Fr a n t i š e k X ave r Š a l d a

L E Ž E L A Z E M Ě P Ř E D E M N O U,
V D OVA P O D U C H U. . .
(DOJMY A BOLESTI)
Vidím tě stále, jak jsi lehynce usedla – tak lehce sedá spíš pták než člověk – na vyvrácený kámen u lesní cesty: kolik podivné plaché krásy rozlilo se tvojí
drobnou, trochu zvrácenou hlavou, kolik světla zanítilo se v tvých teplých hnědých očích, které jsi přiclonila stříškou svých rukou, svých dětských rukou,
jaksi bezradně rozčilených a přece tichých! To pohled tam vzhůru na chrám tebe v poslední serpentině kopce svlažil takovým odleskem.
Kousek od tebe ležel rozebrán tvůj raneček – neboť poutnicí byla jsi, neznámá Slovačko, a na poutní cestě jsem tě spatřil.
Ne, nemohu zapomenout, jak lehce, jak kouzelně
lehce, jak graciésně jsi seděla: Watteau nenamaloval
nikdy nic křehčího, Utamaro nenakreslil nikdy nic
kouzelnějšího a opojnějšího. Ne člověk, ale jakýsi akkord světla a linií snesl se to na kámen u cesty – jakási duchová hračka, sylfa, víla.
V tu chvíli viděl jsem v tobě stělesněno celé Slovensko, zemi básniků a umělců, kteří o sobě nevědí
a kteří se neznají – zemi dětského lidu, naivnějšího
ve zlém i v dobrém, než jsme my, v němž hlasitě hovoří ještě temné prameny instinktů – větev života, na
níž stěsnalo se úže k sobě než jinde vysoké i nízké,
krása i umírání.
V vyčetl jsem hned všecko o tobě z tebe, jako bys
byla napsanou větou. (…)
Přišla’s prosit svatou Pannu, vím. Prišla’s se modlit – za co? Snad za to, abys dostala za muže Jožku
a aby tě nevydávali za Samka? Ale buď klidna: v třicátém roce nebo ještě dříve budeš zničena jedním jako druhým. Nebo za to, aby se taťka neopíjel do němoty? Ale k čemu vařili by kořalky, než aby jí lidé
pili, a myslíš, že se opíjel ještě někdy někdo, aby rozradoval sebe nebo aby rozradoval jiné? Nebo aby žid
byl milosrdný a neprodával vám chalupy? Ale nač by
byl milosrdným žid k vám, když nejste milosrdni ani
sami k sobě: není k tobě milosrdný ani tvůj bratr, ani
tvůj otec a nebude milosrdným ani tvůj muž. Nebo
aby obilí více sypalo? Ale kdyby sypalo více než na
březích Nilu, vaší lehkomyslnosti a nemyslivosti nepřesype a nedosype.
Přišla’s prosit za zázrak. Přišla’s prosit, aby „dvakrát dvě nebylo čtyři“.
Ale svatá Panna soudí – a správně – že dnes není
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již třeba zázraků: svět sám celý jest dnes jeden jediný zázrak. Zázrak jest, co proudí nebem i zemí, perlí se vzduchem, hoří světlem, vzdouvá se myšlenkou
a snem – a chce býti jen zachyceno, zachyceno odvážným srdcem a statečnýma rukama – ne vymodleno, ne vyplakáno. Přešel čas, byl-li kdy, kdy bůh sestupoval s nebe: dnes chce býti stažen s něho silnýma
rukama. Úsměv svaté Panny zdál se mně proto včera tak bolestný, že to nemůže říci tobě a tobě podobným, a kdyby i mohla, že bys tomu neporozuměla.
Ale o tom všem ty nic nevíš. Sedíš lehce jako pták-básník na větvi života a zpíváš tenounkou písničku,
rozperlenou písničku nad propastí, nad nocí, nad
jícnem osudu a smrti.(…)
A jest mně tě proto dvojnásob líto, jak sedíš tu
křehká křehkostí všeho, co nemá zítřka, jak sedíš tu
lehynce na větvi života, nevědomý jeho vyděděnec.
Jest mně tě dvojnásob líto, že stoupáš oddaná,
s touhou a s nadějí tam, odkud právě sestupuju uražený a hněvivý, hořký a bez doufání.
Vystoupil jsem včera, kam ty vystoupíš dnes. Vystoupil jsem stopami lidského hoře a ve službě lidského hoře, doufaje nalézti obětiště – a nalezl jsem
jen tržiště a překupniště.
A když jsem se vracel, musel jsem projíti mimo dvě
sochy, mimo sochy tvých apoštolů, Cyrilla a Metoda. Jaké dvě žalostné mátohy, jaké dva smutné hastroše učinila z nich církev, tvoje a jejich církev! Ulízaní jaksi a nakadeření, s ovčími hlavami, tupí, s jaksi
mrtvými, přežvykavými zraky – tak stáli tu v bezduché a hluché póse, žalostná strašidla čehosi dávno,
dávno mrtvého.
A jda mimo a sestupuje s kopce, mluvil jsem k sobě i k nim:
„Vím, byli jste kdysi reky. Oko tvoje, Cyrille, žehlo temně, jako by stihalo démony, a tvoje, Metode,
obzíravě, jako by řadilo šiky k boji. Vím, byli jste kdysi reky. Tehdy bylo křesťanství ještě mladé, a nebylo-li mladé docela, vy dovedli jste setřást dogmatický a historický prach, který se již vrstvil na vás i na
vaší církvi. Kdo ví, kdo ví, nehledali-li jse již čin jako útočiště – jako zbraň, abyste mohli setřást tu
mrtvolnou vrstvu, a necítili-li jste se chvílemi již starými a unavenými a netoužili-li jste po lázni mladých,
barbarských národů? Ale ať tak, ať onak: vykonali
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jste kulturní čin. Stali jste se dobrodinci mého plemene. Přišli jste, jak se říká, právě ještě včas: zachránili jste je od vyhubení mečem a ohněm ve jméno kultury, ve jméno ducha, ve jméno nových cností.
Ale co dnes? Nestali jste se již dávno z požehnání
otravou? Z obrany útiskem? Nejste dnes již mrtvolami, prolhanými a parfumovanými mrtvolami, jako
celá vaše církev? Žila vzletem za Bernarda z Clairveaux, žila srdcem za Františka z Assisi, žila rozumem za Tomáše Aquinského, žila fantasií za Filipa
z Neri a Jana z Boha – a dnes žije policií: říká se jí Jesuité. Leží strašná, těžká jeji mrtvola sesuta dnes na
národech: proč se sesula na nás nejstrašnější svojí tíhou? Jaký prokletý osud, že na nejslabší sesouvají se
nejtěžší břemena?
Proč dolehli jste tak těžce na svůj lid, proč jej dusíte ještě v umírání.
Víte, že váš lid jest z těch, kteří nejen že neumějí
vládnout, ale neumějí ani dobře sloužit: sloužit včas,
sloužit hodnotě, sloužit síle a zítřku?
Víte, že slouží nejraději mrtvolám, že uctívá jen
mrtvoly, všecko, co nezasluhuje již úcty: život vystydlý a odmocněný, jeho věčný včerejšek?
Kdo zaplatil režii toho nádherného snu, kterým
bylo ve své době křesťanství? (Neboť, žel, sny mají velikou režii a jsou nebezpečny jí všem slabým a chudým.)
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Slované, Slované, běda, jediní praktičtí křestané
světa! Kde jiní národové dopili se z této číše síly, snad
proto, že dovedli ji v čas odtrhnout od úst a odstavit, vy dopili jste se dřímoty a otravy. Není to proto,
že jiní pili z nápoje pokud byl čerstvý, a vy pijete, když
již zvětral? Jiní vyssál všechen med tohoto snu: všecku krásu a dobrodružnost, všechen vzlet a všecku
mystiku. Vám zbyl jen rmut, kalný rmut, jaký bývá
u dna – smutné kvasnice tohoto snu.
Nepřišli jste pozdě, přece pozdě, Cyrille a Metode, pozdě v jiném, tragičtějším smyslu, než kdo posud myslil? Nebyli byste byli dříve odešli, kdybyste
byli bývali dříve přišli? Dříve odešli: pokud jste neztrouchnivěli, pokud jste se nesesuli na svůj lid strašnou, mrtvolnou tíhou? Alespoň o dvě, o tři sta let
dříve, abychom vás dříve se sebe svrhli, překonali, pohřbili čistě a vesele, vděčni a radostni?
Ale takto: Jaká je v tom spravedlnost, jaká je v tom
logika, aby nás dusila vaše církev miasmaty svého
rozkladu, otravou svého tlení – když byla ve věku jara a léta, zdraví a síly sytila požehnáním svých darů,
svým kouzlem a svojí vůní ne nás, ale jiné?
Nepřišli jste pozdě, přece pozdě v jiném tragičtějším smyslu, než komu posud napadlo?“ –
Tak jsem hovořil k sobě i k nim, když jsem sestupoval mimo jich dvě sochy a když jsem uzřel tebe, sedící v poslední serpentině cesty, smutného ptáka na
větvi života, a když mne zabolely tvé oči, tvé podivné oči, které mne odtud pronásledují: jak byly výmluvné! A jaká podivná vášnivá touha byla v celé tvé
bytosti: hrdlo tvoje bylo jako hrdlo holubice nebo
hrdlo srny, když žízní. Toužíš po vodě života žízní
neuhasitelnou, vím to. A jdeš ke skále, jdeš ke kamení, poněvadž doufáš, že z nich tryská.
Sestupuju, a celá má bytost jest jedna jediná otázka: čím tě napojit? A hledám v celé poesii, v celé
literatuře dneška hledám takových slov, ale malost
a smutek jest jen, co se tlačí na rty v té chvíli.
Tma padá od východu a noc roste.
A v ní světélkují slabým pableskem již jen dvě zvětralé sochy, dvě žalostné mátohy, dvě mrtvoly: světélkují. Neboť není to světlo, jest to jen slabý, hasnoucí odlesk čehosi, co dávno, dávno zemřelo.
Ale ty jdeš přece za nimi, neboť není ti zatím jiného světla.
(BOJE O ZÍTŘEK, 1905)
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Z poézie
RAINER MARIA RILKEHO
RANÝ APOLÓN
Ako sa neraz ránom cez deravé
koruny stromov zračí jarný jas,
tak ničoho niet ani v jeho hlave,
čo lesku všetkých básní, aby nás
nestíhal priamo smrteľne, stálo by v ceste;
veď v jeho pohľade sa nestrie tieň,
prichladné na vavrín sú spánky ešte
a neskôr z bŕv, ktoré sú zavreté,
záhony ruží vstanú ako steny,
ich listy, jednotlivo stŕhané,
budú sa hnať na ústach rozochvených,
doposiaľ nevyslovujúcich, skvúcich,
a úsmevom len čosi vpíjajúcich,
akoby vtekalo im spievanie.
N Á H RO B O K M L A D É H O D I E V Č AŤA
V spomienkach nám stále všetko beží.
Až sa zdá, že nastane, čo prv.
Ako citrónovník na pobreží
niesla si pár malých pŕs tak svieži
a šla tam, kde šumí jeho krv:
– toho boha.
Bol to znalec prianí
ženských, štíhly prelietavý vír.
Sladký, jasavý jak tvoje plány,
tieniac na tvoj bok belavo raný,
v sklone ako tvoje obrvy.
SLEPEC
Paríž
Mesto prestane tam, pozrite,
v jeho tmavom posúvaní nie je.
Ide ako prasklina po bielej
šálke. Na ňom, ani na liste
3

n

2013

3

odraz predmetov hrá v pestrej sile;
on však neprijme ich, dnu ich niet.
Hne sa mu len hmat, ten akoby len
zachytával v malých vlnách svet:
ticho, protiklad – a potom tam
akoby kohosi čakal, vyberá si:
dvihne ruku, dá ju, vzletne, priam
ako pri sobáši.
SKARABEUS
Čo len nie je obsiahnuté tebou,
nebliká priam zblízka Južný kríž?
Vskutku: tieto tielka skarabeov
z karneolu sotva uchopíš
Leonid Pasternak: R. M. Rilke, 1921 – 24

aby priestor, čo im stláča štíty,
neniesol si pritom na stĺpci
svojej krvi; nikdy nebol odokrytý,
blízky, mierny viacej, vanúci.
Spočíva na nich už veky - tam ho
sotvakto chce nájsť a prerušiť;
a pod jeho kolísavou váhou
chrobáky sa chúlia, driemu si.
OSLÁVENÝ BUDHA
Všetkých stredov stred a jadro jadier,
mandľa zavierajúca sa, slaď,
všetko, až po hviezdy, všade
je ti dužinou: Vidím ťa rád.
Nič už, hľa, na tebe nevisí,
nekonečnom rastie tvoja kôra.
Šťava stojí, tlačí, berie si
silu od vonkajších lúčov zhora,
veď až tam sa tvoje slnká nosia,
krúžia, vysielajú žiarenie.
V tebe však už začalo sa,
čo tie slnká preklenie.
Preložil RASTISLAV HORNÍK
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E va M a l i t i

O RU S KO M
K R Á Ľ OVS T V E
N E B E S KO M . . .
Poznámky k antológii Vladimír Sergejevič Solovjov
a ruská náboženská filozofia
Košice : BYZANT Košice, s. r. o., 2011.

Je v niečom príznačné, že v časoch, keď sa človeka
pri kladení otázok o svojom bytí zmocnia neraz –
povedané s Paulom Valérym – „zlé myšlienky“, na
Slovensko doputovala reprezentatívna antológia Vladimír Sergejevič Solovjov a ruská náboženská filozofia.
Zostavovateľ a autor sprievodných textov, náš významný religionista, nedávno zosnulý Ján Komorovský do knihy zaradil vybrané texty ruských náboženských mysliteľov, okrem V. Solovjova v nej
nájdeme filozofické diela Jevgenija Trubeckého, Pavla Florenského, V. F. Erna, S. Ľ. Franka, Nikolaja
Berďajeva, Sergeja Bulgakova, Dmitrija Merežkovského, Nikolaja Losského, V. V. Zeňkovského, Daniila Andrejeva a ďalších. Ich svojbytné myslenie je
geneticky ukotvené v ortodoxnom kresťanstve a má
východoeurópsky charakter, avšak svojou podstatou
je späté s univerzálnosťou moderny. Vďaka výsostne humanistickému posolstvu, a tiež vďaka skúsenosti vyvzdorovania, ktorú nadobudlo v „temniciach totality“, má schopnosť povzniesť človeka
ponad brehy bezútešnej reality. Osobitá je ruskosť
či slovanskosť tohto kresťanského myslenia, ktorá
ho robí príťažlivým a inšpiratívnym pre naše prostredie. Predpokladám, že Ján Komorovský aj v týchto intenciách vnímal svoje úsilie komplexnejšie zakomponovať myšlienky ruských náboženských
filozofov do súčasnej slovenskej kultúry (jednotlivo a v rôznych súvislostiach tam už niektorí z nich
fungovali). Texty zaradené do antológie preložili
spolu s J. Komorovským aj J. Rybák a M. Schwingerová.
Primárnym cieľom zostavovateľa však bolo prispieť k ekumenickému zblíženiu kresťanského Východu a Západu, ako sa vyslovil v úvodnej stati s názvom Vladimír Sergejevič Solovjov a ruská náboženská
filozofia v slovenskej antológii. Tu okrem iného napísal:
„Hlboký zmysel vydania Antológie ruskej náboženskej filozofie je hlavne v pozitívnom vplyve na západné racionalistické a abstraktné myslenie rozložené na množstvo škôl, smerov a prúdov, v jeho
oplodňovaní a vytváraní vyšších syntéz (...). Z tohto
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hľadiska ruská náboženská filozofia je „uzemnená“,
ba možno povedať, aj materializovaná, zameraná je
na budovanie kráľovstva Božieho na zemi. Lebo Božie kráľovstvo síce nie je z tohto sveta, ale prišlo na
zem a tu sa musí prejaviť v celej svojej plnosti.“
O vnútornom stotožnení sa J. Komorovského s myšlienkami ruských náboženských filozofov svedčí mimoriadne nasadenie, s ktorým pracoval na príprave
tejto knihy, s vedomím, že sa tlmočením odkazu ruskej náboženskej filozofie v našom prostredí do veľkej miery podieľa aj na jej misii. V našich pomeroch
je to vzácne idealistický postoj („záchovný“ voči svojej krajine, ale i globálnejšie – voči celej Európe...)
a vzbudzuje obdiv. Július Rybák v osobne ladenej
úvahe Poznámky k odkazu profesora Jána Komorovského uverejnenej v časopise Studia russico-slovaca napísal: „Antológia je plodom jeho dlhoročnej práce
výskumnej i prekladateľskej, je akousi kvintesenciou
jeho duchovného odkazu, aj zavŕšením viacročných
útrpných dobíjaní sa do priazne vydavateľstiev, ktoré ho rad-radom odmietali...“
Do centra myšlienkového kvasu ruskej náboženskej filozofie prelomu 19. a 20. storočia zostavovateľ
opodstatnene umiestnil hlavnú postavu, takpovediac
jeho demiurga – Vladimíra Solovjova (1853 – 1900).
Z úvodu je zrejmé, že jeho zámerom bolo vytvoriť
skutočne slovenskú antológiu, kde sa dôraz kladie
na recepciu V. Solovjova, ako aj iných predstaviteľov ruskej náboženskej filozofie na Slovensku. Z tohto hľadiska pristupoval aj k výberu autorov a textov, riadiac sa vlastnými kritériami ich prínosu pre
naše prostredie (preňho osobne boli podnetné myšlienky S. Ľ. Franka v stati Nábožensko-historický zmysel ruskej revolúcie). Zaujímavé sú údaje o tom, že
Slovensko si už v 40. rokoch začalo osvojovať Solovjovovu spisbu prinášajúcu nové, obrodzujúce myšlienky, napr. v štúdii piaristu dr. Jána Rybára Idea
bohočlovečenstva u Vl. Solovjova (vyšla r. 1946) a či prekladom Solovjovovho diela Rusko a všeobecná cirkev
(publ. r. 1947). Podobne sa v tom období u nás recipovali aj diela F. M. Dostojevského, čo vnímame aj
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ako protest slovenskej intelektuálnej elity proti otriasajúcej antihumánnosti vojnovej reality. Prvýkrát na
Slovensku publikovali Solovjova ešte v 19. storočí, za
autorovho života, keď r. 1886 v Národných novinách
vyšiel jeho článok pod názvom Novozákonný Izrael na
tému kresťansko-židovskej sekty v Kišiňove. Prst na
myšlienkovom „pulze dňa“ vtedy dozaista držal sám
S. H. Vajanský, ktorý sa práve zaujímal o problematiku sektárstva v súvislosti s dokončovaním románu
Koreň a výhonky so sektárskymi motívmi z evanjelického prostredia.
Solovjovove i Berďajevove diela, ale aj práce iných
ruských náboženských mysliteľov (A. Meňa, L. Šestova, P. Florenského) vychádzali u nás po páde totality v knižných prekladoch J. Komorovského a časopiseckých T. Križku. K výpočtu si dovolím doplniť,
že v prvej polovici 90. rokov sa aj mne pošťastilo preložiť a uverejniť v časopise Romboid niekoľko podnetných textov P. Florenského a r. 1996 mu venovať
kľúčovú kapitolu vo svojej vedeckej monografii
o otázkach ruskej literatúry a kultúry 20. storočia
Symbolizmus ako princíp videnia.
Pre Komorovského boli pochopiteľne podstatné
tragické okolnosti okolo prerušenia kontinuity tohto myslenia a jeho umlčania v Rusku Októbrovou
revolúciou, keď sa sčasti prenieslo do emigrácie (Berďajev, S. Bulgakov, Merežkovskij a i.) alebo na druhej strane ilegálne živorilo doma, v podmienkach vyhnanstva, ako P. Florenskij, ktorého napokon r. 1937
popravili. Preto do nej zaradil aj tých mysliteľov, ktorí sa aj v podmienkach totality materialistického svetonázoru nebáli otvorene hájiť idealizmus a v rámci neho myšlienky ruskej náboženskej filozofie. Bol
to znalec problematiky symbolu A. F. Losev, ďalej
protojerej A. Meň a či akademik B. V. Raušenbach.
Zostavovateľ upozorňuje na momenty, súvisiace
s uchovaním a prenesením náboženského myslenia
do „sovietskeho ateistického režimu“, predovšetkým
Solovjovovho myšlienkového odkazu, ktorý naďalej
pôsobil v podhubí istej línie ruskej literatúry či
v „spodných“ prúdeniach oficiálnej ruskej kultúry.
Spomína akmeistického básnika O. Mandeľštama,
ktorého v mladosti inšpirovalo dielo P. Florenského
Stĺp a opora pravdy, a tiež idey Vladimíra Solovjeva.
V obsažnej antológii mi chýba podstatnejšia reflexia Solovjovovho zástoja v kontexte tvorby ruskej
moderny, v teoretických úvahách a napokon i v umeleckých dielach – poetických, prozaických, dramatických – básnikov symbolistov, najmä symbolistov
tretej vlny: Alexandra Bloka, Viačeslava Ivanova, Andreja Beleho a i. Bez spisovateľov, ktorí tvorivo pretavili Solovjovove myšlienky a symboliku a zafixovali ich v národnom kultúrnom vedomí, akoby dielo
nebolo úplné. Figurujú tu texty staršieho symbolistu D. Merežkovského a predstaviteľa mladších symbolistov V. Ivanova, no mien, ktoré by antológiu obohatili, je viac. Na druhej strane, zostavovateľ si svoj
predmet vymedzil už jej názvom Vladimír Sergejevič
Solovjov a ruská náboženská filozofia. Spätosti Solov6

jovovho myslenia s ruským symbolizmom je venovaná krátka pasáž v úvodnej stati, kde sa slovami historika ruskej nematerialistickej filozofie V. V Zeňkovského charakterizuje moderný prelom 19. a 20.
storočia. V Rusku sa myšlienkovo niesol v znamení
hnutia „nového náboženského vedomia“, ktoré sa
konfrontovalo s historickým kresťanstvom a verilo
v eschatologické vyústenie dejín. „Základný vplyv na
to všetko mal Vl. Solovjov, a bolo by ťažké ’zmerať‘,
ktorou stránkou svojej tvorby vplýval mocnejšie,
– ako náboženský mysliteľ, ako filozof, alebo ako
básnik. Nebude zveličením, keď povieme, že básnická tvorba Vl. Solovjova začala vôbec nové obdobie
vo vývine ruskej poézie (...) – novoromantizmus s jeho najtypickejším prejavom – symbolizmom.“
Tu je podľa mňa podstatné, že Solovjov svoj básnický talent transponoval do filozofie - o Všejednote, „sobornosti“, Pistis-Sofii a pod., ktorú vyložil
v jasných, kondenzovaných poetických formulách
a definíciách. Bolo to novátorské a moderné. Symbolistický básnik Andrej Belyj v stati Apokalypsa v ruskej poézii výstižne napísal: „Básnik musí byť odteraz
nielen pevcom, ale aj vodcom života. Taký bol Vl. Solovjov. Z hlbín pesimizmu Solovjov dospel k náboženským výšavám. Spojil poéziu s filozofiou.“ Hraničný dotyk s umením a krásou charakterizuje aj
mysliteľa Pavla Florenského, ktorý v čase, keď už Solovjov nežil (zomrel r. 1900), vstúpil do kruhu symbolistov inšpirovaných solovjovovskými ideami. Venoval sa teórii symbolu a symbolizmu (ako náhľadu
sveta), a pritom vytvoril niekoľko básnických opusov. Možno by nebolo od veci, keby sa do antológie
okrem jeho filozofického diela zaradila aj časť poémy Svätý Vladimír, kde Florenskij zobrazil V. Solovjova. Pre zaujímavosť doplním, že pri hľadaní žánru
pre svoje najvýznamnejšie dielo Stĺp a opora pravdy,
ktorého úryvok je v antológii, sa P. Florenskij inšpiroval poéziou A. Beleho.
Ruských symbolistov unášala solovjovovská vízia
„sobornosti“ s charakteristickým ruským mesianizmom, kde bola budúcemu Rusku ako ideálnemu vzoru, založenému na jej princípe a materializujúcemu
Kráľovstvo nebeské na zemi, predurčené osobité poslanie v celosvetovom meradle. Podnetná bola aj pre
západné hnutia hľadania novej duchovnosti, a keď
sa jej v krízových časoch začiatku druhej dekády 20.
storočia chopil švajčiarsky antropozof Rudolf Steiner a interpretoval ju v prednáškach o Rusku, získal
si pre svoje učenie mnohých ruských umelcov a intelektuálov, medzi nimi viacerých symbolistov. Ideu
ruskej náboženskej filozofie, ako aj ďalšie jej moderné vízie o Novom človeku, Novom svete a pod.
už v r. 1917 s hrmotom zvrhla revolúcia boľševikov,
hoci reálne boli aj neskôr, v deformovane dogmatických či utopických výkladoch, súčasťou sovietskej
ideológie.
J. Komorovský poukazuje na to, že „východné
kresťanské myslenie a s ním spojené vedné disciplíny nie je tak systematicky rozškatuľkované, ako už
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od stredoveku bolo myslenie v západoeurópskej kultúre...“ a „... je ťažké stanoviť, kde končí teológia
a začína filozofia“. Rovnako môžeme hovoriť o ruskej filozofii suplovanej literatúrou, pričom je ťažké
stanoviť, kde sa končí umenie a začína myslenie. Nie
nadarmo sa V. V. Zeňkovskij (v antológii nájdeme jeho stať Pravoslávie a ruská kultúra) vo svojich štvorzväzkových Dejinách ruskej nematerialistickej filozofie
často vyslovuje o ruských mysliteľoch ako o spisovateľoch a významných spisovateľov radí medzi mysliteľov. Z tohto pohľadu je príkladom par excellence Fiodor Michailovič Dostojevskij.
Je zrejmé, že práve cez tvorbu hlboko veriaceho
Dostojevského, ktorý si dennodenne prečitoval pasáže z Písma svätého a po celý život viedol vnútorný,
intímny dialóg s Bohom, neraz dokonca pochybujúc o jeho existencii, sa v ruskej kultúre zrodila osobitá podoba antropocentrizmu, kde je človek človekom vo vzťahu k Bohu. Takto v sebe zároveň odkrýva
rozmer „človekoboha“ či „bohočloveka“, ktorý bol
kedysi jednou z diskutovaných tém ruskej moderny.
Na margo toho sa Vasilij Rozanov (jeden z najtalentovanejších ruských náboženských mysliteľov, hoci
kontroverzný a nejednoznačný, škoda, že nie je zastúpený v antológii) vyslovil, že Dostojevskij si ani
poriadne neuvedomoval, aké závažné otázky rieši vo

svojich dielach. Od umeleckej spisby Dostojevského
vedie zreteľná línia k originálnej ruskej náboženskej
filozofii.
Mnohí z týchto mysliteľov sa zamýšľali nad Dostojevského tvorbou, napríklad sám Solovjov (v antológii sú jeho Tri reči pamiatke Dostojevského) alebo
Rozanov a i. Bola im blízka jej dialogickosť, na ktorú neskôr upozornil teoretik M. Bachtin – ako na
problém literárnej vedy. Práve v dialógu sa u Dostojevského, a to aj vo vnútorných pochybnostiach, rodí pravda viery (v život, v Boha, v svet). Náboženskí
filozofi tu nachádzali ozvenu antiky, platónsky pulzujúci dialóg, nazeranie novoplatónskej filozofie, na
ktorú nadväzovali, pritom v ruskom podaní. Moment tvorivosti vo vzťahu k večne sa obnovujúcej viere a jej tajomstvu je v ruskej náboženskej filozofii
prítomný a podľa mňa práve vďaka nemu ostáva príťažlivá aj pre súčasnosť.
Texty ruských náboženských filozofov hĺbkou
myšlienok neprestávajú provokovať k mysleniu, čo je
pre filozofické dielo to najlepšie odporúčanie. Svojimi poznámkami k významnému počinu J. Komorovského a všetkých, čo sa podieľali na príprave antológie, by som chcela upozorniť na potrebnú,
nadčasovú knihu.

Ján Beňo

S RU S M I
AJ S N E RU S M I
M O S K VA – L E N I N G R A D
Ak povieme, že jeden mladý Ján, ktorého v dávnych päťdesiatych rokoch minulého storočia ako iniciátora takzvanej pyžamovej revolúcie len-len že nevyhodili z vysokej školy a potom znášal kádrové
následky, ak dáme poslucháčom na vedomie, že tento pekný kvietok išiel hneď po promócii na mládežnícky zájazd do NDR a o dva roky s rovnakou cestovnou kanceláriou mládeže vlakom do Moskvy
a vtedajšieho Leningradu, mnohí dnešní dvadsiatnici, ba aj štyridsiatnici zapochybujú:
– Nehovorte, že takému by to boli dovolili! Veď
vtedajší režim...
Režim-nerežim, môžem odprisahať, že dovolili.
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Veď išlo o zájazdy do bratských krajín. Nech mládež
spoznáva výsledky budovania najlepšieho spoločenského poriadku u susedov...
Počas zdĺhavého cestovania do Moskvy mladý pedagóg zabúda, že od septembra má zo školy vyhadzov,
nové kádrovanie a zvedavo pozoruje zanedbanú krajinu, o ktorej dávnejšie tuší, že nie je taká, ako sa
o nej píše. Na údržbe trate robia ženy. Vo vagóne sa
starší zrobený človek kŕmi čiernym chlebom natretým horčicou. Dedinská dievčina zabočí do kúta, keď
Ján chce vedieť, ako sa volá ošúchaná kniha, ktorú
číta.
A Moskva – dá sa v nej zažiť niečo okrem oficiálneho zájazdového programu?
Na slávnom Červenom námestí nášho hrdinu za7

drží milícia, keď sa pustil zakázaným prázdnym priestorom ku vchodu do Leninovho mauzólea, kam
smeruje dlhočizný ľudský rad. Taká trúfalosť porušiť zákaz! Len jeho slušná ruština spôsobí, že ho
z oboch strán držia iba dovtedy, kým sa ku vchodu
nepriblíži prekvapená československá výprava. Ruská sprievodkyňa sa potom naňho oborí – kde sa túlal! Predsa jasne povedala, čo sa nesmie. Vymyslí si,
že sa zdržal v obchodnom dome GUM...
Len on vie, ako natrafil na zaujímavú schátranú
skupinu domov.
Býva sa v nich, ženy chodia pomedzi ne s vedrami
a s metlami, akoby chceli túto ošarpanosť okrášliť.
Fotografuje, postupuje stále bližšie a hlbšie. Naraz
počuje krik – vyrútil sa naňho celý roj žien s metlami. Ber sa preč, cudzinec, nevysmievaj sa nám! Voláme milíciu! Našťastie mal dosť nafotografované...
O deň nato stál v rade na kvas a zrazu cíti, ako ho
zalieva voda.
Moskovskí chuligáni polievajú z hydrantu hadicou občanov! Keď však zbadajú Jurajovu módnu košeľu s názvom švédka, s dvoma bočnými gombíkmi
pod golierom, odhadzujú striekajúcu hadicu.
– Prepáč, aj my sme komsomolci. Predaj rubašku!
– Mám iba túto jednu!
– Neboj sa, dobre platíme.
Ján dostane nápad: dohodne sa s nimi, aby prišli
do komsomolského hotela vtedy a vtedy. V ten deň
ho stretnú ešte dvaja ďalší záujemcovia o kúpu, s neruským prízvukom, a tým určí to isté miesto a skoro ten istý čas. Príďte a bite sa...
Nebili sa v jeho izbe – Ján rýchle predal prvým dve
košele, ruble sa zídu a na recepcii zakázal púšťať niekoho k sebe. Lenže ďalší záujemcovia mali výdrž. Keď
pedagóg o hodinu vyšiel von, vošli mu do cesty dvaja nespokojní tvrďasi.
– Ty si komsomolec, my sme komsomolci! Sľúbil
si, tak predaj!
Vyhovoril sa, že on už švédku nemá, ale jeho kamarát zajtra zoženie aj dve. Nech prídu večer!
A na druhý večer sú už niekoľko hodín v Leningrade. Taxikári tam okrádajú, ale dievčatá z ich družobného podniku, ktorý im robil program, boli kultivované a vzdelané. Ich šéfka, už vydatá, vyzerala
ako Tatiana z Puškinovho Eugena Onegina.
Pri lúčení si iba pritisla svoje líce o jeho. Po návrate dostal od nej list a na svoje prekvapenie o krátky čas ďalší, adresovaný jeho nevlastnej starej matke na dedinu. Dal jej tú adresu? Nepamätá si...
Ale na ostatné má dobrú pamäť. Ten list, číta ho
vtedy trikrát pozorne, tá Ľudmila čaká od neho poviedku, ale najhlavnejšie a najzvláštnejšie v ňom je
decentné, citovo zafarbené vyznanie sympatií k nemu, ktoré sa môže nazvať aj ľúbostné. A že zájazdy
do Ruska boli vtedy iba oficiálne.

8

D E Ň V Í ŤA Z S T VA
Zo školských služieb prepustený Ján aj mal šťastie, že ho šéfredaktor vtedy najsmelšieho denníka
Smena bez kádrovania zamestnal. Cestoval služobne najviac ak do Prahy, ale po čase prišla príležitosť.
Dostal v novinách na starosť aj literatúru a všetko
okolo nej. A za to, že jeho denník pomáhal knižnému obchodu pri predaji vtedajších knižných poukážok, dostal možnosť cestovať s jeho zájazdom cez
Moskvu do Helsínk a Štokholmu.
Pred oslavami dvadsiateho výročia skončenia vojny
prileteli do Moskvy. V hoteli Kyjev, kde boli ubytovaní, upútal Juraja čudesný obraz: v jednej polovici
dlhej prízemnej sály sedia Rusi, medailami ovešaní
a v druhej – Nemci. Správni Nemci z NDR, ale určite podaktorí z nich bojovali proti Rusom. Reční sa,
spieva, pije, chýba už len bitka.
Ale k tej vari nesmie dôjsť. Rusko-nemecká oslava musí mať pevnú réžiu.
Ján aj vyjde do ulíc a po pár sto metrov už debatuje s domorodcom, ktorý kráčal proti nemu. Z reči do
reči – oslobodzoval aj slovenský a český sever, veľa prešiel, veľa zažil, ale dnes máme predsa Deň víťazstva!
Je rád, že stretol slovenského brata a ten mu – nestojme na ulici, poďme si sadnúť do hotela, kde bývam!
Sedia v hale na prízemí a pokračujú v rozhovore.
Rus sa rozhovoril a Ján uvažuje, že ak dnes niečo užil,
nebude to ani obligátnych sto gramov. Zrazu zaregistruje nejaký šum v neďalekej hotelovej recepcii. Jeho spoločník sedí k nej chrbtom, ale on vidí prichádzať recepčného. Bez pozdravu prikazuje vstať
bojovníkovi za slobodu. Ten sa dvíha spolu s Jánom,
ktorý nespokojne kladie otázku:
– Čo sú to za spôsoby? O čo vám ide?
– On pjanyj! – položí muž ruku na plece skromného človeka. Ten pomáha Jurajovi vysvetľovať, že
oni nepili, je tu človek z bratskej krajiny, bojoval som
tam, pokojne sa rozprávame, nemáte právo...
Pre kamenného byrokrata, určite dlhoročného
spolupracovníka štátnej bezpečnosti, je to ako hádzanie hrachu na stenu.
– Je opitý a nesmie tu s vami sedieť!
So situáciou už zmierený sovietsky občan rozpačito kýva plecami a dáva sa odviesť. Ján ho drží za
druhé rameno a rázne protestuje. Veď bude Deň víťazstva a tento človek sa oň zaslúžil! Ja som novinár
a nemôžem to tak nechať.
Recepčný povie iba: – To nie je vaša vec.
Potupený človek Jánovi našťastie stihol dať svoju
adresu a telefónne číslo. Redaktor chvíľu počká. Potom si zistí, kde je riaditeľstvo a vyvezie sa o poschodie
vyššie. S novinárskym preukazom v ruke sa predstaví
blonďavej tučnejúcej riaditeľke. Vysvetlí, o čo ide
a protestuje. Ten človek aj nás oslobodzoval a váš pracovník ho pred Dňom víťazstva odo mňa bezdôvodne
odtrhne!
Riaditeľka bohorovne povie, že majú svoje predpisy.
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– Vaše predpisy! – Ján ironicky pokýva hlavou. –
Tu je číslo telefónu do jeho bytu – podáva je papierik. – Majte svedomie a zavolajte aspoň jeho žene,
k čomu došlo...
Riaditeľka po chvíli s otrčenými perami zdvihne
telefón a hovorí so ženou na druhom konci linky.
Jána nespomenie.
Ten povie o prípade iba známemu pražskému novinárovi, ktorý je tiež v zájazde. Spolu s ním sa v Helsinkách dajú recesisticky odviezť starému, plesnivému povozníkovi na staromódnom kočiari.
A v Štokholme majú aj Čechoslováci svoj prípad...
Už sedia v autobuse, ktorý ich odváža spred hotela na letisko. Motor beží, ale nervózny šofér nemôže odísť. Predavačka z kníhkupectva na strednom

Slovensku chýba... Napokon sa nedá nič robiť, autobus sa pohne dolu kopcom. Lenže asi po tridsiatich metroch zaznie rázny príkaz zastaviť. Nešťastná dievčina kráča chodníkom hore k hotelu. Muž
– najväčší vtipkár, ktorý prikázal zastaviť, vyskočí
von so svojou spoločníčkou a schmatnú dievčinu za
ramená...
Dvojica ochranárov, starajúcich sa o šťastný návrat účastníkov zájazdu do vlasti. Ktovie, či niekto
vedel o ich ušľachtilom poslaní. Na letisku potom
neúspešnú emigrantku, ktorá bola dohovorená so
svojím chlapcom, tiež slovenským Nemcom, držia
do odletu zavretú vo WC...
Nech žije dvadsiate výročie skončenia krutej vojny!

Ta d e u s z R ó żew i c z
C Z E S Ł AWOV I M I Ł O S Z OV I
P O E TA E M E R I T U S
sadá si na lavičku
skladá okuliare
zatvára oči
pretiera si okuliare
otvára noviny rozhliada sa po svete
skladá noviny vstáva
stráca rovnováhu
podopiera sa palicou
číta nápisy
na operadle lavičky
kráča oslovuje sám seba

usmieva sa prikyvuje
na staré kolená sa rád
rozpráva s ľuďmi
ktorí mlčia
odchádza
sadá si na lavičku
díva sa na oblaky
zrazu prilieta
havran
prejde mu čiernym perom
po ústach
zamkne ich
a odletí
(1996)

rozpráva sa s mŕtvymi
básnikmi
P O S L E D N Ý ROZ H OVO R
pristupujú k nemu
dve ženy
pýtajú sa či číta Bibliu
či verí v peklo
koniec sveta raj na zemi

namiesto odpovede
na moju otázku
si si položil prst na ústa
povedal Jerzy

3

n

2013

9

má to byť znamenie
že nechceš
že nemôžeš odpovedať
je to moja odpoveď
na tvoju otázku
„aký zmysel má život
keď musím zomrieť?“
keď som si kládol prst na ústa
v duchu som Ti odpovedal
„život má zmysel len preto
že musíme umierať“
večný život
život bez konca
je bytie bez zmyslu
svetlo bez tieňa
ozvena bez hlasu

* * *
Dostojevskij vravel
že keby mu prikázali vybrať si
medzi pravdou a Kristom
vybral by si Krista
začínam
Dostojevskému rozumieť
narodenie život smrť
zmŕtvychvstanie Krista
sú veľkým škandálom
vo vesmíre
bez Krista
naša malá Zem
akoby nemala váhu

I N G R E S OVA O DA L I S K A
keď som ju uvidel prvý raz
pomyslel som si
je ako had zo sonetu
Adama Mickiewicza
čo sa slizkou hruďou dotýka
kvetiny
dodnes neviem
kde má Veštcov had
hruď kde lono
vyššie nižšie?
Odaliska bola schúlená
ako had
pod vplyvom tepla
a svetla sa začala vystierať preťahovať
zbavila sa šiat
preplávala všetkými
sálami Louvru
ktosi mi povedal
„nahota bola sakrálna
to znamená nečistá...“
ktosi o sto rokov neskôr
(pridal)
prilepil na tvár Odalisky
masku opice
to kdesi v Benátkach na
tom poslednom bienále
šikovný umelec vizážista
namiesto zaucha a kopanca do
zažil aplauzík
bola to frajerina
bolo celkom fajn to 51. bienále v Benátkach
Alla Biennale di Venezia
„tutto č perdutto anche il pudore“
(„zmizlo všetko vrátane hanby“)
písal v júli 1964 M. Porębski

ten Človek
syn Boží
ak umrel
vstáva z mŕtvych
na úsvite každého dňa
v každom
kto ho nasleduje
(2003 – 2004)
10
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Z AT M E N I E S V E T L A
„anjeli nevedia
čo je to čas“
Drahý Miłosz
vďaka vám som začal čítať
na staré kolená
Swedenborga
ani ma nemrazí ani ma nehreje
len s námahou sa predieram jeho snami
podozrievam ho
knihu o nebi a pekle
zhadzujem na zem
zaspávam
najzaujímavejšie je to
že pred koncom života
mu tretí raz
narástli
zuby
jeho rozhovory s anjelmi
ma urážajú
je v tom čosi
nemravné
to kalné temné svetlo prichádza
zo severu
zo Štokholmu
z Uppsaly
tam anjelom mrznú oči aj krídla

Tadeusz Różewicz

TADEUSZ RÓŻEWICZ (1921, Radom)
– nestor poľských básnikov si uchováva
sviežosť, tvorivé schopnosti, zmysel
pre ironické komentovanie reality aj
vo vysokom veku; dôkazom je päť
básnických zbierok vydaných
v poslednom desaťročí, ich široká
rezonancia medzi čitateľmi
a mimoriadne intenzívny záujem
literárnej kritiky.
V preklade do slovenčiny vyšli
dva výbery z Różewiczovej poézie
– Nepokoj (v preklade Jozefa Hvišča
a Ivana Mojíka, 1965) a Trauma
(v preklade Jozefa Gerbóca, 1990).

„Emerson pririekol Swedenborgovi
miesto medzi Platónom a Napoleonom“
škoda že Swedenborgove spisy
nemohol hodnotiť Aristoteles
a Tomáš Akvinský
vystavujem si
vysvedčenie o úbohosti
ale nemôžem
zhasiť svetlo rozumu
s ktorým sa narába
na konci nášho storočia
tak urážlivo

3

n

2013

11

som muž jednej ženy
podľa odporúčaní apoštola Pavla
vstávam o šiestej ráno
idem do kúpeľne
atakďalej
nenosím ani bradu
ani briadku
ani kučery
až po plecia
chvíľku myslím na smrť
opravujem nejakú báseň
potom sa ponáram
do života
večer trhám
ďalší list z kalendára
24. septembra 2007
267. deň roku
vých. Slnka 6.24
zapadá o 18.31
na rube strany
je recept na kotlety
kotlety opražíme na
prudko rozohriatom (...)
z obidvoch strán dočervena (...)
obalíme v strúhanke (...)

NORMÁLNY BÁSNIK
občas ma znepokojuje
že som taký obyčajný
kedysi som kdesi o tom
písal netrápi ma to ale začínam
si myslieť že azda to nie je
normálne keď „básnik“ nie je
„úkaz“
je už načase vykreovať sám seba
poetického pôvabného šialeného
(trochu) schizofrenika trochu milujúceho
inak najhoršie je že ľúbim „poctivo“
že mám rád pešie prechádzky že
12

pred zaspaním čítam
rôzne mesačníky dvojmesačníky štvrťročníky
umelecké či literárne
a vidím (s prekvapením)
že básne mojich význačných
kolegov (a kolegýň)
sa postupne podobajú
na moje básne
a moje staré verše
pripomínajú
ich nové verše

(Zo zbierky Wyjście, Wroclaw, 2004
a Kup kota w worku, Wroclaw, 2008,
preložil KAROL CHMEL.)
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I va n Č i č m a n e c

FRANZ KAFKA
A KO D R A M AT I C K Ý
H R D I NA
Všeobecne sa usudzuje, že umelecké diela majú
rozprávať samy za seba, že osobný život ich autorov
je pre ich porozumenie bezpredmetný. Tak či onak,
keď na nás umelecké dielo zapôsobí, priam inštinktívne sa pýtame, aký bol človek, ktorý ho vytvoril. Sú
autori (nebudem ich tu menovať), ktorých životopis
nás nepríjemne prekvapí svojou fádnosťou a bezvýraznosťou, sú však aj takí, ktorých životná dráha je
taká farbistá a dramatická, že ju takmer môžeme pokladať za jedno z autorových umeleckých diel. Sem
možno zaradiť napríklad Byrona, Poea, Tolstého,
Strindberga, Hamsuna, Gorkého či Hemingwaya.
A do zvláštnej kategórie patria umelci, ktorí nielenže vystupujú pred naším zrakom ako špecifické, originálne ľudské typy, ale ktorých život možno považovať aj za symptomatický prejav doby, v ktorej žili.
Medzi takýchto rozhodne patrí aj Franz Kafka; autor, ktorého jeho súčasnosť takmer nepoznala, ktorý však niekoľko desaťročí po svojej smrti vyrástol
v očiach svetovej kultúrnej verejnosti priam do mýtických rozmerov.
Zrejme teda nielen nesporné kvality Kafkovho literárneho diela, ale aj tento archetypický charakter
jeho nedlhého života zapôsobili na slovenského básnika, prekladateľa, publicistu a vydavateľa Milana
Richtera, a to v takej miere, že sa v roku 2006 rozhodol urobiť z Kafku dramatického hrdinu. V krátkom slede (v r. 2006 – 2007) napísal o ňom dve drámy, Z Kafkovho Pekloraja a Kafkov druhý život. Sú to
drámy z formálneho i tematického hľadiska dosť
rozdielne. Spája ich však úsilie zmapovať základné
biografické aj umelecké parametre Kafkovej osobnosti. Prvú z nich môžeme najskôr charakterizovať
ako ponor do Kafkovho psychologického ustrojenia
a umeleckého naturelu, resp. ako pokus o identifikáciu vnútorných siločiar, ktoré vytvárali jeho osud
a podieľali sa na vzniku jeho literárnych prác. V druhej sa autor viac sústreďuje na spoločenskú atmosféru v Kafkovej dobe i krátko po nej a osvetľuje, prečo nás jeho umelecké vízie natoľko fascinujú ešte aj
dlhé desaťročia po jeho smrti.
Hru Z Kafkovho Pekloraja možno z kompozičného
hľadiska označiť za dramatickú koláž, či mozaiku,
zostavenú z charakteristických epizód Kafkovho života, z jeho snov a z pomerne rozsiahlych citátov jeho literárneho diela (predovšetkým aforizmov), den3
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níkových záznamov a korešpondencie. Je tu však aj
niekoľko historicky nezdokumentovaných situácií
či replík, ktoré autor vsunul do drámy v záujme jej
kompozičnej a myšlienkovej celistvosti. Milan Richter, ktorý 25. júla 2013 oslávil svoje 65. narodeniny,
si zvolil dosť riskantný postup, aký by v rukách povrchnejšieho a menej fundovaného autora mohol
ostať na úrovni suchej dokumentaristiky alebo
skĺznuť do sentimentálnej „konverzačky“. Ak sa Richter obidvom týmto úskaliam úspešne vyhol, je to
hlavne vďaka tomu, že mal neustále na zreteli vizuálnu stránku drámy a aj jej muzikalitu. Čím myslím jej literárnu kompozíciu, ako aj špecifický rytmus replík a výstupov v tej podobe, v akej ich diváci
budú mať možnosť sledovať na scéne.
Hra vychádza z Kafkovho života, nemožno ju však
považovať za životopisnú v konvenčnom zmysle slova. Richter tu stavia svoju dramatickú reč na vedomej anti-iluzívnosti na striedaní tzv. skutočných epizód so snami, predstavami, resp. symbolickými
situáciami. Časť výstupov sa odohráva v zemepisne
identifikovateľných reáliách (Praha, Berlín, Mariánske Lázne, Tatranské Matliare), iné v akomsi
ideálnom priestore, a či azda v Kafkovom vedomí alebo podvedomí. Na popretie akejkoľvek divadelnej
iluzívnosti autor umiestňuje niektoré scény pred
oponu a tiež vnáša do diela stálu rekvizitu; španielsku stenu na kolieskach, ktorá hrá v rozličných
výstupoch odlišnú, často symbolickú úlohu. Veľkú
pozornosť venuje autor aj osvetleniu, ktorého charakter má ozvláštňovať expresivitu viacerých ústredných výstupov.
Z piatich postáv tejto komornej drámy sú štyri
vzaté zo skutočného života, konkrétne Franz Kafka,
jeho otec Herrmann Kafka a dve Kafkove snúbenice, Slečna F. (Felice) a Slečna J. (Julie). Piatou postavou je Akfak, Kafkovo alter ego, ktoré si v priebehu
hry oblieka rozličné rúcha, ale v prvom rade sarkasticky komentuje Kafkove životné rozhodnutia. Dalo by sa azda povedať, že je to podoba Franza Kafku,
aká by sa páčila jeho pragmatickému a panovačnému otcovi: cynický, „mačovský“ chlap, ktorý sa bez
zábran pohybuje svetom biznisu a ktorému nič nie
je sväté. Tu sa však žiada poznamenať, že aj v skutočnom Franzovi existoval tento rozmer, aj keď ho
neustále krotil svojím estétstvom, silným etickým
13

povedomím a invalidizujúcimi chorobami. Pravdou
je však aj to, že mal na svoju dobu pomerne bohatý
erotický život, bol cieľavedomý a svedomitý v zamestnaní, pestoval športy ako veslovanie či motorizmus a v neposlednom rade vytváral literárne diela, ktoré prezrádzajú zmysel pre šibeničný humor
a odvahu pozrieť sa nepríjemnej pravde priamo do
očí. Dá sa povedať, že v tomto smere bol spisovateľ
Kafka o dve triedy „mužnejší“ ako jeho povrchný
otec, človek v podstate s malomeštiackym duševným
obzorom.
Slečna F. a Slečna J. vystupujú na scéne zväčša spolu a fungujú tu tak trochu ako antický chór. Svojou
šantivosťou a nevyspytateľnosťou pripomínajú aj
dvojicu sluhov z Kafkovho románu Zámok. Alebo
inak povedané, predstavujú vo svetovej dramatickej
spisbe čosi také zriedkavé, ako dvojicu ženských
klaunov. Aj keď sú to osoby vzaté zo skutočného života, ich úloha v dráme má iba málo spoločné s historickou pravdou. Skôr sú to postavy, ktoré z času
na čas akoby vystupovali z Kafkovho podvedomia;
citujú jeho myšlienky a pripomínajú mu jeho ľudskú slabosť a zraniteľnosť. Milan Richter koncipuje
slečnu F. ako konvenčnú, puritánsky a rodinne založenú ženu, kým slečna J. je frivolnejší, výstrednejší a eroticky agresívnejší typ. Ako väčšinu mužov,
Franza Kafku priťahovali obidva typy, zdá sa však,
že na rozdiel od väčšiny z nich si uvedomoval nezmieriteľnosť týchto dvoch pólov ženskosti, resp.
erotiky vôbec. Tu treba zrejme hľadať aj jeden z koreňov Kafkovej neschopnosti zavŕšiť niektorý zo svojich ľúbostných vzťahov manželstvom. Druhým azda rovnako silným dôvodom bol rozpor medzi jeho
ideálom slobodného umelca a povahou manželstva
či rodiny ako inštitúcií, ktoré túto slobodu obmedzujú. V tomto ohľade sú jeho životopisne i svetonázorovo blízkymi príbuznými napríklad dánsky filozof So/ren Kierkegaard a nórsky maliar Edvard
Munch. Podobnú dilemu musela podľa všetkého vo
svojom citovom živote prežívať aj naša prozaička
Timrava, hoci u nej, ako u ženy a umelkyne uprostred patriarchálnej spoločnosti, k tomuto pristupovali ešte aj iné momenty.
Tak či tak, za kľúčový problém v Kafkovej vnútornej topografii Richter, zrejme v súlade s historickou pravdou, považuje spisovateľov vzťah k vlastnému biologickému otcovi. V rámci drámy sa Kafka
stretáva s otcom iba vo výstupoch pred oponou, čo
zdôrazňuje filozofický, resp. hĺbkovou symbolikou
nabitý charakter ich vzájomného vzťahu. Herrmann
Kafka je jediná postava hry, ktorá necituje myšlienky z Kafkových literárnych prác, čo je logické, keďže
synova literárna činnosť ho nielenže nezaujímala,
ale mal pre ňu iba hlboké opovrhnutie. V Richterovej hre sa tiež kladie dôraz na skutočnosť, že Herrmann Kafka sa rád miešal do synových súkromných
záležitostí, príkro sa vyslovoval o jeho priateľoch
a láskach a že si vyhradzoval právo rozhodovať o tom,
s kým sa Franz môže oženiť a s kým nie. Videné dneš14

nými očami je priam záhadné, že Franz Kafka za
týchto okolností priznával svojmu otcovi také dôležité miesto vo svojom živote a že mu tak záležalo na
jeho láske a uznaní. Zrejme tu išlo o zložitý psychologický problém, na ktorom by si zgustol Franzov
starší súčasník a Herrmannov rovesník Sigmund
Freud, keby ho poznal. Milan Richter správne vystihol, že pre Kafku ako umelca, ktorý vo svojej tvorbe
suverénne a sugestívne narábal širokou škálou symbolov, mali aj konkrétne životné súvislosti symbolickú dimenziu, ktorá bola neraz pre neho dôležitejšia, než jej samotné biografické zaradenie. Ako
naznačujú niektoré Kafkove literárne práce, predovšetkým Premena a Ortieľ, otcov názor bol pre neho
takpovediac mierou všetkých vecí. Otec bol v jeho
ponímaní rozhodujúcou autoritou a sudcom, schopným a oprávneným zaistiť synovi spásu či zatratenie. Skutočnosť, že Franz sa vo svojom živote takmer vo všetkých ohľadoch správal v príkrom rozpore
s otcovými očakávaniami, bola pre neho zdrojom
veľkých duševných múk a priam permanentného pocitu viny. Dá sa predpokladať, že pre Kafku, ktorý
s najväčšou pravdepodobnosťou neveril v starozákonného Boha, aspoň nie v ortodoxnom zmysle slova, bol jeho biologický otec akousi náhradnou metafyzickou a morálnou autoritou. Fakt, že otec
neuznával synove literárne ambície, zásadným spôsobom vzbudzoval vo Franzovi pochybnosti o ich
zmysluplnosti, a tým osudovo znižoval jeho vlastnú
sebaúctu. Nešlo len o to, že Herrmannovi Kafkovi sa
nepáčil charakter synových literárnych prác, on vôbec neuznával spisovateľskú činnosť za dôstojnú náplň života. Keď k tomu pridáme otcov negativistický postoj k synovým priateľstvám a zasnúbeniam,
vychádza nám, že Franz bol v jeho očiach úplnou nulou, ničomným hmyzom, ktorý kazil dobré meno
kafkovskej rodiny. Jediné, čo bolo na ňom zaujímavé, bola ich vzájomná pokrvná príbuznosť.
Napriek týmto antagonizmom sa Richterova hra
končí akýmsi zmierením. V jej závere rozpráva Franz
svoj sen o tom, ako sa spolu s otcom štverali po strmej
stene. Otcovi to išlo oveľa ľahšie, no synovi pri lezení vôbec nepomáhal. Na konci sna sa však stretnú zoči-voči a otec Franza objíme. Možno to chápať ako
Franzovo zbožné želanie, ale tiež ako priznanie, že
človek sa zo svojich pokrvných zväzkov nikdy celkom
nevyslobodí. Keď si toto rozprávanie zosúladíme so
zakončením poviedky Ortieľ, môžeme ho interpretovať aj ako nájdenie pokoja a zmierenia v okamihoch smrti alebo, ak tak niekto chce, v Bohu.
Ani pri tejto interpretácii sa však nevyhneme konštatovaniu, že nepretržitý konf likt s otcom bol jedným z hlavných zdrojov Kafkovho „pozemského pekla“. Inými zdrojmi boli jeho pocit odcudzenia od
spoločnosti a jeho nevyliečiteľná choroba. Za jeho
„raj“ možno považovať niektoré jeho lásky, no predovšetkým jeho literárnu tvorbu, ktorá mu určite
prinášala intenzívnu rozkoš z poznania. Richterov
neologizmus pekloraj by sme azda potom mohli na3
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hradiť slovom precitlivenosť. Tá bola na jednej strane koreňom jeho mnohých utrpení, na strane druhej práve vďaka nej dokázal identifikovať ľudské antagonizmy a dať im adekvátny umelecký výraz.
Ak má hra Z Kafkovho Pekloraja snový, asociatívny
a mozaikový charakter a pomerne skromný dejový
rámec, Richterova druhá dráma Kafkov druhý život je
kompozične podstatne priamočiarejšia a má bohatý, dramatickými zvratmi nabitý dejový prúd. Napriek tomu, že takmer celé rozprávanie je čírou autorovou fantáziou, ktorá popiera historické fakty,
možno ju z estetického hľadiska považovať za realistickejšiu. Kým dráma Z Kafkovho Pekloraja má určité surrealistické prvky, a pripomína aj také symbolistické hry, ako sú Strindbergove diela Hra snov
či Strašidelná sonáta, Kafkov druhý život má azda esteticky najbližšie k drámam Arthura Millera alebo Tennesseeho Williamsa. Avšak v niektorých polohách sa
dotýka aj poetiky absurdného divadla. Rozčlenenie
drámy do pomerne veľkého počtu kratších, epizodických scén môže naznačovať, že Richter mal na
mysli aj možné filmové spracovanie tohto príbehu.
V tejto dráme sa autor pohráva s myšlienkou, aký
mohol byť Kafkov osobný život, keby nebol zavčasu
podľahol chorobe, keby namiesto písania vsadil na
život ofenzívneho extroverta, a keby sa oženil a založil si rodinu; skrátka, keby sa pokúsil žiť aspoň približne tak, ako to od neho očakával jeho otec. Ide tu
teda o známy problém tvorivého umelca; otázka, čo
je skutočnejšie a autentickejšie, či umelecká tvorba
alebo tzv. občiansky život. Túto otázku riešili aj takí dramatici ako Shakespeare (v dráme Búrka) alebo
Ibsen (v hre Keď sa my mŕtvi preberieme). Podobne ako
Richterovi dvaja veľkí predchodcovia, ani on tu nedáva jednoznačnú odpoveď. Zrejme si tiež uvedomuje, že zdanlivý rozpor medzi životom a umením
je čosi fiktívne, najskôr poplatné nášmu „príliš ľudskému“ sklonu tieto javy a pojmy škatuľkovať a kategorizovať. Ako ukazuje priebeh drámy, ale aj každá autentická ľudská skúsenosť; život a umenie sú
navzájom spojené takými silnými putami, že si jedno bez druhého ani nemožno predstaviť. Nie sú to
siamské dvojčatá, ale dve nezastupiteľné súčasti jedného komplexného, fascinujúceho, hoci zároveň aj
nesmierne citlivého a zraniteľného organizmu.
Aj v tomto prípade si náš autor zvolil náročný dramatický projekt. Problémom tu nebola ani tak forma drámy, ako vytvorenie hypotetického deja tak,
aby to nenarážalo na krehké steny umeleckej hodnovernosti. Pri svojom riešení sa nevyhol vytvoreniu
jednej nadprirodzenej bytosti; démona, čo v nás nevyhnutne vzbudzuje asociácie diabla, ktorý pokúšal
Ježiša na púšti, alebo tiež Mefista z Goetheho Fausta. Démon Kafkovi v okamihu jeho skutočnej smrti
v roku 1924 sľúbi šťastný civilný život pod podmienkou, že sa vzdá literatúry. Nadprirodzenosť tohto deus ex machina Richter múdro relativizuje tým, že
v úvode predpisuje, aby ten istý herec, ktorý hrá démona, hral aj niekoľko iných negatívne ladených po3
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stáv. Démoni, peklo, rovnako ako anjeli či raj, nie sú
vo svojej podstate mýtickými, a či nedajbože kozmickými veličinami, ale vznikajú medzi ľuďmi ako
dôsledok ich myšlienok a skutkov.
Richterov dramatický Kafka odíde do Argentíny,
kde začne žiť pod menom Keesburger a stane sa zámožným statkárom. Ožení sa a stane sa otcom dcérky. Ženu mu však ktosi za záhadných okolností zavraždí a zakrátko nato mu zomrie aj dcéra. Jeho
novou láskou sa stane bývalá dcérkina opatrovkyňa
Juliana; Argentínčanka sčasti nemeckého pôvodu.
O týchto udalostiach sa najprv dozvedáme iba z krátkych pantomimických výstupov, ktoré by azda lepšie mohol stvárniť film než divadlo. Pravda, niektoré súvislosti z Kafkovho argentínskeho života sa nám
vyjasnia v priebehu nasledujúceho deja drámy. Ten
sa začína v marci 1939, keď Kafka zrazu spolu s Julianou a so svojím sluhom Sanchom znova zavíta do
Prahy. Dá sa povedať, že je v súlade s Kafkovým zmyslom pre absurditu, ale aj s jeho povestnou nepraktickosťou, keďže si na návrat do rodného mesta vybral práve tento dejinne najnešťastnejší okamih.
Kafkov priateľ Max Brod sa práve chystá emigrovať
do Palestíny. Kafka sa však s ním ešte stihne stretnúť, podobne aj so svojou sestrou Ottlou a s ich
otcom, ktorému autor v záujme dramatickosti dožičil o niekoľko rokov života viac, než ho tento mal
v skutočnosti. Otec je teraz so synovým životom spokojný, páči sa mu, že konečne prestal písať tie svoje
„hlúposti o veľkých chrobákoch, rozprávajúcich
psoch, opiciach a myšiach“ a začal robiť niečo poriadne. Pravda, Kafkovi sa už dávnejšie, pričinením
démona, vytratila pamäť, celkom zabudol nielen na
svoju literárnu činnosť, ale aj na svoje zasnúbenia
a iné ľúbostné vzťahy z mladosti.
V Prahe ho zastihne okupácia Čiech a Moravy, čomu jeho družka Juliana a sluha Sancho, ako presvedčení nacisti, tlieskajú. Kafka sa dostane do terezínskeho koncentračného tábora, kde si jeden esesák
spomenie na jeho poviedky V trestaneckej kolónii
a Umelec v hladovaní. Zoznámi sa tu aj so slovenskou
Židovkou Erikou, ktorá takisto pozná niektoré jeho
poviedky a navyše mu výzorom pripomenie jeho poslednú lásku z „prvého života“; Doru Diamantovú.
Pri koncipovaní tejto postavy mal však Richter predovšetkým na mysli svoju matku, ktorá sa takisto
volala Erika a tiež strávila tri roky v terezínskom tábore. Je celkom možné, že sa tam stretla s Kafkovou
sestrou. Touto postavou teda autor svojím spôsobom premosťuje svoju životnú skúsenosť so skúsenosťou o 65 rokov staršieho Kafku. Kým však skutočný Franz Kafka stratil v táboroch smrti väčšinu
svojho príbuzenstva po svojej smrti, v prípade Milana Richtera sa tak stalo ešte pred jeho narodením.
Vari si ani nemožno predstaviť výrečnejšiu ilustráciu bezbrannosti ľudského indivídua voči krutej mašinérii svetových dejín...
Jednu z vrcholných a zároveň najzábavnejších scén
drámy tvorí Kafkov rozhovor s komunistickou by15

rokratkou na cudzineckom úrade tesne po vojne.
Znechutený politickým vývojom v Európe sa Kafka
chce vrátiť do Argentíny. Tu však nastanú obrovské
problémy. Volá sa Kafka, či Keesburger? Je Žid, Nemec, Čech, Čechoslovák alebo Argentínčan? Je statkár alebo spisovateľ? Prečo ostal v Čechách sedem
rokov, keď mal vízum iba na pol roka? A predovšetkým; Franz Kafka zomrel predsa v roku 1924, je teda živý či mŕtvy? Z cesty do Argentíny nie je nič.
O pár rokov si na Kafku počkajú stalinistickí manipulátori a pošlú ho do väzenia za údajný sionizmus
a prisluhovanie buržoáznemu poriadku. Skutočnosť
sa svojou neúprosnosťou a brutalitou vyrovná realite Kafkových literárnych prác, ibaže jej chýba ich
katarzný účinok. Ten však rozhodne nechýba Richterovej dráme, ktorá v nás mobilizuje vôľu k individuálnej revolte proti všetkej absurdite v nás i okolo
nás.
Dôležitou súčasťou tejto hry je osud Kafkovho literárneho diela. Je vonkajškovo odlišný od toho, čo
sa s ním stalo v skutočnosti, no jeho historické parametre sú veľmi podobné. Ako je známe, Kafka pred
smrťou požiadal Maxa Broda, aby všetky jeho písomnosti spálil, čomu Brod nevyhovel. V Richterovej dráme sa to však stane, a to v scéne, ktorá je vo
svojej tragikomickosti a vypätej emocionalite veľmi
pôsobivá. Odohrá sa v byte u Brodovcov za prítomnosti Kafkovej sestry Ottly a jeho troch mileniek,
ktoré na seba navzájom žiarlia. Z kuchyne sa občas
ozve Brodova žena Elsa spôsobom, ktorý nám tak
trochu pripomenie niektoré filmy Woodyho Allena.
Táto scéna, ktorú by sme najskôr mohli charakterizovať ako posmrtný sen Franza Kafku o jeho spoločenskej reputácii, vrhá pozoruhodné svetlo na vzťah
pozostalých ku Kafkovej osobnosti. Končí sa spálením jeho rukopisov. Podľa Richtera má vtedy javisko ožiariť oheň, pripomínajúci veľké katastrofy
a tragédie, ako napríklad upaľovanie kacírov či bosoriek. Je to súčasne umelecky funkčné i pôsobivé
označenie prechodu do inej reality drámy, od historického času do času fiktívneho, v ktorom sa ku slovu plne dostáva autorova fantázia. Takýchto predelov
je v Richterovej hre niekoľko, spomeniem tu ešte víziu ožiareného tunelu v okamihu Kafkovej prvej
smrti a či prevtelenia, alebo ohlušujúci rachot ulice
v čase nacistickej okupácie Prahy, signalizujúci začiatok nových Kafkových utrpení. Tieto vizuálnoakustické prechody sú z estetického hľadiska dôležité nielen ako ilustrácie dejových prelomov, ale aj
ako vítané narušenia prúdu konverzácií, ktorý by
inak mohol pôsobiť stereotypne.
Politický vývoj v Európe od okamihov Kafkovho
divadelného návratu do rodných končín, spisovateľovi nápadne pripomína charakter jeho prorockého
literárneho diela. Následkom toho sa mu začína vra-
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cať pamäť, čoraz uvedomelejšie nadväzuje na svoj
„prvý život“ a púšťa sa do postupného rekonštruovania svojich literárnych prác. Súčasne sa dozvedáme, že Max Brod v Izraeli uchováva pre Kafku akýsi
kufor s jeho vecami, čo môže naznačovať, že jeho rukopisy neboli ani v tejto realite zničené a že azda
Brod dal namiesto nich spáliť iné papiere. Kafkove
obnovené literárne úsilia v dráme vrcholia začiatkom 60. rokov minulého storočia, keď sa v Československu naozaj začal prebúdzať záujem o Kafkovo dielo. Dramatický čas tu svojím spôsobom znova
začína splývať s časom historickým. Nie vo všetkých
podrobnostiach, ale v súzvuku ohlasov, aké Kafkovo dielo v spomínanej dobe u nás malo.
Dráma Kafkov druhý život rozpráva predovšetkým
o tom, že tzv. skutočný život nie je nikdy idylou. Že
odvážny, poctivý a profesionálne zdatný umelec slova nemôže svojimi dielami stavať vzdušné zámky
a prehliadať tragiku či absurditu života. Na druhej
strane nám ukazuje, že osobné problémy historického Franza Kafku síce mohli mať vplyv na ponuré
zafarbenie jeho románov, poviedok a aforizmov, nemajú však nijaký zásadný význam pre posudzovanie
ich platnosti a pravdivosti. Richterov Kafka ako
úspešný statkár a „mačo“ dospieva po svojich životných skúsenostiach k tým istým umeleckým a svetonázorovým záverom, ako ten skutočný, chorý, precitlivený a neurotický Kafka zo začiatku 20 storočia.
A sekundárne nám tu Milan Richter pripomína, že
dejiny strednej Európy počas celého 20. storočia sú
so všetkými svojimi tragickými zvratmi azda najsilnejším argumentom na to, aby sme Kafkovo literárne dielo stále považovali za aktuálne.
Obidve Richterove drámy sú významným príspevkom do tzv. kafkológie, predovšetkým pokiaľ ide
o poznanie súvislostí medzi Kafkovým životom
a charakterom jeho literárneho diela. Richter si tu
zvolil prístup beletristu, čo mu umožnilo zobraziť
tento vzťah v celej jeho komplexnosti a mnohoznačnosti. Obidve drámy už vzbudili značnú medzinárodnú pozornosť a boli preložené do viacerých
európskych jazykov. Na jeseň roku 2013 sa pripravuje ich knižné vydanie v Srbsku, a takisto aj na Slovensku. U nás i v zahraničí sa konali aj scénické čítania či už celých drám alebo ich častí. Napodiv sa
však zatiaľ tieto hry stretávajú s väčším záujmom
u literátov, než u divadelníkov, a to napriek tomu, že
núkajú režisérom, hercom i scénografom jedinečné
možnosti na plnokrvné a divácky príťažlivé inscenácie. Nuž, ale toto nie je ani zďaleka jediný príklad
toho, ako predpojato a macošsky sa dnešné divadlo
správa k tým súčasným dramatikom, ktorí neberú
ohľad na rozličné módne trendy, ale autenticky moderným spôsobom mieria do jadra nadčasovej ľudskej skúsenosti.
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Z poézie
P E T R A T H A B I TA J O N E SA
B O L E S T N Á S T R ATA
(Mathewovi)
V tvojej hlave sú stromy,
ale ich listy už opadli.
V tvojich očiach sú jazerá,
ich vody však zamrzli.
V tvojich ušiach sú vtáky,
ktorých piesne odleteli.
V tvojich ústach je nebo,
no oblaky na ňom osiveli.
V tvojom srdci sú polia,
kde trávy zosinali.
V tvojej duši sú vrchy,
ku ktorým cesty sa rozpadli.
V tvojom živote sú jaskyne,
kde čakajú len temnoty.

OHEŇ
Pílenie dreva na zimu
Prečistí hlavu plnú slov;
Môj rýchly dych stúpa v tenkom prúžku
A bolia ma svaly na rukách.
Chrbát v oblúku ako sedliak,
Píla rýchlo v rytme kvíli.
Udupaný sneh, padajúce piliny;
Zopár brvien páchne jeseňou.
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Tvár mám odetú v ľadovej koži,
Ktorú zimný vietor čistí.
Nado mnou, sivá mapa
Na dnešnej stuhnutej oblohe.
V práci nachádzam útechu
(moje deti mi blúdia myšlienkami);
Najtuhšie ročné obdobie straší:
Smrť je jeho jadrom.
Predstavím si plameň dreva
Ako farby zlatých krikov.
A báseň tiež vzblčí
Z mysle dlho zamrznutou.
Táto kopa dreva musí dlho vydržať;
A ako chladná práca so slovami
(skladisko starých strachov),
Toto drevo bude horieť.

P R I AT E Ľ K A
Zvláštne, ako nás ťažká choroba
Privedie priamo dovnútra,
Do samého centra všetkého,
Kde obaja dosvedčíme holú pravdu
A na oltár priateľstva postavíme
Myšlienky, ktoré sme si tak priali vysloviť;
Aj keď ešte bezstarostný včerajšok
Znamenal mnohé roky budúcnosti,
Nielen týždne. Teraz sa oči pravdy lesknú
Žiaľom, prúdmi trpkých sĺz;
Slová ako láska lapajú po dychu.
Koľko len spomienok
Sa dá uchovať v trasúcich rukách?
Čas, ako zlostný detský záchvat
Bez dychu nás neminie, prikvačí nás,
Ťažký ako večerný oblak
na temnom a pustom kopci.
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Lavacourt, Zima, 1881: maľba Clauda Moneta

L AVAC O U RT, Z I M A , 18 81 : M A Ľ B A C L AU DA M O N E TA
1.
Zima, v tvojich očiach, je modrá
A domčeky – tiež modré ako bledá obloha.
Prečo ponúkaš našim očiam toľko chladu?
Prečo prinášaš tú najčistejšiu farbu –
Farbu čerstvého rána?
Aj sneh
(„malomocenstvo prírody” –
podľa teba)
Je nedokonalá podlaha
Popresievaná modrou.
Všetko je tak strohé ako pohľad na cintorín;
Modrá za tieňom stojí.
Je to ľad, súčasť života, ostrý a neklamný;
Úlomok smrti sivým časom poznaný.
2.
Toto je rub Makového poľa;
Tvoj letný pohľad na pokojné Francúzsko,
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Kde červené vyrážky sú rozmazané po tráve
A tvoja rodina, na prechádzke,
S láskou zobrazená.
Toto je iné obdobie;
Temnota rozpoltenej mysle,
Zima usídľujúca sa v hlave,
Modrá podstata srdca.
Camille, tvoja žena a modelka, už bola mŕtva
A ty si sa utápal v dlhoch
(ktoré si splácal obrazmi).
3.
Hovorí sa, že si postavil maliarsky stojan
Na zamrazenú rieku,
Aby si dosiahol tento efekt:
Plátno, ktoré schladí miesto,
Kde tuhne ľudský žiaľ.
Neskôr si sa rozhovoril o maľovaní,
Ktoré si považoval za nedocieliteľné;
Ty, ktorý si miloval farbu,
„moja posadnutosť, radosť a trápenie”,
Napadajú ma tvoje lekná v Giverny,
Tie plávajúce kvety nahromadeného snehu,
Tie impresívne škvrny kôrnatej beloby
Odzrkadľujúce sa na pokojnej hladine v tvojej záhrade:
Tie posledné maľby tak chladné ako táto krutá modrá.
Preložila MIRIAM MARGALA
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Aeronwy Thomas, dcéra Dylan Thomasa a Peter Thabit Jones

Obálka časopisu The Seventh Quarry Swansea Poetry
Magazine a knihy Poems from a Cabin on Big Sur

PETER THABIT JONES (1951) – waleský básnik a dramatik, je autorom desiatky kníh. Jeho tvorba bola
preložená do viac ako dvadsiatich jazykov. Jonesova
posledná medzinárodná kniha Poems from a Cabin on
Big Sur vyšla vo vydavateľstve Cross-Cultural Communications v New Yorku.
V marci 2008 zorganizoval Jonesov americký vydavateľ, Stanley H. Barkan, 6-týždňové literárne turné po celých Spojených štátoch. Jones spolu s dcérou Dylana Thomasa (Aeronwy) precestovali USA od
New Yorku až po Kaliforniu a čítali poéziu na mnohých univerzitách a na iných prestížnych umeleckých
podujatiach.
Peter Thabit Jones tiež napísal spolu s Aeronwy
prvého knižného sprievodcu V stopách Dylana Thomasa po Greenwich Village (Dylan Thomas Walking Tour of
Greenwich Village). Vreckový turistický sprievodca vyjde v roku 2014 ako súčasť stého výročia narodenia
Dylana Thomasa. Waleská vláda a Britská rada takisto vytvoria internetovú aplikáciu tohto sprievodcu
ku príležitosti otvorenia osláv stého výročia narodenia Dylana Thomasa v New Yorku, USA, v marci
2014.
Jones získal cenu Erica Gregoryho za poéziu (Spoločnosť autorov, Londýn), cenu Spoločnosti autorov,
cenu Kráľovského literárneho fondu (Londýn) a cenu Waleskej rady umenia. Taktiež získal ceny na rôznych britských a medzinárodných súťažiach poézie.
V roku 2010 bol ako spisovateľ pozvaný do Kalifornie, kde žil a tvoril v meste Big Sur. Opätovne sa
vrátil a pôsobil v Kalifornii aj v rokoch 2011 až 2013.
Jones dostal objednávku napísať divadelnú hru o sochárovi Edmundovi Karovi, ktorý žil a pôsobil v Big
Sur. Táto hra bude mať svetovú premiéru v Kalifornii, USA, v roku 2014.
Peter Thabit Jones je zakladateľom a redaktorom
literárneho časopisu The Seventh Quarry Swansea Poetry Magazine, ktorý publikuje svetovú poéziu a eseje.
Jones taktiež založil vydavateľstvo The Seventh Quarry Publishing Press, kde publikuje knihy autorov z celého sveta.

Jeho báseň Kilvey Hill bola natrvalo vpísaná do vitráže v novej Obecnej škole Svätého Tomáša v Swansea, Wales.
Jones bol jedným z malej skupiny ôsmich ľudí, ktorých pozvali na stretnutie s princom Charlesom
v mieste narodenia Dylana Thomasa v Swansea. V roku 2014 sa Peter Thabit Jones bude podieľať na mnohých oslavách stého výročia narodenia Thomasa Dylana v Británii a USA.
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MIRIAM MARGALA (1970) –
narodila sa v Bratislave, ale ako
mladá vysokoškoláčka sa v roku 1991 vysťahovala do Kanady, kde ukončila štúdium
románskych jazykov, literatúry
a kultúry. Po čase odišla do
USA, kde absolvovala magisterské štúdium lingvistiky, po
ktorom pokračovala v doktorandskom štúdiu. Získala duálny doktorát v angličtine a v lingvistike. Prekladom
a editorstvu sa venuje profesionálne aj akademicky.
S manželom a deťmi žije neďaleko Bostonu v štáte
Massachusetts, kde pôsobí na University of Massachusetts. Prednáša lingvistiku, kompozíciu akademických textov, teóriu prekladateľstva a venuje sa tiež
akademickej príprave univerzitných poslucháčov zo
zahraničia. Do angličtiny preložila prvotinu slovenskej poetky žijúcej v Spojených štátoch, Niny Varon,
pod názvom Básnické poviedky (Poetic Stories). Zbierku
tiež predstavila na niekoľkých medzinárodných konferenciách v USA a v Kanade. Na medzinárodnej konferencii Združenia moderných jazykov sa zoznámila
s Petrom Thabitom Jonesom, s ktorým prednášala
na tom istom paneli. Petrova tvorba Miriam oslovila a rozhodla sa preložiť niektoré z jeho básní. Ich
spolupráca pokračuje; Peter Thabit Jones publikoval
slovenské preklady na svojej autorskej webovej stránke a Miriam Margala sa stala jeho oficiálnou prekladateľkou do slovenčiny.
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P O K U S O I N T E R P R E TÁ C I U
NEDÁVNEJ MINULOSTI
FILO, Július, editor. Christian World Community
and the Cold War, International Research Conference
in Bratislava on 5-8 September 2011, Bratislava : Evanjelická
bohoslovecká fakulta, 2012, 366 strán.
Publikácia Christian World Community and the Cold
War (Kresťanská svetová komunita a studená vojna) je
zborníkom príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii konanej v Bratislave v dňoch 5.
– 8. septembra 2011. Spomínaná konferencia v Bratislave bola v poradí tretím výstupom medzinárodného výskumného projektu s rovnakým názvom ako
recenzovaná publikácia. Projekt vznikol v roku 2009
z podnetu skupiny dvanástich vedcov, cirkevných
historikov a predstaviteľov na stretnutí v meste Cambridge, MA, USA. Pod vedením Dr. Risto Lehtonena
je cieľom tohto projektu skúmať situáciu cirkvi vo
svete počas obdobia studenej vojny s dôrazom na medzinárodné ekumenické organizácie a ich aktivity
v prospech cirkví (s. 14 – 15). Členom výskumného
kolektívu za Slovensko je emeritný generálny biskup
ECAV Július Filo ml., profesor na EBF UK v Bratislave, ktorý je súčasne aj editorom predmetného
zborníka.
Zborník obsahuje 17 vedeckých článkov (research
papers), ktoré sú doplnené editorským úvodníkom,
zoznamom účastníkov konferencie, charakteristikou výskumného projektu a úvodníkom z pera člena výskumného kolektívu a jedného z recenzentov
zborníka Dr. Normana Hjelma. Druhým recenzentom bol Dr. Dwain Epps. Z formálnej stránky teda
zborník aj jednotlivé príspevky spĺňajú charakter vedeckej publikácie. Kvalita editorskej práce je na štandardnej úrovni, avšak niekoľko dôležitých detailov
ušlo pozornosti editora. V prvom rade príspevky nevykazujú jednotnú štruktúru, ktorá patrí medzi
„štábnu kultúru“ vedeckých zborníkov. Aj keď väčšina príspevkov obsahuje abstrakt a kľúčové slová,
niektoré nie (napr. príspevky Altanova, s. 90 – 105
a Kunter, s. 120 – 128). Niektoré články majú abstrakt, ale chýbajú im kľúčové slová.
Podobne nedotiahnuté je aj zoradenie jednotlivých príspevkov, ktoré vykazuje priveľkú mieru entropie. Editorovi sa ponúkala možnosť rozdelenia
do troch kategórií podľa toho, z ktorej krajiny autor pochádzal, resp. o ktorej krajine a cirkvi autor
písal (bývalé komunistické štáty Európy – 9 príspevkov; západné demokratické krajiny – 5 príspevkov;
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krajiny tzv. tretieho sveta – 3 príspevky). Toto začlelenie by nielen náležite ref lektovalo na politickú situáciu studenej vojny, ale zároveň aj pomohlo čitateľovi orientovať sa v zborníku. Nejednotné sú aj
charakteristiky jednotlivých prispievateľov. Pri niektorých sa dozvieme iba meno, pri iných aj súčasnú
alebo minulú funkciu a pri niektorých aj dôležité životopisné dáta. Keďže ide o historický výskum, pre
čitateľa je dôležité poznať vzťah autora k subjektu,
ktorý skúma, jeho zainteresovanosť či angažovanosť
v daných udalostiach. Poznanie tohto kontextu by
určite prispelo k lepšiemu pochopeniu názorov a postojov jednotlivých prispievateľov.
Recenzia zborníka si vyžaduje niekoľko limitácií.
Vzhľadom na pomerne veľký rozsah publikácie nie
je možné venovať rovnakú pozornosť všetkým článkom. Prirodzene sa sústredíme na články týkajúce
sa cirkví v bývalých komunistických krajinách, keďže aj Slovensko ako súčasť ČSSR patrilo počas studenej vojny do tohto košiara. Špeciálna pozornosť
sa bude venovať článku prof. Filu, ktorý sa týka života ECAV na Slovensku počas obdobia studenej vojny. Dôvod pre túto pozornosť je triviálny. Nielen preto, že sa priamo dotýka Slovákov a evanjelikov, ale
najmä preto, že popisuje historickú kapitolu našej
evanjelickej cirkvi, ktorá stále čaká na poriadne systematické zhodnotenie. Väčšinou sú naše závery
o tejto dobe na úrovni dojmov, prinajlepšom čiastkových reflexií a memoárov. O čo menej faktov a poctivých analýz, o to viac účelových poloprávd s negatívnym vplyvom na súčasný život cirkvi a spoločnosti.
Z tohto pohľadu treba oceniť iniciatívu výskumného kolektívu, aj prof. Filu odkryť a vedeckým spôsobom opísať túto zložitú kapitolu našich dejín.
V nasledujúcich riadkoch zhodnotíme, do akej miery sa prof. Filovi a kol. podarilo udržať vedeckosť prístupu a argumentácie, do akej miery výsledky výskumu korešpondujú s realitou doby.
PRÍSPEVKY AUTOROV
Z VÝCHODNÉHO BLOKU
Situáciou cirkví v krajinách bývalého východného bloku sa zaoberá deväť príspevkov. Konkrétne ide
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o bývalú Juhosláviu, Bulharsko, Maďarsko, Nemeckú demokratickú republiku (NDR), Sovietsky zväz
a Československo. Článok Paula Mojzesa (s. 46 – 70)
poskytuje základné informácie o situácii cirkvi v krajinách bývalej Juhoslávie. Špecifikum postavenia
cirkví ref lektovalo špeciálne postavenie tohto národnostného konglomerátu v rámci komunistického bloku: ideovo to bol komunistický a marxistický
štát, avšak po rozchode Tita so Stalinom v roku 1948
bola Juhoslávia viac-menej nezávislá od veľkého sovietskeho brata a orientovaná prozápadne. Tak mohli aj jednotlivé cirkvi pôsobiace v Juhoslávii voľnejšie dýchať ako ich partneri v ostatných krajinách
sovietskeho bloku. Pre nás sú zaujímavé autorove
hodnotenia kresťanských ekumenických aktivít cirkví vo východnom bloku, a to najmä Kresťanskej mierovej konferencie (Praha) a ekumenického mierového zhromaždenia, organizovaného moskovským
patriarchátom pravoslávnej cirkvi. Autor ich vnímal
ako nástroj propagandy komunistického režimu pod
dohľadom tajnej polície – budiť dojem náboženskej
slobody v očiach západných ekumenických predstaviteľov (s. 63). V podobnom duchu Mojzes hodnotí aj návštevy cirkevných hodnostárov zo Západu
– vytvoriť obraz slobody vierovyznania o režime, ktorý túto slobodu popieral (s. 60).
Dva články sa venujú situácii cirkví v Bulharsku.
Prvý článok autora Altanova (s. 90 – 105) sa zameriava na štatisticky malú skupinu charizmatického
hnutia, ktoré nebolo registrované štátom a svoju činnosť robilo viac-menej undergroundovo. Táto osobná ref lexia popisuje zaujímavý príklad kresťanského hnutia bez formálnej viazanosti na štátne
štruktúry, ktoré dokázalo nielen prežiť obdobie komunistického útlaku, ale dokonca dokázalo pôsobiť misijne a oslovovať verejnosť. Autor sa však neubránil neobjektívnosti: prezentácia budí dojem
akoby celá misijná aktivita v komunistickom Bulharsku ležala exkluzívne len na pleciach tohto početne minoritného charizmatického hnutia. Druhý
príspevok z bulharskej proveniencie (Metodiev, s. 71
– 89) dôvodí na základe archívov štátnej bezpečnosti, že medzinárodná ekumenická aktivita Bulharskej
pravoslávnej cirkvi (štatisticky najväčšia cirkevná denominácia v Bulharsku) bola riadená a kontrolovaná tajnou políciou a slúžila propagandistickým cieľom komunistického režimu (s. 71). Hlavné aktivity
týchto „ekumenikov“ sa týkali najmä politických otázok, ako obrana mieru (kritika vojny vo Vietname),
odsúdenia rasizmu či sociálnej nerovnosti kapitalistického zriadenia. Takto vlastne efektívne odvádzali pozornosť od náboženskej neslobody vo vnútri
svojich krajín. Jednotný front ekumenikov z komunistických krajín zabezpečovala Ruská pravoslávna
cirkev pod vedením vedúceho Oddelenia vonkajších
vzťahov moskovského patriarchátu, samozrejme
agenta KGB (s. 79). Ekumenické elity v Bulharsku
boli verbované z radov vysokých cirkevných hodnostárov Bulharskej pravoslávnej cirkvi a z radov profe3
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sorov na teologických fakultách. Do vnútra samotnej cirkvi pôsobila táto politika ekumenických elít
deštruktívne. Ako autor hodnotí, z hľadiska bežného kňaza sa ekumenickí predstavitelia vnímali ako
kolaboranti, ktorí mohli cestovať na západ vrátane
dlhodobejších pobytov, mali rôzne iné privilégiá,
kým regulárni terénni kňazi boli šikanovaní tým
istým režimom.
Situáciu v bývalom východnom Nemecku (NDR)
charakterizujú tiež dva články. V prvom, pomerne
krátkom príspevku, sa autorka (Kunter, s. 120 – 128)
snaží opísať vzťah cirkví na jednej strane a komunistickej strany a tajnej polície (Stasi) na strane druhej. Práca konštatuje všeobecne známe fakty: vláda
a tajná polícia sa snažili oklieštiť cirkev na domácej
pôde a súčasne využiť ich medzinárodné kontakty
na propagandu sociálnych výdobytkov komunistického režimu. Cirkev sa bránila tým, že poskytovala
priestor opozičným hnutiam, skrytým pod rôzne environmentálne či mierové aktivity. Druhý článok týkajúci sa východného Nemecka (Grendel, s. 129
– 151) je hodnotný najmä charakteristikou špecifík
postavenia evanjelickej cirkvi v NDR počas studenej vojny. Až do roku 1969 bola evanjelická cirkev
v NDR súčasťou celonemeckej evanjelickej cirkvi, ktorá zahrňovala aj evanjelickú cirkev v západnom Nemecku; NSR (s. 129). Ďalšie dôležité východonemecké špecifikum vzťahu evanjelickej cirkvi sa týkalo
právomoci presunúť či odobrať súhlas cirkevným zamestnancom. Kým v ostatných socialistických krajinách túto právomoc mali štátne orgány, v NDR touto právomocou nedisponovali (s. 132). Autorka
zdôrazňuje, že práve toto jednotné pannemecké zastrešenie evanjelickej cirkvi v dvoch rozdelených
a nepriateľských štátnych útvaroch umožňovalo jedinečnú medzinárodnú spoluprácu najmä na úrovni jednotlivých evanjelických zborov (s. 136, 141). Táto platforma bola omnoho dôležitejšia a efektívnejšia
pre evanjelickú cirkev v NDR než členstvo v medzinárodných ekumenických organizáciách, ako Svetový luteránsky zväz (SLZ) a Svetová rada cirkví
(SRC).
Vzťah pravoslávnej cirkvi a štátneho establismentu
v bývalom Sovietskom zväze (ZSSR) mapuje článok
Belyakovej a Beglova (s. 171 – 192). Na základe archívnych dokumentov Rady pre cirkevné záležitosti Rady ministrov ZSSR autori hodnotia medzinárodné aktivity ruskej pravoslávnej cirkvi primárne
ako propagandu komunistického režimu, nutné zlo,
ktoré cirkev musela podstúpiť, aby prežila komunistický útlak (s. 178, 181). Cirkev vstupovala do ekumenického medzinárodného hnutia paradoxne v dobe, keď vo vlastnej krajine prebiehala deštrukcia
cirkvi, zatváranie kostolov a neprispôsobivých kňazov (176). Napriek dominantne negatívnemu hodnoteniu ekumenického hnutia autori konštatujú aj
pozitívny dopad členstva v medzinárodných ekumenických štruktúrach. Formou barterového obchodu, ako protihodnotou šírenia pozitívneho ob23

razu komunistického režimu vo svete, sa podarilo
ekumenickým predstaviteľom na domácom poli trochu znížiť diskrimináciu legislatívy voči cirkvám, zvýšiť náklad liturgických tlačovín, dokonca otvoriť
otázku kresťanských disidentov či väznených kňazov (s. 188).
Predposlednou krajinou bývalého komunistického bloku, ktorá má zastúpenie v zborníku, je Maďarsko. András Korányi (s. 106 – 119) sa venuje zaujímavej, avšak veľmi ohraničenej epizóde, týkajúcej
sa vzťahu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku a SLZ. Zosadenie biskupa Ordassa (bol za svoje protirežimné
postoje väznený) a jeho nahradenie prorežimným ašpirantom Káldym vytvorilo schizofrenickú situáciu
na medzinárodnom poli: zosadený Ordass bol stále
aktívnym viceprezidentom SLZ, a tým aj reprezentantom cirkvi z pohľadu SLZ, aj napriek faktu, že vo
svojej vlasti bol persona non grata a z perspektívy maďarskej cirkvi a vlády mal túto úlohu zastávať Káldy. SLZ a SRC veľmi citlivo reagovali na toto dvojvládie a umožnili postupnú výmenu Ordassa (keď
mu skončilo volebné obdobie viceprezidenta SLZ)
za Káldyho v štruktúrach SLZ. Aj tento izolovaný
príklad demonštruje, že napriek mnohým pozitívnym impulzom smerom k totalitným režimom medzinárodné ekumenické hnutia ako SLZ museli hrať
podľa nôt týchto režimov, aby cirkvám vo východnom bloku nespôsobili dodatočné problémy. Podľa
autora táto epizóda príkladne demonštruje hlavnú
líniu politiky komunistov v Maďarsku po revolučnom roku 1956; podpora medzinárodných vzťahov
cirkvi slúžila najmä propagandistickým zámerom
a mala posilniť legitímnosť komunistických režimov
(s. 108).
Bývalé socialistické Československo zastupujú dva
články. Keďže príspevku prof. Filu (s. 21 – 45) sa budeme venovať osobitne, v krátkosti spomeňme článok Petra Moreé (s. 297 – 317), v ktorom autor detailne skúma dve prorežimné teologické vyhlásenia
Českobratskej cirkvi evanjelickej (ČBCE), vydané
v rokoch 1953 a 1973. Obidve teologické vyhlásenia
vyjadrili podporu a lojalitu komunistickému režimu.
Impulzom vyhlásenia z roku 1953 bolo stretnutie
SRC v Evanstone. Bola to prvá publikácia v cudzom
jazyku (vyhlásenie bolo preložené do angličtiny
a nemčiny) z cirkevného prostredia po roku 1950.
Vyhlásenie z roku 1973 je zrkadlom normalizačného procesu po vstupe okupačných vojsk do ČSSR
a predznamenalo okrem iného vnútorné štiepenie
ČBCE po obrodnom procese, v ktorom zohrala táto
cirkev svojou angažovanosťou pozitívnu úlohu. Autor potvrdzuje všeobecne známy fakt, že ekumenické hnutie bolo inštrumentom zahraničnej politiky
komunistického režimu ČSSR (s. 307, 309). Touto
často opakujúcou sa tézou ukončíme príspevky autorov východného bloku a posunieme sa na západnú stranu železnej opony.
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PRÍSPEVKY AUTOROV
ZO ZÁPADNÉHO BLOKU
Príspevky autorov žijúcich a pôsobiacich v kapitalistických krajinách odrážajú diametrálne inú perspektívu ako analýzy ich východných kolegov. Vyznievajú zväčša ako pozitívne hodnotenia dopadov
ekumenického hnutia, ako napr. efektívneho spôsobu udržiavania kontaktov skrze rozdelený svet (Arnold, s. 152), či ako nástroj prekonávania predsudkov západných kresťanov, ktorí väčšinou vnímali
východných bratov a sestry cez okuliare propagandy – ako ľudí nerešpektujúcich ľudské práva, klamárov a podobne (Rigdon, s. 283 – 296). Článok
Kirbyho (s. 318 – 347) pripomína, že aj západné mocnosti, najmä USA, využívali medzinárodné ekumenické hnutia k propagandistickým účelom šírenia
náboženskej slobody. Ani medzinárodnú ekuménu
neobišiel vtedajší, priam kozmický zápas dobrého
Západu s diabolským režimom Sovietskeho zväzu,
ako to vnímali najmä nábožensky konzervatívne kruhy v USA. Keďže drvivá väčšina materiálu v tejto sekcii je vo forme ref lexií a pamätí, spomenieme dve
udalosti, ktoré akcentujú pozitívny vplyv medzinárodného ekumenického hnutia.
Prvá sa týka návštevy hlavy anglikánskej cirkvi, arcibiskupa z Canterbury v NDR v roku 1974. Autor
článku John Arnold, vtedy ako anglikánsky duchovný, sprevádzal arcibiskupa na ekumenickej návšteve východonemeckých evanjelikov. Okrem rozhovorov s cirkevnými hodnostármi a početných
návštev historických pamiatok absolvoval arcibiskup
aj stretnutie s vrcholnými predstaviteľmi komunistickej NDR. Pri týchto stretnutiach arcibiskupov prorocký hlas, síce diplomaticky, ale veľmi jasne poukazoval na neprávosti komunistického politického
režimu. Napriek nesporným pozitívam takýchto
konfrontácií je nemožné hodnotiť priamy dopad
týchto a podobných hlasov do duše komunistických
predstaviteľov. Podobne, je ťažké pomerať vplyv
týchto návštev na pozdvihnutie ducha bežných veriacich. Cirkevné médiá zaťažené cenzúrou podali
väčšinou krátku diétnu správu o návšteve, bez možnosti otvorene povzbudiť ducha kresťanov v totalitných režimoch. Článok spomína aj negatívne dosahy medzinárodnej ekumény, vyjadrené z opačnej
strany železnej opony českými disidentmi. Títo protikomunistickí bojovníci z prvej línie vyčítali medzinárodnému ekumenickému hnutiu zaslepenosť
voči Sovietskemu zväzu. Ďalej tvrdili, že ekuména
vlastne pomáha predĺžiť komunistický režim a v neposlednom rade kritizovali fakt, že podpora bola
limitovaná len na oficiálnych predstaviteľov, nie na
disidentské hnutia či prenasledovaných kresťanov
(s. 152).
Generálne zhromaždenie SLZ v Budapešti roku
1984 je druhým príkladom väčšinovo pozitívneho
hodnotenia. Konkrétne Dr. Risto Lehtonen (s. 193
– 238) podáva vo svojom príspevku svedectvo z prvej ruky ako priamy účastník nielen samotného zhro3
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maždenia, ale aj organizácie tohto historicky prvého stretnutia luteránov z celého sveta na východnej
strane železnej opony. Množstvo stretnutí aj neformálnych, rôzne duchovné aktivity etc. určite povzbudili veriacich v komunistickom Maďarsku. Napriek
tomuto nesporne pozitívnemu vplyvu, organizačný
výbor musel vzdorovať aj kritike vláde nelojálnych
maďarských evanjelikov. Vyčítali organizačnému výboru SLZ, že rozhodnutie uskutočniť generálne
zhromaždenie v Budapešti len upevní pozíciu biskupa Káldyho, ktorý ako bábka v rukách režimu servilne vykonával politiku strany a vlády v evanjelickej
cirkvi. Takto vlastne SLZ nepriamo podporil komunistický režim, a tým legitimizoval jeho neprávosti
voči kresťanom. Nejednoznačnosť významu či dosahu tohto podujatia dokresľuje nasledovná informácia: Lehtonen uvádza, že zhromaždenie v Budapešti
bolo maďarskou vládou vnímané aj použité ako nástroj na budovanie väčšej nezávislosti maďarského
tzv. guláš socializmu1 od mocenských štruktúr ZSSR
(232 – 233). Samozrejme, že všetko sa dialo pod dozorom všadeprítomného štátu a tajnej polície.
PRÍSPEVOK SLOVENSKÉHO ZÁSTUPCU
Rozpravy o vzťahu medzinárodných ekumenických štruktúr a cirkvi počas studenej vojny zakončíme na domácej pôde. Ako už prezrádza nadpis príspevku (The Lutheran Church and Society in Slovakia
during the Cold War), autor článku, prof. Filo, sa zaoberá vzťahom evanjelickej cirkvi a štátu na Slovensku v období studenej vojny. Téma je rozpísaná
v šiestich kapitolách, z ktorých prvá je úvodom a posledná záverom. Na prekvapenie autor začína číslovať číslom 1 v poradí až štvrtú kapitolu. Aj keď prvé tri neočíslované kapitoly majú uvádzací charakter,
ich náležité označenie poradovým číslom by určite
prispelo ku sprehľadneniu materiálu. Príspevok je
štandardne vybavený abstraktom a kľúčovými slovami. Autor má k dátumu tejto recenzie článok zaregistrovaný v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti2 v kategórii AFD, t. j. ako príspevok
publikovaný na domácich vedeckých konferenciách.
V tejto kategórii je povinnosť posudzovania príspevkov najmenej dvoma odborníkmi, čo publikácia formálne spĺňa. V kategorizácii vedeckej publikačnej činnosti prvé písmeno podľa vyhlášky MŠ
„vyjadruje originalitu a druhovo funkčnú charakteristiku výstupu publikačnej činnosti“.3 Písmeno A
teda označuje vedecké práce top kvality, ktoré „zverejňujú pôvodné myšlienky vlastnej práce autora...
a majú vedecko-objaviteľský charakter.“4

Ciele príspevku sú podľa abstraktu a úvodu dva:
1. zistiť, do akej miery ECAV naplnila svoje misijné
poslanie v socialistickom kontexte; 2. stanoviť, do
akej miery bola táto misia podporovaná či udržiavaná členstvom ECAV v medzinárodných kresťanských organizáciách (SLZ, ERC, KEC). Na dosiahnutie stanovených cieľov autor používa dve skupiny
zdrojového materiálu: výročné správy cirkevných
predstaviteľov a články z cirkevných časopisov (Evanjelický posol spod Tatier (EPST) a najmä Cirkevné listy
(CL). Druhým zdrojom sú osobné pamäte a svedectvá. Tézy, ktoré autor predkladá ako naplnenie
cieľov príspevku, sú tri: 1. Medzinárodné kresťanské
organizácie slúžili ako mosty vzájomnej komunikácie napriek limitáciám studenej vojny; 2. Napriek
prísnemu dozoru tieto mosty boli efektívne a slúžili účelu kráľovstva Božieho; 3. Ovocie týchto mostov
sa ukázalo až neskoršie v patričný (Boží) čas, keď tí,
ktorí po týchto mostoch chodili, prispeli k obnove
cirkvi po páde železnej opony na základe skúseností a vzťahov nadobudnutých v medzinárodnej ekuméne. Ako vidno z predchádzajúcich riadkov, úvodné povinné cviky príspevku (ciele, zdroje a tézy) sú
stanovené jasne a zrozumiteľne. Nasledujúce dve neočíslované kapitoly stručne charakterizujú situáciu
cirkvi v ČSSR počas komunistickej nadvlády. Autor
konštatuje známe fakty (proticirkevná legislatíva,
štátny dozor atď.). Vzhľadom na tému práce je to legitímne, keďže ide o základné uvedenie do situácie.
Podobne pozitívne hodnotenie však nemožno vysloviť o dvoch nasledujúcich kapitolách jadra práce,
kde sa autor jednotlivo venuje dvom spomínaným
cieľom príspevku. V odpovedi na prvú cieľovú otázku autor rozdeľuje aktivity cirkvi na oficiálne (tie,
ktoré boli uvedené v cirkevnej ústave platnej od
r. 1951)5 a neoficiálne, ktoré možno charakterizovať
ako explicitne protištátnu činnosť počas totalitnej
vlády.6 Prvé nepríjemné prekvapenie pri čítaní odseku o oficiálnych aktivitách je spojené s použitými
zdrojmi: autor celú podkapitolu „uvaril“ z dvoch !!!
zdrojov – dve zápisnice z generálnych konventov
ECAV (správa biskupa Filu st. z roku 1983 a správa
generálneho biskupa Michalku z roku 1982). Ešte
horším vedeckým faux pas je spôsob, ako autor narába s predmetnými štatistickými údajmi. Autor
porovnáva počet veriacich v roku 1981 vo Východnom dištrikte (VD) ECAV (145 975) s rokom 2003
(109 626 členov). Toto porovnanie je úplne irelevantné a jeho výpovedná hodnota k situácii ECAV
v totalite je nulová.
Úplne absurdne vyznieva autorov komentár k po-

1 Maďarsko sa snažilo obohatiť komunistické zriadenie o niektoré kapitalistické prvky, ako napr. osobné vlastníctvo a s tým spojené podnikanie.
2 Tento register je voľne dostupný na stránke http://cms.crepc.sk/
3 456/2012 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 18. 12. 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej
činnosti... (dostupné online napr. http://ukzu.uniza.sk/456.pdf)
4 Ibid.
5 Ide o základné aktivity cirkvi, ako nedeľné či slávnostné služby Božie, krsty, konfirmácie, sobáše, pastorálne konferencie atď.
6 Autor v princípe myslí na mládežnícku činnosť, stretnutia mládeže a pod., ktoré boli pod oveľa prísnejším drobnohľadom strany
a vlády.
3
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klesu všeobecných dát v roku 2003, ktorý hodno zacitovať: „je ponižujúce, že 20 rokov neskoršie, v roku 2003, po 15 rokoch slobody cirkevného života
a obnovy cirkevnej misie, počet členov cirkvi vo VD
klesol na 109 626 (z 145 975)“ (s. 32). Metodicky nevyhnutné pri interpretácii štatistiky je minimálne
uvedenie dát pred nástupom totalitného režimu
a samozrejme, prihliadnutie na demografický vývoj
populácie a podobné faktory. Autor svojím komentárom minimálne naznačuje, že za úbytok členstva
v roku 2003 je zodpovedná demokracia a sloboda po
roku 1989. Je to práve naopak. Stačí si pozrieť sociologickú štúdiu Jána Bunčáka7 uverejnenú v evanjelických kruhoch v roku 2003, kde sa hovorí o dlhodobej zotrvačnosti náboženského presvedčenia,
ktoré sa nedá vykoreniť za jednu ani dve generácie.
Z tohto pohľadu je pokles členov v roku 2003 oveľa
pravdepodobnejšie dôsledkom pôsobenia práve totalitného režimu, keď konfesijne zakotvené generácie vymreli a nové generácie sa nevedia zaradiť.
Obdobne nevedecké a účelové narábanie so štatistickými údajmi nachádzame aj vo zvyšku podkapitoly, kde sa podobne porovnáva počet výtlačkov
EPST a CL. Pre autora je „prekvapujúce“, že v roku
1981 boli náklady spomínaných tlačovín zhruba dvakrát väčšie ako v roku 2003. Pre nás to vôbec neznie
prekvapivo, ak si to vysvetlíme na základe zotrvačnosti náboženského presvedčenia. Samozrejme, že
chýba zakotvenie štatistických údajov; uvedenie aspoň počtu pred nástupom komunistickej moci. Takisto čitateľ očakáva zhodnotenie obsahu týchto periodík, miery ich misijného pôsobenia či servilnosti
komunistickej moci. Podrobná analýza však absentuje.
Podobný rukopis nájdeme aj pri narábaní s počtom študentov bohoslovia, ktorí mohli počas totality študovať v zahraničí, konkrétne v NDR. Aj keď
štúdium v bývalej spriatelenej krajine z dnešného pohľadu nie je až také privilégium, na tú dobu to bolo
určite pozitívum života cirkvi, hodné spomenutia.
Avšak nezvládnutá štatistika, pridaná na vyzdvihnutie tohto privilégia, účelne zabije každý pozitívny
efekt. Autor spomína, že on sám s tromi ďalšími kolegami mal možnosť študovať v NDR. Inými slovami; štyria študenti. Nedozvieme sa však, z akého celkového počtu (rádovo 10, či 100, či 1000?) a za aké
časové obdobie (každý rok, za 5 rokov, celú totalitu?). Pri poctivej analýze by sa patrilo zhodnotiť aj
vzťah vyslaných študentov k totalitnému režimu či
cirkevným predstaviteľom pôsobiacich počas totality, aby sa zistilo, do akej miery slúžili či neslúžili zahraničné študijné pobyty ako „trafiky“ za určitú lojalitu k režimu.
Ostatné časti tejto podkapitoly sú už bez vážnych
metodických nedostatkov, aj keď sa väčšinou konštatujú bežné aj výnimočné prejavy života cirkvi po-

čas totalitného režimu. Pravdepodobný zámer autora bol poukázať na to, že cirkev dýchala a hýbala
sa aj v neľahkom čase totality vymenovaním aktivít
cirkvi. Absentuje však poctivá analýza na základe relevantných zdrojov aj ich počtu a čitateľ sa nemôže
ubrániť dojmu, že autor účelovo vyberá údaje, aby
potvrdil svoje nemenné presvedčenie. Táto časť mala
vlastne odpovedať na prvú cieľovú úlohu príspevku:
zistiť, do akej miery ECAV naplnila svoje misijné poslanie v socialistickom kontexte. Na predmetnom
mieste sa odpoveď nedozvieme. Pozorný čitateľ však
prekvapujúco objaví odpoveď na neobvyklom mieste: v úvode článku, čo tiež poodhaľuje pracovnú metódu autora. Slovami misijného vyhlásenia SLZ
autor tvrdí, že „Trojjediný Boh naplnil svoju Misiu
v našich cirkvách v tomto čase“ (23). Z hľadiska Trojjediného to nie je nič nové a prekvapivé, veď On aj
„z kameňov môže vzbudiť dietky Abrahámove“ (Mt
3,9). My sme však očakávali analýzu ľudskej zodpovednosti zvereného mandátu, do akej miery jednotliví kresťania, vedúci predstavitelia atď. boli verní
mandátu im zverenému. Doba to bola ťažká, ale obávam sa, že prístup na spôsob úteku do tône Najvyššieho nepomôže ani teraz, ani potom, ani na konci.
V podkapitole o neoficiálnych aktivitách cirkvi
autor spomína štyri takéto aktivity, ktoré on sám
ako spirituál či farár organizoval. Ide o organizáciu
lyžiarskeho výcviku pre študentov evanjelického bohoslovia, prijatie autobusu cirkevníkov na bohosloveckom internáte zo zboru, ktorého farár mal problémy so štátnou mocou; organizovanie stretnutia
učiteliek, besiedok a vedúcich mládeže na fare s distribúciou materiálov zo zahraničia; a návšteva farára z Bavorska. Tieto štyri aktivity sú uvedené na podporu tézy, že medzinárodné kontakty a návštevy
pomáhali pri nadobúdaní odvahy uskutočňovať tieto z pohľadu štátu rozvracačské aktivity. Aj keď o týchto aktivitách neexistujú iné záznamy okrem ústnej
tradície, s čím možno s autorom súhlasiť, minimálne polovica predkladaných prípadov nesúvisí s danou tézou. Autor nijako neargumentuje ani nespomína, že to boli práve zahraničné styky, ktoré mu
dodali odvahu zorganizovať lyžiarsky výlet či ubytovať cirkevníkov v internáte. Tretí príklad aspoň na
konci spomína, že printový materiál pre detské besiedky pochádzal zo Švajčiarska. Iba posledný príklad priamo podporuje autorovu tézu.
Nechceme zľahčovať riziko, ktoré autor podstupoval pri organizovaní týchto podvratných aktivít.
V tej dobe aj za menšie akcie hrozil postih od štátnej bezpečnosti. Avšak relevantnosti argumentácie
by určite prospel napr. terénny prieskum medzi farármi, ktorí organizovali podobne protisocialistické aktivity, ako spomína autor. V dotazníku by sa
jasne mohli vyjadriť, do akej miery medzinárodné
ekumenické vzťahy ECAV v tej dobe či osobné part-

7 J. Bunčák: Zmeny v hodnotovom systéme obyvateľov Slovenska po roku 1989 (Changes in Value System of Slovak Citizens after 1989).
In Kresťanská spiritualita v prostredí rastúceho materializmu, ed. O. Prostredník. Bratislava : Ekumenická rada cirkví, 2003.
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nerstvá so zahraničím stimulovali ich neoficiálnu
činnosť. Takto je aj táto téza metodický nezvládnutá. Autor neprimerane generalizuje vlastnú skúsenosť, ktorá mohla a často aj bola odlišná od terénneho farára, ktorý sa počas totality dostal maximálne
do východného Nemecka.
Možno ešte poznámka trochu z inej perspektívy.
Nebohý Ján Bohdan Hroboň organizoval tiež množstvo podobných aktivít, ktoré spomína autor článku. Pri našich početných osobných rozhovoroch ani
raz nespomenul, že zahraničné kontakty na báze medzinárodných ekumenických vzťahov mu dodali odvahu tieto aktivity podstúpiť. Tento príklad mal len
ilustrovať nesprávnosť metodickej argumentácie, aj
keby sa obhajovala opačná téza, za akou stojí autor
príspevku.
Kapitola číslovaná ako druhá podľa autora skúma vplyv partnerstva v medzinárodných kresťanských spoločenstvách (SLZ, ERC atď.) na život evanjelickej cirkvi počas studenej vojny. Tento druhý cieľ
príspevku autor začína napĺňať metodicky prekvapujúcou štatistikou počtu správ, týkajúcich sa medzinárodných ekumenických vzťahov či návštev
v Cirkevných listoch, mesačníku slovenských evanjelikov (CL). Podľa jeho hodnotenia, početnosť týchto
správ v CL je obrovská (immense) a z toho odvádza
aj široký dopad či význam (large impact) týchto vzťahov na život cirkvi. Autor na podporu tohto tvrdenia menuje nasledovné počty článkov v CL: 87 článkov týkajúcich sa SLZ, 63 SRC, okolo 30 o KER, pri
Kresťanskej mierovej konferencii chýba počet. Autor
len spomína, že sa tak isto objavovala v správach generálneho biskupa.
V prvom rade musíme znovu konštatovať, že autor absolútne nezvláda interpretáciu štatistických
údajov. Nemá zmysel hovoriť o obrovskej početnosti správ, keď nepoznáme referenčný rámec. 87 je určite veľa, ak počet všetkých článkov neprekročil napr.
100. Avšak to isté číslo vypovedá o relatívne malom
počte, ak celkový počet článkov je napr. 5000. V celom odseku sa nedozvieme základné referenčné údaje o celkovom počte článkov a časovom období. Hodnotenia o obrovskom počte možno chápať len ako
autorovo zbožné želanie. Podobne vyznie hlbšia
analýza druhej časti autorovho tvrdenia o širokom
vplyve týchto správ na život cirkvi. Po prvé, je veľmi
otázne, či význam informácie priamo súvisí s početnosťou. Po druhé, autor nikde nešpecifikuje, koľko
percent slovenských evanjelikov čítalo CL. Po tretie,
je jasné, že zahraničné správy nemuseli mať len pozitívny vplyv na evanjelickú pospolitosť. Mohli pôsobiť aj neutrálne alebo dokonca negatívne. Jeden
príklad v zmysle pars pro toto. Aktívny farár sa vráti
z GBU, kde mu biskup náležite vysvetlil, že ak neprestane s organizovaním mládežníckych stretnutí,
bude musieť byť preložený, alebo mu dokonca hrozí odňatie štátneho súhlasu. Po takomto kádrovaní
si na druhý deň prečíta v CL krátku oznamovaciu
správu, že biskup prijal predstaviteľa SLZ. Pomôže
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mu táto správa v jeho zložitej situácii? Autor článku
je presvedčený, že áno. Nám ostáva len znovu opakovať, že toto presvedčenie nie je ničím podložené.
Ostatným zahraničným záležitostiam, spomínaným v príspevku, sa nebudeme podrobne venovať.
Či už autor spomína návštevy zo zahraničia, finančnú podporu, či pomoc vo forme úzkoprofilových liekov, hodnotenie je len pozitívne. Autora nezaujíma pri zahraničných návštevách, koľko percent
hostí neprekročilo prah GBU či fakulty, či sa mali
možnosť stretnúť aj s farármi, ktorých pôsobenie
spôsobovalo biskupom a štátnej moci problémy. Podobne sa v týchto intenciách nehodnotí ani finančná či lieková pomoc. Príspevok ku svojmu koncu
začína pôsobiť fragmentárne, podrobnejšie sú rozpracované iba dva, podľa autora vrcholné príklady
pozitívneho vplyvu medzinárodných štruktúr na život evanjelikov na Slovensku počas studenej vojny:
Prenesenie a posvätenie artikulárneho kostola z Paludzi do Sv. Kríža v roku 1982 a Generálne zhromaždenie SLZ v Budapešti v roku 1984. Samozrejme, že
pozitívny dosah týchto udalostí je neodškriepiteľný,
akurát pri prvej spomínanej udalosti je diskutabilný zástoj predstaviteľov medzinárodného ekumenického hnutia. To, že sa na tejto slávnosti zúčastnili, ešte priamo nesvedčí, že podstatne zvýraznili jej
pozitívny dopad. Povedané inak, slávnosť aj povzbudenie by sa s najväčšou pravdepodobnosťou
udiali aj bez účasti medzinárodných ekumenikov.
Do akej miery, to autor neanalyzuje.
ZÁVER
Skúmané články prednesené na medzinárodnej
výskumnej konferencii Christian World Community
and the Cold War ukazujú zaujímavý fakt; ani po viac
ako dvadsiatich rokoch od ukončenia studenej vojny autori nedokázali prekročiť pomyselnú hranicu
železnej opony v otázkach hodnotenia významu medzinárodných ekumenických vzťahov na život cirkví v bývalých postkomunistických krajinách. Autori
píšuci z perspektívy bývalých totalitných režimov
zdôrazňujú negatívnu stránku dopadu medzinárodného ekumenického hnutia ako nástroja propagandy výdobytkov socialistického režimu. Naopak,
autori z opačnej strany železnej opony akcentujú
skôr pozitíva týchto vzťahov ako jeden z mála povolených komunikačných kanálov medzi hermeticky
uzavretými svetmi, či možnosti pozitívneho vplývania na vieru kresťanov, ktorí žili pod komunistickou
diktatúrou. Z tohto krátkeho hodnotenia je zrejmé,
že pravda bude niekde v strede. K jej hľadaniu bezpochyby prispela nielen hodnotená konferencia, ale
aj prednesené články.
Príspevok slovenského zástupcu, prof. Júliusa
Filu, prekonáva túto mentálnu hranicu železnej opony originálnym spôsobom. Ako autor píšuci z perspektívy cirkvi v bývalej komunistickej krajine spomína jednostranne len pozitíva medzinárodného
ekumenického hnutia na život evanjelikov a. v. na
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Slovensku. Bohužiaľ, toto je jediný originálny prvok
tejto práce. Avšak táto originalita určite nekorešponduje s originalitou, ktorú si vyžaduje vedecký článok kategórie AFD. Po metodickej a argumentačnej
stránke je práca súborom nepodložených alebo šlendriánskych vyargumentovaných dojmov na základe
nedostatočného počtu zdrojov. Po vedeckej stránke
je teda zrelá na preklasifikáciu smerom nadol, minimálne o jeden stupeň.
Treba ešte posúdiť možnosť, či autorova osobná
zainteresovanosť na obidvoch stranách železnej opony nebráni dostatočnému odstupu od danej problematiky, potrebnému pre vedecké uchopenie problému. Možno by bolo efektívnejšie v takýchto
prípadoch zvoliť iný žáner, ako je vedecký článok.
Naporúdzi sú dva. Pamäti, ktoré by opísali osobnú
skúsenosť zainteresovaných ľudí s touto dobou.
V tomto smere treba kvitovať edíciu Memoáre, vydávanú v Tranosciu. Zatiaľ vyšli len pamäti režimom

postihnutých farárov. Určite by túto edíciu obohatili spomienky z druhej strany; cirkevných hodnostárov, ktorí zastávali svoje funkcie počas totalitného režimu. Druhý žáner, ktorý sa ponúka špecificky
v kresťanských kruhoch, je osobná spoveď. Nielen
na strane prorežimných farárov či cirkevných predstaviteľov, ako sa to väčšinou žiada, ale aj na strane
tých druhých. Je tam toho dosť, čo musí vyjsť na povrch. Rozhrešenie a posunutie je možné len po
úprimnej spovedi. Dnešný stav cirkvi jasne svedčí, že
v tejto úlohe sme ako cirkev zlyhali.
Na záver treba vyzdvihnúť snahu prof. Filu otvoriť vedeckým spôsobom túto neprebádanú stránku
našej histórie. Aj keď ostalo iba pri pokuse, táto iniciatíva by mohla inšpirovať súčasné cirkevné grémiá
a predstaviteľov, otvoriť túto boľavú otázku aj na domácej pôde. Bolo by metodicky správnejšie pozametať si pred vlastným prahom, a až potom sa pozrieť za hranice.

J E D NA O TÁ Z K A

MICHALOVI ZAJDENOVI
Čo mi dáva štúdium
archívnych dokumentov?
Poznanie a potvrdenie. Ako mládežník a mladý
kaplán som rád počúval rozprávania o ľudských osudoch starších harcovníkov, ktorí pôsobili v našej
evanjelickej cirkvi. Boli to príbehy, o ktorých sa neučilo v školách a nerozprávalo na verejnosti. Keď padol komunistický režim, myslel som si, že tieto osudy sa dostanú na verejnosť, stanú sa trvalou súčasťou
dejín, a aspoň na cirkevných školách sa o týchto
„hrdinoch viery“ bude učiť. Som presvedčený, že keď
si pripomíname reformátorov zo 16. storočia a národných dejateľov z 19. storočia, prečo by sme si nemali pripomínať aj ľudí z 20. storočia, ktorí vzdorovali komunistickému režimu a za svoje presvedčenie
znášali najrozličnejšie príkoria?
Dodnes sa tak však nestalo. Toto konštatovanie
platí napriek tomu, že sme vo vedení cirkvi, ako aj
na bohosloveckej fakulte mali ľudí, ktorých komunistický režim prenasledoval. Dokonca aj tých
niekoľko memoárových kníh, ktoré vyšli a vydávajú
svedectvo našich farárov o ich negatívnych skúsenostiach s bývalým režimom, akosi zapadlo prachom. Svedčí to podľa mňa o dvoch skutočnostiach.
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Po prvé: Ľudia, ktorí spolupracovali s bývalým režimom, majú stále v cirkvi silne postavenie. Po druhé:
Dnešné generácie akosi zabudli na starú skúsenosť
ľudstva, a síce, že pokiaľ nespoznáme svoju minulosť, budeme opakovať všetky zlyhania, ktorých sa
dopustili predchádzajúce generácie.
Dlho sa aj mne zdali hlasy, ktoré hovorili o hrubej čiare, teda o pomyselnom vymazaní viny tých,
ktorí kolaborovali s minulým režimom, ako prepotrebný krok cirkvi v novej dobe. Dobre som rozumel
vtedajšiemu generálnemu biskupovi. On ako komunistický väzeň, ktorý celé komunistické obdobie
prežil ako druhoradý občan, postupoval v súlade
s evanjeliovým príbehom o žene cudzoložnici. Veril
som, že keď on nehodil po kolaborantoch kameňom,
nemá takéto právo urobiť nikto z nás. Preto bolo pre
mňa samozrejmosťou zaujať v tejto otázke rovnaké
stanovisko.
Ako však plynuli roky a v cirkvi stále nedochádzalo
k žiaducej reforme, ktorá by svedčila o pozitívnom
vykročení správnym smerom, začal som hľadať dôvody, prečo je to tak. Postupne som pochopil, že jed3
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nou z veľkých chýb bol práve generálny pardon, alebo ak chceme; hrubá čiara, ktorá sa za minulosťou
urobila.
Nie, cirkev nemala začať pohon na čarodejnice,
ale mala dôsledne trvať na tom, aby sa zistila miera
kolaborácie jej predstaviteľov s bývalým režimom.
Lebo stalo sa, že kolaboranti dostali odpustenie bez
pokánia. Jednoducho nemuseli takmer nikomu nič
vysvetľovať a za svoje správanie stačilo iba ich všeobecné ospravedlnenie. Preto mi začala v duši hlodať otázka; ak sa ešte aj dnes po svete naháňajú nacistickí zločinci, ktorí sa podieľali na vyvražďovaní
Židov a Rómov, o čo viac by sa malo prediskutovať
a vyhodnotiť správanie tých, ktorí pomáhali komunistickému molochovi likvidovať vieru v Boha?
Výrazným impulzom na štúdium archívnych materiálov bola pre mňa priama výzva Jula Vanoviča,
ktorý mi ako svetaskúsený muž povedal, že pokiaľ
sa o komunistickej minulosti cirkvi nepokúsim vydať svedectvo, zostanú mi jej vtedajšie hriechy ako
balvan na duši. A napokon, posledným impulzom,
ktorý ma priviedol k štúdiu bolo, keď som sa pred
štyrmi rokmi na vlastnej koži presvedčil, že v cirkvi
je stále dominantný duch starej doby; duch očier-

ňovania, ohovárania, strachu a nezáujmu o druhého človeka.
Naše archívy pri dôkladnom štúdiu vydávajú jasné a neskreslené svedectvo o správaní ľudí, ich postojoch a konaní. Sú neprebernou studnicou poznania o dobe a ľuďoch, ktorí v nej žili a pracovali.
Pochopil som, že ak chce cirkev ísť dopredu, musí sa
vyrovnať s vecami, ktoré sú za nami. Nejde to inak.
Alebo povedané náboženskou rečou; Pán Boh nepožehná spoločenstvo, ktoré vo svojich radoch toleruje absenciu pokánia, či už za zlyhania jednotlivcov,
alebo aj celého spoločenstva, a tak isto pokiaľ sa neocenia tí, ktorí v tých ťažkých dobách znášali nevôľu komunistických vládcov, dychtiacich po zlikvidovaní akejkoľvek náboženskej viery.
Takže odpovedať na otázku: Čo mi dáva štúdium
archívnych materiálov? Vieru, že táto moja práca, ak
nie dnes, tak možno v budúcnosti, bude jedným
z kamienkov, ktorý pomôže cirkvi nájsť cestu k pokániu. Umožní jej raz a navždy skoncovať s minulosťou a dovolí jej urobiť potrebné a nevyhnutné kroky k novej reformácii.
Z a o d p o v e ď ďa k u j e
S TA N I S L AVA M AT E J O V I ČO VÁ

Z l i s t ov M I L A N A Z E M K A
Z O R E M I TA Ľ OV E J
Pietne uverejňujeme tri listy predčasne zosnulého PhDr. Milana Zemka, CSc., ktoré výrazne dokumentujú, ako čerstvý doktorand intenzívne a jasnovidne sledoval vtedajšie zložité politické dianie. (r)

Varna, 11. 7. 1968
Vážená slečna,
už dva týždne nechávame – naša spoločná priateľka a ja – blahodarne pôsobiť bulharskému
moru a slnku, a keby to záviselo iba od mora a slnka, pristal by som tu prežiť hoci celé leto, ba
i viac liet. Bohužiaľ, človeku (t. j. našincovi) sa v tomto ľudovom – či akom – Bulharsku pletú
popod nohy najvšakovejšie okolnosti, ktorým, zdá sa, neľzä uniknúť! Začína to napríklad
dosť veľkou drahotou a končí hoci neuveriteľnou tuposťou miestneho ľudu, ktorá človeka-našinca vyčerpáva viac ako akokoľvek rozpálené slnko. A takéto okolnosti pôsobia odpudzujúco
i vypudzujúco (z bulharskej zeme). V našom prípade sa to (vypudenie) stane už najneskoršie
koncom budúceho týždňa. Dovtedy sa chceme ešte pozrieť dolu na juh, do Nesebra, resp.
Mičurina, kde nás – nazdávam sa – dorazí nielen južnejšie slnko, ale aj južnejší Bulhari...
Ako duchovnú stravu vzal som si so sebou Bibliu, ktorú ste mi Vy láskavo podarovali a veľmi dobrý nemecký časopis Neues Forum zaoberajúci sa dialógom medzi Východom a Západom, kresťanmi a marxistami atď. Takto si môžem vypĺňať bulharské duchovné vákuum (ich
ortodoxnosť je skoro ako vákuum) únikmi do transcendentného a dejinného prabytia, brúsiac si súčasne rozum na liberálnych a tolerantných úvahách osvietených západných i východných vedátorov.
Ako som už spomenul, po dvadsiatom júli budeme opäť v Bratislave. Na eventuálne stretnutie sa teší a s dokonalou úctou ostáva
Váš M. Z. Krajan
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Banská Bystrica, 8. 8. 1968
Vážená slečna,
odvtedy ako som s našou spoločnou priateľkou pricestoval opäť do vlasti, sme prežili takú
rušnú dobu (vrátane menšej sovietskej invázie). Napriek tomu sa nádejam, že ruské tanky si
z Libavy nezašli na slovenské Kopanice a nezbúrali ani Štefánikovu mohylu ani Brezovú...
Tento týždeň som sa dočítal v novinách o návšteve milostivej baronesy (a či markízy?) Benzoni pri mohyle nebohého p. generála v Brezovej. Iste to bola nemalá udalosť pre kopanický
ľud aj napriek inej návšteve na Slovensku – oných šiestich partajných bossov z (údajne) bratských krajín.
Po pozoruhodných (nech ich inak akokoľvek rôzne hodnotíme) udalostiach posledných
týždňov sa situácia – predbežne – trochu normalizovala, čo mi prichádza veľmi vhod, pretože
v dôsledku oných vzruchov, ako aj pobytu v cudzine som zanedbal hodný kus povinností.
Po návrate som bol napríklad celý týždeň utopený v starších i novších novinách a časopisoch,
usilujúc sa ako-tak rozuzľovať v „česko-slovenskej revolúcii“ (ak neberiem teraz toto slovo
nadarmo). Po schôdzke „šiestich“ nás naša vrchnosť chce stoj čo stoj presvedčiť, že to s nami
skončilo výborne, o čom si (a nielen ja) dovoľujem čo najviac pochybovať: prinajlepšom sa
nachádzame v akejsi pauze, po ktorej to bude ešte všelijaké – hoci aj bez krviprelievania. Samozrejme si v hĺbke duše prajem, aby som sa aj v tomto prípade maximálne mýlil.
V nasledujúcich augustových týždňoch musím ešte niečo spísať pre šéfa (kvôli predbežnej
„habilitácii“) a začiatkom septembra sa znovu sťahujem do Horského parku alebo Mlynskej
doliny či (nedajbože) zase k strýkovi...
V dokonalej úcte ostáva Váš oddaný
M. Z. Krajan

Banská Bystrica, 15. 8. 1968
Vážená slečna,
... Tento týždeň som sa konečne dostal k estetike, ale nevenujem sa jej s príliš veľkým nadšením. Jednoducho ešte stále nie je čas na kabinetné pohrávanie sa s estetickými mikroproblémami.
Je dosť možné, v predchádzajúcom liste som zlú situáciu republiky trochu prehnal. Nie je
to (zatiaľ) katastrofálne, ale rozhodne sú pomery skôr zlé ako dobré. A to preto, že 1. nezlepšuje sa hospodárska situácia krajiny, jedna z hlavných príčin januárových a pojanuárových
udalostí, 2. napriek uisťovaniu našich šéfov fakticky nevieme, či naozaj sme nemuseli poskytnúť spojencom príliš veľké politické koncesie – to ukáže čas a práve v čase je pes zakopaný.
Partaj má istú dôveru národa, lenže táto dôvera je „na úver“, to jest partaj ju bude musieť
splatiť činmi a nie rečami. Mám dosť veľké pochybnosti, že partaj dokáže vykonať všetky tie
prepotrebné reformy v hospodárstve i v politickom živote. Ak však neprídu principiálne zmeny, nezmení sa k lepšiemu viac-menej nič, opäť sa budú iba plátať diery. V takom prípade ale
sa opäť ozve vnútorná opozícia, znova bude partaj verejne kritizovaná a ak „nezvládne situáciu“ (t. j. neporadí si s nespokojencami), budeme mať „spojencov“ opäť na krku. Keby si poradila, nebude to o nič lepšie, pretože partaj dokáže vlastnými silami uspať demokraciu a obnoviť totalitné metódy vlády. Obe alternatívy sú teda neružové – pokiaľ nové vedenie pri
reformách zlyhá. Po doterajších skúsenostiach s komunistickými vládami sa dosť ťažko dôveruje akokoľvek vynoveným šéfom.
Nakoniec, ako bude, tak bude. V podstate nič nemožno zmeniť a preto ani nehodno za ničím ľutovať.
Priateľsky
Milan
30
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N E K RO L Ó G
Z A M I L A N O M Z E M KO M
* 7. júla 1944 Čierny Balog
† 13. septembra 2013 Bratislava
Bolestná správa o nečakanom odchode významného historika a slovenského intelektuála zasiahla
nielen jeho spolupracovníkov z Historického ústavu SAV, kde pracoval, ale celú slovenskú spoločnosť.
Jeho hlas vyjadrujúci sa k závažným otázkam slovenských dejín a politiky od začiatku 20. storočia až
do dnešných dní mal svoju váhu, prebúdzal záujem
a nútil premýšľať. Do jeho života viackrát zasiahla
politika, ale ako sám nedávno povedal v rozhlasovej
relácii, zrejme nebol predurčený na to, aby sa stal
politikom a nechcel byť politikom za každú cenu.
O politike premýšľal, študoval ju v súvislosti s historickým vývojom a filozofiou dejín a o svoje poznanie sa delil s ostatnými.
Nepoznáš dňa ani hodiny, naučila som sa v detstve
a viem, že smrť nikoho z nás neušetrí... Milan Zemko bol len o niekoľko rokov starší odo mňa, študoval
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského filozofiu v kombinácii s históriou v rokoch 1961 – 1966.
Pamätám si na neho ešte zo študentských čias. Občas som ho vídavala na chodbe katedier dejín v húfe kolegov. Bolo zjavné, že je v centre rozhovoru, mal
výrazný hlas a nechtiac upútal pozornosť aj miernym krívaním, azda následky po prekonanej detskej
obrne, ktorá poznačila množstvo detí z ročníka 1944.
Nepoznali sme sa vtedy osobne a nepamätám sa, že
by sme sa niekedy rozprávali. Keď končil univerzitné štúdium, bola som veľmi plachá prváčka, ktorá
sa práve drvila na skúšku z dejín staroveku. V budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí som ho vídavala aj počas jeho internej ašpirantúry na katedre filozofie, kde pripravoval
dizertačnú prácu z dejín estetiky. Zároveň pracoval
v študentských časopisoch Echo a Filozof a angažoval
sa v obrodnom procese, ktorý vyústil do Československej jari 1968. Jeho sľubne sa rozbiehajúcu univerzitnú kariéru zastavili roku 1970 politické čistky.
Som presvedčená o tom, že slovenské vysoké školstvo a celá spoločnosť tým stratili veľmi veľa. Mal
všetky predpoklady na to, aby sa stal skvelým vysokoškolským profesorom a z tohto postu vplyvným
šíriteľom vysokých morálnych hodnôt, záväzných aj
pre politiku.
Milana Zemka som spoznala osobne až v roku
1997, keď sa stal pracovníkom Historického ústavu
SAV. Mal vtedy už za sebou veľa osobných a profesionálnych skúseností. Možno sme sa ho na ne ne3
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vedeli priateľsky a so
záujmom pýtať tak,
ako on sám dokázal
s účasťou vypočuť to, čo mu rozprávali kolegovia
o svojich radostiach, starostiach či rodinnej histórii.
Všetci jeho priatelia z mladosti ešte nestihli napísať
spomienky na to, aký dokázal byť nezištný, požičať
peniaze či vlastný byt tomu, kto nemal kde hlavu
skloniť. Len z jeho mimovoľnej reakcie sme uhádli,
že na zamestnania v 70. a 80. rokoch – pôsobil v Slovkoncerte, v Lite – nespomínal rád, a tak sme sa prestali pýtať. Počas „normalizácie“ udržiaval intelektuálne a priateľské styky s disidentmi a nezávislými
intelektuálmi. Až v roku 1989 sa mohol stať redaktorom literárneho časopisu Slovenské pohľady, ktoré
sa opäť hlásili k slobodnému mysleniu a tvorbe.
Milan Zemko zostáva vzorom činného intelektuála, teda intelektuála v pravom slova zmysle, takého, ktorý nesníva, ale študuje, rozmýšľa a koná. Aktivizoval sa počas Nežnej revolúcie, záležalo mu na
odstránení komunistického režimu, na slobode a demokracii. Kooptovali ho do Slovenskej národnej rady za Verejnosť proti násiliu, vo voľbách roku 1990
bol zvolený najprv za poslanca, potom za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Počas rokovaní
s predstaviteľmi Českej národnej rady o štátoprávnom usporiadaní ČSFR a kompetenciách si uvedomil patovú situáciu a postavil sa za samostatné
Slovensko. Jeho hlasovanie v predsedníctve SNR rozhodlo o zamietnutí dohôd z Mílova a bolo v rozpore s väčšinovým názorom VPN. Milan Zemko z toho
vyvodil dôsledky a volebné obdobie dokončil ako nezávislý poslanec. Od októbra 1992 do marca 1993
pôsobil v Politologickom ústave SAV a po obhájení
kandidátskej dizertácie z problematiky politického
systému sa opäť vrátil na významný politický post,
až do roku 1997 bol riaditeľom odboru vnútornej
politiky Kancelárie prezidenta SR Michala Kováča.
Potom nasledoval Zemkov definitívny odchod z aktívnej politiky, čo slovami Jána Budaja bolo len na
škodu: takých totiž, čo by v politike nosili len jeden kabát,
ktorí by dbali o osobnú česť a na dôvažok mali vedomosti
a svojskú noblesu, nám chýbalo a chýba.
Široká verejnosť viac vníma popularizačnú činnosť a angažovanú publicistiku Milana Zemka než
jeho vedeckú prácu. Za vedecko-popularizačnú činnosť získal dvakrát – roku 1993 a 2013 – Cenu SAV.
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Mne prichodí zdôrazniť, že jeho publicistika vychádzala zo základného historického výskumu a reflektovala najnovšie výsledky historiografie ako vedy.
V Historickom ústave SAV pracoval v oddelení novších dejín, ktoré skúma problematiku obdobia 1918
– 1945, a to z hľadiska národných aj všeobecných dejín. Zároveň bol počas piatich rokov členom Predsedníctva SAV, v poslednom období aj rešpektovaným členom demokraticky volenej Vedeckej rady
Historického ústavu SAV. Skúmal v prvom rade dejiny politického systému prvej ČSR, dejiny politických strán, venoval sa spracovaniu charakteristiky
a prínosu viacerých osobností. Záslužná je najmä
koncepčná a redakčná práca Milana Zemka na dvoch
významných kolektívnych syntetických prácach venovaných dejinám Slovenska v medzivojnovom období: Slovensko v Československu, 1918 – 1939 (Veda
2004) a Slovensko v 20. storočí 3. V medzivojnovom Československu, 1918 – 1939 (Veda 2012). Aj táto posledná rozsiahla práca nedávno získala Cenu SAV. Práve
Milan Zemko v nej so všetkou skromnosťou a opatrnosťou nazýva 20. storočie aj slovenským storočím, pretože
nikdy predtým Slováci nezaznamenali taký rozvoj ako
v uplynulom storočí. V spomenutom zväzku zdôrazňuje najmä medzivojnové premeny školstva a kultúry a z nich vychádzajúce celkové premeny slovenskej spoločnosti. Na rozdiel od článkov, diskusií
a verejných vystúpení, Milan Zemko vo svojich vedeckých štúdiách a kapitolách publikovaných na Slovensku aj v zahraničí často stavia na štatistikách,
číslach, empirických údajoch. Uverejnil dve monografické práce: Slovensko – krajina v medzičase (Kalligram, 2002) a Občan, spoločnosť a národ v pohybe slovenských dejín (Historický ústav, 2010.) Spracoval
v nich slovenskú spoločnosť v premenách času od
polovice 19. storočia do súčasnosti. V jednej z kapitol tejto knihy sa vrátil k štúrovcom ako tvorcom neuveriteľného projektu (ktorý bol napokon predsa len pomerne úspešný.) Nemenej ho zaujímalo multikultúrne
prostredie prvej Československej republiky, ktoré
vnímal skôr ako mnohonárodné, než multietnické,
teda ako prostredie rizikové, ktoré sa dalo ťažko
udržať pospolu v centralizovanom štáte aj pod pod-
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mienkou dôsledne dodržiavať individuálne práva
a slobody, a priaznivého zahraničnopolitického vývoja. Zaujímal sa aj o duchovné tradície, o všetky pozitívne hodnoty hodné nasledovania, bez zreteľa na
to, či pochádzali z katolíckeho, evanjelického či židovského prostredia. Viackrát sme sa rozprávali
o tých, ktorí boli za komunizmu prenasledovaní pre
svoje náboženské presvedčenie a priraďoval ich
ku všetkým politicky prenasledovaným. Povedal mi,
že je agnostikom; ale bol to pokorný agnostik, hotový skloniť sa pred Najvyšším. Pre Františka Mikloška zostal liberálnym katolíkom.
Milan Zemko mal ešte veľa vedeckých plánov. Bol
vedúcim riešiteľom grantového projektu VEGA Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, v ďalšom období hodlal viesť vedeckovýskumný tím, skúmajúci
zahraničnopolitické myslenie na Slovensku v prvej
polovici 20. storočia. O to prekvapivejší a bolestnejší bol pre nás, spolupracovníkov, jeho nečakaný odchod. Ešte deň pred svojou smrťou vo štvrtok 12.
septembra 2013 popoludní sa s nami zamýšľal nad
najbližšími pracovnými úlohami a nad krátkodobými aj dlhodobými perspektívami historiografie ako
vedy. Hovorili sme aj o problematike financovania
vedy, o plánovanom krátení rozpočtu SAV, o tom či
by mohla byť plánovaná reštrukturalizácia Slovenskej akadémie vied východiskom zo závozu. Milan
Zemko poznamenal, že netreba zabúdať na to, že
zakladajúcimi ústavmi Slovenskej akadémie vied
a umení boli roku 1942 spoločenskovedné ústavy
– a pripomenúť to tým, čo spoločenskovedný výskum
zaznávajú. Sám už na túto tému, žiaľ, nič nenapíše,
prenechal to tým, ktorí sú plní síl a naučili sa od neho hovoriť a veriť, že slovo ešte má svoju váhu.
V Milanovi Zemkovi strácame mimoriadnu osobnosť slovenského spoločenského života, vzácneho
kolegu a dobrého, jemného človeka. Bude nám veľmi chýbať ako človek aj vedec.
Česť jeho pamiatke!
B O H U M I L A F E R E N Č U H O VÁ
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RECENZIE
NEDOČKAVÉ SRDCE
BÚRKY ALEBO TRAGICKÝ POCIT ŽIVOTA
V POETIKE
IVANA ČIČMANCA
IVAN ČIČMANEC:
Fialová hudba
Edícia Slovenská poézia.
Bratislava : MilaniuM, 2013

Po prečítaní zbierky básní Ivana
Čičmanca sa vo mne vynorila jednoznačná spojitosť tohto typu písania s posolstvami španielskeho filozofa a spisovateľa Miguela de
Unamuna Tragický pocit života v ľuďoch a národoch. Ide o nutnosť prekonávania osobnej ničoty tvorbou,
láskou a vierou. Hneď v úvodnej
básni Šikmé svetlo nad parkom nás
básnik obstupuje takpovediac „tragickými reáliami“ osobného pocitu
zo života: umierajúci park, pokradnuté lavičky, smutné motýle – ako
východisko ponúka básnik zamilovať sa do „prichádzajúcej zimy“.
Túto myšlienku považujem za pozitívnu. Aj to, čo je tragické, prestúpené smrťou a zánikom, sa treba učiť milovať, podobne ako sa
učíme milovať svojich nepriateľov.
Všetky okolnosti treba prijať: prekročiť bránu, otvorenú do dvora,
konfrontovať sa so zapáchajúcimi
odpadkami v kontajneri a rozpadávajúcou sa lavičkou, bytostne sa
poťažkať s kocúrom a vychudnutým dievčaťom so švihadlom. Na
otázku, kto tam býva, nedostať odpoveď. Najpodstatnejšie veci života
a smrti sú obstúpené mlčaním. Odpoveďou môže byť napríklad aj ono
mlčiace dievča, ktoré sa vyjadruje
skákaním cez švihadlo alebo naježený kocúr s vycerenými zubami.
Východiskom je však skok do novej bytosti v sebe, kde si „sám sebe
slnkom, / vznášaš sa i plynieš, / unikáš
trpkým spomienkam, / voda ťa krstí, /
mení takmer na svätca.“ Skok sa javí
byť len dočasný. Tragické má tendenciu k návratu, a o to, kým by sme
mohli byť, sa treba usilovať, uskutočňovať nepretržitú duchovnú prácu. Na váhach melanchólie a nad3
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pozemskej rozkoše akoby víťazilo
„kráľovstvo tmy a plesne“, všade je
prítomný „motor smrti“ – akoby.
A tu sme pri koreni veci. Za každých,
aj za tých najtragickejších okolností, treba hľadať cestu, hoci by nám
ju vyjavila trebárs „nočná mora.“ Aj
v „rozdrvených snoch“, aj v „znetvorených citoch“ je „prísľub metamorfózy.“ Čitateľ akoby bol ustavične
vedený katakombami temnoty s narastajúcim prísľubom, že ak urobí
ešte pár krokov, vojde do svetla, do
hodovnej siete života – v sebe. Každý máme v sebe vnútorný svet a je
na nás, ako, kedy a akým spôsobom
ho začneme obývať navzdory nepriazni, ktorá je vonku.
Obdobne ako Unamuno, Čičmanec považuje báseň, rovnako ako
esej či ostatné literárne žánre, za
nástroj skúmania času, bolesti
a úzkosti, spôsobenej mlčaním Boha. Vôbec sa mi nezdá náhodné, že
Čičmancova zbierka vychádza rovných sto rokov od vydania Unamunovho Tragického pocitu života – akoby sto rokov samoty premostilo
filozofiu jedného s poetikou druhého. Opisy rozpadu a rozkladu
„nenásytných červov“ sú indíciami
smrteľnosti. To, čo ho bytostne
sputnáva, je túžba po nesmrteľnosti; v konečnom dôsledku neverí v smrť, je naprogramovaný na večnosť, kde tlčie „nedočkavé srdce
búrky“. Túžba po večnom bytí má
dve polohy. Jednou je strach, že „idea
ryby sa mení / na súkolie priemyselnej
produkcie, na / márne množenie nemnožiteľného“, na strane druhej
„ošiaľ bytia lomcuje tvojím srdcom, /
núti ťa myslieť, rozprávať, / konať, krútiť sa a mlieť, / neprestajne a večne, ako
/ perpetuum mobile.“ Toto perpetuum
je jednou otáčkou v smrteľnosti
a druhou vo večnosti. Dichotómia
však vytvára harmóniu o ľudskosť
sa usilujúcej ľudskosti, prepojenej
s harmóniou sfér.
Je Čičmancova pravda doslovná
alebo iba symbolická? Rozumová
alebo metafyzická? Rozum ukazuje na osamotenosť hľadania, čo je
v konsenze s hľadaním, ktoré nás

obklopuje a dokáže do seba vtiahnuť s celým naším životom. Pendantom rozumu je pre Čičmanca
nie vôľa, ale kontemplácia v chráme.
„Tušíš, / že odtiaľto, z posvätna, / čo
vyvolala tvoja túžba, / si kedysi vzišiel,
skrze / toto si sa tvoril, a tu raz / tvoja
utýraná myseľ / nájde svoje konečné
útočisko.“
Súčasťou tragického pocitu života je démon. „Zas lomcuje tebou /
démon. Naproti tebe kráča / dievčina
s červeným šálom, / stačilo by len dobre // zatiahnuť za oba konce, / nikto by
nestačil priskočiť ,na pomoc.‘“ Čo znamenajú takýto a podobné obrazy?
Mapujú vesmír našej mysle, ktorá sa
nedokáže brániť vtieravým predstavám, rovnako ako sa nedokážeme brániť desivým snom. Čičmanec
nás chce prostredníctvom zážitku
so sebou samým varovať pred démonickým, pred tým, ako ľahko sa
môžeme stať obeťami vlastných
predstáv, ktoré manipulujú naše konanie do často nezvládnuteľnej situácie, keď sa stávame nechcenými
obeťami zradnej krásy. Lebo v každom z nás bdie neprebudený kat.
Nezanedbateľnou kompozíciou
zbierky sú haiku. V kontexte vysloveného pôsobia ako krutá hra na
pravdu o sebe. V týchto 17-slabičníkových gnómach a postrehoch sa
Čičmanec na nikoho nehrá. Ekumenicky koketuje s katolicizmom
i budhizmom. Korešponduje s pesimizmom – ako s údelom, ktorý treba najprv prijať a potom ho nietzscheovsky premeniť z hrôzy na
zlato. Nie je to ľahká úloha. Podstúpiť túto cestu bez bázne a viny
je iba pre najodhodlanejších, a určite pre odvážnych. Lebo napísané
sa stáva nielen pravdou, ale aj žitou
skutočnosťou. Osobne by som privítala aj také party, kde je óda na radosť súčasťou sladkosti dozrievania
lásky, pravdy i sveta.
DA N A P O D R AC K Á
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SLOVO PRED SLOVOM
DANIEL PASTIRČÁK:
Slovo pred slovom.
Proglas pre deti
a ich rodičov.
Ilustroval Miloš Kopták.
1. vydanie. Bratislava :
Literárne informačné centrum,
2012. 22 s.

Jednou z literárnych pamiatok
zásadného významu nielen v kontexte staroslovienskej literatúry je
spomenutý Konštantínov Predslov
k svätému Evanjeliu. Proglas je prvou
slovanskou básňou so sylabickým
12-slabičným veršom a je výnimočnou oslavou domáceho staroslovienskeho jazyka ako sprostredkovateľa knižnej vzdelanosti. Ide však
o pamiatku, ktorá tým, že reaguje
na špecifické potreby, predovšetkým na potrebu šírenia Božieho slova v jazyku zrozumiteľnom ľudu, je
zviazaná nielen s kresťanskou, ale aj
s veľkomoravskou kultúrnou tradíciou.
Nezvyčajnou ref lexiou tejto literárnej pamiatky – opätovne so špecifickou funkciou, totiž s ambíciou
sprístupniť starobylý Konštantínov
Filozofov text detskému recipientovi a jeho rodičom – je Pastirčákovo Slovo pred slovom, Proglas pre deti
a ich rodičov (2012), ktoré ilustroval
Miloš Kopták. Vybraný text ako výraz komunikácie metatextu s prototextom, ktorý pri čítaní predpokladá a zároveň podnecuje rozhovor
dieťaťa s rodičom, je aj spôsobom,
ako prebudiť záujem o tajomstvo
viery. Už slová autora v predhovore k Proglasu pre deti a ich rodičov naznačujú, že za slovom stojí duch slova: „V okamihu čítania sa možno stane
malý zázrak. Slová Filozofa sa spoja so
slovami nových básničiek, otázky detí
s otázkami rodičov. Spoja sa v jedinom
tajomstve prebudeného jazyka. Na chvíľočku zo stredu toho stretnutia zažiari
svetlo Slova. Lebo za všetkými ľudskými jazykmi – maďarčinou, svahilčinou,
slovenčinou či hebrejčinou – je len jedno Slovo. Slovo bez slov, duch slova, ten
dáva význam všetkým jazykom. Vďaka
tomu Slovu sa starý text môže spojiť
s novým a rodičia sa môžu dorozumieť
s deťmi. Vďaka Slovu možno text preložiť z maďarčiny do slovenčiny, zo slovenčiny trebárs do rómskeho dialektu.
Slovo za slovami, Slovo pred každým
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vysloveným slovom. To Slovo bolo na počiatku, v tichu pred veľkým treskom,
z neho povstal svet. V ňom je skrytý zmysel všetkého, čo je. To bezhlasé Slovo sa
nám prihovára denne vo farbách, vôňach, zvukoch, tvaroch i dejoch sveta.“
V básnickej interpretácii Proglasu z Konštantínovho pera, rozvíja
Daniel Pastirčák dve témy – tému človeka, ktorého ľudskosť je založená v jazyku, a tému Božského horizontu jazyka, vo vzťahu, ku ktorému naše
hovorenie nadobúda duchovný a etický význam. Pastirčákov básnický
text je totiž voľnou interpretáciou
Predslovu a je spôsobom jeho vysvetlenia, pretože zohľadňuje kategóriu tzv. detského aspektu a rešpektuje i navodzuje rovnováhu
medzi dospelým a detským komponentom, teda iniciuje dialóg dieťaťa a dospelého pri čítaní básne.
Metaforické vyjadrenie o napĺňaní prorokovaného Božieho zámeru zjednotiť vo viere jazyky, teda synekdochicky pomenované národy,
ktoré sa nachádza v úvodných veršoch prototextu – prichádza Kristus
zhromažďovať jazyky,/ pretože on je
Svetlo sveta celého (Pastirčák, 2012,
s. 1a) – sa v Pastirčákovom texte metamorfuje. Básnik použije nielen
básnické otázky, ale využije aj metaforický potenciál slov, takže text
nastolí problém porozumenia, ktoré je obmedzené vekom recipienta,
a teda aj jeho jazykovou kompetenciou – Čo si má dieťa počať s predslovom?/ Predslov je predsa to, čo býva
pred slovom./ Skôr než dieťa povie slová: „otec“, „mama“, pred slovom je dotyk, bozky – láska sama. (Pastirčák,
2012, s. 1b). Autor postupuje od
označujúceho (signifiant – otec,
mama, rieka...) k označovanému
(signifié), aby ho v mysli generoval
ako mentálnu reprezentáciu konkrétneho objektu a slovom vzbudil
emotívnu reakciu na prejavy rodičovskej lásky. Postupuje od najbližšieho k ťažšie uchopiteľnému, aby
vypovedal o Božom zámere, o stvorení človeka a o jeho ceste k porozumeniu Božieho slova – Keď Boh
prehovorí, čo je pred slovom?/ K Božej
reči človek sám je predslovom./ Človek
– Žid, Brit, Maďar, Slovák, čo sa pýta:/
„Prezraď, rozum, kde je cesta k srdcu
skrytá./ Kde som sa vzal, čo tu robím,
na čo som?“/ Cesta k srdcu vedie Evanjeliom. (Pastirčák, 2012, s. 1b). Au-

torsky zdôvodňuje potrebu poznania evanjelií, pretože práve evanjeliám je Proglas predslovom.
Problém, ktorý nastoľuje prototext – problém slepoty a hluchoty
bez slov – autor rozvíja prostredníctvom ďalších básnických obrazov, ale zároveň odkrýva nielen proces rozrastania sa poznania o svete,
ako aj jeho usúvzťažňovania prostredníctvom slov – Všetko je tu: stromy, vtáci, kvety, muchy./ Z nášho sveta nám tu nechýba nič, hoci/ bez slov
sa to stráca ako veci v noci./ Myseľ bez
reči jastraba nezbadá;/ pre oči je to vták,
pre myseľ záhada./ Slovo je pre našu
myseľ slnko rána./ Slovo je dokorán
otvorená brána./ Cez ňu k nám veci prichádzajú nemo,/ vystupujú z hmly, keď
dostávajú meno. (Pastirčák, 2012,
s. 2a). Na pomenovanie funkcií slova, ba jazyka využíva pomenovania
známych prírodných skutočností,
či konkrétne mená, aby významy,
ktoré metafory evokujú, mohli recipovať aj detskí recipienti (slovo
– slnko rána, otvorená brána).
Básnikov prehovor je nasýtený
metaforami a symbolmi, ktoré majú recepčne adekvátnejším spôsobom vysvetliť potenciálnemu príjemcovi, teda dieťaťu a jeho rodičovi,
v čom tkvie zázračnosť slova, matkinho daru reči, ale predovšetkým
zázračnosť slova evanjelia: Mama ti
darovala tú moc – prvú reč;/ nákovu,
oheň, kladivo i ostrý meč./ Ním dávaš
tvary dejom i veciam sveta,// z písmen
je slovo, zo slov sa rodí veta./ (...) kto si?
nevieš to ty, nepoviem ti to ja,/ skrytí
sme do tajničky evanjelia. (Pastirčák,
2012, s. 3b). Naznačuje, že slovo
funguje ako „prostriedok“ komunikácie a „tvarovania“ významu
udalostí a objektov, keďže existuje
väzba medzi myslením a používaním symbolov a znakov, teda aj jazyka (podľa Harré – Gillett, 2001).
Jazyk riadi dokonca aj to, „ako udalosti cítime, prežívame, ako integrujeme rozličné epizódy do zmysluplného celku“ (Harré – Gillett, 2001,
s. 15), aj keď ide o slová a vety, a potom o príbeh, teda jeho tvorenie, ba
i širšie; aj o tvorenie príbehu nášho
života podľa evanjelia alebo v súlade s evanjeliom.
Voľná interpretácia ďalšej časti
prototextu sa nesie v znamení „lúštenia“ tajomstva slova a sveta. Cez
tieto motívy sa rozvíja problém po3

n

2013

znania, ale predovšetkým rozpoznávania či rozlišovania dobra a zla
vo svete, aby básnik metaforickým
jazykom vypovedal o symbióze Slova (evanjelia) – poznania a viery.
A to na základe primeriavania prírodných skutočností a biblického
kontextu, čo vedie k rozrastaniu sa
biblického odkazu o nové významy:
Človek po písmenku lúšti písmo sveta./
Žasne, aká pomotaná je to veta./ Zázračný hlas mu vraví: „Je tu raj.“/ Krik
bolesti a zla zas: „Je to peklo vraj.“/ Naše srdce lúšti podobný hlavolam: „Milovať, alebo si nechať všetko sám?“
Zrnko musí umrieť, aby život dalo./
Tým zrnkom je Slovo, čo sa telom stalo. (Pastirčák, 2012, s. 4b – 5b).
Motív Slova zoslaného Bohom
nadobúda u Pastirčáka nové konotácie – Človek je „slov-ák“ – tvor vytvorený zo slov,/ zmysel sa v ňom však
pletie so zmyselnosťou. (Pastirčák,
2012, s. 6b). Básnik chápe Slovo ako
dar od Boha, ktorý disponuje zmyslom. Poznanie Slova zas považuje za
východisko z „bludiska duše“, pretože Len v Bohu sa stretám s vlastným
obrazom. (Pastirčák, 2012, s. 6b).
Funkcie Božieho Slova v básnikovom vyjadrení – cez obraznosť
zrozumiteľnú deťom a zviazanú so
známymi prirodzenými dejmi života, s príjmom potravy – sú zacielené
na rozum i na dušu. Účinok týchto
funkcií posilňuje viera v Boha, čo sa
metaforicky vyjadrí prostredníctvom prírodných motívov – Rozum
a srdce, tie tiež potrebujú jesť./ Rozum
si pochutná na tom, čo poznáva,/ pre
srdce je láska príhodná potrava./ No poznať nemožno bez pravdy nad nami,/
bez lásky nad svetom srdce strach omámi./ Nebo k ľuďom v Bohu dolu na zem
sneží,/ aby prameň lásky zostával v nás
svieži. (Pastirčák, 2012, s. 7b).
Motívy radosti a svetla, duše
a písmen, ktoré sú usúvzťažnené
v Proglase Konštantínom Filozofom, sa v Pastirčákovej ref lexii rozvíjajú v ďalších obrazoch – Duša bez
jazyka – nemý piesok stepi. (...) Bez Božieho zákona aj jazyk je slepý. (Pastirčák, 2012, s. 8b), aby básnik upozornil na neoddeliteľnosť Božieho
zákona a ľudskej slobody, poznania
Boha a od tohto poznania odvodenej schopnosti zvoliť si v súlade
s Božím zákonom, aj keď sme nútení kráčať proti prúdu – Tak k nám
prehovára Božie slovo sveta,/ z vôní, fa3
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rieb, tvarov poskladaná veta. (Pastirčák, 2012, s. 9b).
Motív cudzieho slova, primeriavaného k medenému zvonu, motív
tmy slova, motív nerozumného rozumu, no predovšetkým slova, ktorému možno porozumieť, rozvíja už
Konštantín Filozof, čo v skladbe vyústi hádam do najznámejších a najcitovanejších veršov: Chcem radšej iba
pätoro slov povedať,/ rozumom svojím
chcem tých päť slov vyrieknuť,/ aby aj
bratia všetko porozumeli,/ než rieknuť
tmu, tmu slov, im nerozumejú. (Pastirčák, 2012, s. 10a). Problém porozumenia v jazyku zrozumiteľnom
ľuďom nastoľuje aj Daniel Pastirčák, ktorý ho premieta na os času,
v ktorom človek dozrieva (aj) vďaka
porozumeniu zmyslu slova a následne vďaka viere: Viera sa však rodí tam, kde rozumieme,/ bez jasného
slova srdce iba drieme. (Pastirčák,
2012, s. 10b). Porozumenie zmyslu
slova, reči je chápané ako predpoklad prekonávania odcudzenia či rozptýlených svetov.
Motív upadajúcej duše, duše bez
Boha a motív hynúceho tela bez pokrmu rozvinie aj autor metatextu,
avšak obraznosť čerpajúca z prírodného prostredia sa rozrastá o obrazy, ktoré konotujú dôležitosť a jedinečnosť myslenia (oproti zmyslom
a zmyselnosti): Iba ten, čo vlastnú myšlienku raz stvorí,/ nestratí sa v dave ako
kvapka v mori. (Pastirčák, 2012,
s. 12b). Od motívu Božieho rastu či
túžby po ňom odvodzuje Pastirčák
motívy človeka obdarovaného či
tvoreného Bohom, rodičmi, ľuďmi,
motív človeka ako uzlíka vzťahov, no
predovšetkým motív života ľudí
v myšlienkach a motív lásky, lásky
ako svorníka medzi ľuďmi s dôrazom na biblický kontext obety Krista z lásky k ľuďom: Hoci je to zvláštne, povedzme to smelo,/ láska spája
vesmír v jedno živé telo. (Pastirčák,
2012, s. 13+14b).
Motív zrna, dažďa (Božieho) slova a plodu autor revitalizuje cez prírodnú symboliku, ktorá odkazuje
na biblický kontext. Symboly jari,
klíčka, malého stromu – detstva či
mladosti sú zviazané s obrazom voňavého kvetu, rast a život je zas naviazaný na metaforu (sladkého) chleba
pôdy, aby sa upozornilo na potrebu
Božej milosti ako garanta úrody,
sladkých zrelých plodov požehnáva-

ného ľudského úsilia. Pastirčák variuje Konštantínov motív jazyka bez
kníh a jazyk bez písmena zviaže elipsou s básnickou metonymiou (časť
za celok) hlava bez pamäti, keďže duchovná knižná kultúra, zaznamenaná písmom, uchová a sprostredkuje odkazy predkov, formuje večné
nebo.
Konštantínova obhajoba jazyka
a kníh písaných v jazyku zrozumiteľnom ľudu, ktorá má charakter
podobenstva, sa pretaví do Pastirčákovho vysvetlenia „obraznosti“
jazyka, a to nielen biblického podobenstva, aby sa odkryl význam
obrazných pomenovaní a konkrétnych podobenstiev – Ak chceme uvidieť, čo sa inak schová,/ stavajme zrkadlá: podobenstvo slova./ Reč cez nás tečie
jak rieka zrkadlenia,/ zmysel slov zostáva, no slová sa menia. (Pastirčák,
2012, s. 17b). Básnik rozvádza Konštantínovo podobenstvo a prostredníctvom obrazov z ľudskej a prírodnej sféry sformuluje posolstvo
o potrebe poznania a knižnej kultúry ako predpokladu čeliť nebezpečenstvám života – Oblečte sa do
kníh, nezmrznite, deti!/ Aj rytier, keď
ide zachrániť princeznú,/ oblečie brnenie, až potom vstúpi dnu./ Drak darmo vychrlí plamene a síru,/ rytier sa zasmeje a zachráni milú./ Skôr než
vykročíme za dobrodružstvami,/ naučme sa v knihách skoliť draka sami. (Pastirčák, 2012, s. 18b).
Motív nepriateľa, ktorý nájdeme
v Proglase, využije aj Daniel Pastirčák. Aktualizuje ho a v duchu kresťanskej morálky pripomína – Iba
ten, čo strpel, čo mu urobili,/ zvíťazil nad
sebou. Násilník sa mýli. (Pastirčák,
2012, s. 19b). Poznanie získané z kníh
„Hospodinových“ v básnikovej verzii textu, širšie; poznanie získané
z kníh, totiž porozumenie textu, je
chápané ako predpoklad novej čitateľovej, ale vlastne jeho „autor skej“ interpretácie – Keď to, čo pochopím, rozviniem po novom,/ stanem
sa dedičom v dome autorovom./ A ak
si srdce plním evanjeliom,/ Kristus býva vo mne a ja prebývam v ňom. (Pastirčák, 2012, s. 20b).
Problém ďalšej časti metatextu
– problém ega (najväčší nepriateľ
striehne vnútri, v tebe) sa odreagúva
subjektívne, citovo motivovaným
náčrtom dvoch možností či volieb
v živote – toho, čo podlieha már-
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nosti, a toho, čo smeruje k večnosti – Unáša nás márnosť svojím mútnym
prúdom./ Láska nás však počká pred
posledným súdom. (Pastirčák, 2012,
s. 21b). Básnikova reakcia na Konštantínovu oslavu trojjediného Boha sa tak prelomí do definitívnej
istoty o trvalosti (L)lásky – Ty a Ja
a Láska, to jedno jediné,/ láska, tá
zostáva, ostatné zahynie. (Pastirčák,
2012, s. 22b, 23b).
Kniha Slovo pred slovom, Proglas
pre deti a ich rodičov prináša nevšednú symbiózu umeleckého slova a obrazu. Napovedá, že bez jazyka zrozumiteľného ľudu už „kdesi na počiatku“
by nebolo možné zápasiť o zmysel
Božieho Slova. A s Konštantínom
Filozofom opakujeme – „Kto môže
všetky podobenstvá povedať, čo národ
bez kníh obžalujú, usvedčia, že nehovorí
hlasom zrozumiteľným? Veď čo by ten
muž poznal všetky jazyky, nevyslovil by
bezmedznú ich bezmocnosť. Predsa
však svoje podobenstvo prikladám, významu mnoho v málo slovách hovoriac.
Lebo sú bez kníh nahé všetky národy, bo
nemôžu sa boriť v boji bez zbroja s protivníkom a duší našich záhubcom, odsúdené sú večnej muke za korisť.“
M A RT I N A P E T R Í KOVÁ

VO SVETE TEXTOV
BOKNÍKOVÁ, ANDREA:
Zo slovenskej poézie
šesťdesiatych rokov
20. storočia I, II
Bratislava : Univerzita
Komenského, 2012.

Literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Andrea Bokníková dlhodobo a sústavne prispieva
k dotváraniu literárnovednej mozaiky súčasného slovenského kontextu, o čom svedčí nemalý počet jej
publikačných výstupov, ako aj skutočnosť, že jej slovo má (najmä v súvislostiach s poéziou 20. storočia) istú vážnosť. V dvoch zväzkoch svojej
publikácie s názvom Zo slovenskej
poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia sa
Bokníková opäť prejavuje ako diskurzívna čitateľka, z ktorej textov
však neustále vystupuje do popredia
tiež jej veľký cit pre vnímanie poézie
v najrôznejších súvislostiach a jej interpretácie sú hodnotným čítaním
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aj preto, že svoje teoretické východiská dopĺňa výstižnými formuláciami vedenými čitateľským inštinktom.
Hoci šesťdesiate roky predstavujú v našom literárnom kontexte obdobie pomerne podrobne zmapované staršou generáciou literárnych
vedcov i jej mladšími zástupcami,
a javia sa byť témou zdanlivo vyčerpanou, autorka knihy nás svojou
ozvláštnenou perspektívou na tento
výsek literatúry presviedča o opaku.
Zmieňovanú dekádu z poetologického hľadiska možno označiť ako
obdobie akejsi neomoderny. Autori
v textoch nadväzujú a oživujú predvojnovú avantgardu tridsiatych a štyridsiatych rokov, a do literárnej tvorby sa (najmä v kontraste s predošlým
desaťročím) prinavracia autentickosť; rovnako dôležitá je jej tradičná ako aj moderná rovina. V týchto
súvislostiach sa aj Andrea Bokníková snaží identifikovať a pomenovať
ústredné tendencie, hľadá spoločné
menovatele, pričom výsledkom je súbor sond tejto obsiahlej publikácie.
Za významové jadro knihy považujem najmä interpretačne ladené
kapitoly, ktoré vychádzajú zo skutočnosti, že autorku zaujíma predovšetkým text ako matéria, a preto
zaostruje svoju pozornosť na proces
samotného jeho vnímania. Na základe toho následne dochádza k tvrdeniu, že: „[...] slovenská poézia šesťdesiatych rokov 20. storočia narába
s fantáziou, no zároveň sa silno drží obzoru bežného vnímania. Sprostredkúva
teda kontakt s hlbinami či s nesmiernymi rozmermi ľudskej duše, a pritom zjavne evokuje to, čo nazývame každodenným svetom.“ (s. 5, zv. I)
„Pojem“ šesťdesiate roky má vo väčšine výkladov pohyblivé hranice.
Ani ona sa neorientuje striktne len
vo vymedzenej dekáde – konkrétne
časové medzníky však ozrejmuje
v texte (tie sa odrážajú od spoločenských, politických či kultúrnych
súvislostí). Ako sama uvádza, šesťdesiate roky sú pre ňu skôr označením, signálom určitého spôsobu písania.
Jej záber v dvoch zväzkoch publikácie je vskutku široký, tematicky i myšlienkovo nasýtený. Jednotlivé kapitoly majú každá vlastnú
dynamiku a je až prekvapujúce, že
Bokníkovej sa darí odkrývať stále

nové a nové súvislosti i v spojitosti
s autormi či problémami literárnej
vedy, na ktoré sa dlhodobo sústreďuje pozornosť odborníkov. Myšlienkové prieniky autorka nachádza
vo sfére poézie, prózy, ba dokonca
aj filmu. Prvá kapitola knihy je súborom portrétnych štúdií, v ktorých
na základe interpretačného prístupu „skicuje“ básnické osobnosti,
ako je napríklad J. Ondruš a J. Stacho, M. Kováč, F. Andraščík a ďalší. Pracuje tu tiež s pojmami ako
fantázia či imaginatívna lyrika. Nasledujúca kapitola je akousi literárnohistorickou sondou, rekonštrukciou, ktorá predstavuje ideovo
zhustený náhľad na konkrétne
problémy v tvorbe vybraných básnikov (s prienikmi i do mimoliterárnych diskurzov). Tretia kapitola, kaleidoskopy, je pestrou zmesou
úvah, v ktorých autorka prepája napríklad tvorbu M. Rúfusa a L. Novomeského, poukazuje naň – ako na
jedno z inšpiračných východísk básnikov trnavskej skupiny, pri ktorých
sa opätovne navracia k pojmu fantázie, keď píše: „Obrazové rozpätie
u nich potvrdzuje, že človek potrebuje
priestory fantázie, aby sa odpútal od
bežného života, čo však nebráni tomu,
aby vo fantazijných únikoch zohrávali
dôležitú úlohu tie najobyčajnejšie veci
a situácie, ba aj celistvejšie zábery prostredia, v ktorom sa odohrali“ (s. 43, zv.
II). V záverečnej časti Bokníková venuje priestor téme obrazu v poézii
a rozvíja niekoľko ďalších myšlienkových línií, ktoré naň nadväzujú.
Lyriku vníma v dvoch rovinách
– ako elementárnu výpoveď alebo
ako hlas pridelený určitým bytostiam. Dotýka sa tu napríklad poézie
skupiny Osamelých bežcov, no tieto záverečné štúdie majú skôr literárnoteoretické razenie. Úvahy o poézii prelína tiež s prózou, keď medzi
určitými autormi nachádza isté
spoločné konštanty tvorivého procesu, odhaľuje paralely s výtvarným
umením, zachádza aj do interdisciplinárnych súvislostí.
Autorke je vlastný spôsob písania, keď svoje texty zväčša koncipuje
ako podrobné štúdie jednotlivých
autorských osobností s interpretačnými presahmi, v rámci ktorých
sa dotýka ústredných problémov
a spracováva ich špecificky po svojom, citlivo vnímajúc rôznorodé
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jednotlivosti či nuansy. Andrea Bokníková na jednej z úvodných strán
kladie otázku: „Čo nám môže priniesť
čítanie básní?“ – za seba odpovedá samotným svojím textom, ktorý je výsledkom jej precízneho bádania,
inšpirovaný azda i rokmi pedagogickej praxe, a zároveň je dôkazom
ďalšieho napredovania autorky. To
všetko je koncentrované do ideovo
utriedenej a v kontexte súčasnej slovenskej literárnej vedy zmysluplnej
publikácie.
M Á R I A PAV L I G OVÁ

KNIŽKA DROBNÝCH
SMÚTKOV
NEMČEK, MILAN:
Päť... päť
Dražkovce : Atrey, 2012.

Do slovenského kultúrneho sveta v minulom roku oficiálne prispel
aj textár a básnik Milan Nemček,
ktorého debutová knižka básní
Päť... päť je zbierkou päťdesiatich
piatich básnických miniatúr, ktorá v mnohých svojich častiach napĺňa slová samotného básnika a pripomína akési „pátranie po slove, čo nás
vyslobodí“ (z básne Ticho).
Autorove básne oscilujú medzi
dvoma ústrednými rovinami – úvodné texty zbierky charakterizuje dôraz na vizuálnu stránku. Nemček
čerpá najmä v prírodných inšpiráciách, senzuálne metafory sú zároveň aj chromatickými. Svoje slová
zdôrazňuje najmä prostredníctvom
farebnej škály (pričom dominuje zelená farba, čo korešponduje hlavne
s prírodným priestorom, ktorý lyrický subjekt obklopuje a je mu tvorivou vzpruhou). Niektoré z básní
sa tak stávajú jemnými momentkami, „obrázkami“ prírodného prostredia. Básnik cez detail, vizuálnu
či olfatívnu metaforu dokáže zachytávať podstatu konkrétneho
okamihu, zážitku. Príkladom je báseň Po búrke: „Po búrke ostala/ ostrá
vôňa zeme/ uprostred polí.// Kráčajúc
tadiaľ/ namotávam/ zelený obväz/ leta/ na rezné rany/ duše/ ktorá bolí.//
Pre hrejivý zábal/ dal som sa/ donaha.// Už viem/ čo mám vedieť/ a to mi/
pomáha“ – ktorej verše majú schopnosť evokovať konkrétnu situáciu
či rozpoloženie lyrického subjektu.
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Motivická škála zahŕňa pojmy ako
hory, kopce, tráva, sneh... Nemček
tak predstavuje úspornú lyriku
krehkého tvaru a decentného vyznenia. Tematizuje tiež (často len
v náznakoch) plynutie času, čo ilustruje napríklad na premene ročných
období. Siaha po motívoch, prostredníctvom ktorých je schopný
túto kontinuitu implikovať (opäť
neraz cez prírodné spojitosti) – básne Ešte lietať, Požatevná, Na jar a ďalšie. Na umocnenie dojmu využíva
eufonickú výstavbu básne – opakovania hlások, zvukovo nepresné rýmy a pod.
V druhej časti zbierky je metaforickosť značne oslabovaná (autor
viac siaha po prirovnaniach a personifikáciách), čo je zreteľné aj pri
motivickej škále. Básne vyznievajú
odlišne, čím autor predostiera aj
ďalšiu rovinu svojej tvorby. Verše sa
javia skôr ako citlivo formulované
výseky reálnych situácií. Do popredia sa dostáva rovina partnerských
vzťahov subjektu básní, no nielen
to. Básnik poukazuje na pestrosť
partnerského spolužitia, na dôležitosť pocitu opory, pochopenia
a bezpečia v blízkosti druhého človeka, ako je to napr. v básni Strojček
na holenie: „[...] Každý deň/ si kolieskom/ v ozubenom stroji/ a len ja viem/
čo to znamená.// Prídeš popoludní/
opäť zranená/ a povieš:/ To nič nie je!“
Mužský lyrický subjekt vzhliada
k partnerke, je ňou očarený, o čom
svedčia verše básní Spusť sa, Ópium
či Stracciatella... Nemček sa však nevyhýba ani nepriaznivým, ťaživým
pocitom a situáciám, ako je vzájomné nepochopenie, „míňanie“ sa,
či dokonca rozchod dvoch blízkych
ľudí (báseň Na rohu bez kávy). To sa
premieta i do motivickej roviny, kde
autor narába s pojmami prírodného prostredia – ako vietor, blato,
dážď a i. (explicitne hneď v názvoch
niektorých básní: Protiveterne; Povetroň; Vetrostroj; Dážď; V blate...).
O čosi inú polohu písania predstavuje napríklad báseň V práci; lyrický subjekt sa cíti ako limitovaný, osamotený a bezradný. Na inom
mieste (verše básne Plechový kabát)
sa lyrický hrdina definuje ako „rozkmásaný strašiak v poli“ (s. 64). Básne zbierky s týmto vyznením, ktoré predstavujú väčšinu textov, sú pre
lyrický subjekt prostriedkom uve-

domenia si vlastného smútku. Ide
o verše o strácaní – ženy, času, šťastia, priateľov či v niektorých prípadoch azda aj samého seba: „Som
smutne smutný/ zo seba.// Zašiel som/
kam netreba/ nemysliac/ pri tom/ na
straty.// Najťažšie sa držia/ vlastné
opraty“ (báseň Opraty). Táto intimizujúca rovina poézie autora však
nevyznieva deprimujúco, je len
akýmsi uvedomením, uvoľnením...
a lyrický hrdina sám pripúšťa, že aj
keď „[...] budúcnosť/ sa rozsype/ ako
puzzle/ a ja ju budem/ skladať/ opäť/
odznova“ (báseň Puzzle).
Medzi jedny z najintímnejších
ref lexívnych básnických výpovedí
patria dve básne, ktoré sú akýmisi
vyznaniami lyrického subjektu muža-otca svojim dcéram. Básnik v nich
vyslovuje svoju túžbu môcť sledovať a strážiť ich ďalšie kroky, pozorovať ich na ceste životom, aj keď už
možno nie vždy bude nablízku: „[...]
Chcel by som/ vzlietnuť/ na nebo/ opreté/ o stovku veží/ a z výšky/ mať/ o tebe správy.// Pevne však verím/ že dokážeš/ prežiť/ len s láskou/ čo som ti/
dal/ do výbavy“ (báseň Na stanici);
„Vyrobil som si/ s tebou/ malé/ pohyblivé/ zrkadielko/ pre šťastie.// Pozerám
naň/ lebo túžim vidieť/ ako porastie/
a občas/ sa v ňom/ naozaj/ vidím“ (báseň Zrkadielko).
Nemčekova poézia nie je jednostranná. Básnik odkrýva svoje intímne polohy milujúceho partnera,
otca, či muža, ktorý citlivo ref lektuje na svet okolo seba – každodenné pracovné povinnosti, hlbšie
osobné straty, či vlastný súlad s turčianskou prírodou. Jeho verše vznikajú z prostých maličkostí, z každodenných okamihov súčasníka, a tak
nám zostáva len vyčkať, aký posun
zaznamená ďalej.
M Á R I A PAV L I G OVÁ
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ETICKÉ MOSTY
ŠTEFEČEK, JÁN,
BRAVENÁ, NOEMI,
MÁHRIK, TIBOR:
ETICKÉ MOSTY: Interdisciplinární pohled
do etických výzev
současnosti v oblasti
filozofie, teologie
a technologie.
(Kierkegaard, Bonhoeffer a nanotechnologie).
ETHICAL BRIDGES:
Interdisciplinary Insights into Ethical Challenges of Contemporary
Philosophy, Theology
and Technology
(Kierkegaard, Bonhoeffer and Nanoechnology).
Toronto : University of Toronto,
2011. 318 s. ISBN 978-09809365-6-8.

Kniha Ethical Bridges (Etické mosty) má ambíciu sprostredkovať nové pohľady na interakciu medzi filozofiou, teológiou a modernou
vedou (konkrétne vo forme nanotechnológie). Už samotný názov publikácie prezrádza, že autorom ide
primárne o etické, či „hodnotové“
mosty, ktoré vznikajú v dynamickom, interdisciplinárnom kontexte moderného sveta. Čitateľa príjemne prekvapí skutočnosť, že
autori neostali pri povrchnom pozorovaní, či akomsi štatistickom
„zmapovaní“ spomínaných troch
oblastí s ohľadom na ich etickú dimenziu, ale pokúšajú sa analyticky
hodnotiť východiská kľúčových autorov a ich myšlienok, zasadiť ich
do konkrétneho historického kontextu a následne vyvodiť implikácie
pre život človeka v súčasnosti.
Kniha je rozdelená do troch hlavných kapitol, ktoré si postupne všímajú filozofickú perspektívu (ka-
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pitola 1), teologickú perspektívu
(kapitola 2) a technologickú per spektívu (kapitola 3). Filozofická
perspektíva sa odvíja od osoby
a diela So/rena Kierkegaarda, u ktorého hlavnou analyzovanou témou
je problematika vášne v etickej dimenzii ľudskej existencie. Nedostatok vášne – etickej vášne a vášne viery – vyúsťuje podľa autorov do
plytkosti ľudského života vo všetkých personálnych reláciách – vo
vzťahu k sebe, vo vzťahoch medzi
ľuďmi a napokon (alebo predovšetkým!) vo vzťahu k Bohu, teda v náboženskej sfére.
Teologická perspektíva sa zameriava na podstatu a potenciálne implikácie Bonhoefferovej etiky najmä v súvislosti s otázkou ľudskej
osobnej zodpovednosti. Bonhoefferovu situačnú etiku navrhujú
autori vnímať vo vzťahu s Fletcherovým perspektivizmom. Kompetentným spôsobom ju vykresľujú
ako „zodpovednú etiku primeranej
skutočnosti,“ ktorá berie do úvahy
nielen aspekt osobnej zodpovednosti a korešpondujúcej viny v subjektívnej a objektívnej dimenzii, ale
aj konkrétnu realitu, ktorá vytvára
kontext osobného, primeraného
rozhodovania sa. Štúdia správne vyzdvihuje skutočnosť, že pre Bonhoeffera sú ľudské etické rozhodnutia v rámci zodpovednej etiky
primeranej skutočnosti činmi „predposlednými“, teda tými, ktoré
predchádzajú definitívnemu a jednoznačnému aktu Božieho eschatologického omilostenia. Bonhoeffer tu s bravúrnosťou aplikoval
dogmatické učenie simul iustus et peccator do roviny etickej, a to bez toho,
aby upadol či už do zákonníctva alebo do lacnej milosti. Komplexné
etické pojmy a aplikované témy onej
doby (ako aj tej našej) môžu byť
správne pochopené len v ich filo-

zofickom, sociologickom, politickom, kultúrnom a náboženskom
kontexte. V tejto kapitole je treba
vyzdvihnúť snahu autorov o prinesenie nového svetla do filozoficky
aj teologicky mimoriadne náročnej
problematiky, pričom sa zároveň
pokúsili o prepojenie eticky citlivých tém – ako napr. eutanázia, samovražda, zabitie nepriateľa, atď.
– medzi Bonhoefferovou a našou
dobou.
Koniec éry naturalizmu priniesol so sebou nielen užitočné informačné technológie, ale aj korešpondujúce etické výzvy, ktorým sa
doposiaľ venovalo relatívne málo
priestoru v odbornej diskusii. Etické implikácie nanotechnológií si
všíma technologická perspektíva,
spracovaná v tretej kapitole publikácie. Autori upozorňujú na naliehavú požiadavku rozpracovať nové metafyzické rámce pre čerstvé
ontologické definovanie kategórií
dobra a zla, hodnoty a dôstojnosti
človeka, ale aj trvalej udržateľnosti
rozvoja ľudskej spoločnosti v krehkom prírodnom prostredí. Prínosom publikácie je zmapovanie
súčasných legislatívnych a výskumných aktivít Európskej únie v tomto ohľade.
Všetky tri kapitoly, aj keď sa zameriavajú na zdanlivo nesúvisiace
oblasti bádania, sú prepojené spoločným etickým denominátorom.
Globálny svet na úrovni makroštruktúr si čoraz viac uvedomuje
vzájomnú prepojenosť a prenikanie
mikroštruktúr, čo si vyžaduje holistický prístup, založený na interdisciplinárnom bádaní. Autorom
možno pogratulovať k ich príspevku do tohto nekončiaceho, dobrodružného úsilia.
M I C H A L VA L Č O
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D O K U M E N T Y D O BY
Dokumenty
o z á n i k u Tvo r b y
Uverejňujeme celú korešpondenciu, ktorá je v nižšie uvedenom spisovom materiáli:
SNA Bratislava; f. SUC č. 412 – 447; kartón 34 inv.
č. 434 B
Nakl. Tranoscius v Liptovskom Sv. Mikuláši – zodpovedný redaktor mesačníka Tvorba – zaujatie stanoviska; č. j. 7864/50; SLOVUC Bratislava 12. 7. 1950
Ján Chabada ako národný správca Tranoscia píše SLOVUC-u 23. 6. 1950:
Úctivo oznamujeme, že nami vydávaný časopis:
Tvorbu, mesačník pre literatúru a kultúrny život počnúc 7. číslom meníme na mesačník pre sociálne kresťanstvo a náboženskú literatúru. V tomto duchu je
zostavené aj terajšie trojčíslo. Jeho obsah prikladáme. Ráčte, prosíme, Povereníctvu informácií a osvety doporučiť, aby k tejto zmene dalo svoj súhlas. Na
žiadosť redaktora dr. E. B. Lukáča prosíme, aby ste
ráčili oznámiť, či proti osobe dr. E. B. Lukáča ako
zodpovedného redaktora máte námietky a či teda
máme sa postarať o zmenu zodpovedného redaktora. My zo svojej strany prosíme, aby dr. E. B. Lukáč
i naďalej zostal zodpovedným redaktorom.
Značíme sa s pozdravom
Päťročnici úspech
Ján Chabada – národný správca

život na mesačník pre sociálne kresťanstvo a náboženskú literatúru. Pán poslanec Gombala neodporučil vybaviť žiadosť Tranoscia kladne a preto tunajší
úrad, resp. III. odbor vydáva tento prípis.
Vedúci III. odboru SLOVUC-u dr. Ján Kedro píše Povereníctvu informácií a osvety SLOVUC-u 12.7.1950:
Nakladateľstvo Tranoscius v Liptovskom Sv. Mikuláši obrátilo sa svojím prípisom zo dňa 23. 6. 1950
na tunajší úrad, aby doporučil Povereníctvu informácií a osvety jeho žiadosť vo veci zmeny časopisu
Tvorba, mesačník pre literatúru a kultúrny život na
mesačník pre sociálne kresťanstvo a náboženskú literatúru a to počnúc 7. číslom , roč. IX.
Tunajší úrad tejto žiadosti nakl. Tranoscius nevyhovuje, povolenie zmeny uvedeného časopisu na
časopis s obsahom náboženským nedoporučuje,
keďže tunajší úrad zistil, že Ev. a. v. cirkev na Slovensku pre potreby nábožensko-organizačné a kultúrne má svoj časopis Cirkevné listy, ktorý plne vyhovuje jej potrebám cirkevným a povoľovať ešte jeden
nový časopis pre tento účel považuje za nepotrebné.
V Bratislave 12. 7. 1950 za povereníka J. Kedro

Vedúci III. odboru SLOVUC-u Ján Kedro píše J. Chabadovi národnému správcovi Tranoscia: Bratislava 12. 7. 1950:
Tunajší úrad Vám oznamuje, že Vašej žiadosti, ktorú ste predostreli prípisom zo dňa 23. 6. 1950 vo veci vyjadrenia resp. zaujatia stanoviska voči osobe dr.
E. B. Lukáča, zodpovedného redaktora mesačníka
Tvorba, časopisu pre literatúru a kultúrny život, nemôže vyhovieť.
Tunajší úrad je tej mienky, že bude potrebné najprv zásadne rozhodnúť o zmene spomenutého časopisu z mesačníka pre literatúru a kultúrny život
na mesačník pre sociálne kresťanstvo a náboženskú
literatúru, čo patrí do kompetencie Povereníctva informácií a osvety, a len potom meritórne rozhodnúť,
resp. zaujať stanovisko aj voči osobe zodpovedného
redaktora.
Pro domo: Teda vnútorný prípis v rámci SLOVUC-u.
Bratislava 12. 7. 1950
Prednostom III. odboru bol požiadaný p. poslanec Gombala, aby zaujal stanovisko, resp. dal úpravu III. odboru pre vybavenie žiadosti, ktorú postúpil Tranoscius v Litovskom Sv. Mikuláši vo veci
zmeny mesačníka Tvorba pre literatúru a kultúrny
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Pavo l Š k r i n á r
HLAS NEPOTLAČENÉHO SVEDOMIA III

Protireformácii dám iste rýchle fleka:
čo nezmohla dávno tvrdá, zvládne ruka mäkká.
Ktorý kňaz neprispôsobí nám kázanie,
musí radikálne zmeniť zamestnanie.
Keď nechce budovať komunizmus umom,
musí sa podrobiť robotníckym trudom.
A predsa len musí budovať, čo chceme;
my ľahko rozumy ľudské ovládneme.
Stačí trochu skríknuť a prísne sa pozrieť,
prestrašený farár hneď prestane vravieť.
Prestane sa brániť a začne sa nás báť
a po našej vôli hneď prevracia kabát.
(Ešte vždy nás tlačí tá kliatba odveká:
človek vie ukrutne sužovať človeka.
Vie dôjsť ku sláve, moci a rozmachu,
keď chrlí z papule slová hrôzy, strachu.
Vzbudzovaním strachu došiel Hitler k moci.
Čo na tom, že zmizol jak kométa v noci...
Aj s Evou zapadol do hroznej priepasti,
nikto neuvidel viacej jejich kosti.
Ich hrozný koniec však málo koho ľaká,
len tá jeho moc a sláva mnohých láka.
Kto túži po moci, je vždy zaslepený,
zradcami, podliakmi je vždy obklopený.
Násilnosti, vraždy a trýznenie kruté
sú nástroje, nimi je ich právo kuté.
Takými nástrojmi bojoval Široký
s Gottwaldom na Václaváku opreteky.
Takýchto nástrojov charakter sa štíti,
len bezcharakterný človek sa ich chytí.
Masaryk ni De Gaulle by ich neužili,
bo oni po moci, sláve netúžili,
ale ich túžbou je ľudstvu tak poslúžiť,
by mohlo v slobode, právu v pokoji žiť.
Lož, podvod, násilie, krivda a nemravnosť
je u vládybažných vítaný stály hosť.
Srdcia, ovládané neistotou, strachom,
pretvárkou sa chránia pred smrteľným pachom.
Pracovné tábory, žalárne závory
sú násilnej moci vždy oslavné chóry.
Kde rinčia okovy a stonú otroci,
tam právo neslúži ku cti vládnej moci.
Čo je to za dušu, tá duša básnika,
ktorá ospevovať vie aj násilníka.
Tá k podstate pravdy iste nepreniká.
Aj v nej iste vládne zmätok a panika.
Pred zodpovednosťou básnika uniká.
40

To dokáže Nezval, lebo taký Kostra,
tí do rúcha slávy oblečú aj monstra.
Ale taký Lukáč alebo Jano Smrek,
čo pred lžou, násilím nevedia zohnúť driek,
čo nevedia kadiť na oltári zloby,
ani keď sa rúchom mocnára ozdobí,
hoc im srdcia vzdorom spravodlivým blčia,
keď nesmú napísať pravdu, radšej mlčia.
Alebo ak píšu, do priečinkov iba,
však nadíde chvíľa, ktorá nám dnes chýba,
že pravda zavonia a bude zas vzácna,
až zúrivej zloby vypršia sa mračná.
Drevená dedina, čo sa slávou skvela,
ako slama v ohni času pohorela.
Zapadli už navždy mnohé „slávne“ diela,
s obsahom ktorých sa iba strana zdieľa,
čo vznikli na popud iba rodnej strany.
Nadarmo im Strana chystá slávobrány.
Zdravý duch národa sa im tvrdo bráni
a ako nákazy moru sa ich chráni.
Padajú pár krokov od tej slávobrány.
Antikvariát ich neberie už ani.
Hej, minuli by sa tieto zväzky iste,
keby jejich listy, stránky boli čisté.
Ale že sú čerňou tlače poškvrnené,
na nič už nemôžu byť upotrebené.
Majú miesto iba v straníckom múzeu.
V literatúre však nebadať medzeru.
Ani kritik o ne už viac nezavadí,
k ich čítaniu nikoho nikto nenavnadí.)
Potom už budeme k nemu prívetiví,
keď na naše slová bude dosť citlivý,
keď bude ochotný správy nám donášať
o iných farároch, budeme sa znášať.
Ba zvýšime mu plat ako výkonnostné,
bo zradcov remeslo bolo vždy výnosné.
My si to remeslo vysoko ceníme
a podľa zásluhy ho aj odmeníme.
Jeho pomocou vždy odkryjeme zradu
a tak si bezpečne udržíme vládu.
Tých, čo sú proti nám, sa vždy včas zbavíme
a ich potrestaním mnohých zastrašíme,
takže im odpadne chuť sa nám protiviť
a začnú sa radšej našej sláve diviť.
Aký pán, taký krám, takého koňa mám,
k spolupráci sebe rovných len zvolávam.
Nemôže byť seniorom, kto má chrbtovú kosť,
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len kto ju vie ohnúť a poslúchať nás dosť.
Na ukážku jeden-dva môžu byť iní,
aby sme obstáli pred súdom cudziny:
veď seniorom je i Lajko Hrdlička
a Palko Valášek, a z nich sa nelíška
ani jeden strane ani Chabadovi
a ani jeden z nich nie je pokrokový.
Ostatní musia byť len ako Kevický,
Domko, Kováč, čo podpíšu hocičo a vždycky,
Jurko Lukáč, M. Adamčík, Letrík, Handzo, všetci,
ktorí nadovšetko cenia svetské veci.
Práve takých potrebuje naša rodná strana,
neobstojí tam muž, čo sa svedomím oháňa.
Z radov seniorov musel vypadnúť Valášek,
bo za právo a slobodu opásal opaštek.
Zazdalo sa, že už z Moskvy tichší víchor vane,
chystal podať cestou cirkvi žiadosť vláde, strane,
by sa odsúdení kňazi mohli zase vrátiť
do služby a nedele a sviatky s cirkvou svätiť.
Ondrej Kováč, pokrokový kňaz a opatrný,
ten uderil pre stranu na príjemnejšie struny:
menom kňazskej konferencie podpísal ten výrok,
štátom odsúdený kňaz, že nemá žiaden nárok
stať sa znova kňazom. Cirkev odsudzuje
odsúdených kňazov a sa ich zbavuje.
Neuchádza sa už viacej o ich službu,
na návrat nech v srdci už neživia túžbu.
Spolupodpísal to s ním aj Gajdoš Boží,
jeho kmotor. Nech sa sláva cirkvi množí!
Pod meno Valášek dali značku v. r. (ve er).
Báli sa, že by im svoj podpis odoprel.
Keď tú zápisnicu brat Valášek uzrel,
nad tým zneužitím podpisu sa mrzel.
Ohradil sa proti tomu priamo u Biskupa:
po senioráte jeho zmizla preto stopa.
Kováč s Domkom podelili sa o jeho zbory,
jak o čísi šat na vrchu Golgoty raz hory.
„S luteránskou cirkvou nemáme ťažkostí:
vždy niekto podpíše nám naše žiadosti.“
Tak sa pochválil raz tajomník z KNV (z Ká eN Vé).
Je to pochválenie pre cirkev hanebné.
Nuž takto sa sláva našej cirkvi množí.
(Tak sa luteránskej cirkvi sláva množí).
„Čo vy na to, ľudia?“ „To charakter hroší!“
(Na Morave zas opačne tajomník sa chváli:
S katolíckou cirkvou máme úkol ľahký, malý.
V katolíckej cirkvi ľahko rozmotáme klbká.
V evanjelickej však, Pane, to závratná hĺbka.)
„Takéto netvory v službách Krista Pána!“
Stredoveku v cirkvi otvára sa brána.
A tú otvárajú luteránski kňazi,
tí pätolizači, hodní mena plazy!
Kam ich luteránske svedomie len zmizlo?
(ak ho niekdy mali, ak im v duši blyslo).
Niet ho. Keby bolo, to by v duši hrýzlo.
Keďže radšej dobré jedlo chcú hrýzť zuby,
preto v našej cirkvi je všetko naruby.
Pravda, len u kňazov, a to tých vedúcich,
za normálnych časov k vedeniu nesúcich.
Nebol by si býval nikdy seniorom,
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Letrík-Letrík, Sklenár, Demko s celým zborom
vám podobných kňazov za normálnych časov.
Prišla vaša doba, tá doba temnosti,
čo prehodnotila vaše nehodnosti.
Píšete hanebnú stránku dejín cirkvi,
na akú doteraz neboli sme zvyklí.
Nuž ale darmo je, musíme si zvykať
aj na to. Kto za to bude však raz pykať?!
Iste celá cirkev je už zhanobená,
hoc najviac hanobia ju vedúcich mená.
Uvedomujete si to vy, biskupi,
seniori, profesori? Či ste takí tupí,
že si nevšímate už verejnej mienky,
ste zakuklení len do svojej myšlienky,
že držať krok hoc aj s bezbožníckou dobou
je aj pre luterskú cirkev tiež ozdobou?
„Nepripodobňujte sa tomuto svetu!“
Svet nemôže nikdy viesť cirkev k rozkvetu,
hoc by jej staval aj katedrály, fary,
kňazom i jej dával sebaväčšie dary.
Či neviete, že aj ten najbohatší dar
môže pre ňu značiť len jej duchovný zmar?!
Čo znamená cirkev na zlato bohatá,
akže nie je mocou z výsosti odiata?
Duch Svätý so zlatom sa nikdy nespojí,
len k skromnej, úprimnej viere sa pripojí,
pokorná, poslušná viera si ho svojí,
bohatý, rozkošnícky svet oň nestojí.
Brat Valášek túžil po slobodnom lete.
Čo s jeho úmyslom sa stalo, už viete.
Verný kosenior Cút zo Zay-Uhrovca
obával sa jeho víťazného konca,
ponáhľal sa hlásiť to predom Kmeťovi,
by s Valáškom mohli byť rýchle hotoví.
V Bratislave postretol sa brat Valášek s Cútom,
práve keď Cút rozlúčil sa s „luteránskym prútom“,
Kmeťom, katom cirkvi, úradne jej protektorom,
akým bol in Böhmen Heydrich v čase Hitlerovom.
Súdruh Kmeť, že vraj tiež luterán... z Liptova!
Nie každá mať syna takého vychová,
a nie každá ním sa chváliť je hotová.
Luterán sa nikdy tak jak on nechová.
Nech sú akékoľvek móresy a časy,
luterán sa k Bohu vždy rovnako hlási.
Či mu z viery výhoda či nevýhoda kynie,
s láskou rovnakou sa vždy ku Kristu Pánu vinie.
Kristus Pán je Pán skutočný, Pán pánov, Kráľ kráľov,
vo všetkých premenách časov je On pevnou skalou,
na ktorú kto si raz zastal, pevne na nej stojí,
a s Ním dosiahne víťazstva v každom žitia boji.
To víťazstvo nedosiahne, kto tu bratov zrádza,
na seba tak Judášovu kliatbu, trest uvádza.
Pán konsenior Cút, kam si rozum podel?
Keď sa ti zaľúbil ten Judášov model!
Keď ťa oslepil lesk tridsiatich strieborných,
za ne medzi zradcov stal si si odporných!
Opovážil si sa obsadiť Uhrovec.
Cút, povedz, akýže si to ty štúrovec?
Prazvláštny štúrovec – hanebný štúrovec,
zhanobil si Uhrovec!
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Zhanobil si mrzkým činom svätú luteránom vec!
Čo ťa za to, i potomkov, môže čakať, no povedz?
To je syn, vnuk toho zradcu, čo udal Valáška,
keď sa v jeho rukách skvela slobody valaška!
Ešte ju len do rúk chytil, nemal čas ňou mávať,
už mu ju prišli cirkevní páni z ruky vyrvať.
To všetko pre tvoju zradu!
Tak chceš získať vyšší stupeň cirkevného úradu?
Keď si postretol Valáška, musel si sa červenať
v Bratislave. Ty sa budeš od hanby raz zelenať.
Zabudol si, že sa musíš raz pred Pánom ukázať?
A že judášovskú zradu ničím nemožno zamazať?
Potiahol si povraz nešťastného zvonca!
Ty sa iste dočkáš neblahého konca.
Čo mal byť biskupom, doktor Janko Štrba,
aká to pre cirkev hanby veľká hŕba!
Študoval dejiny, nenašiel v nich Boha,
zutekala rýchle z cirkvi jeho noha.
„Načo by som vstával skoro na roráty?
Za marx-leninizmus hádžu doktoráty.
A to nie snáď len tie humoris causa,
tie sú pre biskupov, my sme iná luza,
my sme proletárska, tá vládnuca luza.
Nemusí nás ani kopnúť žiadna múza,
a môžeme celé knihy písať, tvoriť,
nie múze, lež strane sa koriť a dvoriť,
máme zaistenú slávu i blahobyt.
Netreba nám ani rýľom, motykou ryť,
a netreba ani prihlboko kopať.
Nevadí, že výtvor náš je zmätok-odpad.
Práve také dielo strana potrebuje,
takými sa masa dobre ohlupuje.
Načo mase rozum? Jej rozum je strana.
Múdrosť od strany len jej môže byť daná.
A my túto múdrosť pomáhame tvoriť.
S problémami veľa netreba sa moriť.
Marx-leninizmus je studňa prehlboká,
z neho pre nás múdrosť bohatá vyteká.
Ku kohútiku si uši nastavíme,
raz-dva haldy kníh, hoc zmätkov, vytvoríme.
Hlavná vec, že za tie zmätky dobre tečie,
a že náš bohatý zisk nám neutečie.
My si ním napcháme plné svoje vrecká.
My nie sme už malé, nerozumné decká:
v bohatom zisku je radosť, sláva všecká!
Keď už nemôžem byť v cirkvi kapitánom,
vstúpil som do služby marx-leninským chánom.
Mne vždy bolo jedno, komu slúžim,
nech mi len dá prvé miesto, po ňom túžim.“
Dobre si urobil, že si cirkev nechal,
kam ťa srdce tiahlo, k ateistom spechal.
Vieš, že suchá haluz nevydrží dlho
na strome: len kým sa oprie vietor tuho.
Zavial tuho vietor na drahej cirkvi strom,
koľko suchých listov, halúz v jeho bystrom
prúde razom od pňa hravo odkmasnutých
vrhané je šmahom do bahien smrdutých!
Bože náš, Pane náš, čo sa s nimi stane?
V tých smrdutých bahnách budú zašliapané!
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Ďalšieho súdruha v cirkvi si pozrime:
Barthó. Krátky pohľad len naňho vrhnime.
Na verejnosť ani moc nevystupuje,
on radšej v úzadí svoje plány snuje.
V Komárne pred schôdzou hral partiu šachu,
vediac o budúcom osobnom rozmachu.
Skoro generálnym bude tajomníkom,
len čo starí seba zachránia únikom.
Celá stará správa cirkvi sa musí vzdať,
na jej miesto nová, pružnejšia zasadať.
Len I.K.b.t. (íkábété) sa ľahučko zachránil:
niet toho režimu, čo by mu nestranil.
Chabadovi treba viacej tajomníkov
k vedeniu moderných cirkevných podnikov.
Keď Ivan Krahulec sa rád prispôsobí,
znesú sa s mladými aj staršie osoby.
Na biskupstve bude variť čiernu kávu,
veď starostí budú tam mať plnú hlavu.
Čierna káva nie len hlavybol utíši,
ale aj svedomie, aktivitu zvýši.
Na starosti bude mať novú konvičku,
a v nej bude variť nám čiernu kávičku.
Čierna káva bude našou nezbytnosťou,
preto na biskupstve Krahulec nutnosťou.
Keď sa na biskupstve bude bôľom zvíjať
žena zavretého farára, popíjať
si on bude pred ňou kľudne čiernu kávu,
aby ju ňou vzmužil, dodal jej odvahu.
(„Keď váš muž bol taký tvrdohlavý, hlúpy,
za svoj nerozum nech teraz niečo trpí.
On si v kázni hocčo dovolil vyvaliť,
my si zaňho máme v ohni prsty páliť?!“)
„Veď sa len nebojte, po rokoch sa vráti,
hoc nevieme, kde je, však sa tam nestratí.
Čo je v našej moci, všetko urobíme,
i keď z väzenia ho nevyslobodíme.“
Tlačový tajomník súdruh Jano Juráš
prihovoriť sa k nej nemá veru guráž.
Prejde okolo nej, nepovie slovíčka.
Súcitne pozerá iba tajomníčka.
No ale tá i tak nemá nikde slova.
Juráš musí dbať, by včas bola hotová
uzávierka Posla, aby dobré správy
o cirkvi dostali luteránske hlavy (davy).
Svetlo Michalkovo vždy matnejšie bliká,
ba v nočných temnotách úplne zaniká.
Práve tam, kde mal svietiť ako maják
do nočnej temnoty, je zbabelý vojak.
Ten doktorát Deutschen-Christen od fakulty,
ktorá dnes pestuje osobnosti kulty,
nikomu nedodá svetla ani viery:
včera sa s Hitlerom a dnes s Marxom mieri.
Kto otvára kľúčky mocných sveta dverí,
kto podľa každého vetra mení smery,
ako môže cestu ku Kristu ukázať
a nemeniteľnú pravdu Božiu kázať?
Michalko chce pravdu Božiu prispôsobiť
predstavám sveta, tak svet pre Krista velí dobyť.
Nie, Janíčko milý, ináč Kristus velí:
kto chce ísť za Kristom, ten musí byť smelý.
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Ten sa nesmie moci mocných sveta ľakať,
ani pred ich zlatým teľaťom si kľakať.
Ten vždy musí kľačať len pred Božou tvárou,
osvietený vždy len Božej slávy žiarou.
Nesmie sa dať zaviesť blikom bludných svetiel,
a vždy len od Boha prijímať svoj podiel.
Čestných doktorátov pochybná ozdoba,
oveľa cennejšia Kristova chudoba.
Nepozná tituly ni žiadne hodnosti,
On cení len dary duchovné a cnosti.
Po týchto hodnotách mal bys’, Janko, túžiť,
tak budeš najlepšie svetu, cirkvi slúžiť,
keď cestu pokánia, milosti ukážeš,
a s ňou i svoj vlastný život pevne zviažeš.
A keď túto pravdu teológom vštepíš,
to si dosť urobil, radšej už nič nepíš,
mal-li by si písať znovu také články,
v ktorých nie je vidno Kristovej pozvánky,
že ťa Kristus pozval, bys’ bol jeho žiakom,
pevne odolával všetkým sveta tlakom.
„Neboj sa nič mocných, by som ťa nepotrel,
vždy však sa boj len mňa, by som ťa nezotrel.“
Chodíš veľa do cudziny, málo na prednášky,
obsah tvojich prednášok je ľahký, prednes ťažký.
Teológovia to cítia, jak to ťažko tlačíš,
a že na tie disciplíny Božie už nestačíš.
Cestovanie je štúdium tak pre žurnalistov,
ale málo Božej pravdy získa tam žiak Kristov.
Cestovaním po cudzine chceš si získať prestíž,
lenže teológov ani veriacich neprelstíš.
Škoda, že skrivené a veliké ústa
rovnako von pravdu ako lož vypustia.
Do cudziny nos vždy len Božie posolstvo
a zvelebuj všade len Božie kráľovstvo,
bo to je od vekov a bude na veky,
to nezmení žiadon mudrc prostoreký.
Zatúžil si skoro po pezinskej fare,
Žarnovického si nechcel čakať máre.
Chcel si ho predčasne poslať do penzie.
Také snahy majú vlci, dravci, zmije.
Kristov kňaz, ten nikdy nevyháňa brata
z jeho fary, domu, čo by bol zo zlata.
To môže len padúch, vyvrheľ, lakomec,
ktorý nedovidí života na koniec.
Tým si sa, Jano môj, priveľmi zhanobil
a verným kresťanom veľký žiaľ spôsobil.
S jedením rastie chuť. Keď ako pelinok
ti trpkú spomienku zanechal Pezinok,
bo Žarnovického si on cenil služby
a tebe ostali nesplnené túžby,
a keď už nestačil ti zbor Myslenice –
je výhodne blízko Bratislavy síce,
„keď už nie Pezinok, nech je Bratislava,
z Bratislavy bude pre mňa väčšia sláva.
Bratislava i tak pristane iba mne,
pre ňu iba moje kázne sú dosť umné,
a je i tak v mojom profesorskom humne,
na ňom s teológmi spolu texty mlátim,
vytriasam z nich zrno pre nich k rečiam svätým,
ktoré budú skladať v zboroch moji žiaci,
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by sa poučili z nich naši veriaci.
Nie len teóriu tak teológom dám,
i prax im hneď predviesť umožní mi tu chrám.“
Na koho z farárov tu však zaviesť pohon?
Na Bartku, Holčíka? Koho z nich vyhnať von?
Jurko Holčík dlho chodil smutný, bledý,
lebo proti nemu miešali sa jedy.
Odísť z Bratislavy? To mu nelahodí.
No jeho farský byt, ten má veľké zvody.
Na ten má pán dekan Michalko veľkú chuť.
Vydá z Bratislavy sa Jur Holčík na púť???!
Mimo Bratislavy nevedel by kázať,
s Bratislavou dal si svoje kňazstvo zviazať.
Veď dlho trvalo, kým sa on sem dostal,
s Lackom Jurkovičom pri voľbe neobstál.
Vtedy brat Lučanský na Luthera dal hlas,
keď videl nečistý ten predvolebný kvas.
Na to Dr. Jamnický prísne poznamenal:
To sa iba somár takto vyznamenal!
Keď konečne je tu, mal by ju opustiť?
Ťažko by mu padlo Boha inde uctiť.
Sú i takí kňazi, ktorí vedia kázať
iba v mestských zboroch, a nechcú si mazať
topánočky blatom na našich dedinách,
ba ani v mestečkách. Chodiť po rodinách
a v nich šíriť veľký zákon Božej lásky,
to by im vyrylo na tvár smútku vrásky.
Nemali by možnosť uplatniť v plnosti
rečníctvo a iné svetské vedomosti,
nimi nahradzujú Božiu lásku, múdrosť,
k uplatneniu ktorej niet vôľa ni schopnosť,
k tomu treba skromnosť, vrúcnosť a poslušnosť.
A tieto vlastnosti Alma mater nedá,
ni teologická, ani svetská veda.
Jurko Holčík veľmi je šikovný v reči,
Protištátne nikto nič mu nedosvedčí.
Ťažko bolo pohnúť týmto kanonierom,
a preto na Bartku sa pôjde s pranierom.
Tu však pán dekanko nevýhodu zistil:
„Má iba tri izby!“... Od Bartku upustil.
Mal si veľké šťastie, milý môj brat Bartko,
Tvoj byt by bol zabral Tvoj „brat“ pán Michalko.
Vidíš, ako sa Ti vyplatila skromnosť,
že aj troj-izbový byt je pre Teba dosť!
Ale doktor Janko má byt šesť-izbový,
preto proti nemu sa pohon obnoví.
Stačí narafičiť niečo politické,
a k tomu poslúžia hodiny biblické.
Brat Janko neudal jednu staršiu pani,
ktorá čo hovorí, nevedela ani,
keď raz na hodine biblickej otázku
dala dosť háklivú pre bezpečnosť kňazskú.
Takúto otázku by si nevšimol nik,
keby pri vedení bol poctivý podnik.
To narafičená bola však zádrapka,
by vec preloženia bola rýchla, hladká.
Nie, ten byt nežiada pán dekan Michalko,
pre politiku sa vysťahuje Janko.
Nebol obozretný, keď to hneď nehlásil,
a tak protištátny plameň neuhasil.
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(I keby bol hasil, nebol by sa spasil,
ináč proti nemu by sa bol meč tasil,
protištátne reči že sám v cirkvi kvasil,
a to priam pod nosom vláde, rodnej strane,
preto v Bratislave Janko nezostane.)
To stačilo, aby tým dôveru stratil,
ktorú si už pred tým dosť vážne podvrátil,
keď sa sám spomedzi všetkých profesorov
zastal vyhodených žiakov-konfessorov.
Už vtedy si za to profesúru stratil,
na charaktere si sa však neukrátil.
Naopak, tým si len väčšiu cenu získal,
keď od čistej vody si správne delil kal,
kal si, ako iní, nezval čistou vodou,
hoc si vedel, že to bude nevýhodou.
Tejto nevýhody preľakli sa vtedy
všetci profesori a boli z nej bledí.
Aby sa im mohla zas červeň navrátiť,
nehanbili sa česť a svedomie stratiť.
Zabudli, že budú mať len červeň hanby,
za ňu si naplnia profesorské gamby.
Odsúdili svojich troch najlepších žiakov,
zo strachu pred pomstou nenásytných drakov.
Raz tu Maďari tak súdili panslávov.
Len Hornyánszkyi zostal vtedy s jasnou hlavou,
zastal sa nevinných slávskych teológov,
nedal opanovať sa vládnucou zlobou.
V kresťanskom svedomí nedal sa prevrátiť,
čo by mal za to i profesúru stratiť!
Naši profesori stratili radšej česť,
zapreli svedomie, a volili podliezť
radšej než riskovať stratu profesúry.
Podľahne slaboch, keď svetom zloba zúri.
Iste že je lepšie profesúru stratiť,
ako na svedomí a cti sa ukrátiť.
Hornyánszkeho si sa stal hodným nástupcom,
keď si odoprel byť so svedomím kupcom.
Takto sa dejiny často opakujú.
Dopustiť tých istých chýb nerozpakujú
sa ľudia, pre ktorých svedomím je brucho.
Zradia, nech len hrdlu nehrozí im sucho.
Pamätáš sa na tú kňazov v Modre štafáž?
„Vôľu Božiu znajú, no nemajú guráž
jak kedys’ proroci povedať ju svetu.
Podľa vôle sveta pravdu Božiu pletú.
Študujú prorokov, no nemajú smelosť
prorokov, nemajú ani jejich bdelosť.
Študujú prorokov, nemajú ich ducha,
bo ľahšie sa brucho ako Boh poslúcha.
Kto poslúcha brucho, ten nepozná Boha,
cestu pravdy, lásky nezná jeho noha.
Čo by ako Dunaj vodu chrlil zbožné reči,
jeho telo sa však Bohu každým krokom prieči.
Dokiaľ nie je telo duchom ovládané,
kým jeho žiadosti nie sú poviazané
mocným putom Božej milosti a moci,
dotiaľ stále väzíš v hriechu temnej noci,
bo dotiaľ stále väzíš v hriechu temnej noci,
bo dotiaľ si stále svoj hriech okrášľuješ,
povýšiš na Boha všetko, čo miluješ,
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v čom má zaľúbenie tvoje hriešne telo,
ktorému sa nikdy nič Božie – nechcelo,
a v ktorom sa nikdy nič Božie neskvelo, (nič sväté neskvelo)
bo hriechom horelo, abo aspoň tlelo.
Dotiaľ hriech poraziť v sebe nemáš silu,
dokiaľ v srdci nemáš tvár Kristovu milú,
kým sa nevykúpeš v Jeho svätej krvi,
ktorú hriech v zárodku umŕtvi, rozdrví.
Tá jeho svätá krv tak očistí srdce,
vloží doňho túžby tak vrelé a vrúce,
že za chrám živého Boha bude súce, – – – – –
„A čo mám povedať o kolegoch tvojich,
pán dekan? Mám ich mať tiež za žiakov svojich?
Nandrászkych, Olexov, Bergerov, Jurášov?
Že sú vraj fakulty nádejnou okrasou?
Dekane, ja chcem mať cirkev bez Judášov!
Medzi apoštolmi kedysi Judáš dlel,
dobre si prečítaj, aký dostal podiel!
A tento podiel som ja dosiaľ nezmenil.
Kto Judášstvom stať sa slávnym si umienil,
kto zradou bratov sa po ich chrbte šplhá,
tomu cesta ku mne bude večne dlhá.
Ak ste snáď Judášov podiel vy zmenili
a jejich zásluhy vysoko cenili,
že ste im zverili apoštolský úkol:
nuž medzi pšenicou rastie vždy aj kúkoľ.
O ňom Ja som riekol: Nechajte ho spolu
so pšenicou dozrieť, nekazte mu vôľu,
nech si ju vyplní a nech v plod dozraje.
Nikdy však neprijmem ho v nebeské kraje.
Viem, držia vás v šachu, vy sa ich bojíte,
biskupi, magistri, preto nebrojíte
proti ich výčinom, ktoré som odsúdil.
Keď sú oni bunkou, padúchom, čo zblúdil,
prečo ste vy boli na duchu tak malí,
že ste sa ochotne tiež ich cestou dali?!
Hoc sa posadili na stolec Mojžišov,
svoj život spojili so satanskou ríšou.
Kľúče od kráľovstva ja mám pevne v ruke.
Komu neotvorím, nevyhne sa muke.
Hoc v jeruzalemskom sedeli by chráme,
nie je pre nich miesta v svätej zmluvy stane.
Očistím zas cirkev, aby bola svätá,
aby bola so mnou mojou láskou spätá,
aby ju z mojich rúk nikto nevytrhol,
ni život, ani smrť, v priepasť ju nevrhol.
Keby si bol ozaj kresťanského ducha,
citoval by som ti, čo tomu prislúcha.
Ale čo riecť tebe, klátiacej trstine,
ktorá sa za každým vetierkom pošinie?
Tebe sa už i tak nič iné nevmestí
do hlavy. Hrozný však zradcov koniec cesty.
Len si kráčaj cestou, ktorú si nastúpil,
iná cesta je tých, ktorých som vykúpil.
Tí radi berú kríž, žalár, utrpenie,
bo najdrahšie im je moje vykúpenie.
(Tretia časť rovnomennej skladby, ktorá vyšla
pred rokmi samizdatom. Pokračovanie v budúcom
čísle.)
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