby v nej mohla sídliť jedna z ľud-
ských duší. Tomuto žieňaťu by som nedokázal ublí-
žiť, prebehne mi mysľou, je krehké ako vtáčatko.
Ona sa ironicky usmeje, akoby uhádla moju myš -
lienku a zapochybovala o nej... Ako ju presvedčiť,
že to myslím vážne? Dopijem pivo a objednám si
ďalšie. Popri reštaurácii kráča potácavým krokom
tulák s mútnym zrakom a s mŕtvym potkanom vo
vrecku.

VYSLOVUJEM JEJ MENO s hrubým slovanským r,
ona moje s nosovkou, pri počutí ktorej sa cítim byť
hrdinom niektorého z Goddardových filmov. Poču-
ješ ju? – Večnosť – Pýtam sa jej, aké obrazy maľuje. Na
chvíľu sa zamyslí a povie, že nefrancúzsky chaotické.
Na môj spýtavý pohľad dodá, že iba zdanlivo chao-
tické, že v skutočnosti je v nich viac poriadku ako
vo svete, v ktorom žijeme. „Tak by som to aspoň chce-
la,“ upresňuje, „zatiaľ som však ani s jedným svo-
jím obrazom nebola spokojná. Začínam vždy s jas-
nými farbami, no postupne prestávam obrazu veriť,
pridávam čoraz viac tmavých farieb, až je to celé tmav-
šie ako noc. Možno to tak má byť,“ povie, „vraj som
sa narodila v noci, v skutočnosti sa však noci hrozím.
Občas sa pokúsim zasadiť do tejto tmy ľudskú po-
stavu ako nositeľku nádeje, časom mi však tohto člo-
viečika príde ľúto, začnem ho deformovať, stáva sa
z neho monštrum, démon, až nakoniec celkom sply-
nie s nocou. Možno je vo mne priveľa zla...“

VRAVÍM JEJ, ŽE BY JU TO nemalo trápiť, ona pred-
sa nevymyslela ani svet, ani samu seba. Každý pravý
umelec musí cítiť démona v sebe, nemôže prikráš-
ľovať svet kvetinkami. Ani zapierať hľadača pravdy
vo svojich žilách. Začínam cítiť túžbu po jej dotyku,
mám nutkanie vášnivo ju pobozkať na ústa, viem
však, že tým by som všetko iba pokazil. „Aj keď ma-
ľuješ nonfiguratívne,“ poviem, „v centre tvojej po-
zornosti je človek. Preto všetká tá temnota, tá zdan-
livá disharmónia. Teraz je leto, jas, svetlo, o pár hodín
však zase bude večer a po ňom noc. Po lete jeseň, po
nej zima. Keď sa dívame na rieku z brehu, voda nám
predstavuje svoju lyrickú tvár, ktovie však, koľko uto-
pencov leží na jej dne?... Ak raz začneš maľovať jas-
né obrazy, bude to zmamenať, že sa odpútavaš od
človeka, že začínaš vnímať hudbu nebeských, alebo
ak chceš, kozmických sfér. To by, pravdaže, nebola
chyba, ba skôr naopak, bolo by to azda znamenie vyš-
šej formy slobody. Odtiaľ by však už cesta naspäť me-
dzi ľudí bola nemožná, tvoriť umenie s ťažiskom
v kozmickej realite je istou formou askézy alebo do-
konca samovraždy.“

POKRČÍ ÚTLYMI PLECAMI  ako anjel, ktorý sa prá-
ve chystá vzlietnuť. „Aj tak asi nedoštudujem,“ vra-
ví, „cítim to v krvi, v kostiach. Nie je mi to súdené. Ba
vari by to bolo v rozpore s ľudskou prirodzenosťou.
Človek je večný začiatok, un commencement éternel, ro-
zumieš, čo tým myslím? Veď čo tu za tých pár rokov
života môžeme dokončiť? Všetky naše tak zvané skut-
ky sú iba náčrtmi čohosi – možno – ideálneho, v kaž-
dom prípade však nedokonalého. Tak je to so všet-
kým, aj s láskou. Love. L’amour. Po francúzsky to znie
skoro ako la mort. Death. Najprv to vzplanie ako chu-
máč suchej trávy, a ak ostane neopätované, postup-
ne sa to šíri do tvojich vnútorností, až ťa to celkom
spáli. Takže nakoniec nevieš, čí si. V opačnom prí-
pade to rýchlo chladne, stráca silu, obsah, čaká sa len,
kto prvý z tohto kolotoča zoskočí. Ak sú deti, stanú
sa prinajlepšom rukojemníkmi vášne, a či akejsi per-
verznej cti, prinajhoršom predčasnými sirotami, od-
súdenými robiť raz tie isté chyby ako ich rodičia.
Viem, o čom rozprávam. Mám za sebou jednu trau-
matickú vášeň – lebo to bola naozaj vášeň, nič viac
– bola som z toho dlhodobo chorá na smrť, musela
som sa radiť s psychiatrom. Pre moju slávnu matku
to bola hanba. Nech to však už čert vezme, mám to
konečne za sebou, viac to nemienim opakovať. Mu-
ži sú odteraz pre mňa nanajvýš ak na jedno použi-
tie. Začiatok, nič viac, nič menej, iba večný začiatok.“

CHODILI SME SPOLU po obchodoch, po zastáv-
kach metra, občas sme si sadli niekam na kávu. Be-
hala hore schodmi ako srna, niekedy som jej ledva
stačil. Raz som neodolal, na pohyblivých schodoch
som ju chytil za drdol, ona sa mi rázne vytrhla spo-
medzi prstov a zastala si o schodík vyššie. Začínalo
sa už stmievať, keď sme si sadli do tesnej kaviarnič-
ky, ona si dala coca-colu, ja ešte jeden koňak. „Toto
mám vo svojom živote najradšej,“ povedala po chví-
li mlčania. „Chodiť, chodiť, chodiť bez prestania, ho-
ci aj  celkom bezcieľne, len tak sa túlať po meste, po
krajine, ako bezprizorné psíča, ktorému nikto ne-
ubližuje, lebo každý si myslí, že niekto ho vlastní.
Ono je však slobodné ako vánok, ako žblnkot hor-
skej vody. Takto by som žila, keby som bola finanč-
ne zabezpečená. Túlala by som sa po celom svete,
z mesta do mesta, z krajiny do krajiny, prespávala
v lacných hoteloch a nocľahárňach, nikoho by som
nepoznala, s nikým by som sa nezdravila, iba ak sa-
ma so sebou pri pohľade do zrkadla. Jedine taký ži-
vot, taká existencia má zmysel, byť bez cieľa, bez zá-
väzkov, stále na ceste – na ceste k sebe samej. Netuším
však, ako nakoniec osud so mnou naloží. Možno aj
moja matka kedysi dávno takto snívala. A nakoniec
ju oklamal muž a prischla jej na krku starosť o ro-
dinu. Možno aj ja tak raz skončím...“

„TO NIE, FRÉDERIQUE,“ poviem a prevrátim do
seba zvyšok koňaku. Jazyk sa mi už pletie od alko-

254 n 2012



holu a od únavy, rozprávam však ďalej čoraz rých -
lejšie a vášnivejšie. „Nie, Fréderique, zakazujem ti
takto rozmýšľať. Ak máš naozaj umelecký talent, ma-
ľuj, maľuj bez prestania a vyrážaj tak životu z rúk je-
ho zbrane. Sľúb mi to. Možno sa už nikdy viac ne-
stretneme, prosím ťa však, spomeň si na tieto moje
slová vždy, keď budeš o sebe pochybovať. Len maľuj
ďalej tie svoje temné obrazy, kvôli sebe samej, to bu-
dú tvoji milenci i tvoje deti, v prvom rade to však bu-
dú zrkadlá tvojej duše... Veď azda veríš v nesmrteľ-
nosť duše, či nie?... To je jedno, ani ja neverím, a zato
sa nevzdávam. Som tulák ako ty, dobrodruh bez vlas-
ti, to je môj jediný talent, ktorému chcem navždy
ostať verný. A ak ťa raz prestane baviť maľovanie,
staň sa radšej žobráčkou, ži z toho, čo ti nechajú dob-
rí aj zlí ľudia, buď radšej celému svetu na posmech,
ale zachovaj si slobodu, sebaúctu. Čítam z tvojho
skeptického, priepastne hlbokého pohľadu, že si ne-
smierne silná, silnejšia ako ja, ba silnejšia a celis -
tvejšia  ako celý svet. Preto sa nemáš čoho báť. Ak ne-
podľahneš svojej vlastnej malovernosti, nikto iný ťa
nemôže poraziť...“

FRÉDERIQUE, FRÉDERIQUE, prečo si vtedy, po
tomto mojom uistení, odrazu zmenila tému? Prečo
si doslova z okamihu na okamih voči mne ochlad-
la? Toľko vecí som ti ešte chcel povedať, na toľko ta-
jomstiev som sa ťa ešte chcel spýtať. Nuž áno, mož-
no som začínal byť trochu dotieravý, nie fyzicky, ale
argumentačne. Možno som povedal niečo nadby-
točné, prekročil som nejaký neviditeľný prah v tvo-
jej najtajnejšej komnate, možno si sa naľakala mo-
jej horlivosti, môjho zasahovania do priestoru tvojho
bytia. Veď sme sa vlastne ani nepoznali... Dnes, na
staré kolená, si uvedomujem, že som bol vtedy ešte
naivný, priveľmi opojený vlastnými šťavami a su-
gestívnosťou exotického prostredia, možno preto si
mnou opovrhla. Alebo som sa ti jednoducho zuno-
val? Tak či onak, náš rozhovor od toho okamihu via-
zol, ty si sa čoraz častejšie pozerala na hodinky a opa-
kovala, že chceš stihnúť najbližší vlak domov. Ticho
sme kráčali po podvečernom asfalte, ja som z času
na čas povedal nejakú zbytočnosť, došli sme na sta-
nicu tesne pred odchodom tvojho vlaku, ja som sa
ťa spýtal, kedy sa najbližšie stretneme,  ty si  zase iba
pokrčila plecami, ja som sa spýtal, či prídeš do mes-
ta aj zajtra, ty na to, že sotva, ja reku či aspoň po-
zajtra, ty si urobila kyslú grimasu a pozrela sa na sta-
ničné hodiny, ja som sa poslednými silami vnáral do
tvojich bezodných očí a povedal som, že ťa na dru-
hý deň o tretej budem čakať v tej istej reštaurácii, kde
sme sa dnes zoznámili, ty si zase len pokrčila pleca-
mi a povedala, že už musíš nastupovať, ja som ťa po-
hladil po gaštanových vlasoch, ty si však iba mykla
hlavou, zvrtla sa a zmizla v tmavozelenom vozni.

NEPRIŠLA NA DRUHÝ deň, ani deň potom, neprišla
už nikdy. Hľadal si ju po bulvároch, po kaviarňach,
zašiel si aj na breh rieky, prenocoval tam medzi pot-
kanmi a tulákmi, mesačný spln a policajti strážili
tvoje chabé cnosti. Ráno si na chodníku zazrel Por -
tugalčanku, s ktorou si sa pár dní predtým zozná-
mil v jednej kaviarni, bucľaté, čiernovlasé dievča
s ohnivými očami, prihovoril si sa jej, ona sa na chví-
ľočku zastavila, bez slova, stratenecky, akoby omá-
mená ťarchou letných túžob pozrela kamsi pomimo
teba a pobrala sa ďalej. Azda si zase raz oslovil ne-
správnu osobu?... Po dňoch márneho hľadania si sa
s naštrbenou sebadôverou presunul do Marseille,
večne veselého mesta stroskotancov, pochutnával si
si na čerstvých figách, týchto najerotickejších zo všet-
kých plodov, po večeroch si sa prechádzal medzi af-
rickými hltačmi plameňov, hodil každému z nich do
koženého klobúka zopár mincí. V prístavnom paj zli
si si štrngol na zdravie s dvomi námorníkmi a dvo-
mi prostitútkami, neskoro večer si sa dotackal do
lacného hotela, prísne stráženého odkvitajúcou ma-
jiteľkou so sladkokyslým, uhorkovým úsmevom nad
špicatou bradou...

RÁNO ŤA PROTI tvojej vôli budí jej štrbavý otrok
s teplou kávou a s dvoma čerstvými croissantmi
s marmeládou. Ľahostajne to pohlceš a znova sa po-
noríš do svojej prázdnoty, do čerstvej a predsa takej
vzdialenej spomienky na stretnutie s dokonalosťou,
ktorá ti stále drása oči, nervy, srdce i mozog. Ako ti
bude možné žiť po takejto skúsenosti? Ako sa tento
spanilý prízrak náhle zjavil v tvojom živote, tak rých-
lo sa aj nenávratne stratil, zanechajúc v tebe priepasť
nesplnených nádejí, dezilúziu zo znovanadobudnu-
tého poznania nemožnosti žiť v čistom svete ideí.
Muselo sa to stať presne takto? ... A čo sa to vlastne
stalo? Azda vycítila, že v nej odmietaš vidieť kon-
krétneho človeka, ženu s prirodzeným právom na
hriech, na uspokojenie aj svojich sebadeštruktívnych
inštinktov, že si ju idealizuješ do čohosi nadskutoč-
ného, a či vlastne – v jej ponímaní – neskutočného,
že by si si ju najradšej adoptoval ako porcelánovú bá-
biku, prisvojil si ju ako nepopísaný kus papiera, ako
vysnívanú bytosť zo sveta modlitieb a mýtov a ako
takú ju panicky chránil pred zmyslovým svetom štiav,
pachov a oplzlostí a tým ju nevdojak odpútaval od
skutočnosti, ktorej jej treba nielen ako podhubia jej
umeleckej tvorby, ale aj ako arény, v ktorej by si sa-
ma – celkom samučičká sama – volila cestu životom...
Alebo to bolo práve naopak? Videla – silou svojho vi-
zionárstva, teda naozaj: videla – že pod glazúrou tvoj-
ho vzletného, možno až pompézneho idealizmu sa
skrýva praobyčajná samčia túžba, žiadostivosť po jej
pohlaví? Chlapče, nenahováraj si, že si lepší ako ten-
to špinavý svet... Si presne taký, ako toto prístavné
mesto, plné stratených existencií, zmyselné ako pe-
na jeho slabého piva, ako hltany hladných Afričanov
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na jeho bezvýchodiskových chodníkoch. Áno, pre-
kukla ťa ako celofán, a ak je naozaj taká dokonalá,
akou by si ju chcel mať, nemohla ťa neprekuknúť...
Navždy ostane Kasandrou tvojho života...

TAK ČI ONAK, cítiš sa ako zradca, hoci sám netu-
šíš, v čom spočíva tvoja zrada, vieš však s určitosťou,
že si zradil Fréderique aj seba, že si zradil celý svet...
Čoraz naliehavejšie sa ti tisne do mozgu spomienka
z detstva, z dediny medzi slovenskými horami. Bolo
pred Veľkou nocou, a vaša matka kdesi kúpila ko-
zliatko, biele ako sneh, mäkké ako páperie. Spávalo
v škatuli od rádia, hrávalo sa s tebou a s tvojím bra-
tom, jedlo a pilo z vašich rúk, cmúľalo vám ukazo-
váky a skackalo za vami po dvore. Rýchlo ste si naň
zvykli ako na člena rodiny. Keď sa priblížili sviatky,
prišiel k vám sused, vyučený mäsiar, vraj sľúbil mat-
ke – tá nebola vtedy doma – že jej to kozľa zareže,
vraj mu ho máš ísť podržať. Zakrútila sa ti hlava, po-
slušne si ho však nasledoval, v náručí nesúc nič ne-
tušiace zvieratko. Keď ste prišli na popravisko, su-
sed odkiaľsi vyčaril dlhočizný nôž a krivo sa na teba
usmial. Z ich letnej kuchyne vykukla jeho žena a za-
iskrila nahnevanými očami. „Hádam len nechceš,“
zavolala, „aby ti ho držalo to dieťa. Veď len teraz sa
s ním hralo!“ „Čoby nie, veď je už chlap,“ odvrkol
sused, a mne povedal: „Tu nad hnojom ho podrž za
zadné nohy, ale poriadne.“ „Ach ty barbar,“ zahun-
drala jeho žena a zmizla ti z dohľadu. Katastrofe ne-
bolo vyhnutia. Mäsiar s neskrývanou rozkošou pre-
tiahol ostrie noža žalostne mečiacemu zvieratku
popod krk, ty si sa so slzami v očiach odvrátil, iba
s námahou potláčajúc vzlyky, počul si, ako na hnoj
tečie krv, v kuchynských dverách sa znova ukázala
suseda, pokrútila hlavou a zase sa schovala. „No vi-
díš,“ povedal mäsiar, „prežil si to. Kým sa oženíš, ti-
síckrát na to zabudneš. Mama môže byť na teba pyš-
ná.“ Nízko nad kopcami zunovane žmúrilo jarné
slnko, tušil si, že spod zeme sa nahor tlačí tráva,
v kútoch stajní a stodôl znovu ožívajú muchy a ova-
dy, ty si však vedel, že úzkostný nárek práve zareza-
ného kamaráta ťa po celý život  bude mátať ako ra-
kovina a cítil si, že ty ešte nie si dospelým chlapom,
a vlastne pochybuješ, či vo svete, kde neľútostne vlád-
ne naostrená oceľ  dlhých nožov, ním niekedy vôbec
chceš byť... Stalo sa to v krutom mesiaci apríli, keď
ti išlo na dvanásty rok.

POSLEDNÝ DEŇ V MARSEILLE preležíš na pláži
medzi prsnatými južankami. Slnko ti pečie na uťa-
hané telo, a keď máš toho dosť, požiadaš dve unu-
dené sestry, aby ti na pár minút postrážili veci a le-
nivo kráčaš pomedzi deky k slanej vode. Len čo si
schladíš rozdráždené nervy, znova zatúžiš po Fréde-
riquinom tajomnom úsmeve – a zrazu ju vidíš tu,
medzi polonahými, opálenými telami, po členky za-
halenú do fialového plášťa sediacu na trojnožke pred

maliarskym plátnom na stojane. S vážnou, sústre-
denou tvárou dotvára obraz radov slniacich sa tiel,
strnulých, bezduchých, azda už umierajúcich, pred-
sa však horúčkovito lipnúcich na malom svete svo-
jich vecí, ako by si ich chceli vziať so sebou do več-
nosti. Sú prirastené k piesku, slnečníkom, taškám,
k tubám s krémom na opaľovanie, k fľaškám s te-
plou coca-colou, poniektoré k svojim detičkám v bie-
lych klobúčikoch, z obrazu sála priam záhrobné ti-
cho, chvíľami začuješ jemné šumenie mora, azda
vytušíš aj pravidelné explózie plynov na slnku. Zra-
zu zočíš na obraze aj seba, a nie si svojou podobou
nadšený, zdáš sa sebe samému plochý, bledý, zmu-
čený, vidíš, že vlasy ti začínajú vypadávať, oči ti tak-
mer nevidno, zato ústa sú skrivené do zatrpknutej
grimasy, akoby si práve prehltol obrovský citrón. Tu
zrazu zafúka svieži vetrík a odnesie ľahučkú maliar-
ku nad more, vidíš, ako v starostlivo pozapínanom
plášti vzlieta do výšky, čoskoro je z nej iba malá fia-
lová bodka, jej plátno však ostáva tu dole a v prie-
behu okamihov obraz splynie s plážou, vtedy otvo-
ríš unavené oči a presvedčíš sa, že umelkyňa mala
pravdu, skrze lipnutie na dočasnosti sme všetci od-
súdení na zánik, na smrtiacu trýzeň sebaspaľujúce-
ho smädu našich tiel...

A ZNOVA SA lenivo túlaš po bulvároch Hlavného
mesta, nevyliečiteľne zaľúbený, malade d’amour. Cí-
tiš sa byť dvojnásobným zradcom, aj toto mesto sa
urazilo pre tvoju neveru a dáva ti to znať, správa sa
k tebe ako k lumpovi a vyvrheľovi, ktorý si zaslúži
iba mépris. A ty čoraz intenzívnejšie opovrhuješ sa-
mým sebou, tušíš, že si už premrhal všetky príleži-
tosti na sebanaplnenie, ba že sa čoraz rýchlejšie vzďa-
ľuješ od idey, čo ťa zrodila a udala ti smer, ktorý mal
byť iba Tvojím vlastným. Včera ťa vlak unášal hore
vľúdnym povodím Rhôny a ty si sa ani raz neodvá-
žil vystúpiť, nechať batožinu svojmu osudu a pote-
šiť sa z objatia košatých kríkov... Nie, dnes ti tu nič
nepripomína tvoju tajnú lásku, darmo sa každú chví-
ľu potužuješ pohárom bieleho vína a sem-tam
zhltneš croque monsieur alebo omelette avec jambon.
Ostávaš mestu cudzincom, uzavretým  vo vlastnej
nostalgii. Ťahá ťa to k temným miestam, mapky
v podchodoch metra sú v tomto smere spoľahlivé,
v podvečernú hodinu sú už kurvičky v plnej činnos-
ti, chodíš od jednej k druhej a obzeráš si ich ako ob-
razy v Louvri, čo mladšie a krajšie stoja hrdo a zdan-
livo neprístupne ako mramorové stĺpy, tie staršie
a ošúchanejšie sa hlučne ponúkajú okoloidúcim ako
bifteky s cibuľou. Dáš sa s jednou krásavicou do re-
či, veľmi sa jej však nechce rozprávať, vari by aj za
každé slovo na ulici chcela zopár frankov... Radšej si
sadneš do krčmy, v jej prítmí si dáš ešte jeden pohár
vína, rýchlo ho vleješ do seba, zaplatíš a za prísneho
pohľadu čašníka sa vytackáš von. Zrazu vidíš, ako
dvaja policajti odvádzajú potkaniara, ktorý tu zrej-
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me strašil prostitútky a ich zákazníkov. Zabavili mu
potkana i fľašu červeného, kabát a deravé topánky
mu zatiaľ nechali... Zatúžiš vyletieť z vlastnej kože
ako bezhmotná holubica, nečujne sa vzniesť vysoko
do kozmu a splynúť tam s ideou predmetu svojej naj-
silnejšej túžby, zabudnúť na seba samého i na celý
tento nedokonalý svet, pozrieť sa Večnému Duchu
priamo do tváre a spýtať sa ho, aké boli jeho pôvod-
né úmysly s človekom a s ľudskou schopnosťou mi-
lovať... Momentálne vieš však iba to, že zajtra zase
nasadneš na vlak a pocestuješ ešte ďalej na sever,
v nádeji, že ti to aspoň trochu schladí rozpálenú my-
seľ...

SEN. FRÉDERIQUE a ty. Čakáte na vlak kdesi na
predmestí, všetko naokolo je zahalené do hustého
smogu. Dívaš sa na profil jej záhadnej tváre, sekun-
dy ubiehajú, stojíte tu iba vy dvaja, žlto vydláždený
perón a nekonečné čiary koľajníc. Fréderique sa po-
zrie na teba, usmeje sa, ty sa usmeješ na ňu, načo ona
zrazu zmizne, akoby jej nikdy nebolo bývalo. Si upro-
stred širokého námestia, z neďalekej ulice počuť rev
rockovej hudby, dav ľudí sa dychtivo valí na ohláse-
ný koncert, uprostred neho Fréderique, márne sa usi-
luje kráčať opačným smerom, dav ju unáša ďalej
a ďalej od teba, chceš na ňu skríknuť, povzbudiť ju,
aby bojovala zo všetkých síl, hudba však znie čoraz
hlasnejšie, uvedomíš si, že aj tak by ťa nepočula... Čo
ak ju udupú na smrť? Čia to bude vina?... Stretávaš
ju na horskej cestičke, zastanete oproti sebe, pýtaš
sa jej, kade sa túlala po celý ten čas, čo si ju nevidel,
ona sa striedavo usmieva a mračí, nevraví však nič,
odrazu sa zvrtne a uteká dole kopcom, ostáva za ňou
iba kúdoľ prachu. Rozbehneš sa aj ty, ostávaš však
stáť na tom istom mieste, si stále pri tej istej breze,
jeden jej konár sa mení na hada a vlnivými pohybmi
sa dáva prenasledovať Fréderique. Nastáva noc, ty se-
díš s Fréderique v zle osvetlenej reštaurácii, usrká-
vate si z kávy, prosíš Fréderique, aby viac od teba ne-
odchádzala, že ty potrebuješ ju a ona teba, ona sa ti
zadíva do tváre nesmierne smutnými očami, akoby
chcela povedať, že je už neskoro, na všetko je už ne-
skoro, stretli ste sa v nesprávny čas, konštelácia
hviezd vášmu vzťahu nežičí. Pribehne k vám vy-
chudnutý čašník v ošúchanom bielom saku, fialový
motýlik má nasadený nakrivo, oznámi vám, že už za-
tvárajú, ty vstaneš a chystáš sa odísť, Fréderique však
ostáva sedieť, márne ju nabádaš, aby sa pohla a išla
s tebou, ona sa iba pozerá mimo teba, akoby fasci-
novaná nejakým prízrakom v kúte... Vidíš ju stáť na
obrovskej lúke, maľuje akýsi obraz, odzadu sa k nej
približuješ, je ako obyčajne v dlhom fialovom pláš-
ti, s malým drdolom vlasov na zátylku, položíš jej
ruku na plece, ona ďalej maľuje, obraz predstavuje
jasné, oranžové slnko, v ktorom je čierny otvor... „Fré-

derique,“ povieš trikrát s hrubým slovanským r, ona
sa obzrie až na tretíkrát,  jej tvár je zostarnutá há-
dam o sto rokov, nos i brada ostré ako u bosorky, pe-
ry hrubé a krvavé, zdesene od nej odstúpiš, načo sa
slnko na obraze premení na skrúteného hada s vy-
plazeným jazykom a jej štetec sa mení na meč, kto-
rým ona rozseká obraz na kusy. Ty sa zobúdzaš a ona
stojí v zlatisto vyšívanom župane vedľa postele
a usmieva sa, ty ju chceš chytiť za ruku, vtedy sa však
už naozaj zobudíš, v hotelovej izbe, sám ako peň,
s vyschnutým hrdlom, akoby si práve bol strávil šty-
ridsať dní na púšti...

A PO DLHÝCH, STRASTIPLNÝCH desaťročiach:
V podchode metra čakáš na vlak. Na striebristých
pohyblivých schodoch sa zhora k tebe blíži jej osa-
melá postava. Šuchotavým krokom sa dostane k te-
be a prísne sa na teba zahľadí. Pozdravíš ju kývnu-
tím hlavy, hráš sa na urazeného, lebo po toľké roky
nedávala o sebe vedieť. „Som mŕtva,“ povie ticho,
„dávno som už mŕtva. A ty jediný spomedzi živých
môžeš so mnou komunikovať.“ „To mi je cťou,“ vra-
víš a usiluješ sa tváriť ako džentlmen. „Prečo si mi
neprišiel na pohreb?“ pýta sa, „prečo si ma nechal sa-
mú v takej vážnej chvíli?“ „Nevedel som...“ „Čo si ne-
vedel?“ „Nevedel som, že si zomrela. Nevedel som, že
si mala pohreb.“ „Nevedel si... Ako je to možné? Na-
pĺňaš si hlavu množstvom všelijakého haraburdia,
a zásadné veci ti unikajú.“ „Bál som sa tvojho prí-
buzenstva,“ vravím, „mal som pocit, že ma nenávi-
dia.“ „Klameš,“ ona na to, „klameš, ako vždy. Veď si
ich ani nepoznal. Nevieš, ako vyzerajú. A okrem to-
ho...“ „A okrem toho...?“ „Okrem toho, ani oni ne-
boli na pohrebe. Mama, otec, ani brat... Nebol tam
nikto, iba jeden starý, tučný kňaz. Nebolo nikoho.“
„Nuž dobre,“ vravím, „neprišiel som iba z lenivosti.
A z ľahostajnosti.Tieto vlastnosti ma sprevádzajú po
celý život. Premrhal som všetky možnosti, aby som
žil naplno, všetok svoj talent, ak som nejaký mal. Ne-
stal som sa ani poriadnym tulákom, ako som kedy-
si chcel. Posledných štyridsať rokov som prečupel na
tom istom mieste...“. „Vidíš, vidíš, aký si,“ povie ona
a roztvorí  oči, ako keby ma nimi chcela spáliť. Roz-
trasú sa mi pery, hrdlo sa mi zovrie do prudkého
kŕča. „Čo by ti bola platná moja prítomnosť,“ vra-
vím chrapľavým hlasom, „veď si už aj tak bola
mŕtva...“ „Ako môžeš takto rozprávať? Či si naozaj
nevedel, že som ťa...“ Z pier sa jej vytráca všetka far-
ba, líca má čoraz vpadnutejšie. „Nie, nevedel som,“
vravím zmätene, „nevedel som, že ti na mne záleží...
A kde je tvoj hrob? Zájdem k nemu, aj keby to bolo
na kraji sveta.“ Jej tvár i postava postupne miznú,
strácajú sa v ťažkom podzemnom vzduchu. Ostáva
tam visieť iba jej ostrý, vyčítavý pohľad.



JUDr. JOZEF LETTRICH:
DEJINY NOVODOBÉHO 
SLOVENSKA
Vydala Nadácia Jozefa Lettricha v spolupráci 
s Múzeom SNP. Bez udania roku a miesta vy-
dania, 285 s. plus fotografická príloha. 
Vydanie pripravil Marek Syrný.

Bez štyroch mesiacov, takmer na deň po dvadsia-
tich rokoch opäť vychádzajú Lettrichove Dejiny no-
vodobého Slovenska. Vydanie knihy úprimne vítam, ale
môj príspevok nebude klasickou recenziou, lebo ako
sa hovorí, aj knihy majú svoje osudy. Chcel by som
ku knihe pridať zopár slov.

Na jar 1992 sme spoločne s Lettrichovou sestrou
Irenkou pozerali v predajni slovenských kníh v Do-
me slovenskej kultúry v Prahe rôzne knihy, aby sme
podľa ich úpravy uvážili, ktoré slovenské vydavateľ-
stvo by bolo vhodné na vydanie tejto knihy. Brati-
slavské vydavateľstvo ARCHA malo edíciu „Nezná-
me Slovensko“, v ktorej okrem iných vyšla kniha
histo rika Michala Barnovského „Na ceste k mono-
polu moci“, Ivana Kamenca „Po stopách tragédie“,
Františka Mikloška „Nebudete ich môcť rozvrátiť“
a „Politické strany na Slovensku 1960 – 1989“, kto-
rú pripravil kolektív autorov z Historického ústavu
SAV. Irenke sa tieto knihy svojou témou a grafickou
úpravou páčili a požiadala ma, aby som sa obrátil na
vydavateľa, ktorého som osobne poznal a dohovoril
podrobnosti. Martin Šimečka prijal tento návrh
s porozumením. Pri zháňaní finančných prostried-
kov na vydanie knihy sa obrátil na fond kultúry Pro
Slovakia. Na tento cieľ pripravili posudok Július Va-
novič a Ivan Kamenec. Šimečkovi sa podarilo získať
ešte podporu z National Endowment for Democra-
cy. Irenka, ktorá mala na knihu copyright, sa zriekla
tantiemov, ale podľa predpisu dostala symbolickú
sumu l dolár, a kniha vyšla. Vzhľadom na finančné
obmedzenia chýbali v knihe, na rozdiel od pôvodi-
ny, sprievodné dokumenty a fotografická príloha.
Vydavateľ vychádzal zo slovenského rukopisu Dr. Jo-
zefa Lettricha.

Viem, že pri príprave knihy chýbalo v rukopise nie-
koľko strán a na doplnenie použili odo mňa poži-
čanú anglickú knihu vydania z roku 1955, ktorú mi
v júli 1969 Dr. Lettrich venoval. Vydavateľ v roku

1993 v závere knihy napísal: Pri príprave vydania sme
urobili iba gramatické a štylistické úpravy a vypustili sme
len také časti, ktoré akoby išli mimo pôvodného zámeru
autora i mimo obsahu knihy. Väčšina citátov je preložená
z anglického originálu tejto knihy.

V anglickom vydaní History of modern Slovakia
je v závere knihy šesť strán, ktoré považujem za dô-
ležité, ale neviem, prečo neboli v slovenskom ruko-
pise, z ktorého sa vychádzalo vo vydaní v roku 1993,
a ktoré bolo asi použité aj pre terajšie vydanie.

Píše sa tam napríklad: Až bude Európa oslobodená
od komunizmu a boľševického imperializmu, Českoslo-
vensko bude chcieť vytvoriť čo najlepšie priateľské sused -
ské vzťahy so slobodným, zjednoteným a demokratickým
Nemeckom, lebo takéto vzťahy sú v národnom a politic-
kom záujme obidvoch krajín a v záujme konsolidácie eu-
rópskeho a svetového mieru. Lettrich ďalej uvádza aj svo-
je názory na vzťahy Slovákov, Čechov a Rusínov.
Kniha je zakončená slovami: Budúcnosť Slovákov je
s Čechmi v Československu. Toto je zmysel a odkaz Slová-
kov z minulosti.

Viem od Irenky, že bolo ešte jedno vydanie, ku kto-
rému úvod či doslov napísal Dr. Martin Kvetko, ale
nemal som ho nikdy v rukách. Pravdepodobne z to-
ho vychádzalo vydanie v roku 1993 a aj terajšie.

Ostanem vďačný Martinovi Šimečkovi, že knihu
pružne vydal v roku 1993. Aj môj doslov, vzhľadom
na to, že som prvé dva mesiace v roku 1993 bol v za-
hraničí, bol až za registrom. Kniha bola vo svojej do-
be najpredávanejšou slovenskou knihou v Prahe
a ani na Slovensku nezostala dlho na pultoch. Čo-
skoro sa hovorilo o druhom vydaní alebo dotlači, no
neviem, prečo sa od toho upustilo.

Na napísanie knihy Dr. Jozefa Lettricha pôvodne
motivovalo poznanie, ku ktorému dospel v exile, že
verejnosť na Západe nemá predstavu o tom, čo sa
v skutočnosti udialo na Slovensku počas Slovenské-
ho štátu, čo predchádzalo osamostatneniu Sloven -
ska v marci 1939, aký bol postoj slovenského ľudu
k mníchovským a pomníchovským udalostiam, čo
to bol slovenský autonomizmus a slovenský separa-
tizmus. Tým menej, aby som použil jeho slová, sa vie,
kto sú Slováci, aká je ich minulosť, ich vzťah k Če-
chom, k Československu, a ako sa dívajú na svoju po-
litickú a národnú budúcnosť. Str. 24.

Lettrich rozdelil knihu na štyri časti, z ktorých
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každá mala svoje podkapitoly. Prvá časť sa venovala
histórii Slovákov, druhá autonomizmom, separa-
tizmom a totalite, tretia časť Slovenskému štátu
a štvrtá odboju, zápasu o demokraciu a v závere od-
boju proti komunistickej nadvláde.

Kniha, ktorá vyšla v nakladateľstve Frederic Pae-
ger, New York v roku 1955, vyvolala pozornosť v an-
glosaskom svete, ale aj medzi československými exu-
lantmi. Materiál z ohlasov na vydanie knihy je
uložený v Lettrichovom fonde v Archíve literatúry
a umenia v Martine.

V lete 1969 mi v jednom liste Dr. Lettrich napísal,
že uvažuje o prepracovaní knihy. Bol si vedomý nie-
len určitých pripomienok, ktoré ku knihe dostal, ale
aj skutočnosti, že medzitým vyšla veľmi dôležitá do-
kumentácia o Slovenskom národnom povstaní, kto-
rú zostavil Vilém Prečan a ktorá prinášala materiá-
ly, ktoré Lettrich v dobe písania knihy nemohol
poznať.

Vo svojom liste sa však nezmieňoval, v akom sme-
re chce prepracovať svoju knihu.

Išlo o to, že aj v kapitolách, v ktorých osobne hral
významnú úlohu, nepísal spomienkovo, ale písal
o sebe v tretej osobe. Náhla smrť 29. novembra 1969
v predvečer zasadania Stálej konferencie slovenských
demokratických exulantov v New Yorku mu v tom-
to úmysle zabránila.

Terajšie vydanie je uvedené rozsiahlou štúdiou „Ži-
votné osudy a politický profil Jozefa Lettricha“ od Marka
Syrného, ktorý je vo svojej generácii najlepším znal-
com nielen histórie Demokratickej strany, ale aj osu-
dov jej predstaviteľov.

Nebudem opakovať Syrného hodnotenia, s kto-
rými sa zhodujem, len by som chcel poznamenať, že
stále nie je dostatočne spracované tretie obdobie Let-
trichových aktivít. Prvé obdobie od detstva, štúdiá
až po vstup do verejného života, druhé obdobie – od-
boj v rokoch druhej svetovej vojny a činnosť v rokoch
1945 – 1948, keď zaujímal postavenie jedného z naj-
významnejších politikov Slovenska a Českosloven-
skej republiky – je už dostatočne ref lektované his-
torikmi, ale tretie obdobie, exil, činnosť v Rade
slobodného Československa, v Stálej konferencii slo-
venských demokratických exulantov vyžaduje ďalší
záujem historikov. Jozef Lettrich prednášal na via-
cerých amerických univerzitách, publikoval v rôz-
nych časopisoch, hovoril v rozhlasovej stanici Slo-
bodná Európa. Pracoval v rôznych organizáciách
združujúcich stredo- juho a východoeurópskych exu-
lantov. V roku 1968 sa stal predsedom Zhromaž -
denia európskych podmanených národov ACEAN
a v tejto funkcii podnikol v máji 1969 cestu do Eu-
rópy. Svoje pohľady na integračné snahy v Európe
predniesol v Rade Európy v Štrasburgu v máji 1969.

Nové vydanie knihy má svoje oprávnenie, a nie je
to len pietny čin. Aj keď, ako je uvedené – s. 20-21 –
„snahou vydavateľa tejto reedície však bolo plne zachovať
pôvodnú verziu rukopisu, aby tak kniha nebola iba oby-
čajným pokusom o syntézu novodobých slovenských dejín,

ale aby ostala dôležitým dokumentom doby“, je škoda,
že sa nevyužila príležitosť a pod čiarou sa neopravi-
li niektoré vecné chyby, ktoré boli už vo vydaní v ro-
ku 1993. Nemecko vyhlásilo vojnu Spojeným štátom
11. decembra 1941 a nie 11. septembra – s. 156, Cor-
dell Hull bol štátnym tajomníkom alebo po našom
ministrom zahraničných vecí USA, ale nie predse-
dom vlády. V USA je prezidentský systém, ktorý
funkciu predsedu vlády nepozná, na s. 157 a pod.

Takisto ako sa v podobných prácach robí, pod čia-
rou opraviť niektoré tvrdenia, ktoré sú v rozpore so
skutočnosťami, alebo ktoré odrážali subjektívny ná-
zor autora. Narážam na Lettrichove hodnotenie vzťa-
hu Šrobár – Hlinka, s. 78-79 a pod.

Za najvážnejší nedostatok terajšieho vydania po-
važujem chýbajúci register, ktorý bol vo vydaní z ro-
ku 1993, lebo dnes sa práca takého charakteru bez
registra neobíde. Práve tak sa neobjavuje zoznam po-
užitej literatúry, ktorý bol vo vydaní z roku 1993.

Kniha iste zaujme aj laických čitateľov, ktorí chcú
poznať názor na niektoré obdobia našich dejín z pe-
ra významného politika, ktorý svojou celoživotnou
aktivitou reprezentoval významný smer slovenskej
demokratickej politickej minulosti.

V tejto súvislosti by som chcel upozorniť, že by
bolo dôležité, aby na Slovensku vyšiel prvý z tzv. to-
rontských zborníkov. Zborník Úvah a osobných spo-
mienok o slovenskom národnom povstaní, ktorý vyšiel
v roku 1975 a obsahuje aj štúdie Jozefa Lettricha.

Často si kladiem otázku, prečo je to len časopis
Tvorba, ktorá pravidelne venuje pozornosť sloven-
ským demokratom a knihám o nich. Tohoročná spo-
mienka k storočnici Martina Kvetka a článok k sto-
ročnici Jána Škodáčka mi pripomenuli, že ani
Lettrich, Ursíny, Kvetko, Karvaš, Zaťko či ďalší z vý-
znamných demokratov nemajú svoje monografie.
Nie sú spracované ich osudy, vydané ich korešpon-
dencie a ďalšie písomnosti. Pričom to bola skvelá
 generácia, ktorá vyštudovala za prvej republiky, ma-
la zahraničné vzdelanie, zúčastnila sa odboja, zápa-
su o udržanie demokracie. Mnohí z nich, ktorí osta-
li po februárovom prevrate vo vlasti, prešli žalármi
a v exile často trpkými bojmi a neporozumením.

VOJTECH ČELKO

Na doplnenie poznania Jozefa Lettricha publikujeme je-
ho korešpondenciu s Kolomanom Sokolom (12. 12. 1902
Liptovský Mikuláš – 13. 1. 2003 Bryn Mawr USA), kto-
rá sa viaže k príprave obálky na anglické vydanie knihy
History of modern Slovakia.

Koloman Sokol bol jeden z najvýznamnejších sloven-
ských umelcov. Študoval u Eugena Króna a Gustáva Mal-
lého. Po skončení štúdia zložil skúšky na Akadémii vý-
tvarného umenia v Prahe. Počas šiestich rokov štúdia
úspešne prezentoval svoje diela na viacerých domácich, ale
i zahraničných výstavách. Bol na študijnom pobyte v Pa-
ríži u F. Kupku. Roku 1937 odišiel na pozvanie mexické-

30 4 n 2012



ho ministerstva kultúry a výchovy vyučovať grafické tech-
niky na Escuela de las Artes del Libro a na Universidad
National de Mexico. V roku 1942 odišiel do Spojených štá-
tov. Po vojne sa vrátil na Slovensko. V rokoch 1946 – 1947
pedagogicky pôsobil v oddelení kreslenia a maľovania SVŠT
a na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Rôzne prekáž-
ky a nepochopenia, s ktorými sa v Bratislave stretol, ho pri-
mäli k návratu do USA. Výtvarný prínos Kolomana So-
kola presahuje hranice Slovenska a vo svetovom umení žiari
ako jeho neodmysliteľná súčasť.

Korešpondencia, ktorá obsahuje viac listov, je svedec-
tvom o úcte a priateľstve medzi týmito dvomi významný-
mi osobnosťami a je uložená v Archíve literatúry a umenia
Slovenskej národnej knižnice v Martine, v Lettrichovom
fonde. (Sokolove listy sú písané rukou, Lettrichove na pí-
sacom stroji.)

List Kolomana Sokola Dr. Jozefovi Lettrichovi:

Drahý pán Predseda Haverford 20. 1. 1955
Ponáhľal som sa, aby ste to do soboty mali – tak

ako Maťo* zatelefonoval. Škoda, že som nemal tro-
chu viacej času pohrať sa s tým.

Text, t.j. názov knihy „HISTORY OF MODERN
SLOVAKIA“ sa môže reprodukčne použiť tak ako je
(je to dosť presne nakreslené), ale tie písmená men-
šie ako „Jozef Lettrich F. A. Praeger – New York“.
A chrbát knihy by som radil vysadiť. Pre moje oči sú
to už pridrobné litierky a nie sú presné. Linky na ná-
vrhu poznačené by som radil farebné (ja som ich na-
značil modrou) a písmená čiernou farbou by radil –
pravda, je to na Vás čo si vyberiete – možnosti meniť
farby na tomto type návrhu je jednoduché.

Je radné (veľmi dôležité!), aby pred definitívnym
tisknutím sa dozeralo, či tiskári to dobre robia. Bez
dozoru mnoho x je veľké sklamanie.

Váš návrh pán Predseda sa mi páči a tiež sa mi pá-
či, že ste si to sami navrhli. Teším sa už na tú knihu
veľmi!

V súvislosti s obálkou moje meno prosím nepou-
žívajte – zdá sa mi, že s mojimi najdrahšími v kraji je
zle.

Vašej knihe pán Predseda, prajem mnoho zdaru!
Ja a moja rodina veľmi srdečne si Vás pozdravuje-

me
A som Vám oddaný v úcte.

K. Sokol
P.S.
Prosím napíšte mi láskavo či tak ako som to uro-

bil bolo O. K.
Myslím, že všetky písmená – veľké i malé by boli

najlepšie vysádzané. Tiskári majú všetky druhy pís-
men a iste aj túto kombináciu pre Vašu obálku by
mali.

List Dr. Jozefa Lettricha Kolomanovi Sokolovi:

Drahý Majstre, 22. januára 1955
Dovoľte, aby som Vám čo najsrdečnejšie poďako-

val za Vaše promptné vybavenie návrhu obálky na
moju knihu. Je skutočne zdokonalený.

Žiaľbohu medzičasom dostal som od nakladate-
ľa list v ktorom mi oznamuje, že obálka môže byť len
jednofarebná. V dôsledku toho musím trikolóru vy-
nechať. Navrhujem mu, aby Váš návrh použil v tom
smere že by boli biele tituly na bledomodrom pod-
klade. To sa mi zdá najvýraznejším riešením jedno-
farebnej obálky. Uvidím, že sa vec podarí.

Budem šťastným, keď sa mi podarí nájsť cestu,
ako sa Vám odvďačiť za Vašu láskavosť.

Úprimne Váš
Dr. Lettrich

* Maťo – Dr. Matej Josko (1907 Liptovský Mikuláš – 1969 Wa -
shington), Povereník f inancií 1945 -1948, účastník Vianočnej
dohody, po roku 1948 v exile. Jeho manželka Hana, sestra Já-
na Ursínyho. Priatelia Kolomana Sokola.
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R E C E N Z I E

KÁZNE 
DANIELA VESELÉHO

DANIEL VESELÝ: 
Výber z kázní
Zostavila 
Zuzana Váľovská
Vydal: Evanjelický a.v. cirkevný
zbor Švábovce: september 2005

Na poslednom stretnutí farárov
nášho seniorátu nám naša nová kon-

seniorka ponúkla na predaj tenkú
brožúrku, ktorá obsahuje výber dvad-
siatich piatich kázní dnes už nebo-
hého evanjelického farára Daniela Ve-
selého, ktorý v rokoch 1967 – 1991
pôsobil ako kňaz vo Švábovciach. Od
roku 1991 bol spirituálom v teolo-
gickom domove a neskôr, až do smrti,
docentom na katedre cirkevných de-
jín EBF UK. Tieto jeho kázne vydal CZ
Švábovce ešte v roku 2005. Urobili tak
jeho cirkevníci, ktorí sa stretávali na

službách Božích pod jeho kazateľ-
ňou, a urobili tak preto, aby si za-
chovali spomienku na kazateľa, kto-
rého radi počúvali. Pravdepodobne
z tohto dôvodu sa tento „Výber z káz-
ní“ doteraz nedostal do širšieho po-
vedomia evanjelickej verejnosti.

Mal som možnosť v poslednom
období držať v rukách zbierku kázní
od farára a biskupa Samuela Zocha,
ktorá obsahuje jeden ročník jeho káz-
ní z rokov 1910 – 1920 a takisto mám



k dispozícií okolo 400 kázní pôsobi-
vého rétora, evanjelického farára Jú-
liusa Cibulku, pravdepodobne z ro-
kov 1935 – 1970. „Výber z kázní“
Daniela Veselého je z rokov 1974 –
1978. Je veľmi zaujímavé porovnať tý-
chto troch vynikajúcich evanjelických
kazateľov, ktorí pôsobili v rôznych ob-
dobiach dvadsiateho storočia. Celé to-
to storočie bolo plné zvratov a zmien,
ktoré nezmazateľné formovali kona-
nie a myslenie našich kazateľov a nú-
tilo ich ref lektovať konkrétne dejin-
né situácie, v ktorých žil. No na druhej
strane môžeme v ich kázňach vidieť
aj jednoznačnú neprerušenú kaza-
teľskú líniu evanjelických farárov, kto-
rých formovali dve veci: Ich jedno -
značné konfesionálne vyhranenie
a láska k zverenému „stádu Božieho
ľudu“, ktorému hlásali Slovo Božie.

Je ťažké od stola posúdiť, ktoré ob-
dobie z týchto troch bolo najťažšie,
ale isté je, že doba „husákovskej nor-
malizácie“, z ktorej pochádza „Výber
z kázní“ od D. Veselého, bola „biafrou
ducha“. Dobou prázdnoty, stagnácie
a nehybnosti, akých bolo iba veľmi
málo v našich dejinách.

Dnes vieme, že aj osobne to pre Da-
niela Veselého bola mimoriadne ťaž-
ká doba, lebo ŠtB-áci naňho ako bý-
valého väzňa vôbec nezabudli. Práve
v tejto dobe ho v roku 1973 pod hroz-
bou opätovného návratu do väzenia
a zamedzenia prístupu k štúdiu jeho
štyroch dcér, donútili podpísať závä-
zok k spolupráci. Muselo to byť ne-
smierne ťažké. Pre človeka slobod -
ného a nezávislého ducha akým
nepochybne bol Daniel Veselý, bolo
potupné a ponižujúce pristúpiť na tie-
to podmienky. Z eštebáckych zázna-
mov však vyplýva, že po pár rokoch sa
ŠtB-áci tejto spolupráce vzdali, lebo
pochopili, že nikdy nebudú mať is-
totu, či informácie, ktoré im dodáva
Daniel Veselý, sú pravdivé a či vôbec
majú nejakú hodnotu. Bolo pre nich
oveľa výhodnejšie spolupracovať
s ľuďmi, ktorí tak urobili z kariérnych
dôvodov a ktorí, ako vyplýva zo správ,
ktoré podávali, nemali prakticky ni-
jaké škrupule udávať svojich veriacich
a priateľov.

Práve jeho kázne sú presvedčivým
dôkazom, že nemal v úmysle prispô-
sobiť sa atmosfére, ktorá vládla v Čes-
ko-Slovensku po okupácii vojskami
Varšavského paktu. Aj keď niet v je-
ho kázňach narážky na dobové dianie,
vo svojich kázňach nekompromisne
a najmä vedome hájil konfesionálne
luteránske stanovisko, ktoré bolo
 alfou a omegou jeho životného po-
stoja. V jednej svojej kázni toto svoje
stanovisko vyjadril nasledujúcim vy-

znaním: Viera vždy, aj keď je v srdci skry-
tá, má aj viditeľne široký spoločenský do-
sah a zmysel. Pravé náboženstvo – to nie
je iba mystika, útek do seba samého, vy-
žívanie sa v predstavách dokonalosti. Ná-
boženstvo je prejav života v milosrdenstve
a obetavosti.

Dnes si už neuvedomujeme, aké
náročné bolo povedať vlastným cir-
kevníkom, aby nerezignovali na ve-
rejne dianie, aby sa podľa možnosti
zaujímali o spoločenský život a po-
máhali ho v rámci svojich možnosti
zveľaďovať. Samozrejme nešlo tu
o tzv. „socialistickú angažovanosť“,
ktorú mohutne propagovali vtedajšie
úradné masmédiá a v ktorých vykre-
sľovali robotníkov z tovární či dojič-
ky z roľníckych družstiev ako obeta-
vých budovateľov novej socialistickej
spoločnosti. Išlo o angažovanosť ko-
nanú nenápadne a v tichosti. Anga-
žovanosť v „maličkostiach,“ ktoré si
však vyžadovali mať silného ducha.
Lebo povedať niekomu, „nekradnem
lebo som evanjelik,“ „nepodvádzam
svoju ženu, lebo je to proti Božím pri-
kázaniam,“ alebo „pomôžem ti, lebo
si môj blížny a môj Pán to odo mňa
očakáva.“ Také niečo nedokázal uro-
biť hocikto. Takáto angažovanosť bo-
la tŕňom v oku vtedajších mocipánov.
Tí mali skúsenosť, že veriaci ľudia čas-
to výrazne ovplyvňovali činnosť
 základných organizácií, rôznych zá-
ujmových krúžkov a združení, a do-
kázali to práve svojím kresťanským
prístupom k životu. Takýchto ľudí
ŠtB-áci sledovali a viedli si o nich pod-
robne záznamy. Avšak ani samotná
evanjelická cirkev a jej vedenie ne-
chcelo, aby sa jej členovia aktívne za-
pájali do spoločenského života. Jed-
nak sa báli hrozby sekularizácie a na
druhej strane sa báli kritiky zo stra-
ny štátnych úradov, ktoré ich mohli
pripraviť o ich výnosné cirkevné ob-
ročia. Preto aj keď sa to v tej dobe ja-
vilo ináč, v podstate aj vedeniu evan-
jelickej cirkvi aj štátnym úradom
vyhovovalo, keď sa veriaci ľudia, kto-
rí chceli byť spoločenskí aktívni, or-
ganizovali v rôznych krúžkoch, v kto-
rých pestovali osobnú zbožnosť
a hlásali pasívny vzťah k verejnému ži-
votu. Činnosť týchto krúžkov síce nie-
kedy unikala bdelému oku ŠtB a ob-
čas dráždila vedúcich predstaviteľov
cirkvi, ale vďaka ich celkovému du-
chovnému zameraniu ani jednej stra-
ne v konečnom dôsledku ich činnosť
neprekážala.

Daniel Veselý aj iní farári z jeho ge-
nerácie si toto nebezpečenstvo stra-
ty záujmu veriacich ľudí niesť zod-
povednosť za duchovný, spoločenský,
kultúrny a sociálny rozvoj slovenské-

ho národa a evanjelickej cirkvi uve-
domovali, preto vo svojich kázňach
kriesili „ducha angažovanosti za veci
verejné“, ktorý bol tak typický pre
evanjelickú cirkev v minulosti.

Ak má čitateľ „Výberu z kázní“ tie-
to dobové reálie na zreteli, potom sa
mu kázne Daniela Veselého „priho-
voria“ v celej ich hĺbke. Objaví v nich
slová starostlivého duchovného pas -
tiera, ktorý napriek tlaku, ktorému
bol v súkromnom živote vystavený,
nezradil svoju úlohu kazateľa Slova
Božieho. Zvestoval svojim cirkevní-
kom „čisté Slovo Božie“. Ako bol on
sám presvedčený až do „špiku svojich
kostí“, v jedinej správnej podobe.
V podobe, ako ho svetu v 16. storočí
predstavila „luteránska reformácia.“

Možno konštatovať, že ľudia ako
Daniel Veselý, ale aj Michal Hudák,
Pavel Proksa, Daniel Kolény a ešte nie-
koľko ďalších príslušníkov ich gene-
rácie, patria nateraz k posledným
 dôsledným hlásateľom prísnej lute-
ránskej ortodoxie a konfesionálnej vy-
hranenosti. Akoby smer, ktorý tu bol
v každej generácii od nástupu refor-
mácie v 16. storočí a ktorý reprezen-
tovali v jednotlivých generáciách ta-
ké vynikajúce osobnosti evanjelickej
cirkvi, ako Eliáš Láni, Joachim Kalin-
ka, Daniel Krman, Daniel Sinapius-
Horčička, Jozef Miloslav Hurban, Jur
Janoška, Július Cibulka (aby som spo-
menul len niektorých), po odchode
Daniela Veselého už nemal v mladších
generáciách kto reprezentovať. Smer,
ktorý sa síce vyznačoval jednoznač-
nou konfesionálnou vyhranenosťou
a nekompromisným postojom k iným
duchovným prúdom, ale ku ktorému
sa hlásili aj vysoko vzdelaní a erudo-
vaní odborníci, ktorí na druhej stra-
ne mali dosť široké srdce a dostatoč-
ný rozhľad, aby vedeli, že právo na
život tu majú aj „iné“ Božie deti. To-
to smerovanie ich priviedlo k tomu,
že neochvejne verili, že inoveriacim
ako aj svetu najlepšie pomôžu, keď
budú spoznávať a milovať pravdu,
ktorú z Božej milosti mohli spoznať
naši reformátori v Písme Svätom.

Práve pre svoju konfesionálnu vy-
hranenosť nebol a ani dnes nie je Da-
niel Veselý vždy pozitívne prijímaný,
a to dokonca ani vo vlastnej cirkvi. Nie
každému konvenuje jeho viera. Avšak
v každom prípade jeho životné osudy,
teologická erudovanosť a detailná zna-
losť domácich cirkevných dejín môžu
poctivého kresťana–evanjelika priviesť
k tomu, aby sa aspoň prostredníctvom
tohto „Výberu z kázní“ oboznámil so
skutočným svetom luteránskej orto-
doxie. Keď pre nič iné, tak preto, že
toto poznanie mu umožní pochopiť
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myslenie ľudí, ktorí sa k luteránskej or-
todoxii hlásili  a ktorí zásadným spô-
sobom ovplyvnili život evanjelickej
cirkvi a slovenského národa. Veď prá-
ve táto viera im pomohla, aby bez ohľa-
du na prekážky, ktoré sa im stavali do
cesty, alebo dokonca napriek týmto
prekážkam, vykonali tak veľa pre svo-
ju cirkev a národ.

Preto aj keď od vydania „Výberu
z kázní“ doc. ThDr. Daniela Veselé-
ho už uplynulo sedem rokov, môžem
vrelo odporúčať každému, aby si kú-
pil túto tenkú knižku a začítal sa do
kázní, ktoré aj po štyridsiatich rokoch
môžu obohatiť každého, kto po nich
siahne.

MICHAL ZAJDEN

PUBLIKÁCIE SPOLKU
MARTINA RÁZUSA

JÁN JURÁŠ – JAROSLAVA
ROGUĽOVÁ A KOL.:
Sláva šľachetným II
Spolok Martina Rázusa v spolu-
práci s Tranoscius, a. s., Liptov-
ský Mikuláš 2012

JÁN JURÁŠ:
Sláva šľachetným II – 1888
Spolok Martina Rázusa 
v spolupráci s Tranoscius, a. s.,
Liptovský Mikuláš 2012

Mimoriadne agilný Spolok Mar-
tina Rázusa ani rokmi nestráca na ak-
tivite. Skôr naopak. Je to najmä zá-
sluha jeho prvého (dnes čestného)
predsedu Ing. Jána Juráša. Nechcem
vymenúvať bohatú škálu aktivít Spol-
ku, len pripomínam, že dlhodobo or-
ganizuje i Letokruh Martina Rázusa,
 zameraný nielen na kultúrne, ale
i vzdelávacie a športové podujatia, ve-
nované pripomenutiu života a diela
Martina Rázusa. Výsledkom činnos-
ti Spolku je i postavenie pomníka
Martina Rázusa v Liptovskom Miku-
láši a tiež chystaný pomník na Rázu-
sovom nábreží v Bratislave (zhodou
okolností približne na mieste, kde Rá-
zus ako poslucháč teológie aj fyzic-
ky odolal agresívnym šovinistickým
útokom rozvášnených maďarských
jurátov).

Už v začiatkoch svojej existencie
Spolok počítal aj s vydávaním litera-
túry a dokumentov o Rázusovi. Sved-
čí o tom Zborník Martina Rázusa 1, vy-
daný ešte v roku 2003. Ukázalo sa
však, že autorov schopných periodic-
ky pripravovať takéto špecializované
odborné príspevky o Rázusovi je u nás
mizivo málo. O to úspešnejšie boli dve

vedecké podujatia, ktoré sa pod kuz-
mányovským názvom Sláva šľachetným
a Sláva šľachetným II – 1888 konali
v septembri 2010 a opäť v septembri
2012 v Liptovskom Mikuláši.

Prvé z podujatí bolo venované
„trojhviezdiu“ Björnson, Seton-Wat-
son a Jur Janoška, druhé výlučne do-
mácemu „štvorhviezdiu“: Martin Rá-
zus, Ľudovít Šenšel, Samuel Osuský
a Pavol Neckár.

Nie je častým zjavom, aby sa v tom
istom roku narodila až štvorica vý-
znamných osobností, ktoré výrazným
spôsobom zasiahli do nášho kultúr-
neho, cirkevného, politického a vôbec
národného života. Všetci štyria boli
nielen teológmi a osobnými priateľ-
mi, ale vyznávali v zásade podobné
etické postoje a stanoviská.

Príspevky z oboch vedeckých po-
dujatí Spolok Martina Rázusa sprí-
stupnil aj v knižnej podobe. Zborník
Sláva šľachetným II nie je jediným zväz-
kom z vedeckej konferencie venovanej
vyššie uvedenej štvorici. Akýmsi jeho
doplnkom je zväzok nazvaný Misce-
lanea. Zahrnuté je v ňom všetko, čo
sa viac či menej vedeckého podujatia
dotýkalo, od dávnejších, program
konferencie dopĺňajúcich „fragmen-
tov k téme“ (Ľudovít Šenšel – predsta-
viteľ Tranoscia v dejinách slovenskej kniž-
nej kultúry od Miloša Kovačku, cez
spomienkovú stať Petra Pavla Uhrí-
ka Trasa inšpiratívnych návratov – Sa-
muel Štefan Osuský a rodná Brezová, či
scenár „hudobno-slovnej kompozí-
cie“ Šľachetný štvorlístok od Petra Vrlí-
ka. Súčasťou zborníka Miscelanea je
i scenár „slávnostných spomienko-
vých služieb Božích“ od kazateľa Vla-
dimíra Ferenčíka (súčasného predse-
du Spolku).

Vlastný zborník Sláva šľachetným II
je rozdelený na dva samostatné, na-
vzájom sa dopĺňajúce tematické okru-
hy: Cirkev a politika a Cirkevní činitelia,
politika a vzdelanosť. Ako v úvode uvá-
dzajú zostavovatelia, zborník má byť
„tematickým historickým prierezom
modernými slovenskými dejinami“.

Úvodnou štúdiou Pomer medzi štát-
nou mocou a slovenskou evanjelickou cirk-
vou a. v. v Slovenskom štáte v rokoch 1938
až 1944 prispel do zborníka Michal
Zajden. Hoci si uvedomoval úskalia
svojej práce (veľmi široká, zatiaľ len
sporadicky spracovaná téma), podá-
va názorný obraz vtedajšieho hlbo-
ko nerovnoprávneho postavenia evan-
jelickej cirkvi v režime Slovenského
štátu. Najväčšiu „zásluhu“ mal na
tom predseda vlády V. Tuka, ktorý si
osoboval práva odvolávať evanjelic-
kých biskupov, dosadzovať na ich
miesta ním vybrané osoby, či nezara-

diť Evanjelickú bohosloveckú fakul-
tu do rámca Slovenskej univerzity.
Došlo i k dvojnásobnému zastaveniu
Cirkevných listov (spolu približne na
dva a štvrť roka) a podobne.

Postupné podriaďovanie sloven-
skej evanjelickej cirkvi komunistickej
totalite si (na základe archívnych vý-
skumov) všíma vedecký pracovník
Historického ústavu SAV Jan Pešek.
Koho zaujíma situácia a postavenie
slovenskej evanjelickej cirkvi v čase po-
sledných dvoch totalít, nemal by pre-
pásť príležitosť pozorne si prečítať
obidve spomínané štúdie.

Pretože všetci štyria publikáciou
sprístupňovaní oslávenci boli študijne
a životne spätí so slovenskou evanje-
lickou cirkvou a. v., v jednotlivých štú-
diách sa ich autori venujú i tomuto
problému. Milena Sokolová napríklad
(Martin Rázus a otázka politickej anga-
žovanosti evanjelickej cirkvi a. v. na Slo-
vensku v medzivojnovom období) ukazu-
je, v akej ťažkej situácii bol Rázus aj
vo vlastnej cirkvi so snahou „čoraz na-
liehavejšie presadzovať spätosť cirkev-
ných a národných záujmov“.

Dôležitou témou Martin Rázus
a evanjelickí kňazi v agrárnej strane sa
zaoberá Matej Hanula. Napriek jej
prínosu nemôžem sa zdržať dvoch
čiastkových pripomienok. Neviem, do
akej miery sú dôsledkom súčasného
slovenského generačného presvedče-
nia mladších, že nič z toho, čo vznik-
lo „pred nami“ nestojí za ich pozor-
nosť, alebo či je to neznalosť bez tejto
dobovej „konotácie“. V každom prí-
pade si však myslím, že ak o osobnos -
ti, ktorá má byť predmetom vedeckej
štúdie, existuje zatiaľ iba jediná (dvoj -
zväzková) monografia, nemala by au-
torovej pozornosti uniknúť. Keby ju
poznal, najmä kapitolu Od panegyrika
prevratu k jeho epigramatikovi a rušite-
ľovi povojnových ilúzií, nemohol by na-
písať, že po vzniku československého
štátu Rázus sa „ešte politicky nean-
gažoval“. Nik zo slovenských ľudí ne-
prežíval tak dramaticky tragiku bez-
prostredne poprevratového verejného
a politického života na Slovensku ako
práve Rázus. On, ktorý svoju proti-
vojnovú angažovanosť a koniec voj-
ny neodlučiteľne spájal so zrodom
nového, „pravého“ človeka, v ktorom
„sebca hlas naveky znemie“, takmer
od začiatku stretával sa so všetkými
formami hrabivosti, prospechárstva a
karierizmu. Už z polovice decembra
1918 (najmä ako reakciu na konflikt
Šrobára a Hlinku), vznikol napríklad
jeho epigram Memento:

– Prasce moje, moje prasuliatka,
keď už svitla doba nová,
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upovážte môjho slova:
nehryzte sa, nestrkajte
všetky nôžky do válova!

Rázus bol po celý život orientova-
ný celospoločensky. Národný kolek-
tív a jeho spoločenské vrstvy boli vždy
v centre jeho záujmu a tvorili inte-
grálnu súčasť jeho životnej drámy.
Prežíval ju o to intenzívnejšie, že si
spočiatku uložil prísny zákaz pria-
mejšej kritiky poprevratového slo-
venského smerovania. Dokonca aj vo
svojej básnickej tvorbe. Obával sa, aby
jeho dobre mienenú kritiku nezneu-
žili nepriatelia slovenskej veci. Z toho
dôvodu sa spočiatku zdráhal politic-
ky sa verejne angažovať. Stalo sa tak
až potom, keď sa presvedčil, že jeho
verejné mlčanie iba umožňuje neha-
tené bujnenie antisociálnej a antislo-
venskej politiky.

Neznalosť mojej rázusovskej mo-
nografie, tentoraz druhého zväzku
(Martin Rázus – osobnosť a dielo II) sa
autorovi štúdie vypomstila pri mo-
rálnej kreatúre a škandalistovi Dimit -
rijevičovi. Hanula o ňom nič pod-
statné nevie, preto sa o ňom vyjadruje
neutrálne („spor s pamfletistom Di-
mitrijevičom“). Odkazuje síce na Ju-
ríčka (Martin Rázus – básnik a politika,
Bratislava 1993), ale ani Juríček vte-
dy o ňom ešte nestihol veľa zistiť. Mo-
ja monografia o Rázusovi ostala mi-
mo Hanulovej pozornosti. Napriek
tomu, že som v nej tejto kreatúre a de-
nunciantovi venoval celú kapitolu (Di-
mitrijevičiáda).

Nepresné je aj autorovo záverečné
konštatovanie o rozčarovaní „národ-
niarov z neplnenia sľubov o počte par-
lamentných kresiel ľudákmi“. Nešlo
totiž len o sľuby, ale doslova o písom-
nú dohodu, podpísanú v Ružomberku
16. apríla 1935 (píšem o tom takisto
v druhom zväzku monografie).

Zorientovanosť v rázusovskej prob -
lematike (prinajmenšom pokiaľ ide
o jeho politickú a verejnú činnosť) vo
svojej štúdii najvýdatnejšie potvrdila
Jaroslava Roguľová (Zvolenský manifest
v politickej činnosti Martina Rázusa). Za
pozoruhodné považujem aj jej kon-
štatovanie: „Z politicko-ideologické-
ho hľadiska medzivojnovú SNS ne-
možno považovať za konfesionálnu
stranu. Jej ideou a programovou zá-
sadou bola všenárodnosť, čo zname-
nalo obhajovanie záujmov nielen všet-
kých stavov a vrstiev národa, ale aj jeho
konfesií. Rázus hlásal myšlienku, že
národná jednota bola nadradená nad
konfesionálnu rozdrobenosť a mala sa
realizovať aj prekonaním nábožen -
ských rozporov medzi katolíkmi
a evanjelikmi“. O tom skutočne exis -

tuje viacero Rázusových vyjadrení.
V širšej kultúrnej verejnosti je má-

lo známou skutočnosťou, že niekto-
rým katolíckym intelektuálom vý-
razne klerikálna podstata Hlinkovej
slovenskej ľudovej strany prekážala.
Katolícky kňaz Anton Kompánek
(okrem iného dlhoročný hlavný a zod-
povedný redaktor Národných novín)
podstatný rozdiel medzi národnou
a ľudovou stranou vyjadril slovami, že
„ľudová strana chce klerikálnu auto-
nómiu a my národnú autonómiu“.
Zrejme z podobného dôvodu nielen
jednoduchým členom, ale aj členom
užšieho výkonného výboru Sloven-
skej národnej strany bol i Jozef Cíger
Hronský (zvolený na valnom zhro-
maždení 5. februára 1933).

Roguľová sa v štúdii nesústreďuje
iba na problematiku samotného Zvo-
lenského manifestu, ale chápe ho v šir-
šom zmysle: skutočne v kontexte ce-
lej Rázusovej politickej činnosti.

Zástojom Ľudovíta Šenšela v cirkevno-
politickom živote sa v rovnomennej štú-
dii zaoberá historik Peter Zelenák.
 Vychádza zo skutočnosti, že „refor-
mačné hnutie od svojho vzniku –
a v 19. storočí zvlášť – spájalo svoju
existenciu s národnou pospolitos-
ťou“, čo „znamenalo angažovanosť vo
veciach verejných“. Hoci Šenšel – naj-
mä spočiatku – nemal rád, keď naj-
vyšší cirkevní hodnostári (biskupi
Zoch a Janoška) kandidovali do par-
lamentu, bola to najmä SNS, ktorá
najviac „vyhovovala jeho názorovej
orientácii“. Za ňu sa stal neskôr i po-
slancom v Krajinskom zastupiteľstve,
po druhej svetovej vojne poslancom
SNR a Národného zhromaždenia (za
Demokratickú stranu).

Hoci z čias pripravovania Zvolen-
ského manifestu autor štúdie nezazna-
menáva nijaké Šenšelovo vyjadrenie,
z toho, čo uvádza ďalej, jednoznačne
vyplýva, že podporoval Rázusove po-
stoje. Ako píše ďalej, Šenšel aj po skla-
maní s Hlinkom (nedodržanie voleb-
nej dohody) trval na dodržiavaní
Zvolenského manifestu, pretože „auto-
nómia nemôže byť konfesionálna,
môže byť len národná“.

Trošku mi v zborníku (nie v štúdii,
ktorá sa orientuje na inú oblasť) chý-
ba pozornosť Šenšelovej kultúrno-vy-
davateľskej činnosti. Čiastočne sa jej
dotkol Miloš Kovačka vo svojich Frag-
mentoch k téme (publikovaných v Mis-
celaneách). Najsvetlejšie Šenšelovo ži-
votné obdobie – vedenie vydavateľstva
Tranoscius – zaslúžilo by si osobitnú
pozornosť (za svoj vznik vďačí mu i
Tvorba).

Zelenák upozorňuje na Šenšelovu
starostlivosť o čistotu jazykového pre-

javu. Na zasadaní Krajinského zastu-
piteľstva – pri posudzovaní rozpočtu
– neváhal akcentovať, že v predlo -
žených referátoch „je celý rad chýb
proti správnej slovenčine. Spisy sa len
tak hemžia barbarizmami, štylárnou
kostr batosťou, pasívnymi väzbami
atď., atď. [...] ak od niekoho, tak od za-
stupiteľstva Slovenskej krajiny musím
požadovať, aby reč jeho bola správ-
na, rýdza, čistá, slovenská“. (Nájde sa
dnes niekto – nielen v slovenskom
parlamente, ale vo verejnej sfére vôbec
– so „šenšelovskou“ náročnosťou na
kultivované vyjadrovanie?!)

Cieľom štúdie Petra Gažíka (Sa-
muel Štefan Osuský – moderný evanjelic-
ký filozof) bolo predstaviť Osuského
ako „moderného evanjelického filo-
zofa náboženstva“. Pohybuje sa naj-
mä v teoretickej rovine. V dôsledku to-
ho napríklad trojzväzkovú Osuského
prácu Filozofia Štúra, Hurbana a Hodžu
iba spomenie.

Osuského sociálnokritickými ná-
zormi sa v zborníku zaoberá Igor Kišš.
Sociálnu a politickú etiku považuje za
„najobľúbenejší“ z Osuského študij-
ných odborov.

Štúdia Adama Hudeka, nazvaná
Význam evanjelictva v slovenských ná-
rodných dejinách v diele Samuela Štefa-
na Osuského vychádza z poznatku, že
vývin slovenskej národnej identity
ovplyvnila konfesionálna dualita.
V dôsledku toho v medzivojnovom
období „v očiach predstaviteľov slo-
venského katolicizmu slovenský ná-
rod postupne začal splývať s katolík-
mi“. Osuský sa vo viacerých svojich
prácach venoval najmä vzťahu evan-
jelikov a katolíkov na Slovensku. „Kri-
tizoval klerikalizmus a bol odporcom
politických strán postavených na kon-
fesionálnom základe“. Spolu s bisku-
pom Čobrdom „mimoriadne ostro
odmietli najmä protižidovské záko-
nodarstvo“.

Činnosťou Pavla Neckára – za vý-
datného využitia archívnych prame-
ňov – sa v zborníku podrobne zaobe-
rá Matej Oráč (Pavol Neckár v rezistencii
voči totalitám 20. storočia). Na rozdiel
od svojich predchádzajúcich rovesní-
kov Neckár nezanechal za sebou ni-
jaké významné vedecké či literárne
dielo. Pripomínať ho však treba pre
jeho dôsledné vzdorovanie dvom no-
vodobým totalitám (fašistickej a ko-
munistickej), za čo sa mu obe sebe
vlastným spôsobom odmenili: nielen
prenasledovaním ale aj žalárovaním
a núteným vysťahovaním. Ako zdô-
razňuje autor, „občiansky odboj pod
vedením Pavla Neckára [...] mal eku-
menický rozmer“. Komunistická moc
považovala ho zase za „najnebezpeč-
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nejšieho nepriateľa vo vnútri evanje-
lickej a. v. cirkvi“.

Vydanie publikácie Sláva šľachetným
II treba uvítať. Oceniť treba, že prá-
ca má aj menný register hoci – z ne-
známych dôvodov – je dosť medzero-
vitý. Nie je chybou, že viaceré štúdie
vznikli pri inej príležitosti a pre úče-
ly zborníka boli istým spôsobom
upravované. Nie vo všetkých prípa-
doch však bol nový text primerane
„technicky“ spracovaný. V Hudekovej
štúdii o Osuskom v texte chýba číslo
poznámky, ale pod čiarou je publi-
kovaný jej trojriadkový bibliografic-
ký údaj (s. 115), inde v texte je vyzna-
čená poznámka č. 15 (s. 116), ale pod
čiarou sa nijaké jej číslo ani text ne-
nachádza. Zamrzia aj drobné tlačové
chybičky, treba ich však zrejme pri-
písať na vrub celkovej dnešnej upo-
náhľanosti. Aj autorskej.

MICHAL GÁFRIK

GLOBALIZÁCIA, 
MEDITÁCIA,
RECYKLÁCIA...

JÁN LITVÁK:
Oranžová tráva
F. R. & G., 2012, 137 s.

Meno slovenského básnika, pro-
zaika a prekladateľa Jána Litváka nie
je u nás neznámym pojmom. Spája sa
predovšetkým so skupinou mladých
básnikov, tzv. barbarskou generáciou,
ktorá sa v zostave R. Bielik, J. Litvák,
A. Turan, K. Zbruž prihlásila o slovo
v deväťdesiatych rokoch spoločnou
zbierkou s názvom Barbar(u)ská rule-
ta. Najvýraznejší, hoci nie vždy pozi-
tívny ohlas zaznamenal autor so
zbierkou básní Kráľ kalichov (1998)
a cestopisno-reportážnym Gandžasa-
nom (1999) inšpirovaným pobytom
v Indii. V nasledujúcom storočí vydá-
va v rýchlom slede za sebou viacero
kníh (Vtáctvo nebeské, Živorodka. Lov-
kyňa ľudí, Pijem vodu z Dunaja, Brati-
slavské upanišády, Básne prané v studenej
vode). Pomerne rozsiahly výpočet diel
sa končí nateraz poslednou Litváko-
vou knihou, nazvanou Oranžová tráva
(2012) z knižnej edície časopisu Frag-
ment.

Krátke prózy, básne, listy/maily či
aforizmy – približne takto vyzerá
 žánrové rozpätie zbierky Oranžová trá-
va. U Litváka však nejde o žiadne nó-
vum alebo experiment – žánrová rôz-
norodosť bola príznačná aj pre jeho
predchádzajúcu tvorbu. Prvú časť
Oranžovej trávy tvorí rovnomenná ka-

pitolka s podtitulom Dobová snímka
písomná. Predpokladu akejsi doku-
mentárnosti, vecnosti či historické-
mu záznamu, plynúcemu z tohto
slovného spojenia zodpovedá aj cha-
rakter textov – stručných, za sebou ra-
dených obrazov z každodenného ži-
vota. Našťastie pre recipienta sa však
autor neuchyľuje k slovnému exhibi-
cionizmu ako vo svojej prvotine Sa-
moreč (1992) a tak je text v rámci
 (Litvákových) možností pomerne ko-
munikatívny. Autor, fascinovaný rôz-
norodosťou jazyka, hneď na prvých
stranách nadšene poučí čitateľa in-
formáciou o tom, že „lietadlo sa povie
po chorvátsky zrakoplov”, „po švédsky sa
povie zdravotná sestra sjuksköterska“,
„v Taittiríjópanišáde sa miesto tam dole
nazýva puččha”, „Ivan Laučík vravel, že
v sanskrite sa dobytok volá pašu“. Cudzie
slová, drobná nehoda na starej fiatke,
(staro)nový chrup Jane Fondovej,
 reklamy developerov, strhnutý ces-
tovný poriadok alebo krém na celu-
litídu – to všetko slúži Litvákovi ako
téma, ktorú zaznamená a vzápätí do-
tvorí vlastnou úvahou, špekuláciou
(„možno...“), alebo ironickou slovnou
hrou („Jar v Rajke. Raj v Jarke.“). Po-
strehy sú to občas trefné, občas vtip-
né a občas i neveľmi nápadité. Iný re-
cenzent v inom periodiku nazval
autorov humor v tejto zbierke láska-
vým, hoci (môj) konečný dojem z nie -
ktorých „úsmevne“ ladených epizód
ostáva skôr rozpačitý. Za všetky uve-
diem príklad: „Tomáš sa telefonicky ob-
jednával u zubára (sestrička si spravila se-
xuálne voľno, dohodli sa teda bez nej).
Tomáš už chcel skončiť, na jazyku mal ob-
ligátne dovi, ale doktor ho zmiatol a po-
vedal dopočutia, a Tomáš namiesto dovi
povedal dopi“.

Dobovú snímku písomnú možno vní-
mať v kontexte Litvákovej tvorby ako
systematické poukazovanie na neau-
tentické žitie života, ktoré sa v našich
zemepisných šírkach zredukovalo na
kolobeh zarábania peňazí a snívanie
o najbližšej dovolenke. V podobnom
duchu sa v zbierke ozýva aj Litvák –
básnik. Názov Moje najnižšie (Nízke,
veľmi nízke a ešte nižšie básne) akoby bol
vopred ospravedlnením (alebo odô-
vodnením?) tematickej všehochuti,
ale aj kolísavej kvality zaradených bás-
ní. Viac či menej nápadité slovné hrač-
ky strieda intímna lyrika vnútornej
sebareflexie (báseň Je mi mizerne), prí-
padne opätovná tematizácia komerč-
nosti a mamonu (O mudrcoch a osloch,
Peniaze menia zem). Najmä v posled-
ných menovaných zaznieva hlas Lit-
váka ako ho poznáme z prechádzajú-
cich diel, v ktorých neraz kritizoval
západnú kultúru ako opozitum

k ním preferovanému životnému štý-
lu a filozofii východných krajín. Au-
tor si však tentoraz odpustil máva-
nie varovne vystretým prstom nad
hlavou úbohého, konzumom kváre-
ného „západniarskeho“ čitateľa a na
prejavy dnešnej (ne)kultúrnosti po-
ukazuje iba ironickým konštatova-
ním (básne z druhej časti knihy s ná-
zvom Iné veci (Ešte nižšie básne)). Pri
niektorých básňach a prózach však
vyvstáva otázka, či je nutné zazna-
menať naozaj všetko, bez ohľadu na
výpovednú hodnotu, ako je tomu na-
pr. v básni inšpirovanej pudingový-
mi miskami, inde zas v podrobnom
opise dilemy pri vyberaní oleja na vy-
prážanie, alebo rozhovoru s telefo-
nickou operátorkou núkajúcou vo-
lania za polovicu...

Myšlienka neubližovania, úcty a lá-
sky k všetkým živým tvorom rezonu-
je najmä v básnických celkoch Zlato
a veci a Nádej a beznádej, ktoré pokla-
dám za vrchol zbierky. Lyrický subjekt
sa prestáva kriticky vymedzovať voči
tomu, čo je „dobré“ (život v súlade
s prírodou), a čo „zlé“ (civilizácia, glo-
balizácia). Z  veršov znie pokora, úc-
ta k zemi a tiché meditatívne plynu-
tie. Podobné pocity vyvoláva i báseň
Hlavná vodná reč, zaradená do Pozná-
mok z leta. Ide o momenty, kedy sa Lit-
vák prejavuje ako básnik schopný
sprostredkovať onen prvok magickej
harmónie a spätosti s prírodou. Tá-
to poloha sa v Nádeji a beznádeji pre-
klápa do trýznivej ref lexie vlastného
vnútra, vecí zažitých, odkazujúcich na
minulosť, ale i vecí v prítomnosti za-
žívaných: „Nerozumel som ani slovu
v cudzom svete,/ no bol som tam viac do-
ma ako tu vo svojom byte. / V cudzine ako-
si vždy lepšie rozumiem / všetkému, čo je
dôležité“ (báseň Nádej). 

Oranžová tráva je v Litvákovej tvor-
be posunom – od kvetnatého, nič ne-
hovoriaceho verbalizmu prvých diel
sa postupne čoraz viac prikláňa k vec-
nejšiemu, miestami iróniou okorene-
nému prejavu. Otázka znie: je to po-
sun dozadu alebo dopredu?

VERONIKA SVORADOVÁ
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V (MEDZI)PRIESTOROCH
PRÓZY

MARTINA PETRÍKOVÁ:
Medzitextový priestor
prózy. Interpretačné 
reflexie o prózach 
Jany Bodnárovej, 
Agoty Kristofovej 
a Jána Hrušovského. 
Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity, 2011. 102 s.

Autorka monografie Medzitextový
priestor prózy s podtitulom Interpre-
tačné ref lexie o prózach Jany Bodnárovej,
Agoty Kristofovej a Jána Hrušovského, sa
vo svojej knihe pohybuje po rozhra-
ní literatúry, filozofie, psychológie,
estetiky a etiky, aby identifikovala
 „literárno-filozofické, literárno-psycho -
logické a literárno-(an)esteticko-etické
sú vzťažnosti“ medzi skúmanými ume-
leckými textami. Autorka má a nepo-
chybne aj napĺňa ambíciu – odkryť
zmysel troch špecifických spôsobov
literárneho „modelovania“ sveta
„z medziliterárneho vývinového priestoru
20. storočia (postmoderné, neoexpresio-
nistické, existencialisticko-naturalistické,
expresionistické modelovanie skutoč -
nosti)“.

Publikácia, ktorá sa sústreďuje na
problém subjektívnej krízy a krutos-
ti v literárnom stvárnení Kristofovou,
Bodnárovou a Hrušovským, pozostá-
va z troch ucelených súborov štúdií
organizovaných na spôsob „pentalógu
o vnútrotextových a mimotextových sú-
vislostiach“, ktoré sa rozkrývajú pred
čitateľom vo väzbe na poznanie zí-
skané z „medzitextových“ priestorov,
teda na poznanie o estetike, filozofii
a poetike interpretovaných textov.

Interpretačná sonda do románu
Veľký zošit Agoty Kristofovej, v ktorom
sa na pozadí vojny odvíja život dvoch
súrodencov žijúcich u starej mamy
(v dedine prezývanej Bosorka), získa-
va v knihe aj podľa autorkiných slov
centrálne postavenie práve kvôli mi-
metickému spôsobu transformácie
mimoliterárnej skutočnosti na sku-
točnosť literárnu – v opozícii k anti-
mimetickým postupom, ktoré sa
uplatnili v Bodnárovej a Hrušovské-
ho prózach. Autorkin interpretačný
záber smeruje aj k ref lexii transfor-
mácie moderny na postmodernu, kto-
rej spätosť s kategóriou individuálnej
vzbury sa zrkadlí predovšetkým na osi
objekt – subjekt. Petríková teda vy-
čleňuje tri druhy posunov, realizujú-
cich sa v rámci troch literárnych ten-
dencií v literárnom vývine prózy 20.
storočia (expresionistická a postmo-
derná tendencia, existencialisticko-

naturalistická prezentácia), taktiež
nachádza súvislosti medzi psycholo-
gickou motiváciou postáv a samot-
nými literárnymi motívmi, hľadá
možnosti etizácie a estetizácie života
a identifikuje spôsoby transformácie
mimoliterárneho na literárne.

Priestor, otvárajúci sa pre „stret-
nutie“ s prózou Jany Bodnárovej
Z denníkov Idy V., predpokladá „stret“
so záznamami zapísanými v denní-
kovej žánrovej forme, cez ktorú žen-
ský subjekt hľadá svoju skutočnú
identitu, znovuobnovuje svoju roz-
drobenú integritu a zároveň ref lek-
tuje „necelistvú“ skutočnosť. V pró-
ze Jána Hrušovského Muž s protézou
s podtitulom Prípad poručíka Seeborna
možno sledovať postupné ubúdanie
celistvosti vonkajšej reality pod tla-
kom vojny, ktoré iniciuje u muža
„s protézou“, muža s vystupňovanou
senzibilitou, proces postupnej psy-
chickej dezintegrácie.

Štúdie Martiny Petríkovej Medzi-
textový priestor prózy sú textom, kto-
rý vznikal „načieraním“ do hĺbok
umeleckých textov, odkrývaním ich
kontextov, pretože tie zanechávali svo-
je stopy v myslení o literatúre, v uva-
žovaní autorky o literatúre a jej do-
sahoch na život. A tak, zdá sa, autorka
nielenže „otvorila“ priestor svojho
vnútorného bytia literatúre, ale za-
čala nachádzať aj paralely medzi ži-
votom a literatúrou, pýtala sa a pýta
sa na to, ako môže literatúra premá-
hať zlo vo svete, aby v čase zistila, že
zlo nemožno pochopiť, že možno iba zá-
pasiť o dobro v človeku každodenným roz-
hodovaním sa preň...

Táto monografia predpokladá
 záujem náročného a erudovaného či-
tateľa a svojím obsahom predstavuje
hodnotné dielo na poli slovenskej li-
terárnej vedy.

NAĎA ČEKLOVSKÁ

PRIVATIZÁCIA KULTÚRY

IVAN KORMAN: Štrbiny
F. R. & G., 2012

V dnešných časoch, keď sú penia-
ze jediným meradlom úspechu a šťas-
tia, akosi zabúdame na minulosť,
v ktorej existovali iné hodnoty. A tým
„my“ nemyslím len nás, ktorí sme vte-
dy ešte nežili. Jedným z takých vý-
kričníkov, ktoré upozorňujú na iné
hodnoty, je i kniha Štrbiny.

Zostavili ju Ján Púček a Oleg Pas -
tier z materiálov, ktorých autorom je
Ivan Korman. Korman bol výtvarník,
publicista, básnik. Narodil sa 13. no-

vembra 1945, študoval najprv žurna-
listiku na UK v Bratislave, potom vy-
študoval muzeológiu a kultúrne de-
dičstvo na Univerzite Mateja Bela.
Zomrel 25. decembra 2002.

V jednotlivých častiach-štrbinách sa
čitateľ oboznámi s Kormanovou pub -
licistikou, jeho básňami i s ním ako
človekom prostredníctvom rôznych
rozhovorov.

Po úvode v podobe žiackej sloho-
vej práce Ivana Kormana na tému Ako
sme oslávili medzinárodný deň detí
(1956), nasleduje rozhovor. V ňom sa
Ján Púček pýta „dotknutých“ (Ivan
Štípala, Eugen Gindl, Stanislav Fila,
Ján Kudlička) na Kormanovu osob-
nosť. Tento rozhovor má funkciu aké-
hosi úvodného textu, prológu, ktorý
podáva biografické údaje oveľa zaují-
mavejším spôsobom ako len nejaké
zvyčajné načrtnutie životných osudov.
Korman podľa odpovedí bol človek,
ktorý žil v Liptovskom Mikuláši, mal
ako dieťa dobrých kamarátov, pri-
schla mu prezývka Vločka, vynikal sčí-
tanosťou a po auguste 1968 sa zara-
dil k protestujúcim študentom UK.
To bol jeden zo zlomových okamihov
v Kormanovom živote. Ján Kudlička
ho charakterizuje ako komplexného:
„výtvarná tvorba, písanie poézie, hudba –
to všetko v ňom vytváralo akýsi multime-
diálny vzťah.“ (s. 20)

Kniha, teda texty, ktorých auto-
rom je priamo Ivan Korman, je roz-
delená na päť Štrbín. Z nich každá ob-
sahuje jednu autorovu fotografiu
a niekoľko ilustrácií.

Prvá štrbina – Z básní. Ako básnik
v sebe Korman nezaprie výtvarníka.
Čitateľovi ponúka jedinečné videnie
sveta, farebné i detailné v množstve
tvarov. Také sú najmä básne Impresia
I a Impresia II. Výtvarné umenie ref-
lektuje priamo báseň Z dejín sloven-
ského výtvarného umenia. Napriek
tomu, že autor pochádza z mesta, v je-
ho lyrike dominuje skôr príroda Lip-
tova než urbánne motívy. Časť básní
je venovaná konkrétnym osobnos-
tiam, najčastejšie umelcom. Sú to Es-
ter Šimerová–Martinčeková, Martin
Martinček, Milan Rúfus, Anna On-
rejková, ale aj Baudelaire či Cousteau.
Korman sa však zaoberá najmä spo-
ločnosťou, svetom okolo seba, ktorý
sa snaží pochopiť a prežiť.

Druhá štrbina – Z esejí. V tejto čas-
ti knihy odhaľujeme spôsob zmýšľa-
nia Ivana Kormana a jeho postoje.
V prvej z nich s názvom Z môjho ži-
vota... sa autor od čias svojich štúdií
v Bratislave dostáva k svojim prvým
výstavám. Podstatný v tejto jeho ces-
te je najmä vzťah k umeniu. Nielen je-
ho vlastný, ale najmä to, ako sa ku kul-

36 4 n 2012



túre stavia (resp. staval) tento štát.
„Aké reči teda viesť o výtvarnom umení
v tejto dobe, na tomto Slovensku, v tomto
Liptovskom Mikuláši? Stačí sa pozrieť na
architektúru „bungalovov nových Slová-
kov“. Totálna ignorancia genetického kó-
du tatranskej krajiny, totálna ignorancia
slobody ako etickej dispciplíny...“ (s. 72).

Iná esej s názvom Nehovorte mi
o umení je načrtnutím problému
umeleckej kritiky, resp. teórie umenia,
no ani tu kritika spoločnosti nechý-
ba, pretože podľa Kormana ide o ve-
ci úzko prepojené. „Všetci musia vedieť,
čo sa dnes deje s človekom a svetom. Ak
sa nám to podarí, potom môžeme hovo-
riť trebárs aj o umení...“ (s. 77)

Zaujme najmä text Niekoľko prin -
cípov, v ktorom sa autor snaží priblí-
žiť proces svojej tvorby a tým odhaľu-
je aj iný rozmer svojho zmýšľania.
A v neposlednom rade svoj vzťah
k umeniu. A ten definuje v inej eseji tak-
to: „Umenie, to je: padnúť na kolená a zo-
stať tam až do smrti. Alebo: vyšplhať sa hod-
ne vysoko a tam sa obesiť. Ide teda o VOĽBU,
vždy ide len o prekliatu voľbu.“ (s. 94)

Tretia štrbina: Z novín a časopi-
sov. Napriek tomu, že Korman žur-
nalistiku napokon nevyštudoval, ve-
noval sa jej celý život. Do knihy
Štrbiny sa dostali jeho práce z Tvorby,
Nového Liptova, Liptova a ĽUDu. Aj
tie sú otvorené, kritické a plné myš -
lienok, aké už dnes v periodikách prie-
stor nedostávajú. Je tu zaradený
 napríklad rozhovor s Ladislavom Ťaž-
kým o jeho románe Amenmária, ale aj
úplne inak ladený rozhovor s Euge-
nom Gindlom. Už len zo spôsobu,
akým Korman viedol tieto interview
vidno, že to bol publicista v hlbšom
slova zmysle. V článku Etika profe-
sionality sa zamýšľa nad osobnosťou
profesionálneho žurnalistu v čase „in-
formačnej revolúcie“ a spája ju s pro-
blematikou zakladania rôznych pe-
riodík. Rozsiahlejší je text Čo je
historické vedomie a aká je úloha ná-
rodných a svetových dejín pri formo-
vaní historického povedomia; bol
 uverejnený v Tvorbe v roku 2000 a vy-
značuje sa nadčasovosťou. Je dôka-
zom, že ľudia sa nepoučili a majú pro-
blémy s vlastnou históriou. „...
uvažo vať o historickom vedomí ako o
strnulom, nehybnom metafyzickom jave
v ktoromkoľvek období histórie je ne-
správne. Historické vedomie je vždy dy-
namický fenomén! Nepochybne však exi-
stuje túžba zjednotiť historické vedomie
národa, osobností a sociálnych skupín v
rámci štátu aj globálne, a táto túžba je ľud-
sky pochopiteľná. Napriek tomu zostane
vždy len ilúziou.“ (s. 119)

Štvrtá štrbina – Z listov. Táto časť
knihy sa stáva intímnejšou, a hoci či-

tateľ má možnosť prečítať si Korma-
nove básne, jeho listy predsa po -
odhaľujú iné, možno skutočnejšie
vlastnosti, ktoré dostanú priestor
v súkromnej korešpondencii. Tak je
tomu v prvom liste Dušanovi Mita-
novi, ktorý je však len konceptom,
a nevie sa, či bol skutočne odoslaný.
„Znepokojujú ma estetické orgie, Tvoja Pa-
tagónia je konglomerátom rôznych klišé,
mestský folklór, rozprávanie pred spaním
o tom, ako treba písať – v tom je preži-
tok. ... Ľudia, ktorí sa dajú nachytať na es-
tetiku, sú nepripravení na základnú zme-
nu v princípoch estetiky.“ (s. 137)

V liste Jánovi Kudličkovi sa dozve-
dáme o „editorskom probléme“, te-
da o tom ako Ivan Korman vydával
svoje básne vlastným nákladom.

Piata štrbina – Z rozhovorov. Ivan
Korman ako účastník rozhovoru
z iného uhla – nie ako žurnalista, ale
ako respondent. Piata štrbina je naj-
hlbšou sondou do života tohto mu-
ža. Najmä rozsiahly rozhovor Pokus
o portrét sa javí až ako spoveď. Práve
paradox, že väčšia časť rozhovoru sa
krúti okolo stavby Kormanovho ro-
dinného domu - čo je spojené skôr
s materiálnymi problémami – ukazu-
je, ako Korman žil v období, keď si
sám staval dom v deväťdesiatych ro-
koch. Spomína svoju manželku i svoj-
ho syna, a práve toto reálne zázemie
umožňuje vidieť ho ako človeka, nie-
len ako na novinára či umelca. Roz-
hovor vznikol ako videozáznam v roku
1998, takže jeho aktéri sa nevyhýba-
jú ani „novej politickej situácii.“

Kto je hoden troch stofrankoviek,
je názov druhého rozhovoru, ktorý
pripravil Martin Droppa. Ten cha-
rakterizuje Kormana ako dávneho hu-
dobníka, výtvarníka aj básnika.

Po prečítaní Štrbín niet pochyb-
ností, že Ivan Korman bol ozaj „mul-
timediálny“ a „komplexný“ človek na
svojom mieste. Presne taký, akých je
dnes asi toľko ako šafranu.

MÁRIA STANKOVÁ

DVADSAŤROČNÝ 
GORAZDOV MOČENOK

Jubilejný dvadsiaty Gorazdov Mo-
čenok, ktorý sa konal na konci júla
a začiatkom augusta, ako celosloven-
ský festival kresťanského divadla
možno považovať za náš malý zázrak.
Dedinské prostredie, hoci väčšej
 päťtisícovej obce, s vedomím histo-
rického povedomia a zviazanosti
s Gorazdovským rodom, umožnilo
presadenie štyri desaťročia komunis-

tickou totalitou potláčaného či pria-
mo zakazovaného a v súčasnosti ne-
raz časťou „elít“ podceňovaného prú-
du či odvetvia slovenskej divadelnej
kultúry. Hoci ono bolo i je prvým his-
toricky doložiteľným ukotvením toh-
to druhu u nás. (Nebolo dediny, aby
„neozdobovala“ čas Vianoc a Veľkej
noci predstavením v ich duchu). GM
je ekumenické podujatie. Odprvoti sa
ho zúčastňujú súbory zo všetkých de-
numinácií. Z evanjelických to boli naj-
mä Dubové (aj ako víťazi druhého
a tretieho ročníka). Na čelných mies-
tach sa umiestnili alebo viaceré indi-
viduálne ocenenia dostali súbory
z Martina, Košíc, Žabokriek, Tisov-
ca, Brezna, Píly  i ďalšie. Pravidelne
sa ako hostia zúčastňujú podujatia
aj ochotnícke súbory Slovákov z Voj-
vodiny. Zázrakom je aj preto, že tak-
to profilovanú a trvalejšie uskutoč-
ňovanú divadelnú prehliadku nemajú
ani okolité krajiny.

Dramaturgia tohoročného podu-
jatia predradila do programu vystú-
penia dvoch detských súborov (a zá-
roveň celé zarámcovala jedným na
záver so snahou obdobne viazať aj
ďalšie príspevky, podľa ich blízkych
zreteľov, ak ich mali.)

DS Bosniačik Teplička nad Vá-
hom uviedol príznačne svoj príspevok
variujúci scenár Slovinca Marjana La-
movšeka na motívy poviedky Mi-
chaela Edneja Momo, vo vlastnej dra-
maturgickej úprave, s dôrazom na
Pozor, čas!, pod vedením sr. Cvetky
Muzek. Bosniačik je biblický krúžok
a nastolil, vzhľadom na mladosť, mi-
moriadne zaťažkávajúcu úlohu, vi-
zuálne „zvecniť“ časové motívy. S od-
kazom na súčasný svet, zvádzaný
rozličnými pohodami a výhodami,
v zajatí svojich túžob a ich vyhovova-
niu. Závažný námet občas „zaškrípal“
ako nenamazané hodiny v starších
strojoch a ich súkoliach. Inscenátori
priraďovali k sebe príliš veľa drobných
sporov a zápasov, s dôrazom na iko-
nické stránky, čiže obrazné „zviditeľ-
nenie“ času, ale bez ústredného kon -
f liktu, čím sa zmysel hry akoby
vytrácal. Napriek tomu výpoveď za-
ujala a navodila viaceré otázky ako sa
zmocňovať abstrakcií akou je čas, zá-
roveň konkrétností a čo sa v ňom
i ním vyjavuje...

DDS Hviezdička Snina uviedla
vlastnú dramatizáciu režisérky i scé-
nografky sr. Stellamaris, navonok in -
špirovanú Hviezdoslavovou Zuzan-
kou Hraškovie, ale prenesením do
súčasnosti detského prostredia jednej
školskej triedy, v ktorej sa všetci vy-
žívajú vybíjaním energie na jednom
jedinom Hraškulčaťovi. Deti sa vy -
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jadrovali za seba aj obdobne sa sprá-
vajúcich a trpiaca kričí o pomoc prá-
ve svojím ubitým mlčaním, hoci túži
po nehe, vzťahu, priateľstve. Pritom
sa uvedomuje s knihou, ktorá jej ho-
vorí o Kristovi a jeho obetovaní, čo
jej dodáva silu a vie prekonať utrpe-
nie, lebo sa stretá aj s rovnakým po-
chopením spolužiačky–huslistky. Tá
nevyludzuje iba zvuky, ale vie aj podať
prejav lásky a pomoci.

Druhú časť otváracieho dňa festi-
valu tvorilo predstavenie domáceho
súboru Dominus Močenok, ktorý
uviedol komédiu Ivana Stodolu Keď
jubilant plače v réžii Petra Weincil-
lera. Zhodou okolností, alebo vtipnou
voľbou sa stalo, že kým účastníci Go-
razdovho Močenka si pripomínali
a zo všetkých strán časovali i skloňo-
vali významnosť výročia festivalu,
slávnostné uvádzacie predstavenie
akoby robilo tomu opak, že zdôraz-
ňovalo smútok a plač. Zároveň nielen
niečo, čo Stodola vtipne vystihol a na-
písal pred vyše polstoročím, ale čo trá-
pi ešte viac súčasnosť. Atakovaním ne-
duhov v našom zdravotníctve, ale aj
falošnej dôvery k rozličným mastičká -
rom, šamanom, vešticiam a špekulan -
tom s „ozdravovacími“ technikami.
Čo je dnes tak smiešnou náhradou
nielen klasického liečiteľstva, ale aj
duchovného života.

Dramaturgia zaradila na druhý
deň dve hry Ferka Urbánka, tie však
nielenže hrali dva rozličné súbory, pô-
sobiace až v protikladných životných
prostrediach, ale rovnako rozdielne
boli aj žánre nimi stvárnených hier
(komédia a dráma).

Františkánske ochotnícke divad-
lo Elzeár z Bratislavy uviedol Ur-
bánkovu komédiu Škriatok v réžii
M. Kleinovej, na scéne Z. Goriľovej
a v kostýmoch B. Ďurišovej. Urbán-
kova hra Škriatok triafa do neduhov
povier a chamtivosti, ktoré sú akou-
si trvalou súčasťou aj súčasného ži-
vota. Zvlášť posadnutím ezoterikou
a pohonom za majetkom. Réžia, naj-
mä v závislosti od kostýmo, chtiac-ne-
chtiac evokovala viac svet starej dedi-
ny, čím kritický šľah na súčasníka
mierne otupila. Paradoxne, keďže
predlohu uvádzali tvorcovia z hlav-
ného mesta.

DS Opatová nad Váhom prišiel na
GM s Urbánkovou Pytliakovou že-
nou v réžii Romana Oravca. Drama-
turgia i réžia sa vybrali cestou vyu žitia
dramatickej skratky, zvlášť rámcujú-
cim komponovaním pri vstupe do
hry. Nemoherným lúčením milencov
v prítmí a v záverečnom ustrnutí po
tragickom vyústení života pijana
a pytliaka Floriša v prítomnosti všet-

kých postáv hry. Kľúčom výkladu je
však trvanie na manželskej vernosti
Veronky, ktorá svoj údel nesie obeta-
vo v duchu toho, ktorého kríž v zá-
mlke utiera. Rovnako doznieva silný
atak pijanskej závislosti mocného
muža, ktorý keby svoju silu ovládal,
mohol zveľadiť rodinu a nie ju i seba
doviesť do krachu. Hralo sa na jed-
noduchej scéne naoko nemennej iz-
by, len náznakovým vymieňaním
drobných predmetov a kolísky, navo-
dzovaním zmenenej situácie a pod.
Dobre zvolená hudba strihom z je-
stvujúcich záznamov bola iba pre -
delová a nevstupovala do vlastnej hry
hercov. Výraz aktérov pramenil v rea-
listicko-psychologickej tradícii de-
dinského divadla. Režisér dbal na zla-
denú súhru a vzťahy jednotlivých
postáv, výrazne individualizovaných,
rovnako slovne ako aj konaním.

Následné uvedenie dvoch Urbán-
kových hier umožnilo na jednej stra-
ne konfrontovať divákom ako sa roz-
ličnými spôsobmi dá vykladať jeho
dielo a vymaňovať sa z trvania na sen-
timentálnom a uvravenom spôsobe
podania. Ako využiť predlohu na oslo-
venie súčasníkov a zároveň vyvolávať
potrebu dopovedúvať Urbánkovo die-
lo ďalšími hľadaniami, ako ho myš -
lienkovo „zhustiť“ vylúčením tých
prehovorov, ktoré sa dajú javiskovo-
obrazne predstaviť či dourčiť vlastnou
hrou. Interpretovať...

DS ŠOK Šaľa, súbor vzhľadom na
Močenok „od susedov“, prišiel s tva-
rovou novinkou duodrámy Pavla Ko-
houta (ktorá je dramatizáciou pô-
vodne poľskej novely Múr medzi
nami). Žánrove mnohovrstvenná.
Možno ju vnímať ako detektívku,
 moralitu, metaforu, psychologickú
drámu, vyvolanú spoveď či súd
v osobnom uskutočnení a pod. Ide
o stretnutie dvojpríbehu i dvoch dám,
staršej spisovateľky, ktorá sa za ňu vy-
dáva, v zastúpení priateľky, židovky,
zavraždenej v koncentračnom tábo-
re a jej dcéry, ktorá sa zachránila po-
mocou rodiny Jaceka, sprítomnenej
len slovne ako vychovávateľa. Tá sa
vracia po dvadsiatich rokoch domov,
aby sa dozvedela ako je to vlastne s pô-
vodom údajného románu, ktorý bol
však dokumentárnym zápisom ohro-
zenej matky. V procese rozhovorov sa
odhalia kruté skutočnosti prevzatej
identity, ale aj dôvody, prečo sa tak
stalo. Spomienky vydavateľstvá ne-
chceli prijímať, ale romány sa stali žia-
danými. Čo falošnú autorku zviedlo
k takému stotožneniu, až stratila
vlastnú totožnosť. Obe herečky sta-
vali svoje charaktery na slove a v mi-
nimalizovanom pohybe, iba s vizuál-

nym zdôraznením prostredníctvom
videotechniky spomienok a tvárí či-
že stavov vnútra. Pričom výnimočný
herecký koncert predviedla „spisova-
teľka“ v podaní Aleny Demkovej. Tak
ako žáner aj zmysel inscenácie má
mnohorozmerné vyznenie. Akoby bo-
la „tieňom“ trvajúcim a padajúcim
z tamtoho času temna na dnešok. Ne-
zdôraznené, ale prítomné evokovanie
rasového ohrozenia v nás, no najmä
kritický apel, že klamstvo nemôže zro-
diť dobro, tým menej ho šíriť, lebo je
len jedom. Zároveň ide aj o stretnutie,
ba až prelínanie sa dvoch duchovných
kultúr „tvrdého zákona“ pomsty pr-
vej časti Biblie a láskavého odpúšťa-
nia druhej. Išlo o mimoriadnu insce-
náciu, akú si dvadsiate výročie naozaj
„zaslúžilo“.

DS Domka z Partizánskeho v tre-
ťom roku pôsobenia predstavil sa na
GM po druhý raz, vlastnou kompo-
zíciou inšpirovanou prózou Paola Zi-
niho, s obrazno-návodným názvom
Postavený na skale. V réžii Lukáša
Števíka, na scéne a v kostýmoch Ka-
taríny Janíčkovej a Lukáša Števíka.
Prostredníctvom klasickej putovačky
a sčasti bábkarských postupov (pre-
menou vecných znakov hrou) adap-
tovaných do nej na vytváranie ikoni-
zácie. Sleduje púť priateľskej dvojice
za dobrodružstvom a zábavou. Ob-
razným sprítomnením všetkých ná-
vykových lákadiel a márností pohonu
za pôžitkami. Stavaním na piesku.
Tmelom príspevku Domky je zauja-
tie členov hrať divadlo a skôr hrať sa,
než vytvárať charaktery aspoň profi-
lových postáv. Srší z nej energia mla-
dosti a snaha obracať pozornosť po-
dania na svoju vrstvu, čo občas súbor
môže zviesť k ľahšie dosiahnutému
úspechu u „svojho“ divadelne nepri-
praveného obecenstva.

Znievske rado(sť)dajné divadlo
Kláštor pod Znievom uviedlo širší
projekt Miša K. Adamova v réžii Igo-
ra Mikulu (pôvodne situovaný do
priestoru pod voľnou Božou oblo-
hou, na Znievskej kalvárii), Náš
a v nás Ján Pavol II., s dvomi samo-
statnými obrazmi (mladý Karol, cez
životné skutočnosti a Oddaná, z pod-
hľadu sprítomnenou ozvenou jeho
pôsobenia na domáce povedomie).
Porota hodnotila zámer v celej jeho
zložitosti, keď dva súbory, mládež-
nícky i dospelý, ujali sa náročnej úlo-
hy sprítomniť život a pôsobenie už
zosnulého, ako zostáva v nás. S ná-
znakovým prepojením oboch súborov
nemoherným „monológom“ – mod-
litbou i požehnaním divákov. Ako
udivujúce prekvapenie podobou. Ale
s trochu dlhšími vstupmi žehnania
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a mávania, ktoré by mali byť viac „stri-
hané“. Presnejšie kratšie, aby prekva-
penie zostalo takým náhlym, akým sa
stalo. (To isté platí aj na klaňačku.)
Všetci hodnotitelia prijali prvú časť
– sprítomňujúcu mladosť Karola Woj-
tylu s uznaním, vyzdvihnutím titul-
nej postavy i malej jazyčnice, ako aj
súhry mlade. S výhradou len voči s ich
hrou nesúvisiacim klátom, ktorý tam
trčal ako jediný vecný znak. Predsed-
níčka poroty Dária F. Fehérová, tie-
to zretele výstižne napovedala vo
 svojom hodnotení, že „súbor sa pred-
stavil komponovanou hrou v dvoch
častiach, sériou výjavov o živote Jána
Pavla II. A tým, ktorých jeho skutky
ovplyvnili. Podarilo sa im zobraziť vy-
še polstoročie poľskej a slovenskej his-
tórie. Problémom pri tlmočení témy
bol prenos z autentického a špecific-
kého prostredia kalvárie na holé di-
vadelné javisko. To, čo im poskyto vala
kalvária, na javisku chýbalo a prispe-
lo k niekoľkým nejasnostiam v po-
menovaní priestoru, v ktorom sa
 udalosti odohrávajú. Odporúčame
inscenátorom tohto náročného a myš -
lienkovo hlbokého divadelného diela
ešte zvážiť zjednotenie použitia veľ-
kého množstva hudobných motívov
tak, aby súviseli s dianím na javisku,
respektíve aby tvorili nenápadný pre -
del jednotlivých výstupov.“

Súťažné vystúpenia uzatváral DDS
Gašparko z Lendaku v réžii Márie Bu-
dzákovej. Autorka scenára i réžie, spo-
lu s kolektívom si vybrala za predlo-
hu dramatizácie ľudovú rozprávku
o putovaní sedliaka so synom na
osliatku, ale s posunom súboru
„predvádzaním sa“ na ťave. Otázky vy-
volávali dôvody tohto posunu a vý-
hrady voči slabšiemu toku temporyt-
mu predstavenia. Ba dokonca aj malú
metaforičnosť. Súbor vždy prichádzal
dosiaľ s mimoriadnym úsmevným
nadhľadom, nielen vtipnosťou, ale aj
spádom podania. Tentoraz „zamrzol“
na vážnosti, hoci mal v predmete kri-
tický pohľad na znáročňovanie nie se-
ba, ale iných. Do pozadia sa dostala aj
vtipnosť príbehu s dôrazom na jeho
reprodukovanie a nie kreatívne aj in-
dividualizovanie postáv i celej hry.
Naj účinnejšie vyznievala dopĺňajúca
hra na husliach (pôvodne mala byť
duom, s f lautou), ktorá bola „striha-
čom“ jednotlivých obrazov, hoci aj tá
mala medzeru, keďže huslistke Ivete
Pavlíkovej chýbal partner.

Okrem súťažných vystavení sa sú-
borov hodnoteniam poroty, na dvad-
siatom GM sa predstavili aj dva hos -
ťujúce. Už v prvý deň v jeho závere to
bol DS COMMEDIA z Popradu
s úspešnou dramatizáciou hry Mar-

tina Kukučína Neprebudený v réžii
Vladimíra Benka. Okrem profesio-
nálnych inšpirácií Kukučínovým Ne-
prebudeným (spojením zopár replík
s Kubom v Martine a uvedením Oľ-
hovej dramatizácie v prešovskom
 divadle A. Duchnoviča a DS Bystrič-
ka pri Martine), všetky ďalšie dra -
matizácie diela pripravili ochotníci
a uviedli ich súťažne na GM. Ľubomír
Šárik inscenoval v r. 1998 Neprebu-
deného bábkársky v DS Divosud Ri-
mavská Sobota, v spojení s novelou
Zakáša, darmo je, pod názvom Prob -
lém iného. Baladicky ladenú dra -
matizáciu i réžiu predlohy vytvoril
s DS Močenok Vladimír Sadílek v r.
2007. Pokonne upravil i režíroval no-
velu Jaroslav Lacko v roku 2010 so sú-
borom z Rimavskej Píly, rozšíriac ju
o zrod Ondráša i tragédiu otca.

Najnovšia dramatizácia Comedie
Poprad je novela Martina Kukučína
Neprebudený Vladom Benkom. (Svo-
jím hľadačstvom nadväzuje na insce-
náciu Švantnerovej Malky, ktorou do-
siahol aj medzinárodný ohlas). Traja
herci tentoraz sa načiahli po dedičstve
stredoveku, keď divadlo hrali len mu-
ži, premenami bradatých v ženy (a via-
cerých mužov), ale cez znaky ich
 vyjadrovacích prostriedkov (reči i ges-
tiky) a najmä klebetnosť, dosiahli rov-
nako účinný kritický atak na nedu-
hy takýchto konaní, akoby to boli
stvárňovali aj tie najlepšie herečky.
Naopak, ich klebetenie ešte mocnej-
šie vyznelo ako vonkajší tlak na ve-
domie Ondráša, zachovávajúceho si
slobodu snívania i hravosti, hercom
Michalom Novákom. Hoci ho hral
dospelý muž, vyjadril všetky polohy
jeho detskosti a vnútro inakšieho.
Pravda, v obklopení „prudkými“ pre-
menami Dušana Kubáňa v postavách
mama, gazda, Bežanová i krajčír a Vla-
da Benku otec, tetka, Bežan, gazda na-
vodili i humorno-kritické „odľahče-
nie“ a zároveň s kritickým ostňom
triafajúcim do pretvárky.

Na záver divadelných súčastí GM
vystúpilo hosťujúco Ochotnícke
 divadlo Janka Čemana z Pivnice
(Srbsko) monodrámou Kataríny Hit-
zingerovej-Mišíkovej To nenapíšeš!
Predlohu rozohral Jaroslav Šimon,
presnejšie v nej jedného autora v roz-
ličných charakteroch postáv ako pre-
mien toho istého. Na jednoduchej
scéne, „vylúpením“ z priestoru jed-
ným priesvitným paravanom, ktorý
bol pracovňou, väzením, prezliekár-
ňou a pod. Všetko v prevahe slov, mi-
nimalizovaným konaním, zopár pre-
vlekmi, ale v krásnej mäkkej
slovenčine našich krajanov.

Predstavenia nehodnotila len po-

rota, ale aj analyticko-kritická trieda
Tvorivých dielní. Tak po druhý raz sa
opakovalo podnecovanie myslenia
o divadle mladých ľudí a vyznelo pre-
važne v súznení s hodnoteniami po-
roty. Okrem toho počas podujatia
 konali sa výstavy (Duchovný svet Slo-
vákov v Kanade, Kresťanské dejiny
Slovenska v obrazoch M. Tkáča a Spo-
mienka na fotografia F. Lašuta) a veľ-
ká filatelistická prehliadka známok o
sv. Cyrilovi a Metodovi, ako aj pre-
mietanie audiovizuálnych citácií
z predchádzajúcich devätnástich roč-
níkov i gospelový koncert skupiny Ka-
pucíni&Stanley. Na podujatí bola aj
prezentácia knihy (už tretej o Go-
razdovom Močenku) Dozrievanie
kresťanského divadla a na záver sláv-
nosť i agapé v Gorazdove.

Na dvadsiatom GM sa vystavil
hodnoteniam deväť súťažných súbo-
rov a dva hosťujúce (ocenených na
iných festivaloch). Ich rozpätie ob-
siahlo celú škálu súborov, od det-
ských, mládežníckych i dospelých až
po intergeneračné či dvojsúborové vy-
stúpenia. Rovnako pestré bolo vrstve-
nie ich námetov, sprítomňujúce, čo
ich uskutočňovateľov zaujíma a čím
sa vyrovnávajú. Tí mladší pohonom
času, šikanou v školskej triede, már-
nym putovaním za zábavou, či preko -
návaním sporu s verejnou mienkou.
Dospelejší buď využitím prevzatého
repertoáru ako „vyťaženie“ jeho me-
taforičnosti podnecujúcej aj súčasní-
ka zamyslieť sa nad sebou, ale aj bez
toho, skôr reprodukovaním textu,
ktorý si vyžaduje výklad na „svoj spô-
sob“. Viacerým nechýbalo zaujatie
 divadlom, „šmátranie“ v súčasnosti
a snaha vyjadrovať sa k dnešku a uplat -
niť ho ako odovzdanie sa druhým,
tvorivým spôsobom.

Z dvadsiateho GM si odnášajú ceny:
1. miesto DS Šok Šaľa za inscená-

ciu Kyanid o piatej, 2. miesto DS Do-
minus Močenok za inscenáciu Keď
 jubilant plače, 3. miesto DDS Hviez-
dička, Snina za inscenáciu Hraškuľča.

Ocenenie za prínos dostali aj: DDS
Bosniačik za výtvarné spracovanie hry
Pozor, čas!,

Znievske rado(sť)dajné divadlo za
uchovávanie odkazu blahoslaveného
Jána Pavla II. v inscenácii Náš a v nás
Ján Pavol II. a DS Opatová nad Váhom
za morálny odkaz v inscenácii Pytlia-
kova žena.

Individuálne ocenenia dostali: To-
máš Danko za stvárnenie troch postáv
v inscenácii

Keď jubilant plače a Robert Flamik
a kolektív za autorskú hudbu k in -
scenácii Postavený na skale.

MIŠO A .  KOVÁČ
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O OPUSTENÝCH A ODPUSTENÍ –
SKLENÉ VRCHY V NÁS

Keď uplynie 98 rokov od narodenia prozaika Alfonza
Bednára, je čas rozpomínať sa na svoje i cudzie sklené
vrchy... Z nerozprávkového údelu spomenúť si na roz-
právku svojho detstva...

Bol jeden princ a pekne rozprávkovo sa chcel ože-
niť, no princeznej preňho nebolo, a tak sa na dobrú
radu vydal do sveta až na Sklený vrch... Bolo jedno
dievča a celkom prozaicky sa chcelo „iba“ tešiť, no ra-
dosti preňho nebolo, a tak sa pred vojnou a zradou
vydalo do Tichej doliny, hádam aj hľadať svoj Skle-
ný vrch... Aj takto rozprávkovo-nerozprávkovo sa
všetko začalo...

Ako sa zrieknuť smútku, keď sa vás dotkne? Ako
si zaslúžiť radosť vtedy, keď sa musíte ukrývať pred
zlom, keď sú vaši stíhatelia ľahší než orly nebies a po
vrchoch vás ženú (podľa Nár 4, 19)? Azda tak, ako si
možno zaslúžiť princeznú alebo odpustenie pre se-
ba samých, že ste boli opustení nie z vlastnej viny, ale
vinou okolností alebo údelu? Že ste osameli na ces-
te i vo svete „bez značiek“, ktoré pre vás zanechávajú
tí druhí ako rukolapné dôkazy ľudskej prítomnosti
vo vašom živote...

Jednou z Dobšinského rozprávok, ktorá je za-
komponovaná do Alfonzovho Bednárovho románu
Sklený vrch (1954), je rozprávka o sklenom vrchu.
Z kompozičného hľadiska totiž možno v Bednáro-
vom Sklenom vrchu identifikovať dve paralelne ved-
ľa seba plynúce línie. Prvá je denníkovým záznamom
Emílie Klassovej, ústrednej postavy, ktorá v súlade
s poetikou a noetikou žánru rozprávky a prostred-
níctvom spovede, teda s vedomím, že možno objek-
tivizovať svoj život a premôcť svoju minulosť, pre-
konáva svoj „imaginatívny“ sklený vrch. Alebo sa o to
aspoň usiluje... Ako sa aj my usilujeme deň čo deň, noc po
noci prekračovať svoj sklený vrch... Problém identity jed-
nej ženy – relativizovanej v neistom čase vojny a po-
vstania, keď destabilizácii podliehajú najdôležitejšie
hodnoty a keď sa rúca dôvera človeka v človeka – sa
má vyriešiť cestami v čase, prinavracaním sa do idy-
lického priestoru Tichej doliny, kde „sa nedá zablúdiť.
Ani za hmly, ani potme“. Príčina zneistenej identity že-
ny citovo spätej s Tichou dolinou vyrastá z nenapĺ-
ňanej obyčajnej ľudskej potreby mať „v živote vy-
značkované cesty“, ľudí na svojej ceste životom s jeho
radosťami a smútkami. Druhá z línií, pretekajúcich
v štruktúre  románu, je líniou Jozefa Solana, ktorý
rekonštruuje baladický životný príbeh, Eminu drá-
mu života s následkom zlyhania srdca. Možno teda osa-
mieť natoľko, že vaše srdce ochorie, ba v ochromení zlyhá...
Možno hľadať a nenachádzať, ak ste raz našli, koho ste hľa-

dali a kto vás už opustil... A ak ste ho nenašli? Môže vaše
srdce hynúť tiež? V ochromení zastať... Opustili vás tí, na
ktorých záležalo, nevrátia sa už?

Bednár vyrozprával v románe s tajomstvom tra-
gický príbeh ženskej postavy, využil prírodné a fan-
tastické motívy, sny, číselnú symboliku i symboliku
mien, fragmenty ľudových piesní, vier i povier, ako
aj fantastickej rozprávky o Sklenom vrchu či mýtu
o stvorení Tichej doliny, ktoré sa podieľajú na po-
chmúrnom vyznení deja. Aké sú viery, ktoré v nás mô-
žu zažínať nádej? Symbolicky vystupovať na povrch „za-
uzlení“ života a predznamenať smer ciest, ktoré vedú do
cieľa – k zmieru, k odpusteniu, k zodpovedaniu otázok,
ktoré nás neopúšťajú, ktoré nám neodpúšťajú...

Bednárova balada je komponovaná ako zápas
dvoch síl. Na jednej strane tých, ktoré zabezpečujú
osobné dobro človeka, teda aj Emino, a sprevádza-
jú jej rozprávkovo vyznievajúcu situáciu života v idy-
lickom priestore Tichej doliny, teda mimo neidylic-
ký priestor a čas „tu a teraz“. Tieto sily sú späté
s Eminým úsilím prekonať v sebe spomienky na spo-
ločensky a politicky podmienenú situáciu bytia
v ohrození, zabudnúť na minulosť, ale aj utlmiť bo-
lesť zo straty lásky Milana Kališa. Na druhej strane
sú to sily, ktoré zabezpečujú mimoosobné dobro člo-
veka, sú prosociálne, hovoria za spoločnosť, sú temer
utopické a pri prijatí viery v tieto sily a v konaní v pro-
spech iných Ema zomiera. Jozef Solan odvodzuje prí-
činy Eminej smrti od spôsobu Eminho zmocňovania
sa jej vlastného života: „Náhoda ju nezabila, zdalo sa
Solanovi. A čo? Zrážka dvoch hodnôt? Akých? Zrážka
dvoch úsilí rozličnej kvality? Zrážka úsilia o dobro mimo
seba s úsilím o dobro svoje? Asi taký bol celý život jeho že-
ny. Vždy zrážka dvoch úsilí“. Žijeme vo svojich baladách,
zrážajú sa v nás naše chcenia i nevôle, radosti i strasti, vždy
znova a znova, takmer bez oddychu...

Odkrývať štruktúru románu znamená odkrývať
konflikt a rozdiely medzi dvomi kategorizáciami
reality, kategorizáciou starou a novou(P. Ricoeur). Ide
o kategorizáciu reality dosahovanú prostredníctvom
rozumu, vôle a sily, ktorá môže premôcť prírodu, ako
ju pomenúva Jozef Solan, a tú, ktorá je podmiene-
ná citom a ktorú nevie či nemôže v sebe premôcť
Ema: „Ty hovoríš, že človek je záplavou umu, vôle a sily.
A zabudol si na cit. (...) Človek musí zmeniť nielen ves-
mír (...), nielen vrchy, rieky, zem, ale aj veci, ktoré sú
skryté hlboko v ňom a ktoré sa dostali na povrch povedzme
v tejto vojne“. Ide aj o kategorizáciu reality optikou
človeka s perspektívami (obzormi) budúcnosti, s am-
bíciou ovládnuť svoj osud, prejaviť mohúcnosť „tu
a teraz“, ale aj o kategorizáciu reality optikou člo-
veka, ktorý nevidí svoju perspektívu bez vrchárske-
ho sveta a ktorý si nesie Veľký, presnejšie Sklený vrch,

40 4 n 2012

Z Á P I S N Í K  M a r t i ny  Pet r í kovej



stále so sebou, s úsilím prežiť bez straty pamäti. Pre-
mosťovanie dvoch koncepcií sveta sa nezavŕši v har-
monickom závere žánru v súlade s filozofiou a noeti -
kou rozprávky, ale naopak v rehabilitovaní žánrových
charakteristík balady. Tichá dolina, ktorá sa Eme ne-
prestajne znovupripomína, je opakom tohto sveta, čo
znamená, že v jej časopriestore a nie „tu a teraz“ sa
skutočnosť interpretuje inak: „(Ľudia) nie sú takí, akí
boli v nížinách. Obyčajne sa menia na deti“. Tieto ich
interpretačné (dis)pozície spôsobujú, že sa kon -
frontuje tichý a rušný svet, svet hôr a nížin s ich rie-
kami a v ich symbolickom význame. Ba z pozícií ľu-
dí nachádzajúcich sa pod Veľkým Skleným vrchom
ako míľnikom na ceste do večnosti sa odkrýva a aktua-
lizuje, ba intenzifikuje význam symbolicky chápa-
ných skutočností. Pôjde teda temer o mýtickú (po -
svätnú) geografiu pripomínajúcu sa vo svete reálne
zachovávaného mýtu a rozprávky. Symbolický vý-
znam Skleného vrchu možno odvodiť od jeho formy
a umocňuje sa jeho povrchom, lebo zastupuje ne-
prekonateľnú prekážku na ceste za šťastím, v roz-
právke za ženou, ktorú možno ľúbiť. V predmetnej
reálnej rovine, v časopriestore „tu a teraz“ sa znovu-
obnovuje interpretácia Skleného vrchu ako stredu
sveta, ktorý poznáme z rozprávky („chvíľami sa mi zda-
lo, že už musí byť na samom konci sveta. (...) Vrch bol
 vysoký až do neba, hladký ako ľad (...). Vrch sa zdal byť
celkom nedobytný“). Ako stred sveta zabezpečuje spo-
jenie medzi nebom a zemou, medzi životom a zá-
hrobím. Symbol vrchu, nezasiahnutého vojnou,
a cesta na vrch sú späté s ambíciou konfrontovať sa
s prekážkou. Ide o miesto (s)tvorenia sveta, „na po-
medzí dvoch síl (...) Boha a Satana“,  teda o miesto, kto-
ré je priepustnejšie na komunikáciu medzi nebom,
zemou a peklom. Prostredníctvom lásky či smrti sa
môže cesta, výstup na vrch spojiť s prechodom do
inej ontologickej úrovne, a preto cesta v čase pro-
stredníctvom denníka môže ponúknuť cestu k ne-
smrteľnosti, k odkazu Milana Kališa: „a po čase mož-
no človek dospeje k určitej dokonalosti aj v tomto ohľade
a uverí vo svoj dočasný a posmrtný život ako v živú pôdu
života iných“. Denno-denne kráčame po cestách, ktoré ve-
dú na naše sklené vrchy a potom sčista-jasna na nich vy-
stupujeme, pripravení aj nie, stále bez istoty návratu... No
aspoň v perspektíve očakávame prítomnosť druhého, kto-
rý, aj keď neprítomný „tu a teraz“, je v nás prítomný svo-
jimi myšlienkami, túžbami, chcením... Aj slovo môže byť
mohúce a zmôcť našu nemohúcnosť... Stačí si ho vypočuť
alebo zopakovať alebo vysloviť... Na dva, na trikrát, osu-
dovo...

Emina pripravovaná cesta do Tichej doliny sa
v jej prítomnom čase neuskutoční, Ema po dopísa-
ní denníka tragicky zomiera, čo je  pravdepodobne
absolútnym dôsledkom konfrontácie dvoch kate-
gorizácií reality (organizovaných z vôle a z citu), ná-
sledkom pohybu (v priestore predovšetkým po ver-
tikále: hore – dole) v reminiscentnom čase (vtedy –
potom), ktorý vyústil do prieniku týchto časov. Emi-
no úsilie prijímať sprostredkovanú koncepciu reali-

ty v situácii pri obhajovaní svojho bytia na stavbe
priehrady, pri konfrontácii s prekážkou na ceste
k Sklenému vrchu, keď vedome premáha strach a ne-
istotu, teda v porovnaní s koncepciou sveta organi-
zovanou z (prebytku) citu („možno mám už obnosené
srdce“) je výrazom Eminho sebaprekonávania, „od-
púšťania“ sebe samej, v štruktúre jej „rozprávky“. A pre-
to je dôležitá otázka, do akej miery je rozprávka in-
tegrovateľná do novej koncepcie Eminho sveta a do
akej miery ju metamorfuje či presahuje. Zdá sa totiž,
že rozprávka o sklenom vrchu sa v románe rozrastá
o ďalšiu tradičnú sekvenciu, známu z Dobšinského
verzie textu: „Kráľovčík si ženu doniesol domov, ale ešte
ani doma nebol, a už sa strhla vojna. A kráľovčík musel
hneď do vojny a svojej žene musel vystavať vežu, aby sa
jej nič nestalo“. Pôjde teda o rozprávku v rozprávke?
Či v inej žánrovej štruktúre? Záver je nedopoveda-
ný, rozprávka obsahuje „iba“ indície o ďalších peri-
petiách v živote hrdinu. Ak prijmeme tézu z textu –
„Ty si, Minnehaha“ (...) „ako ten kráľovčík“ –, potom mô-
žeme očakávať podobné riešenia problémov hrdin-
ky v románe, aké realizuje aj kráľovčík v rozprávke.
Do tretice citrón rozkrojí a nájde hľadanú lásku a
šťastie. Aj Ema do tretice „pri otázkach života a smrti“
prijíma Kališovu a Solanovu verziu života pre iných
a premieta ju do svojho života. Avšak svoj sklený vrch,
vystavaný medzi ňou a Solanom v tom najosobnej-
šom pláne bytia, nevypovedateľnosť či nekomuni-
kovateľnosť utajovaných obsahov minulosti zboriť
nestihne. Putujúc tromi horstvami svojho života –
v čase – tento čas v jeho ustrnutej podobe aj premá-
ha, vytvára podmienky na valorizáciu budúcnosti.
A keďže platí, že jedine naratívna činnosť má moc „pre-
tvoriť“ čas a na pochopenie seba samého potrebujeme ré-
cit (P. Ricoeur), Emin zápas proti času má podobu pí-
sania denníkových záznamov, teda aj reaktualizácie
(vtedajšieho: mýtického, rozprávkového) času. So-
lanovo čítanie denníkových záznamov o Eminom ži-
vote potom vyznieva ako oneskorený „zisk“, návrat
k Eminmu životu a k jeho pochopeniu s potenciá-
lom transformovať svoje konanie. Môžeme si ešte od-
pustiť? Opustili nás, opustili sme, opustíme, opustia nás
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a potom znovu, snáď do tretice... No potom už nie, preto-
že srdce, ktoré cíti, aj keď otupieva, stále je živé, priveľmi
živé na straty, straty strát a tak dookola, vždy znova...

Rozprávka je vo svojom utopickom rámci opako-
vaním času života, ktorý je zásadne, existenciálne neopa-
kovateľný(P. Valček). Hrdina sa môže poučiť a jeho
konanie môže ovplyvniť aj okolie, avšak nepreko-
naná prekážka, sklený vrch, presnejšie, prekonáva-
nie prekážky „iba“ v perspektíve žáner rozprávky roz-
širuje v jej utopickom rámci, v tragickom zápase
o transhistorický (či kozmologický?) význam a do-
sah ľudských činností, do žánru balady – tichého spod-
ného tónu. A s ním sa intenzifikuje význam odkazu
Milana Kališa, odkazu Emy pre Milana („Kde si, M.,
kde si? Prídi, a budeme dvaja! Idem za Tichú priehybu
do Lúčnej doliny. F.“), ale aj význam symbolov, ná-
vratných motívov, piesní, rozprávok a snov v romá-
ne, lebo sa podieľajú na pochmúrnom vyznení príbe -
hu s dramatickým spádom a s tragickým podtextom
i koncom postavy: „Ja už asi nezborím horský hrebeň
medzi sebou a mužom, asi nie. Už je mohutný, vysoký.
Ale rada by som ho zborila medzi inými ľuďmi“. Nevie-
me prehovoriť k ľuďom, menej im dôverujeme, opustení,
zneistení, znehybnení, stále hľadajúci, na ceste... Sme na
ceste. Hádam aj k odpusteniu iným a predovšetkým se-
be...

Ako sme už naznačili, Sklený vrch je stredom
Eminho sveta, je symbolom neprekonateľných pre-
kážok na ceste jej života, ako aj symbolom nekomu-
nikovateľných alebo monologicky komponovaných
obsahov jej vnútorného života. Tichá dolina vyznie-
va ako opak nížinného sveta, ktorý je rušný a pod
bremenom. A spolu so Skleným vrchom ako idylickým
prostredím sú na jednom z koncov spojnice medzi
peklom a nebom: „Ľudia tam žili v idyle, ktorá visela
na vlásku nad pekelnou priepasťou“. Rieky zas možno
považovať za spojnice medzi nížinným a vrchárskym
svetom, spútavanie riek vyznieva ako proces, ktorý
má usmerniť prírodné či ľudskou vôľou neovládnu-
teľné deje. Napriek tomu jar a s ňou prichádzajúca
Veľká noc po piatich rokoch od získania správy o Mi-
lanovej smrti a o jeho obeti za iných znásobí význam
Veľkej noci a podporí ho symbolikou potopy, ktorá
sa má podieľať na premene postavy, pretože vystú-
pením z vody sa môže objaviť nový človek. V texte ro-
mánu sa táto situácia završuje  „nerozprávkovo“ pro-
stredníctvom slov z rámca Eminho denníka, keď
Emino úsilie pomôcť iným vrcholí, no končí sa tra-
gicky: „ona vbehla medzi potrhané drôty, spadnuté na
zemi, nohy mala mokré, striaslo ju krokové napätie, zľak-
la sa a potom spadla medzi tie drôty“. A drôty v symbo-
lickom pláne textu pripomínajú trate či cesty Emin-
ho života.

V podobe archetypu – rozprávky i mýtu – sa pre-
sadzuje či ohláša aj určitý spôsob chápania a kona-

nia ako reakcie na vypätú situáciu v živote postáv.
A tak sa rozprávka o sklenom vrchu s jeho symboli-
kou znovupripomína v „strede sveta“ po chaose voj-
ny. Obeť symbolizovaná krížom je posväcujúcou pod-
mienkou znovunastolenia stvoriteľských ľudských
činností, znamená prechod od smrti k životu, pre-
tože: „nic nemůže trvat, co není „oživeno“, co nezíská „du-
ši“ nějakou obětí“(M. Eliade). Rovnako možno uva-
žovať aj o stavbe nového (už desakralizovaného)
sveta, o stavbe priehrady, avšak tentoraz sa Milano-
va obeť umocní osudovou „istotou“ baladického rá-
zu, „Eminou obeťou“, keď sa „spútané vody“ pripo-
menú ako „vodivé“ prostredie, v ktorom sa napĺňa
symbolický obsah a dosah Eminých ciest a ich za-
uzlení i negatívnych asociácií spätých so symbolikou
drôtov.

Emin zápas o zmysel bytia, jej cesta na Sklený vrch
má povahu hľadania a rozpoznávania posvätného
v univerze, tušenia o posvätnosti prírody. A posvät-
nosť prírody sa „odhaľuje v tom, že hovorí symbolic-
ky“(M. Eliade). Odkrývať a interpretovať symboly
posvätného potom znamená rekonštruovať strate-
nú vieru v prítomnosť posvätného univerza, v kto-
rom má všetko zmysel. Ide teda o rekonštrukciu po -
svätného priestoru (znovuobnoviť „značky“ v živote)
a o reaktualizáciu posvätného času pririekaním
transhistorického významu udalostiam v živote.
„Symbolizmus funguje iba vtedy, keď je jeho štruktúra in-
terpretovaná“(M. Eliade),a tak sa interpretácia sym-
bolov stáva podmienkou porozumenia korešpon-
denciám medzi nebom, obydlím (hore a dole, pod
Skleným vrchom a v nížine) a telom (plodné – ne-
plodné lono), medzi nebom (zrkadliacim sa na hla-
dine plesa...) a zemou, jedným mužom a jednou že-
nou, ktorí v čase vstúpili „do neurčitej existencie moci“
(M. Eliade)symbolov zakorenených v ich živote. A tú-
to moc nemohli ovládnuť nechránení vo veži, ne-
izolovaní vo svete jednej rozprávky, „ukotvení“ v his-
torickej skutočnosti tohto sveta. Rovnako ako my...
Alebo aj trochu inak... Ak ovládneme neovládnuteľné, ak
premôžeme svoje bôle, strasti a straty a oproti nim vysta-
viame vežu radosti ako zisku z ťaživých smutnobôľnych
chvíľ, zo strát ako nálezov...

Ako sa zrieknuť smútku, keď sa vás dotkne? Ako
si zaslúžiť radosť? Azda len rozprávkovo-nerozpráv-
kovo – neustávajúcim vzbudzovaním presvedčenia,
že ešte možno prekonať sklený vrch v sebe, že ešte mož-
no odpustiť sebe i iným, že ste osameli na svojej ces-
te „bez značiek“, že vás opustili, pretože sami boli
opustení, že „zablúdených“, v biblickom zmysle, ne-
hľadali ako jednu zo sto oviec, aj keď by malo pla-
tiť: „Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdi-
la, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde
hľadať tú, čo zablúdila?“ (Mat. 18, 12).
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Kniha PITIRIMA A. SOROKINA KRISE NAŠEHO
VĚKU je svojho druhu výnimočná: napísal ju so-
ciológ, najlepší vo svojom čase, profesor na Har-
vardskej univerzite. Vychádza z exaktného sociolo-
gického štúdia, zo štatistík a údajov, historických
i súčasných, presahuje však ponad ne – pochopi-
teľne, v plnom súhlase s nimi – mimo rámca svoj-
ho odboru, do hľadania zmyslu historického so-
ciokultúrneho vývoja a vedeckou cestou vyvodzuje
z neho neovbyčajne pozoruhodnú filozofiu. Je to
vlastne sociokultúrna filozofia dejín, alebo lepšie:
vedecká hypotéza o najpravdepodobnejšom budú-
com vývoji západnej civilizácie, v závere akási su-
gestívna vedecká vízia, ktorá je Sorokinovým vý-
hľadom do budúcnosti. V jeho pohľade dozadu je
to odkrývanie zmyslu zhruba tridsiatich storočí eu-
rópskej civilizácie; pohľad do súčasnosti je zas pre-
nikavou, až zmrazujúcou, ale zároveň nádejeplnou
diagnózou. Senzačnosť? Paradoxy? Je to naozaj kni-
ha v dobrom zmysle senzačná; zaoberá sa totiž tým
najpálčivejším, čo dnes mnoho intelektuálov nejas-
ne pociťuje. Závery knihy sú o to vážnejším me-
mentom, že ich odôvodňujú rozsiahle sociologické
štatistiky o kultúrnom a spoločenskom vývoji zá-
padnej civilizácie oných posledných tridsať storočí.

O čo teda ide? „Každá velká kultura, místo aby by-
la pouhou skládkou nejrůznějších kulturních feno-
menů existujících vedle sebe a bez vzájemných vzta-
hů, představuje individuální jednotu jejíž části jsou
prostoupeny týmž základním principem a vytvářejí
touž základní hodnotu. Valná většina krásných umě-
ní a věd takové jednotné kultury, její filosofie a ná-
boženství, její etika a právo, její hlavní formy sociál-
ní, ekonomické a politické organisace, většina jejich
mravů a zvyků způsobu života i myšlení, to vše svým
způsobem vytváří její základní princip a hodnotu.
Tato hodnota slouží za její hlavní premisu a pod-
klad. Proto tedy velká většina takové integrované kul-
tury je ve vzájemném příčinném vztahu: mění-li se
některá podstatná část, ostatní její části jsou zavá-
záni k změnám podobním.“

Teda vlastne v sociológii uplatnené na ten čas mo-
derné štrukturalistické hľadisko. Sorokin zo svojich
štatistík vyvodzuje, že sa v dejinách uplatňujú tri dru-
hy sociokultúrnych systémov: ideačný, idealistický (nie
v bežnom slova zmysle používanom u nás) a senzi-
tívny. Pre všetky typy sú príklady z dejín Egypta, Ba-
bylonu, Grécka, Ríma, Indie a Číny.

Ideačný (v Európe 8. – 6. stor. pred n. l.; 6. – do kon-
ca 12. stor. n. l.) je postavený na princípe – vo filo-
zofii, v práve, v spoločenských vzťahoch, v etike,

v krásnych umeniach atď. – že pravá skutočnosť
a hodnota majú nadzmyslovú, človeka presahujúcu
povahu. Idealistický sociokultúrny systém (5. – 4. stor.
pred n. l.; 13. – 15. stor. n. l.) založený na princípe, že
pravá skutočnosť, pravda, právne, etické normy atď.
sú čiastočne zmyslovej a čiastočne nadzmyslovej po-
vahy. Senzitívny (od 3. stor. pred n. l. do 4. stor. n. l.;
od 16. stor. n. l. dodnes) vybudovaný na princípe, že
pravá realita a hodnota je zmyslového pôvodu. „To
je právě ten princip, který vytvořila naše modení zmy-
slová kultura ve všech svých významných součástech:
ve svém umění a vědě, ve filosofii i v pseudonábo-
ženství, v etice i v právu; a ovšem i ve svých hlavních
způsobech života i myšlení.“

Každý z týchto systémov zachytáva a vyslovuje len
časť skutočnosti, ktorá je širšia a rozmanitejšia. Po
odumierajúcich systémoch nastupujú systémy no-
vé; každý z nich je vo svojom počiatku silný, zdravý
a tvorivý. Po čase (niekoľkých storočiach) začne prá-
ve v dôsledku svojej jednostrannosti upadať, roz-
kladať sa a odumierať. Rozklad každého systému je
sprevádzaný atomizáciou vedy a kultúry, rozkladom
spoločenských, právnych a etických noriem i vzťa-
hov, amorfnosťou a bezideovosťou umeleckých fo-
riem, vzrastom vnútroštátnych aj medzinárodných
nepokojov, povstaní a vojen. Skrátka: „Dříve nebo
později nadejde okamžik, kdy tato společnost stojí
buď-anebo: buď pokračovat oním nebezpečným
směrem a trpět osudné zachraňování, anebo napra-
vit svůj omyl přijetím jiného a přiměřenějšího sys-
tému pravdy.“

Podľa Sorokina nachádzame sa v čase úpadku so-
ciokultúrneho systému, ktorý začal intenzívne žiť
od 16. storočia. Priniesol veľké technické a techno-
logické úspechy človeka, na nepoznanie zlepšil jeho
hmotné položenie a blahobyt, ale od konca 19. sto-
ročia začína prejavovať vlastnosti ochabovania, úpad-
ku a rozkladu. Pitirim Sorokin hovorí, že sa nachá-
dzame na vrchole úpadku senzitívneho systému.
Diagnózu určuje vo všetkých kultúrnych, spoločen-
ských i medzinárodných prejavoch. Čoraz viac poci-
ťuje západný človek ostrie tragického dualizmu,
v ktorom sa po svete istoty ocitol, ani nevie ako: „Du-
še kultury je beznadějně roztříštěna. Je to dům roz-
dělený proti sobě samému. Temným démonem je
v něm krutá válka s vlastním dobrým géniem. A dé-
mon ničení postupně přemáhá anděla tvorby.“ Žije-
me zo starého, z moci cudzorodých prvkov, z čias-
točných informácií, ktoré už nevládzeme, nestačíme
stráviť. V beznádejnej snahe sa večne poučujeme,
omieľame množstvo duševných žuvacích gúm. „Ob-
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last západní kul-
tury a oblast na-
šich myslí, v níž
se obráží, se pro-
měnila ve ,svě -
tovou výstavu‘,
v níž není nic
k nalezení, v níž
nejrůznější hod-
noty bez přestá-
ní paradují, sem
a tam jedna za
druhou. Západ-
ní kultura pře-
stala být vý -
b ě r o v ý m

organismem. Místo toho se stala obrovským kul-
turním smetištěm, na něž se vyklápí bez výhrad co-
koliv. Ztratila svou vlastní tvárnost, vlastní duši
a svou rozlišovací schopnost.“

Teda „rozpad senzitívnej kultúry a spoločnosti“. Aký
môže byť jeho priebeh a čo nás v ňom čaká? Aké sú
vedecké prognózy P. A. Sorokina – vyústenie a zmy-
sel tohto rozpadu podľa priebehu podobných kríz
a prelomov v histórii?

Nepredpokladá „fysické zmizení západní popu-
lace“, úplné zničenie civilizácie aj blahobytu, ktorý
priniesla, hoci ich časť – nevedno aká – „nutně zmi-
zí ve válkách, revolucích a v anarchii přechodního
údobí“. Ani „rozpad velkého senzitivního systému
naší kultury neznamená ani zhoršení, ani zničení
naší kultury vůbec“. To, čo nebolo celistvé, nemôže
byť ani rozbité. Rozpad nezasiahne ani sily a pod-
radné systémy, ktoré dominujúcemu systému opo-
novali.

Zhoršenie, anarchia, bezperspektívnosť budú sa
len zväčšovať vo všetkých odvetviach kultúry: vo ve-
de, umení, práve aj etike. Zhusťujeme a parafrazuje-
me: namiesto Galilea alebo Leibniza nastúpi „celý
dav prostředních vědců velmi zaměstnaných stu-
diem, jak vědět, víc a více o méně a méně věcech“, vy-
nálezcovia a duchovia priemerní, objavujúci skôr ni-
čiace ako tvoriace technické metódy a prostriedky.
Namiesto Descartov, Lockeov, Kantov, Humeov či
Comteov filozofiu zaplavia epigóni, oní senzitívni

filozofi a rozpíšu sa v učených knihách „o sousta-
vách velikých filosofů“ a v dôsledných, rozumovo
chytráckych pojednaniach „o vědecké filosofii, v níž
však není ani věda, ani filosofie“. Sociálne vedy? „Ve-
lice pilně budou pěstovat ve svých učeneckých po-
jednáních buď scestnou přesnost, nebo namáhavé
propracování  věcí samozřejmých, nebo učeneckou
prázdnotu s veškerou alexandrijskou erudicí a s veš -
kerou ubohostí učené neschopnosti.“

V práve? V etike? Tie „zbytky senzitivních norem
chování budou víc a více relativisovány, až se změní
vniveč, hrubý hedonism spolu s pokrytectvím a hru-
bým násilím bude na vzestupu. Společnost dostane
náhubek, bude spoutána a uvržena do vězení oblu-
dami, jež sama zplodila a jež vzešly z jejího nihilis-
mu a hedonismu“.

Avšak onen neumdlievajúci a večný elán života
priam antiteticky spôsobí, že: „Na druhé straně bu-
dou se stále více objevovat přívrženci absolutních
mravních norem, často se stávajíce stoiky, askety
a svatými. Duše společnosti v přechodu se roztříští
na jedné straně v zásadu Carpe diem a na druhé stra-
ně v ideační lhostejnost a záporný postoj ke všem
smyslovým radostem. Společnost se stále více bude
rozdělovat v otevřené, zcela cynické hříšníky s jejich
,jezte, pijte a milujte, neboť zítřek je nejistý‘ a v as-
kety a svaté, kteří budou unikat světu smyslů do no-
vých útulků, nových klášterů a nových pouští... Pro-
past mezi nimi bude růst a společnost ve své duši
a údech bude se víc a více tříštit v tyto dva extrémní
typy, do té doby, než údobí přechodu pomine a vy-
hyne extrémní hedonism zásady Carpe diem... Jako
v úpadkovém stadiu řecko-římské sensitivní kultu-
ry, tak i nyní suchopárnost v myšlení a neplodnost
v tvoření bude stále více napadat celý sensitivní sys-
tém, dokud západní kultura se neprobudí z celkové
planosti své přímočaře se vyvíjející kultury. Jsouc po-
stavena před touto mrtvou skutečnost, jež kdysi by-
la skvělým výtvorem, bude mít jen jediné východis-
ko ze situace. Opustit mrtvolu pro to, co je živé
a tvořivé, pro ideační nebo idealistickou nebo inte-
grální kulturní formu.“

JÚLIUS VANOVIČ
(Mladá tvorba 1967, č. 1.)
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