
Ó Jezu, Tys od večnosti, v sláve, láske a milosti všet-
ko vo všetkom sám Evanjelium radostné priniesols
z neba milostne, priniesol si ho nám! Daj. By sme sa,
Jezu milý, nikdy, nikdy nehanbili za tú zvesť rados-
ti: nech je i nám mocou – silou, nádejou, útechou
milou v časnosti, večnosti. Amen

Rim. 1, 16.; Nestydím se za evanjelium; Kristovo moc
zajisté Boží jest k spasení každému věřícímu.

1. Kor. 1, 30.; Kristus Ježíš učiněn jest nám moudrost
od Boha, i spravedlnost, i posvěcení, i spasení.

Krásne a smelé vyznanie počuli sme práve z úst
apoštolových: „Veď ja sa nehanbím za Evanjelium Kris-
tovo, lebo mocou Božou je na spasenie každému veriace-
mu.“ To nie je len vyznaním apoštolovým, jadrom je-
ho osobnej zbožnosti, – to je vedúcou myšlienkou
celej reformácie, základom našej cirkvi.

U apoštola Pavla to neboli len plané slová, prázd-
ne reči. Čo takto osvedčil slovom, to osvedčoval, ce-
lým životom. Či sa v Jeruzaleme pred židovskou radou
zodpovedá zo svojho účinkovania, či v Ríme – ako vä-
zeň v Pánu – úpel v okovách; či v Atenách, sídle vte-
dajšej vzdelanosti, káže Krista – a či píše do Korintu,
píše: „Umienil som si nič iné nevidieť medzi Vami, jedine
Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného.“ Kresťanov v Ga-
lácií upozorňuje: „Keby Vám niekto, – hoci anjel z neba,
zvestoval iné evanjelium,– nech je prekliaty.“ Pyšnému
svetovladnému Rímu odkazuje: „Ja sa nehanbím za
Evanjelium Kristovo,“ a sám o sebe píše, že „čo mu bolo
zis kom, položil si za škodu pre Krista, svojho Pána, pre kto-
rého všetko stratil.“ Jemu evanjelium Kristovo bolo na-
ozaj všetkým: Božia moc i múdrosť, jediná útecha,
nádej, chvála i sláva, život a večné spasenie.

Po tieto dni uverejnili časopisy reč, čo odznela pri
zakladaní Čsl. spoločnosti pre šírenie politických
a vedeckých známostí. Bol to vlastne pod rúškom
boja proti náboženskému tmárstvu a reakčnému
zmýšľaniu – otvorene vypovedaný útok a boj proti
viere, náboženstvu, cirkvi, samému Pánu Bohu, hlbo-
ko urážajúci náboženské city, zmýšľanie a presved-
čenie ohromnej väčšiny obyvateľstva. Reč do dvoch
skupín zadelila veriacich, zbožných kresťanov: „sú
vraj, alebo politickí a hospodárski reakcionári, kto-
rým je cirkev so svojimi chrámami, len útočiskom,

kde – pod rúškom viery a náboženských obradov
– pestujú reakčné, sprisahanecké zmýšľanie, alebo
sú to, vraj, ľudia, ktorí úpia v náboženskom tmár-
stve, v tme nevedomosti a povery, pretože im dosiaľ
nik nepovedal ešte lepší, ten, pravý materialistický
svetonázor.“

Bolo by, naozaj, zbytočné vyvracať všetky neprav-
dy a velikášske výroky tejto reči, alebo i len polemi -
zovať s nimi. Ja viem, že takéto nepremyslené a ne-
domyslené slová rozumných, rozmýšľajúcich ľudí
nepresvedčia a veriacich, zbožných kresťanov nepo-
mýlia. Spomínam to len preto, aby som na základe
prečítaných textov poukázal na to, ako celkom inak-
šie zmýšľal a písal veľký apoštol Pavel a ako by o veľ-
kých veciach Božích, o vážnych životných otázkach
náboženských aj dnes mali hovoriť vážni a seriózni
ľudia, aj keď nie sú veriacimi kresťanmi.

Nuž môže sa svet prevrátený hanbiť za evanjelium
Kristovo, nerozumní ľudia môžu ním pohŕdať a mô-
žu nenávidieť všetko, čo je sväté, Božie, – nám evan-
jelium Kristovo je a vždy bude mocou Božou na spa-
senie, jedinou istou a bezpečnou útechou, silou,
istotou a nádejou, lebo my s apoštolom vyznávame,
že Ježiša Krista učinil Boh aj nám múdrosťou, i spra-
vodlivosťou, i posvätením a vykúpením.

My nepodceňujeme rozum, jeden z najväčších da -
rov od Boha-Stvoriteľa; my nepopierame pokrok,
ktorého sa rozum dopracoval, a nezľahčujeme vedu,
ktorú vypestoval, ani vzdelanosť, kultúru, ku ktorej
ľudstvo priviedol. Nám skutočne len obdivovať pri-
chodí, čo všetko rozum môže, a musíme oslavovať
veľkú milosť a múdrosť Božiu, že otvára ľudom no-
vé pramene, ukazuje nové cesty, podáva nové pro-
striedky uplatniť sa ako skutoční páni nad celým
ostatným stvorením. Ale práve tak dôrazne musíme
prízvukovať aj to, že rozum, svetská múdrosť, ľud -
ská vzdelanosť a všetka veda a kultúra ešte nie sú
všetko, ani nie sú najväčším šťastím, pokladom a po-
žehnaním či jednotlivcov a či celých národov.

Dovolávam sa dejín ako svedkov, že ani rozum
 nepostačí, ani svetská múdrosť, vzdelanosť, pokrok,
veda, umenie nepomôžu a nezachránia, keď ide
o ozajstné šťastie ľudí, o mravný život, o duchovné
záujmy, o večné spasenie človeka.

K Á Z E Ň  P OV E DA N Á  
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V l a d i m í r  P.  Č o b rd a
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Tam je voľakedajšie Grécko: malo mudrcov, veľ-
kých duchov, múdre, učené hlavy; vytvorilo diela, za
ktorými aj dnešný vek musí znova a znova siahať.
A pomohlo mu to? Zachránilo ho? A Rím? Mal práv-
nikov-štátnikov, napísali zákony, z ktorých čerpá aj
dnešné zákonodarstvo, a jeho sláva predsa zapadla
v pomýlenom živote, v skazených mravoch.

Boli národy veľké, mohutné, ktoré svojou veľkou
vojenskou silou boli postrachom sveta, – mečom bo-
jovali a od meča zahynuli.

A pomyslíme len na časy pred a medzi dvoma sve-
tovými vojnami. Čo sa nahovorilo, popísalo o po-
kroku, o vysokej kultúre a stálom vývine ľudstva
k vyššej dokonalosti! Ľudský duch triumfoval, ro-
zum robil divy, pomýšľalo sa na novú vežu baby-
lonskú, keď si ľudia podmanili zem, vodu i povetrie,
ovládli sily prírody a do svojej služby zapriahli aj naj-
divokejšie živly zemské, začali snívať o nadčloveko-
vi, o ľudskej sebestatočnosti, hotoví zaútočiť aj na
nebesá a namiesto Boha-Stvoriteľa Všemohúceho
chceli postaviť úbohého človeka tvoriteľa. Ale prí-
šerné svetové vojny so svojimi hrôzami a ich strašné
následky rozptýlili všetky krásne sny: všetka ospe-
vovaná kultúra ľahla v rumy, nadčlovek poklesol na
úroveň dravého zvera, vyzlečený neraz i z posledných
zádrapov ľudskosti. A ľudia stratili vieru nielen v Bo-
ha, ale aj vieru v človeka, vieru v ľudskosť a ľudstvo,
a zbavení viery, oddali sa nízkej telesnosti, vypočíta-
vej sebeckosti a hriešnej mamone. A nad týmto ru-
moviskom stojí rozum ľudsky bezmocný a bezrad-
ný neraz bez radosti z prítomnosti a bez nádeje do
budúcnosti. I mimovoľne sa musíme spýtať: Čo tu
pomôže? Kto zachráni? Len Ten, o ktorom apoštol
hovorí, že „nám Ho Boh učinil múdrosťou i spravodli-
vosťou, i posvätením, i spasením,“ – Pán Ježiš Kristus.
Jeho Duch, Duch Kristov musí ožiť. Ježiš a nie Cé-
zar, porozumenie a nie násilie, spravodlivosť a nie
neprávosť, láska a nie nenávisť, znášanlivosť a nie
rozvrat a rozklad. Musí prísť nová kultúra, založená
na večných nábožensko-mravných zásadách sku-
točného kresťanstva, ktorá nechce zem odtrhnúť od
neba, ale skôr nebo zniesť na zem. Kráľovstvo Božie
uskutočniť vo svete; musia vyrásť noví ľudia, od-
chovaní evanjeliom Kristovým, ktorí nechcú ľudí od-
cudziť Bohu, ale radšej priviesť ľudstvo späť k Bohu.

Lebo to je kliatbou dnešnej premúdrenej múdrosti
ľudskej, pomýlenej modernej vzdelanosti, vedy, lite-
ratúry, umenia, že ľahostajnými robia ľudí oproti to-
mu najväčšiemu a najlepšiemu, čo svet má, oproti je-
dinému skutočnému pokladu a požehnaniu života,
oproti evanjeliu Kristovmu a viere v Neho. A, bratia,
sestry, či sa to ľuďom páči, alebo nepáči, či si to svet
prizná, alebo neprizná, nebude lepšie, ľudský život
nebude krajší a ľudia nebudú spokojnejší a šťastnejší,
kým sa nevrátia k Bohu, jedinému prameňu života,
opravdivého šťastia a pravej životnej radosti, ku to-
mu, ktorého nám Boh učinil, ku Kristovi a Jeho evan-

jeliu, aby aj dnešnému pokoleniu bolo mocou Bo-
žou na spasenie každému veriacemu. Nuž nech Ježiš
Kristus nám je nádejou, bez ktorého niet útechy
v bolestiach, sily v mdlobách, záchrany v hriechoch,
nádeje v smrti, života po smrti, bez ktorého je život
prázdny, bezútešný, smrť hrozná, beznádejná!

Áno, nám je evanjelium Kristovo aj dnes mocou
Božou na spasenie! A preto sa zaň nehanbíme a nik-
dy hanbiť nebudeme! A prečo by sme sa aj hanbili?
Celé stáročia bývalo pokladom, útechou, silou, ná-
dejou, životom naším otcom, proti moci a skaze hrie-
chu, v nepokojoch svedomia, proti úzkostiam smrti
a príšerám zahynutia im vždy bolo bezpečným úto-
čišťom. – „Ó, ja biedny človek! Kto ma vyslobodí z toho
tela hriechu?“ – volá apoštol Pavel. Ale hneď aj dokladá
víťazoslávne: „Vo všetkom udatne víťazíme skrze Toho,
ktorý si nás zamiloval!“ – Výčitkami svedomia muče-
ný uteká Peter z biskupovho paláca, kde zaprel Pána.
Ale jediný milostný, láskavý pohľad zapraného Maj -
stra stiera mu slzy z očú. – „Žiada sa mi umrieť a byť
s Kristom!“ – osvedčuje apoštol voči blízkej smrti,
a uisťuje kresťanov, očakávajúcich súd Pánov: „Už
nieto potupenia pre tých, čo sú v Kristu Ježiši!“ Je prav-
da, Pán Ježiš odsudzuje hriech a karhá ho i tresce, ako
nik pred Ním – ale miluje, nekonečne miluje hrieš-
nika, ide za ním, hľadá ho, volá, ako pastier hľadá
a volá stratenú ovečku, a keď bolo treba, aj život po-
ložil za hriešnikov. Teší: „Dúfajte!“ Posme ľuje: „Choď-
te a nehrešte viacej!“ Budí v nás dôveru a milosť Bo-
žiu, že nikto nie je taký zlý, aby sa Pán Boh nevedel
nad ním zmilovať; a budí sebadôveru človeka, že mô-
žeme žiť inak, než sme žili dosiaľ, lepšie, krajšie, dô-
stojnejšie svojho povolania. A nielen ponúka k dob-
rému, ale aj potrebnej sily dáva k tomu, ako sme práve
počuli z úst apoštolových: „Vo všetkom víťazíme skrze
toho, ktorý si nás zamiloval.“ A za tohto Spasiteľa a za
Jeho evanjelium by sme sa mali hanbiť?! S Ním, pria-
telia, nemáme čo stratiť, s Ním len vyhrať môžeme,
mnoho, všetko vyhrať! Čo teda?

Čo treba? Predovšetkým vy, milá mládež; na vašu
vieru, na vašu zbožnosť, na vašu dušu útočí svet naj -
urputnejšie, – dáte sa mu pomýliť a budete sa han-
biť za Krista a za Jeho evanjelium? Keď Vám zlatoústy
Hviezdoslav pripomína: „Ó mládež, drž sa verne
ideálu!“, keď náš pohronský pevec Sládkovič slo-
venským omladinám privoláva: „Ba niet kresťana,
bez kríža Kristovho a niet Slovana bez Božieho slo-
va,“ keď prezident Osloboditeľ najmä mládež učí ce-
lý život stavať pod zorný uhol večnosti, to je v pod-
state to isté, ako keď apoštol osvedčuje: „Ja sa
nehanbím za evanjelium Kristovo.“ Čítal som kedy-
si o povážlivých zjavoch z kruhov takzvanej pokro-
kovej mládeže: „Von z rodiny! Buďte samostatní
a pokrokovejší ako naši otcovia a matky, nás nesmie
viazať láska k Bohu, sputnať láska k rodine, preká-
žať v ničom láska k rodu a vlasti! My známe len jed-
nu lásku: my milujeme život a chceme sa vyžiť!“ Aký
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to pokles, úpadok voči zmýšľaniu a konaniu otcov!
Hrubé sebectvo, hmotárstvo, nízka telesnosť, túžba
po falošnej slobode, zhon za hriešnou haravarou ži-
vota! Ale je to tak: Len jeden krok na šikmej ploche,
na pomýlenej ceste a potom to už ide, vždy nižšie
a vždy hlbšie, bez rozmyslu a bez zastania. Preč od
Boha! To vždy prvý krok, ostatné prídu samy od se-
ba: preč od cirkvi, od národa, von z rodiny, von zo
slušnej spoločnosti a človek sa zastaví – ako kedysi
márnotratný syn – pri ošípaných. Ale či to je cieľom
života? Či to je ideálom mládeže? Čo teda? Nehan-
bite sa za evanjelium Kristovo! Držte sa verne evan-
jelia vrúcnou vierou zbožnej duše, celou vrelou lás-
kou mladého srdca, aby aj Vám bolo múdrosťou od
Boha, i spravodlivosťou, i posvätením, i spasením,
– a zachránilo vás pred telesnou i mravnou, časnou
i večnou záhubou! – A čo my ostatní? – Dospelí evan-
jelici, kresťania? – Nedávno položili deviatim otáz-
ku; či veria v Boha? Z deviatich siedmi vyznali a ne-
zapreli a vyznali: „Áno, my veríme v Pána Boha!“
Jeden sa odmlčal; svedomie mu nedovolilo zaprieť
Pána Boha, ale opatrnosť a strach pred ľuďmi mu za-
bránili vyznať Ho; – len deviata – žena – zaprela Bo-
ha a vieru v Neho. Keby ste vy, bratia, sestry, boli po-
stavení takto na próbu a prišli by ste naozaj do
pokušenia: kvôli svetu, z falošného studu, alebo
z potupného strachu pred ľuďmi, z vypočítavej opatr -
nosti alebo z dôvodov zaprieť Boha, Krista, Jeho
evanjelium,  prosím Vás, nezabudnite na tri veci: pre-
dovšetkým na nevďačnosť sveta, ktorý nevďakom
platí i svojim najvernejším prisluhovačom a aj pre
tých, čo sa jemu k vôli stali zradcami ako Judáš, má
nakoniec len bezcitný výsmech: „Čo mňa do toho?
To je tvojou vecou!“ Potom pomyslite na výčitky,
úzkosti, svedomia, ktoré už nejednému vytlačili slzy
z očú a nejdeného vohnali do zúfania, pomyslite na
učeníka Petra, a na Judáša! Ale nadovšetko: Nech
Vám na mysli tanú slová Spasiteľa, ktorý povedal nie-
len to: „Lebo kto by sa hanbil za mňa a za moje slová
v tomto hriešnom a cudzoložnom pokolení, za toho sa
i Syn človeka bude hanbiť, keď príde v sláve svojho Otca,“
ale povedal aj toto: „Preto, že si vlažný, ani horúci ani
studený, vypľujem ťa z úst.“ A vtedy, ak len máličko mi-
lujete samých seba a ak si milujete dušu, ak myslíte
na budúcnosť a pamätáte na večnosť, iste osvedčíte
a neprestanete osvedčovať s apoštolom: My sa ne-
hanbíme za evanjelium Kristovo, lebo Ježiš Kristus
je aj nám múdrosťou od Boha a spravodlivosťou
a posvätením i vykúpením!

Amen

Túto kázeň povedal biskup VD SECAV dr. Vladimír

Pavel Čobrda 20. júla 1952 v ev. kostole v Liptovskom

sv. Mikuláši v VI. nedeľu po sv. Trojici. V tejto kázni

sa odvážne ohradil proti prejavu vtedajšieho minis -

tra kultúry Václava Kopeckého, ktorý niekoľko týžd-

ňov predtým, pri zakladaní Čsl. spoločnosti pre šíre-

nie politických a vedeckých poznatkov, vulgárnym

spôsobom napadol cirkvi, vieru v Boha a veriacich.

Podľa mojich vedomostí to urobil ako jediný vysoký

predstaviteľ cirkví vo vtedajšom Československu.

Biskup V. P. Čobrda žiadal, aby redakcia Cirkev-

ných listov túto jeho kázeň uverejnila. Keďže však

v tej dobe už mali redakciu v rukách tzv. „vlasteneckí

farári“, ktorí spolupracovali s komunistickým reži-

mom, nielen že mu odmietli ju uverejniť, ale o pár

 mesiacov rozpútali proti nemu štvavú a špinavú kam-

paň, ktorá def initívne rozdelila evanjelické ducho-

venstvo  na tzv. reakčných a vlasteneckých farárov

a spôsobila, že 1. 11. 1953, teda pred šesťdesiatimi rok-

mi, bol biskup V. P. Čobrda donútený pod hrozbou

spustenia veľkého „monsterprocesu“ s „reakčnými“

duchovnými odstúpiť zo svojej biskupskej funkcie.

Urobil tak ako posledný dovtedy nezávislý a slobod-

ný vysoký predstaviteľ kresťanských cirkví v komu-

nistickom Československu. Statočne a húževnato do-

kázal vzdorovať komunistickému režimu päť rokov.

Túto kázeň, ktorá v päťdesiatych rokoch kolovala

v evanjelickej cirkvi ako samizdat, som našiel v ma -

teriáloch ŠtB, ktorá v roku 1962 napokon spustila

proces proti tzv. „reakčným“ duchovným. Režim

nedoká zal odpustiť biskupovi V. P. Čobrdovi, a tým

duchovným, pre ktorých bol naďalej vodcom a bis -

kupom, ich vnútornú slobodu a neochvejnú túžbu

niesť evanjelium Kristovo svojim veriacim, najmä mlá-

deži.

Začítajte sa do kázne, ktorá je dnes možno ešte ak-

tuálnejšia ako v dobe, keď ju biskup dr. V. P. Čobrda

napísal.
MICHAL ZAJDEN
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Moja úvaha o Proglase ako „prorockej básni“ vychá -
dza zo skúseností na jej preklade zo staroslovienči-
ny do španielčiny, ktorý som uskutočnila v spolu-
práci so španielskym slavistom Salustiom Alvaradom
a ktorá je pripravená na knižné vydanie spolu s ďal-
šími literárnymi pamiatkami veľkomoravskej a sta-
robulharskej proveniencie. Preklad si vyžadoval ob-
jektívne štúdium textu a názorov odborníkov, ktorí
nás časovo v našom úsilí predchádzali, avšak neus-
tále opakované čítanie Proglasu navodili v našom pra-
covnom úsilí špecifickú atmosféru, ktorá nám dá-
vala pocítiť blízkosť odkazu sv. Cyrila, akoby šlo
o istú odmenu pre nás ako príjemcov snažiacich sa
po vyše tisícročí pochopiť a dešifrovať hlboký vý-
znam jeho slov. V určitých momentoch nás naša sna-
ha priviedla k typu poznania, ktoré nemožno hodno -
tiť ako objektívne či vedecké, ale skôr ako intuitívne.
Táto úvaha je výsledkom týchto dvoch ciest pozna-
nia: vedeckého, založeného na objektívnej analýze
textu a na znalosti výsledkov bádania slavistov, kto-
rí sa touto problematikou zaoberali pred nami, a in-
tuitívneho, ktoré je výsledkom špecifického stavu
mysle zahĺbenej do predmetu svojho záujmu.

V tomto príspevku by som rada zhrnula základ-
né výsledky takéhoto náhľadu na báseň Proglas, pri-
čom rozviniem tie myšlienky, ktoré boli intuitívne
natoľko, že sme ich do španielskej štúdie nezaradi-
li, avšak ktoré boli námetom našich každodenných
rozhovorov v priebehu prípravy knižnej publikácie
v lete roku 2013. Napokon, netreba sa obracať
chrbtom k takémuto druhu poznávania, kedykoľvek
sme sa vracali k veršom Proglasu, aj rozumové chá-
panie nám potvrdzovalo, že to, čo sme tušili, sa dá
dokázať aj objektívnou textovou analýzou. Tieto myš -
lienky som ústne prezentovala pred publikom ako
príspevok na konferencii Medzinárodný deň slovenského
jazyka a kultúry na Univerzite Complutense v Mad -
ride dňa 16. októbra 2013 a prvýkrát ich písomne
uverejňujem na tomto mieste. Zároveň som v spolu -
práci so Salustiom Alvaradom pripravila aj ďalšiu
podrobnú štúdiu o tejto problematike, v ktorom ve-
deckými argumentmi zdôvodňujeme naše hypotézy.

Ide predovšetkým o hypotézu ohľadom významu
slova „proglasъ“ a od toho sa odvíjajúcej „názoro-
boreckej“ interpretácie prvého verša básne, aj celého
textu tejto literárnej pamiatky.

ČO JE TO PROGLAS?
„Proglasъ“ je z lingvistického hľadiska málo frek-

ventované, len raz použité slovo, čo sa v odbornej ter-
minológii označuje ako „hapax“. Toto slovo bolo vy-
tvorené účelovo pri príležitosti uvedenia Svätého
Evanjelia do jazyka Slovanov, teda tiež ho možno po-
važovať za istý druh neologizmu v staroslovienskom
jazyku. Zároveň je to slovo polysématické, teda viac-
významové, takže aj celú báseň Proglas treba chápať
ako viacvýznamovú.

Na vysvetlenie významu slova proglasъ sa ponúka-
jú viaceré možnosti, ktoré nachádzajú svoj odraz
v rozličných prekladateľských riešeniach do moder-
ných jazykov. Uvediem niekoľko príkladov prekla-
dov do slovenčiny. Kým E. Pauliny a V. Turčány
uprednostňujú preklad staroslovienskeho slova
„proglasъ“ ako „predslov“, čím kladú do popredia
žánrovú funkčnosť básne ako „textu, ktorý uvádza
iný text“, na jej kvalitu „hlasovosti“, „zvukovosti“
a „piesňovosti“ kladú dôraz J. Mišianik (predspev),
Ľ. Feldek (spev pred, predspev) a J. Zambor (pred-
hlas). Prof. Ján Stanislav chápe Proglas ako prívet, či-
že príhovor (Toto je prívet k svätému evanjeliu), čím sa
najviac približuje aj nášmu prekladateľskému rieše-
niu aj porozumeniu významu básne.

Vráťme sa však k nášmu chápaniu významu slova
„proglasъ“.

V prvom rade je zjavné, že ide o zložené slovo, kto-
rého časťami sú predpona pro- a slovný základ -glasъ.
Tiež ide o deverbatívum, čiže o podstatné meno od-
vodené od slovesa „proglasiti“ – „hlásiť, ohlasovať, de-
klarovať, predpovedať.“ Staroslovienska predpona
pro- je homofonická s gréckou predponu προ- a ozna -
čuje význam „pred-, napred, predný“. Zhoda gréckej
a slovanskej predpony pro- nie je náhodná, keďže obe
pochádzajú z indoeurópskeho prajazyka.

Keďže Konštantín Filozof pri vytváraní nových
slov siahal do svojho najbližšieho jazyka, a okrem
toho aj do najvýznamnejšieho jazyka svojho kultúr-
neho kontextu – gréčtiny, možno predpokladať, že
aj slovo „proglasъ“ vytvoril kalkom z gréčtiny:

glasъ= φωνή = hlas, zvuk
proglasiti= προαναφωνεῖν = kričať, hlásiť
προαναφώνησις= hlásenie, vyhlásenie, ohlásenie,
príhovor, prívet, prológ, verejný prejav, predpoveď
= proglasъ
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PROGLAS: JEHO ODKAZ 
A PROROCKÝ VÝZNAM
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Slovo προαναφώνησις je čiastočne synonymom
slova πρόλογος, ale má širšie sémantické pole, pre-
tože znamená nielen „predslov“, ale aj „vyhlásenie,
prívet, predzvesť“, dokonca „predpoveď“. Z tohto
dôvodu sme sa v našom preklade do španielčiny ne-
rozhodli pre riešenie, ktoré sa nám ponúkalo ako
prvé, Prólogo al Santo Evangelio, dosl. Predslov Sväté-
mu Evanjeliu, ale Proanafónesis de Santo Evangelio, pri-
čom slovo „proanafónesis“ sme vytvorili hispani -
záciou starogréckeho slova προαναφώνησις.

Sme presvedčení, že Konštantín Filozof slovo
„proglasъ“ vytvoril-použil úmyselne, s ohľadom na
všetky vyššie uvedené významy, nielen azda na ten
najzákladnejší z nich, ktorým je jeho funkcia „pred-
slovu“, pretože v takom prípade mohol poľahky
kalkom z gréckeho πρόλογος vytvoriť a použiť slovo
„proslovije“ alebo „predislovije“.

Ale pýtam sa, či je možné, aby si učený filozof, opatr-
ný teológ a hlboko veriaci muž dovolil písať predslov
k Svätému písmu, teda „vlastné slovo pred slovo Bo-
žie“. Neobával sa, že by sa to považovalo za krok prí-
liš sebavedomý, a práve preto by si „nevyslúžil meno
heretika“, tak ako sa obával už pri prijatí poverenia byť
učiteľom veľkomoravských Slovienov, ako sa môže-
me dočítať v 14. kapitole Života Konštantínovho?

Naopak, Konštantín vytvoril výraz celkom nový,
pri ktorom dáva do popredia „zvukovosť“ pred vý-
znamom zdôrazňujúcim funkciu „uvádzacieho slo-
va“. Dôrazom na zvukovosť (hlasovosť) chcel záro-
veň zdôrazniť „ohlasujúcu funkciu“ svojho textu.

Napokon, výraz „proglas“ sa vo význame „výzva,
oznámenie, vyhlásenie, proklamácia“ zachovalo aj
v niektorých moderných slovanských jazykoch, na-
príklad v srbčine a chorvátčine (проглас/proglas),
rovnako ako aj sloveso прогласити/proglasiti vo vý-
zname „oznámiť, vyhlásiť, deklarovať“.

Kam mierim týmito úvahami?
Z predchádzajúceho vyplýva, že Proglas je nielen

Predspevom/Predslovom k Evanjeliu, ale aj Ohlásením
Svätého Evanjelia, Príhovorom pred Svätým Evanjeliom,
Vyhlásením Svätého Evanjelia, Deklaráciou Svätého Evan-
jelia, alebo azda Proroctvom Svätého Evanjelia.

Prečo bolo potrebné „deklarovať“, „ohlasovať“
Sväté Evanjelium? Nepochybne preto, lebo sa obja-
vilo v novom jazyku, v jazyku Slovanov, a bolo sláv-
nostným uvítaním Evanjelia v tomto jazyku pred
sluchom tých, ktorým bolo určené a poslané ako
dar,... ako Dar. Autor – ohlasovateľ či zvestovateľ  –
sa prihovára Slovienom ako bratom, ako národu,
ktorý práve dostal dar písma, dar Božieho slova.

Togo že radi slyšite, Slověne, si: Preto čujte toto, Slovieni:
Darъ bo jestъ otъ Boga sъ danъ, Dar tento je od Boha daný
darъ božii jestъ desnyję čęsti, Dar Boží z pravej časti je,
darъ dušamъ, nikoliže tъlěję, Dar dušiam, nikdy nehynúci,
dušamъtěmъ, jęže i priimotъ. dušiam tým, ktoré ho i prijmú.

A týmto sa dostávam k vysvetleniu môjho a náš -
ho pochopenia básne. Domnievame sa, že Proglas je
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JÁN ZAMBOR

CYRIL A METOD

Zanikli ríše
a jery,
no ruka stále píše
slovanské slová viery.

Reč našich predkov
spravili splavnou riekou
a Slovorečou

a zaštítili ju bez hradby mečov.

Išlo im o to, aby zveročlovek
bol ako na počiatku prvý človek.

A nezľakli sa priekov.

Ich projekt sa stal návodom
aj iným národom.

Preto sú svätí –
na veky vekov.

August 2013

Proglas. Prvá známa báseň v staroslovienčine, predspev (pro-
glas) k staroslovienskému prekladu evanjelia, ktorú s veľkou
pravdepodobnosťou zložil sv. Konštantín-Cyril. Odpis sa na -
chádza v srbskom rukopise zo 14. storočia. Archív SNM – HM
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slávnostnou rečou, ktorú predniesol Konštantín Fi-
lozof pravdepodobne na dvore kniežaťa Rastislava
pri príležitosti príchodu na Veľkú Moravu a začiat-
ku misie medzi veľkomoravskými Slovienmi. Vysve-
tľuje v nej zmysel kultúrnej a kristianizačnej osvety,
ktorá sa prekladom evanjelií do jazyka im zrozumi-
teľného práve začínala. Dokazuje to aj štylistický
a obsahový rozbor básne.

PROGLAS: 
OBRANA A SKRYTÁ POLEMIKA
V prvom rade Proglas obsahuje štylistické znaky

rečníckeho prejavu: oslovenia poslucháčov, apelácia
na sluch, prevažujúce slovesá hovorenia a počúva-
nia, anaforické opakovanie – a to nielen vo funkcii
básnického prostriedku, ale aj ako mnemotechnic-
ká pomôcka pri prednášaní –, ďalej uvádzanie ilus -
tratívnych príkladov, odvolávanie sa na všeobecne
známe autority, čiže biblické citácie. Rečník sa myš -
lienky usiluje prezentovať tak, aby zapôsobili na po-
slucháča. Konštantín Filozof mal bohaté skúsenos-
ti s rečníckymi výstupmi, mal predsa za sebou
niekoľko významných slovných súbojov s ideolo-
gickými nepriateľmi Byzantskej ríše. Viedol pole-
mické reči s obrazoborcami, s Agarénmi, nazývaný-
mi aj Saracéni, so Židmi, presviedčal na kresťanskú
vieru pohanský fulský národ, chronologicky ne-
skorší je jeho polemicko-obranný prejav s trojjazyč-
níkmi v Benátkach. Čiastočné prepisy všetkých tých -
to polemických prejavov Konštantína Filozofa sú
zaznamenané v Živote Konštantínovom. V týchto prípa -
doch svoje reči Konštantín staval tak, aby vyvrátil
 argumenty svojich protivníkov, pričom svoje myš -
lienky vždy podkladal citátmi, príkladmi a podo-
benstvami z Biblie. Všetky tieto prejavy obsahujú tiež
komponent obhajobnej reči, či už šlo o obhajobu
svätých obrazov, teologickej pravdy o trojjedinosti
Svätej Trojice, pravosti kresťanskej viery, či priamo
obhajobu Písma a liturgie v slovanskom jazyku (po-
lemika s trojjazyčníkmi). V prípade príhovoru Slo-
vienom po príchode na Veľkú Moravu síce Kon-
štantín nemusel polemizovať s nepriateľom, ale do
istej miery musel presviedčať Slovienov o tom, aby
prijali Slovo a Písmo v jazyku im zrozumiteľnom,
aby prijali novú abecedu a knižnú kultúru, pretože
si nepochybne bol vedomý, že nie všetci prítomní bo-
li naklonení politickej orientácii kniežaťa Rastisla-
va. Napokon, Rastislavov osud je dostatočným sve-
dectvom toho, že bol obklopený aj neprajníkmi,
skrytými a neskôr navonok sa otvorene prejavujúci-
mi nepriateľmi. Nie je preto prekvapujúce, že autor
Proglasu používa prostriedky argumentačnej reči
s cieľom presvedčiť, prikloniť na svoju stranu po-
slucháča, vyvrátiť pochybnosti prítomných zmýšľa-
júcich inak, čiže aj skryto s nimi polemizovať. V tom-
to rečníckom prejave použil aj osvedčený postup
podložiť svoje názory biblickými citátmi a vysvetliť
svoje abstraktné myšlienky všeobecne zrozumiteľ-
nými príkladmi, či už prirovnaniami alebo príklad-

mi z oblasti základných zmyslových vnemov a poľ-
nohospodárskej práce.

PROGLAS: VYSVETLENIE 
BYZANTSKEJ MISIE NA VEĽKEJ MORAVE
Nech už text básne čítame akokoľvek a pripisuje-

me mu rozličné funkcie, je zjavné, že okrem oslavy
Písma autor (rečník) vysvetľuje aj úlohu misie pri-
chádzajúcej z Byzancie a snaží sa presvedčiť poslu-
cháčov, že jej plody prinesú úžitok predovšetkým im.
Konštantín Filozof prejavuje pritom veľkú dávku
opatrnosti, pretože prezentuje svoj program tak, aby
zdôraznil, že nie je samozvancom ani svojím prí-
chodom ani programom svojej misie. Jej náplň pre-
to priamo odôvodňuje požiadavkami a očakávania-
mi, ktoré do tohto „projektu“ vložili knieža Rastislav
aj cisár Michal III. Na dôkaz toho v Proglase nachá-
dzame priame odkazy na požiadavky a očakávania
kniežaťa Rastislava, tak ako ich vyjadril v písomnom
posolstve cisárovi Michalovi III., aj odkazy na žela-
nia a povzbudzujúce slová Michala III. vyjadrené
v liste Rastislavovi. Oba listy poznáme vďaka prepi-
som autorov Života Konštantínovho a Života Metodov-
ho. Podrobnejšie o tomto rozbore píšeme v už spo-
mínanej rozsiahlej štúdii.

Navyše, autor Proglasu prichádza aj s ďalším po-
solstvom, ktoré nie je vyjadrené tak zreteľne ako
predchádzajúce, ale možno ho čítať medzi riadka-
mi. V nijakom z citovaných listov sa o týchto záleži-
tostiach otvorene nepíše, ale je známe, že prosbu Ras-
tislava podnietili predovšetkým politické okolnosti.
Rastislav cítil hrozbu od susedných národov a ríš
a snažil sa dosiahnuť väčší stupeň suverenity pro-
stredníctvom cirkevnej samostatnosti. O tomto  stave
sa Konštantín nepochybne mohol dozvedieť „ex-
traoficiálne“ od posla, ktorý prišiel do Konštantí-
nopola z Veľkej Moravy a ktorý mu pravdepodobne
nezatajil tieto závažné skutočnosti. Preto Konštan-
tín jemne zakomponoval do Proglasu aj myšlienku
o obrannej moci písmen, knižnej kultúry a vzdela-
nosti. Písmená a písmo, ale aj dobrá znalosť Písma,
zákonov a Zákona, to všetko sú zbrane, ktorým sa
človek bráni proti nepriateľovi. Bez kníh sú duše ľu-
dí a celé národy bezmocné.

Isteže, pasáž, v ktorej sa hovorí o obrannej moci
písmen (príklad nižšie), má nepochybne význam teo-
logický, duchovný: knihy sú nástrojom obrany pro-
ti „nepriateľovi ľudských duší“, čiže proti diablovi,
a teda sú zbraňou proti večnému zatrateniu,
napokon vo verši „glavo tьrošte neprijazni velьmi“ je
tento nepriateľ pomenovaný priamo (neprьjaznь

– diabol). Avšak domnievame sa, že označenie
„protivьnikь“ – „protivník“ a „vragь“ – „nepriateľ“
a zdôraznenie nevyhnutnosti brániť sa proti nim
tvrdou zbraňou možno chápať voľnejšie, v dvoch vý-
znamoch, vo význame teologickom aj vo význame
pozemskom, konkrétne politickom.

Podobný postup použil predsa autor aj pri slo-
vách „dar“ a „Dar“, „slovo“ a „Slovo“, „zákon” a „Zá-
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kon“. Napríklad slovom „dar“ autor nadväzuje na
list, v ktorom cisár Michal III. píše Rastislavovi, že
mu posiela (okrem mnohých vzácnych darov) „dar
najväčší“, teda písmo a všetko to, o čo ho žiadal,
 avšak Konštantín používa slovo Dar v teologickom
význame. Označuje sa nie za posla prinášajúceho
vzácne (ale pominuteľné) dary od cisára, ale priná-
šajúceho Slovienom Dar od Boha – Božie Slovo, Bo-
ží Zákon. Napokon, Konštantín prorockými slova-
mi hovorí, že nestačí dar iba dostať, ale ho aj prijať,
rovnako aj zbraň proti nepriateľovi.

Z uvedeného vyplýva, že Proglas je z hľadiska žán -
ru nielen oslavnou hymnickou básňou či predslovom
alebo predspevom k Svätému Evanjeliu, ale aj reč-
níckym príležitostným prejavom vysvetľujúcim zmy-
sel misie, ktorú prišli byzantskí učenci realizovať na
Veľkú Moravu, a tiež skrytou polemikou s tými, kto-
rí by o význame takéhoto projektu pochybovali ale-
bo nesúhlasili by s ním aj spomedzi veľkomorav-
ských Slovienov. Proglas nie je teda iba „vášnivým
a patetickým chválospevom na slovanský preklad Pís-
ma“ a „zanietenou obhajobou slovanskej knižnej
vzdelanosti všeobecne“, ale aj predstavením progra-
mu byzantskej misie pred veľkomoravskými Slo-
vienmi, „propagáciou“ knižnej kultúry, čiastočne aj
básnickou parafrázou posolstva cisára Michala III.
kniežaťu Rastislavovi. Okrem všetkých týchto vý-
znamov, ktoré, opakujem, sa vzájomne nevylučujú,
ale dopĺňajú, Proglas je tiež upozornením či varova-
ním veľkomoravských Slovanov pred predvídateľ-
nou hrozbou, a tieto varovné slová nadobúdajú pro-
rocký význam.

Ak by Proglas bol naozaj slávnostným príhovo-
rom na dvore kniežaťa Rastislava pri príležitosti prí-
chodu byzantskej misie a začatí jej činnosti, nový
zmysel by nadobúdal aj prvý verš.

Čo je to proglas po druhýkrát
Vzhľadom na základnú „ohlasujúcu funkciu“ bás-

nického textu Konštantína Filozofa, ktorým koru-
noval svoj preklad štvor-evanjelia do jazyka Slo vanov,
sa ponúkajú takého možnosti prekladu úvodného
verša „Proglasь jesmь svętu jevanьgelьju“: 

do španielčiny
Proanafónesis soy del Santo Evangelio
Proclamas oy del Santo Evangelio
Anunciación soy del Santo Evangelio

do slovenčiny
Ohlásením som Svätého Evanjelia
Zvestovaním som Svätého Evanjelia
Prívet som pred Svätým Evanjeliom

Moja úvaha však siaha ďalej. Vychádzam zo slov
obsiahnutých v Proglase. V prvom verši čítame o dáv-
nej predpovedi prorokov, majúc na mysli proroka
Izaiáša, ktorého slová Konštantín Filozof parafrá-
zuje:

Jako proroci prorekli sotь prěžde,
Christь grędetь sьbьratь językь,
Světь bo jestь vьsemu miru semu.

Ako už dávno predpovedali proroci,
Kristus prichádza zhromažďovať národy,
lebo je svetlom celého sveta.

Konštantín sa v určitom zmysle cíti byť pokračo-
vateľom diela prorokov v ich ohlasujúcej a predpo-
vedajúcej funkcii, avšak úcta kresťana a opatrnosť
teológa mu nedovoľovala takto sa označiť. A tu sa
opäť vynára otázka mnohovýznamového slova
„proglasь“. Pri jeho vytvorení Konštantín použil ana-
logický postup ako pri vytvorení slova „prorokь“. Ak
slovo „prorokь“ je životným podstatným menom
mužského rodu, prečo by aj slovo „proglasь“ ne-
mohlo označovať živú bytosť, aktéra deja? Prvý verš
by potom nadobúdal takýto význam:

do španielčiny
Soyel anunciador del Santo Evangelio
Soyel heraldo del Santo Evangelio

do slovenčiny
Som ohlasovateľom Svätého Evanjelia
Som zvestovateľom Svätého Evanjelia

Túto (v prvom momente intuitívnu) hypotézu
možno podložiť aj lingvistickými argumentmi. V sta-
roslovienskom jazyku možno nájsť aj iné príklady
životných substantív vytvorených na tomto prin cípe
(významovo najbližšie z nich je „prorokь“ – προφήτης

= prorok, ale aj „prosokъ“ – πρόσκοπος= skúmateľ),
a nachádzame aj slová so slovotvorným koreňom –
glasь-, ktoré označujú živé bytosti (napr. „gromьglasь“
– βροντόφωνος = hromohlasý, alebo „nevěglasь“
– aπειρος, áγνώµων, ignarus = nevedomý, nevedomec,
neznalý).

Prvý verš a celá báseň by sa tým ukazovala v celkom
novom svetle. Nielenže by jednoznačne hovorila v pros -
pech hypotézy o Proglase ako o úvodnom rečníckom
prejave pri začatí byzantskej misie medzi veľkomo-
ravskými Slovienmi, ale prvý verš by sa dal chápať ako
predstavenie sa rečníka. Je totiž pravdepodobné, že
rečník sa v úvode svojho prejavu predstavil nie svojím
menom, ale funkciou, v akej medzi Slovanov prišiel
a aké posolstvo prináša. Ak by rečník povedal Som Kon-
štantín Filozof a prišiel som k Vám ako učiteľ, pre zhro-
maždený národ by to nebola taká zásadná informá-
cia, ako povedať: Som hlásateľom Svätého Evanjelia, alebo
Prichádzam Vám hlásiť Sväté Evanjelium vo Vašom jazy-
ku. Napokon to bola funkcia, s ktorou sa aj sám Kon-
štantín mohol osobne stotožniť.

PROGLAS: 
PROROCKÉ POSOLSTVO SLOVIENOM
Prorocký význam Proglasu v tomto chápaní vy-

stupuje do popredia jednoznačne.
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Konštantín hneď na začiatku svojej misie hovorí
Slovienom, že priniesol evanjeliá v zrozumiteľnom
jazyku a slovo evanjelií je Dar od Boha. Apeluje na
túto myšlienku v trojstupňovej gradácii. Parafrázu-
je tým vetu z oficiálneho listu Michala III., v ktorom
cisár píše, že (hoci Rastislavovi posiela mnohé vzác-
ne dary) darom najvyšším sú knihy a písmo, ktoré
práve dostali.

Konštantín píše, že bez kníh sú nahé všetky ná-
rody, sú ľahkou korisťou nepriateľa. Isteže, nepria-
teľom ľudských duší je diabol, a na to predovšetkým
myslí Konštantín Filozof. Avšak berúc do úvahy in-
formácie o zložitej politickej situácii Veľkej Moravy
a o tom, akým nátlakom musel tento štát vzdorovať
v zápase s pozemskými nepriateľmi, aj výraz „ne-
priateľ“ možno čítať v dvojakom zmysle: myslí sa
ním nepriateľ ľudských duší – diabol, ale aj nepria-
teľ pozemský, s ktorým mal aj Konštantín od toho
momentu dočinenia a ktorý napokon celkom pod-
lomil jeho fyzické zdravie.

Zároveň apeluje na poslucháčov, aby neváhali pri-
jať tento Dar, pretože nestačí dar iba dostať, ale aj
pochopiť jeho zmysel a využiť ho v prospech vlast-
ného rastu a posilnenia. Konštantín Filozof nástojí
na spätnej reakcii od Slovanov, vyzýva ich, aby Dar
prijali, najskôr jeho duchovnú zložku, a napokon aj
v jasne pomenovanej defenzívnej funkcii, v časti pre-
javu, ktorý nadobúda agitačný tón:

Nazibo vьsi bes knigь języci
brati sę ne mogošte bez orožija
sь protivьnikomь dušь našichь
gotovi moky věčьnyję vь plěnь.
Iže bo vraga, języci, ne ljubite,
bratiže sę sь nimьmyslęšte dzělo,
otьvrьzěte priležьno umu dvьri,
orožije priimъьše tvrьdo nyně,
ježe kujotь kъnigy Gospodьnje,
glavo tьrošte neprijazni velьmi.
Bukьvisiję, iže bo priimetь,
modrostь tomu Christosь glagoljet
i dušę vašę bukъvami krěpitь,
apostolyže sь proroky vьsěmi.
Iže bo sichь slovesa glagoljošte
podobьni bodotь vraga ubiti
pobědo prinosęšte kь Bogu dobro…

Lebo sú nahé bez kníh všetky národy,
nemôžu bojovať bez zbrane
s protivníkom našich duší –
určení sú za korisť večných múk.
Národy, ktoré nemilujete nepriateľa
a ste odhodlaní zápoliť s ním tuho,
otvorte pozorne dvere rozumu,
keď ste prijali teraz zbraň tvrdú,
ktorú kujú knihy Hospodinove,
hlavu diabla mocne drviace.
Lebo kto prijme tieto písmená
tomu Kristus múdrosť vyjaví

a duše vaše písmom posilní
so všetkými apoštolmi a prorokmi.
Pretože hovoriac ich slovami,
budú pripravení poraziť nepriateľa
a dobré víťazstvo Bohu prinesú…

Nevážiť si dar, neprijať dar, to je postoj, ktorým
obdarovaný prejavuje nielen pohrdnutie, ale najmä
to, že nevedel oceniť jeho hodnotu. Neprijať a neve-
dieť oceniť vzácny dar možno dokonca považovať za
priestupok. Z dejín Veľkej Moravy vieme, ako sa Slo-
vania zachovali k daru, ktorý dostali. A vieme cel-
kom presne zo životopisov sv. Klimenta Ochridské-
ho a sv. Nauma, ako vlastnoručne zničili svoju
knižnú kultúru a zostali bez zbrane voči nepriate-
ľovi. Vieme tiež, ktorý veľký vládca sa o to pričinil,
rovnako ako sa pričinil o oslepenie a uväznenie Ras-
tislava, aj o postupné martyrizovanie arcibiskupa
Metoda. Veľkomoravská knižná kultúra bola vlast-
ným pričinením Slovienov zničená a o krátky čas Veľ-
ká Morava ako štátny útvar zanikla. Potomkovia veľ-
komoravských Slovienov niekedy pomenúvajú ďalšiu
etapu svojich dejín ako „tisíc rokov poroby“. Avšak
ponúka sa zamyslenie: ak na ich územie vtrhli
 kočovné kmene Maďarov, ako je možné, že sa ne-
adaptovali v kultúrne vyspelejšom prostredí? Ako je
možné, že v priebehu niekoľkých generácií sa Pro-
tobulhari poslovančili a Maďari nie, ani kultúrne ani
jazykovo; ak si odmyslíme prípady prebratých slov
z rozličných oblastí života, napríklad „király – kráľ“,
„udvar – dvor“, „szomszéd – sused“, „szolga – sluha“,
„galamb – holub“, „szalma – slama“?

Odpoveď spočíva v tom, že Slovania sami „pre-
ventívne“ zničili vrcholné výdobytky svojej (duchov -
nej, knižnej) kultúry, takže kmene Maďarov jedno-
ducho nemali na čo nadviazať, dokonca aj keby si to
veľmi želali. Skutočne sa potvrdili slová, že bez kniž-
nej kultúry sa národ prejavil ako nahý a bezbranný
pred nepriateľom.

A národy bez kníh? Podľa Konštantína, niet dosť
podobenstiev, ktoré by dokázali opísať ich bezmoc-
nosť.

ALVARADO, Salustio; BOJNIČANOVÁ, Renáta: 
En los orígenes de la literatura de los eslavos I. 

Textos apologéticos de la vida y la obra de San Cirilo
y San Metodio. V tlači. Madrid. 2013.

ALVARADO, Salustio; BOJNIČANOVÁ, Renáta: 
Hagiografías eslavas I. Las Vidas de los Santos Cirilo

y Metodio. V tlači. Madrid. 2013.
BOJNIČANOVÁ, Renáta; ALVARADO, Salustio: 
Prvý verš Proglasu: kľúč k pochopeniu posolstva

Konštantína Filozofa veľkomoravským Slovienom. 
V tlači. 

Úryvky z Proglasu preložila RENÁTA BOJNIČANOVÁ
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Akiko Mayumi sa narodila r. 1934 v meste Iwaki
pri Fukušime v severnom Japonsku, kde žije aj dnes.
Patrí medzi popredné autorky básní senryu, ktoré
sú po formálnej stránke podobné haiku, na rozdiel
od nich však nezaostrujú pozornosť na prírodné ja-
vy, ale predovšetkým na každodennú ľudskú skúse-
nosť. Píše tiež eseje, cestopisy a literárno-kritické
články. Je pravidelnou prispievateľkou do viacerých
periodík, o. i. do literárneho časopisu Bangasa (pô-
vodne názov jednoduchého dáždnika z bambusu
a papiera), ktorý čítajú po celom Japonsku. Je šéfre-
daktorkou regionálnej odnože tohto časopisu, Iwa-
ki Bangasa. Jej knižka Joru no nidži (Dúha v noci) zís -
kala r. 1983 hlavnú cenu v súťaži o najlepšiu zbierku
v žánri senryu. Verejne ocenená bola aj jej cestopis-
ná esej Čotto Norway no mori made (Malý výlet do nór-
skeho lesa) z r. 1992.

Vo svojej poézii sa Akiko Mayumi dáva inšpirovať
širokým spektrom tém. V jej senryu nachádzame
ohlasy malých i veľkých udalostí každodenného ži-
vota, rodinných vzťahov, rozličných podôb lásky, ja-
ponskej i európskej kultúry a histórie, ako aj aforis-
tické pohrávanie sa so všeobecnejšími filozofickými
otázkami. Viaceré básne prezrádzajú inšpirácie au-
torkinými cestami, predovšetkým po mnohých eu-
rópskych krajinách. Typickou ukážkou jej tvorivých
postupov je napríklad senryu, v ktorom autorka vy-
hlasuje, že „nemieni byť matkou Johanky z Arcu“.
Táto báseň vznikla koncom 80-tych rokov minulého
storočia, keď poetkina dcéra Mika za dosť drama-
tických okolností pracovala ako novinárka v Stred-
nej Amerike. Poetkina osobná skúsenosť tu sply nula
s asociáciou na významnú ženskú postavu európ-
skych dejín.

Pri príležitosti uverejnenia výberu z jej senryu
v Tvorbe mi pani Akiko Mayumi dovolila, aby som
jej položil niekoľko otázok.

IVAN ČIČMANEC: U nás na Slovensku je pomerne
dobre známe japonské haiku, kým o senryu, jeho mlad-
šom bratovi (a či sestre?) sa tu veľa nevie. Ako by ste
charakterizovali hlavné rozdiely medzi týmito dvoma
japonskými básnickými formami?

AKIKO MAYUMI: Haiku a senryu sa vyvíjali v roz-
ličných historických obdobiach a v rozličných pro-

strediach. Prvé senryu začali vznikať uprostred tzv.
obdobia Edo, čiže v 19. storočí, časom sa však cel-
kom vytratili. Až v modernej dobe sa objavili sku-
točne talentovaní autori senryu a zakladali vlastné
básnické združenia po celej krajine. Moderné sen-
ryu má za sebou asi storočnú históriu, je teda mlad-
šie ako haiku, ktoré vzniklo v 17. storočí. Autori hai-
ku tvorili svoje básne na cestách po rozličných
regiónoch, kým autori senryu písali o novinkách
a udalostiach vo svojej bezprostrednej blízkosti. Hlav-
nou témou senryu je človek, tieto básne sú v podsta-
te trojriadkovou drámou s počtom slabík 5-7-5.

I. Č.: Z internetu sa dozvedáme, že medzi autormi sen-
ryu je nápadne veľa žien. Čo si myslíte, prečo je to tak?
Dalo by sa azda povedať, že haiku je primárne „muž-
ský“, kým senryu skôr „ženský“ žáner?
A. M.: Nemyslím. Je však pravdou, že práve ženy

sa viac zdržujú doma a odtiaľ pozorujú spoločnosť.
Ale aj mnohí muži píšu senryu. Ženy sa k nim na-
plno pripojili až po 2. svetovej vojne a sú v povedo-
mí verejnosti už okolo šesťdesiat rokov. Zozačiatku
aj v senryu dominovali  muži. Tí bývali aj vo verej-
nosti najznámejší.

I. Č.: Samozrejme, že vo vašich básňach nachádzame
(aj) ohlasy špecificky ženskej skúsenosti. Alebo azda
presnejšie, spoznávame v nich čosi ako ženskú dimen-
ziu bytia. Nemám však pocit, že píšete niečo, čo by spa-
dalo pod klišé „ženská literatúra“. Naopak, váš pohľad
mieri do jadra všeobecne ľudskej skutočnosti, v ktorej sa
muž spoznáva rovnako prirodzene ako žena. Ide tu
z vašej strany o uvedomený postoj? Alebo píšete skôr spon-
tánne a intuitívne, bez ohľadu na očakávania čitateľa?
A. M.: Ja píšem básne čisto intuitívne.

I. Č.: Ako autorka patríte jednoznačne do japonských
tradícií, vo vašich básňach sa však vyskytujú aj odkazy
na európsku kultúru a históriu. Tu v Európe máme čas-
to dojem, že moderná japonská kultúra je zaujímavou
a plodnou syntézou japonských tradícií a európskych
impulzov. Súhlasíte? Je aj vaša poézia ukážkou takejto
syntézy?
A. M.: Nemyslím, že by moja literárna tvorba bo-

la v zásadnej miere ovplyvnená západnou kultúrou.
Dá sa však povedať, že cesty po európskych krajinách

ROZHOVOR
S JAPONSKOU POETKOU
AKIKO MAYUMI

I va n  Č i č m a n e c
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Zasnežený svet.
Kupujem si nožnice
rezignácie.

Štamperlík na noc –
a som na štvorrozmernej
schôdzke s priateľom.

Najprv zjem teba,
potom zjem seba – a v nič
sa rozplynieme.

Údery bubna
v diaľke volajú toho,
čo vždy zablúdi.

Spoznali sme sa.
Presýpacie hodiny
už neprevrátiš.

Deti sú vetvy,
z ktorých vyrástli stromy.
Prišiel mi e-mail...

Hladkám kvety aj
tŕne zimných ruží – a
rozumieme si.

a dotyky s ich kultúrami boli pre mňa inšpiráciou.
Poznám tiež pomerne dosť autorov a diel európskej
literatúry.

I. Č.: Európan sa pomerne ľahko stotožní so skepticiz-
mom, humorom a iróniou, vrátane sebairónie, ktoré
charakterizujú mnohé vaše básne. Alebo aj tu ide o vý-
raz japonskej mentality? A či je to najskôr výrazom váš-
ho osobného založenia?
A. M.: Senryu potrebuje satiru a humor, keďže zo-

brazuje to, čo sa deje v človeku (japonské slovo ugači
znamená opísať chúlostivé stránky ľudského živo-
ta). Senryu má vystihnúť podstatu ľudských vecí na
malom priestore. A navyše musí mať v sebe humor.

I. Č.: Bývate v tesnej blízkosti Fukušimy. Ako ovplyv-
nilo zemetrasenie a havária atómovej elektrárne r. 2011
váš život a vaše životné postoje? Zanechali tieto katas-
trofy stopy aj vo vašej literárnej tvorbe?
A. M.: Ovplyvnilo ma to v pomerne veľkej miere.

Ja som zažila aj vojnu, no vtedy som bola ešte dieťa.
Budúcnosť vyzerala nádejne, keďže Japonsko bolo
v očakávaní pozitívneho hospodárskeho vývoja. Po
týchto posledných katastrofách je najdôležitejšie vy-
rovnávať sa s problémami a usilovať sa nejako pre-
žiť. Súvisí to aj s mojím vekom. Ja už nedokážem
urobiť ten potrebný myšlienkový skok a preniesť sa
do čisto básnickej roviny. Zmenil sa aj môj postoj
k životu. Mám pocit, že každodenná skutočnosť je
krehká a že život je vzácny. Fukušimská katastrofa
zanechala stopy aj v mojej poézii. Básne, ktoré som
odvtedy uverejňovala v rozličných časopisoch, sa veľ-
mi líšia od mojej predchádzajúcej tvorby. Predtým
boli moje básne romantické a plné života, po zeme-
trasení sa to však zmenilo. Žijem takpovediac zo dňa
na deň a píšem básne o tomto živote, vychádzajúc
z myšlienok, ktoré tieto udalosti vyvolali. Píšem te-
raz najmenej tridsať básní mesačne pre päť – šesť
 časopisov, ktoré vydávajú literárne organizácie v roz-
ličných oblastiach Japonska. Mám v úmysle zhro-
maždiť  básne, čo som napísala od r. 2008 a zosta-
viť z nich novú zbierku. Zmenil sa aj spôsob, akým
sa učím a získavam nové vedomosti. Viac ma začali
zaujímať knihy s inou tematikou ako literatúra.
V čoraz väčšej miere zaostrujem pozornosť na sku-
točný, každodenný život.

I. Č.: Ako by ste charakterizovali pozíciu literatúry
a spisovateľa v dnešnom Japonsku? Dostáva sa im tej
pozornosti a ocenenia, aké si zaslúžia?
A. M.: Knihy tu číta čoraz menej ľudí. Na druhej

strane sú však rozličné literárne ceny stále populár-
ne a objavuje sa viac debutantov ako v minulosti. Ke-
dysi sme mali ozajstné stálice medzi spisovateľmi,
kým dnes nevidno autorov s naozaj výrazným ta-
lentom. Dnes, zdá sa, dominujú spisovatelia ľahších
žánrov. Veľkí spisovatelia sa hádam už ani nerodia...?

Preloži l i  MIKA MAYUMI a IVAN ČIČMANEC

AKIKO 
MAYUMI

Výber  
zo senr yu
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Musím sa vzchopiť:
vravia, že Jane Fonda sa
ide vydávať!

Keď som Dracula,
pijem tritisíc druhov
krvi každý deň.

Počuj, dievčatko,
ja nemienim byť matkou
Johanky z Arcu!

Bežím na schôdzku
s tebou. Z mojich prstov sú
zrazu hrebene.

Zimné motýle
nás skrze neprítomnosť
budia k životu.

Nasadzujem si
okuliare nebohej
matky... V izbe smrť.

Vojaci v cudzej
krajine... V ich snoch kvitnú
už aj lotosy.

Ísť do kláštora,
či radšej zapredať sa
zlému duchovi.

Nie, nepreklenieš
most z ruky na ruku hrou
na prekladačku.

Ponorím hlavu
do milencovej hrude.
Z prsta je pištoľ.

Aj potratené
deti sa rady hrajú
na kolo mlynské.

Keď si opášem
zásteru, hneď zabudnem
aj na horúčku.

Princíp umenia:
dve trstiny zahoria
ohnivou túžbou.

A do kuchyne
si dám maličký stolík.
Môj úrodný lán.

Zapadajúce
slnko mi nazerá do
domácich úloh.

V jazykovej  spolupr ác i  s  MIKOU MAYUMI
pr ebásni l IVAN ČIČMANEC
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„Ešte sa na to usilujem
popamäti zabudnúť...“
JÁN LITVÁK

Dnes bol orechový deň. Padali a padali; padali aj
zo stromov, ktoré tohto roku vôbec nezarodili. Je to
celkom iný vietor ako ten, čo strháva domom stre-
chy a klobúky z hláv, je celkom iný ako ten, ktorý
rozdúchava a rozhojňuje letné požiare vo vysmäd-
nutých lesoch. Orechy vedia o tomto vetre svoje
– okradne ich nielen o všetky plody, ale aj o posled-
ný suchý list. Nahé stoja konča záhrad, vietor im
 výska v lysinách.

Chcel by som vedieť všetko o múdrosti orechových
stromov. A počúvať ich s pasiou až do úplného
ohluchnutia. Napríklad ten, ktorý stojí v rohu ha-
tanskej záhrady, v mieste, kde sa stretávajú a zrážajú
cesty z Bratislavy, Senice, Piešťan i z Trnavy – ten by
som počúval najradšej. Má dobrý rozhľad do všetkých
strán, má dobrých šesťdesiat – sedemdesiat rokov,
v lete má jasný voňavý tieň, ktorý odháňa dotieravý
bodavý hmyz. Čo všetko videl tento orech, ktorého
jadro, malý drevnatý mozog, práve držím na dlani?
Čo všetko by mi vedel pošepkať vonný dym stúpajú-
ci k oblohe, keď na konci októbra pálime jeho su-
chú celoročnú korešpondenciu vyhrabanú z trávy?

Hovorí sa, veľa, často, a celkom právom, o múd -
rosti starších ľudí. Všetko, čo prežili, čo prehrýzli
a uložili si do pamäti, tvorí ich jadro i škrupinu, kto-
rá by pre nás mohla slúžiť ako mapa. Orechy, vrás -
kavé ruky stareniek ležiace v tráve – pamäť je všetko,
čo majú, čo im zostalo. Nie je to však vôbec málo.
Každý deň, ktorý sa prehnal okolo nich majú ulože-
ný v miazge – starenky aj ich orechy, čo už pozha-
dzovali lístie – každý Boží deň majú vpísaný vo vrás -
kach kôry i v šedinách svojich krehkých korún. Staré
stromy vo vetre vŕzgajú – vo vŕzganí možno zachytiť
a rozoznať jednotlivé slová.

Pamäť je biliónová minca – nerozmenia vám ju len
tak v hocakej trafike, no možnosť podržať ju chví-
ľočku na otvorenej dlani nedokáže zaplatiť nikto; aj
tie najväčšie z dravých bankárskych rýb sú pri nej len
nepatrným akváriovým planktónom. Lenže – min-
ca má jednu takú vlastnosť, že sa hocikedy obráti,
stačí deň a bez toho, že by sme čokoľvek spozorova-
li, prekrúti sa z líca na rub. Starý strom začne vysy-

chať – najskôr spráchnivie jeden konár, hneď po ňom
druhý, príde jeseň, keď v tráve pod korunou nenáj-
deme jediný zrelý orech a na ďalšiu jar nezbadáme
už ani lístie na korune. Keď človek vidí takýto suchý
strom, nevdojak mu na um príde slovo oheň, a hoci
orech napokon zotnú iní, predsa sa cíti tak trochu
vinný. Za to jedno slovo. A za myšlienky. Prispel k je-
ho skaze. To je, akoby ho sám zničil. A kým sa takto
po večeroch trápi a týra, všetky stromy, o ktorých si
to pomyslel už dávno pukocú a horia jasným pla-
meňom v celkom iných krboch, naštiepané na úhľad-
né polienka.

Zabúdanie. Ešte včera ráno človek vedel úplne
presne, kde to bol ten zámok, v ktorom bola učňov -
ská škola. Navštevoval ju do roku 1951, a dnes večer
už nevie ani to, čo jedol na obed, ba nevie ani len to,
kde sa práve nachádza.

„A ty si kto?“ spýta sa.
„Ja som tvoj syn,“ znie odpoveď, ktorá sa počas

návštevy zopakuje spolu s otázkou aj trikrát.
„A kde som?“
„Doma.“
Najsmutnejšie na tom je, že človek, ktorý vekom

príde o pamäť síce vie, že zabúda, akurát si už nevie
spomenúť na čo. A preto trpí. Týra sa. Za všetky myš -
lienky, ktoré ho opustili. Spolu so spomienkami na
prechod frontu cez rodnú obec odchádzajú do za-
budnutia aj všednosti a každodennosti. Najesť sa.
Užiť lieky. Nakŕmiť psa. Zaplatiť účty. Nájsť zuby,
kľúče, okuliare, modliacu knižku, telefón. Človek
trpí tým viac, čím väčšmi zabúda, trpí tým viac, čím
je pustejší. Hovoríme o starenkách a starčekoch, kto-
rí majú na škrupinách vpísané svoje súkromné deji-
ny križujúce sa s tými veľkými, bez ohľadu na to, či
si ich dnes ešte pamätajú.

Zabúdanie sa však prehlbuje; to, čo lekárska veda
nazýva stareckou demenciou, začína sa prejavovať aj
u oveľa mladších ročníkov, dokonca už na základ-
ných a stredných školách. Prejavuje sa u mladých pla-
ných orechov, ktoré v letku vysialo vtáctvo a o tom,
že by v budúcnosti mali rodiť, netušia ešte zhola nič.
Nemožno sa tomu vlastne ani prizerať bez toho, aby
sa zuby nezaťali do špičky jazyka, aby nám ústa ne-
zaliala železitá pachuť krvi. Nezaštepené orechové
stromy, skaderuka, stadekonár, ich prázdny afekt,
chichot a základné životné úkony scvrknuté do ma-

O  M Ú D RO ST I  
O R E C H OV
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lých škatuliek s nahryznutým jablkom neprinášajú
plodnosť, ale len hojnosť prchavej prízemnej hmly.

„Načo by mi to všetko bolo?“ pýta sa ma mladý
orech, ešte len oriešok, a zvesela ševelí sviežim lístím.
Mlčím. Čo mu aj na to odpovedať? Že keď sa jeho se-
meno nedostane do pôdy, zhynie, skape sám, súci
len pre oheň? Mávne nad tým rukou.

„Nemyslím na to, čo bolo. Prečo aj? Trápi ma len
zima, ktorá mi zabraňuje rásť. Nech je už jar, nech je
už ďalšia a ďalšia jar, nech mi pohne miazgou, nech
konečne povyrastiem a previdím ponad múr.“

Pamäť orechových stromov nejde k duhu kráľom
ani poddaným. Podstatná je iba výhrevnosť ich dre-
va. Lenže stromy si pamätajú. A vedia aj rozprávať.
Keby ich ktosi počúval, keby ktosi začul čo i len jed-
no ich slovo, všetko by mohlo byť inak.

Napríklad: staré orechy pri cestách. Stáli na svo-
jom mieste ešte dávno pred asfaltom – cesta k nim
prilipla a s ňou i olovnaté výpary, s ňou aj neustáva-

júci hluk – no predsa nikam neodišli. Svoje zrelé plo-
dy spúšťajú na vozovku, kde ich rozjazďujú rýchle
autá, nechávajú si konáre zraňovať vysokými ka -
miónmi – koruny zrezané do pravého uhla. Stoja.
Napriek všetkému. Jar. Leto. Jeseň. Stoja, aj keď prí-
de zima a s ňou smútok, tíš. Nikdy sa nesťažujú, že
ich práca je márna, pretože aj zašliapnutý orech ro-
zotrený po asfaltovom koberci ako hrudka masla, je
ich dieťaťom – stromom, ktorý sa už nikdy nestane.

Ja som zatiaľ iba taký slabý strom – len tenučký
prútik. Učím sa. Každý deň. Keď sedím pod starým
hatanským orechom, naučím sa vždy najviac. Po-
zdravím sa. Pozbieram, čo popadalo z jeho presýpa-
cích hodín. A keď sa mi zachce, môžem sa s ním do-
sýta porozprávať.

Takto: „No čo, starý kamarát?“ poviem mu.
A on mlčí.
A to stačí.
To je všetko.

1   PRVÉ ZASTAVENIE

Spev
Simone, staršia sestra, 
Simone, mladšia sestrička!
Hľadím na tvoju tvár
v poslednej jari života,
v mysli sa s tebou vyberám 
na cestu agónie.

Narodila si sa oveľa skôr než ja   
a jedného dňa si odmietla starnúť.
Obdivujem ťa, zo svojho života
si spravila žiarivý let.
Prednosť však dostala smrť.

Čítanie
„Nič z toho, čo existuje, nie je absolútne hodné
lásky, milovať teda treba to,
čo neexistuje.“

2   DRUHÉ ZASTAVENIE

Zbor
Simone, staršia sestra, 
Simone, mladšia sestrička!

Spev
Zvolila si si, že ponesieš svoj kríž.  
Nie, viem, všetko nebola tvoja voľba.
Nezvolila si si, že budeš žena a židovka.
Žena vo svete, kde pre tvoje sestry
je tak málo miesta,
židovka vo svete, kde zúri  
nenávisť k tvojmu plemenu.
Nezvolila si si
ani tú bolesť...

Zbor
Nikdy nehľadať
útechu...

AMIN MAALOUF

Simonine muky
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Spev
Tú bolesť, čo ti zviera hlavu
malej školáčky aj detské ruky.
Tvoje drobné rúčky, pre ktoré si sa
hanbila za svoje telo aj si plakala.   

Zbor
Nikdy nehľadať útechu,
keď ťa niečo bolí... 

3   TRETIE ZASTAVENIE

Spev
Iná ako ty
by sa odvrátila od sveta,
starala by sa iba o vlastné utrpenie.
Ty si sa odvrátila od seba
a zahľadela si sa na svet.   

Čítanie
„Upriamiť pozornosť...“

Spev
Byť čírym pohľadom, akoby tá,
čo hľadí, nebola ničím, akoby sa
chcela rozplynúť v tom, čo pozoruje,
rozplynúť, rozpustiť sa, zaniknúť.
Existovať iba v sústredenom pozorovaní

sveta,
jeho vzdychov, jeho šepotov,
jeho ticha.

Čítanie
„Vedieť načúvať tichu... Upriamiť
pozornosť na mĺkvotu...“ 

4   ŠTVRTÉ ZASTAVENIE

Spev
Sústredená na utrpenie ľudí,
nevnímala si utrpenie blízkych, 
matky a otca, ktorí na tebe viseli očami,
ochotní s tebou ísť ďaleko, Simone,
až na pokraj tvojej odovzdanosti
či nevedomosti. 

Básnik, prozaik a esejista Amin Maalouf (1949)
pochádza z Libanonu, no v roku 1976 sa usadil vo
Francúzsku a dnes patrí k najvýznamnejším pred-
staviteľom súčasnej frankofónnej literatúry. Vyštu-
doval ekonómiu a sociológiu a dlhé roky pôsobil ako
novinár, reportér vo vyše šesťdesiatich krajinách sve-
ta, šéfredaktor týždenníka An-Nahar International
a revue Jeune Afrique. Jeho objavná a pre Európanov
v mnohom šokujúca esej Krížové výpravy očami Arabov
(1983) patrí dnes ku klasickým dielam z porovnáva-
cích dejín kultúr a náboženstiev. V pozoruhodnom
románe Svetelné záhrady (1991) sa pokúsil sprítomniť
životný príbeh a zároveň očistiť odkaz Máního, me-
zopotámskeho f ilozofa, lekára a maliara, hlásateľa
náboženskej tolerancie a humanizmu z 3. storočia,
ktorého Číňania nazývali Svetelným Buddhom
a Egypťania Ježišovým apoštolom. Za román Tanio-
sova skala, poetickú rekonštrukciu výlomku z histórie
vlastnej rodiny z 19. storočia, ktorá sa odohráva na
rušnej stredomorskej križovatke rôznych plemien, ci-
vilizácií, kultúr a náboženstiev a pohybuje sa na hra-
ne legendy a pravdy, získal Maalouf v roku 1993 Gon-
courtovu cenu. 

Text Simonine muky (La
Passion de Simone) s pod -
titulom Hudobná cesta
s pätnástimi zastaveniami
vznikol ako libreto k rov-
nomennej hudobno-scé-
nickej kompozícii, ktorej
autorkou je fínska skla-
dateľka Kaija Saariaho-
vá (1952), žijúca a pô-
sobiaca tak ako Amin

Maalouf v Paríži. Kompozíciu prvý raz uviedli v roku
2006 vo Viedni a jej prepracovanú komornú verziu
v svetovej premiére na tohtoročnom festivale súčas-
nej hudby Melos Étos v Bratislave.

Dielo je venované strastiplnej životnej ceste fran-
cúzskej f ilozofky židovského pôvodu Simone Weilo-
vej (1909 – 1943), ktorej sedemdesiate výročie smrti
si tohto roku pripomíname. Jej myslenie sa vyvíjalo
v sústavnom duchovnom dialógu s kresťanstvom,
predovšetkým s katolicizmom, a popritom so starou
gréckou filozofiou, s hinduizmom, s taoizmom a ďal-
šími myšlienkovými a náboženskými prúdmi vrátane
manicheizmu. Nielen v teoretickej rovine, ale aj vo fi-
lozofkinej životnej praxi vyústilo do kresťanského
mysticizmu orientovaného na „ponížených a uraze-
ných“ (pozri o. i. slovenské vydanie Weilovej textov
Tiaž a milosť a Duchovná autobiografia, 2006, v Kalli-
grame).  

MICHAELA JUROVSKÁ
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Iste si mala matku aj otca veľmi rada,
no na ich utrpenie si sa nesústreďovala.
Boli blízko, nuž si ich nevidela. 
Poháňaná tým, čím si sa túžila zničiť,
ničila si ich.
Iste si sa bála, že by ťa zdržiavali
na ceste ku konečnej žertve.

5   PIATE ZASTAVENIE

Zbor
Pracovať manuálne,
Simone?

Spev
Robotníci – ich údel si chcela znášať,
rozplynúť sa v ich zotročenej mase.

Zbor
Pracovať manuálne
v továrni?

Spev
Bola si prikovaná k stroju,
ako sú prikovaní galejníci,
a stroj ťa obral o radosť,
o mladosť, Simone, o dôstojnosť,
možno aj trocha o vieru v človeka.
O pár mesiacov si vyčerpaná, chorá
položila kríž na zem a odišla si z továrne
s pocitom, že si doživotne poznačená,
že nosíš biľag, vypálený znak otrokov.  

6   ŠIESTE ZASTAVENIE

Zbor
A je tu tá podobizeň, Simone,
ten obrázok na továrenskom preukaze.
Na deväť-šesť-šesť-tri-nula-Weilová.
Ten obraz uhoľ a slonová kosť
ako pohrebné rúško,
kam sa odtlačili
strhané črty zaniknutej tváre.
Na deväť-šesť-šesť-tri-nula-Weilová.

Simone Weilová >



Čítanie
„Metóda, ako pochopiť obrazy, symboly...
Nepokúšať sa ich interpretovať,
len na ne hľadieť a hľadieť, až kým sa
nerozžiaria zvnútra...“

Zbor
Tá fotografia, Simone,
na tvojom továrenskom preukaze,
je ako fotografia väzenkyne,
ktorá čaká na smrť
s identifikačným číslom na predlaktí
či na hrudi,
na deväť-šesť-šesť-tri-nula-Weilová.

Čítanie:
„Boh je taký bezmocný, keď zasieva
dobro medzi ľuďmi, a oni nespolupracujú,
a takisto démon, keď zasieva 
zlo...“

7   SIEDME ZASTAVENIE

Spev
Odišla si z továrne, staršia sestra,
a už si neverila ľudským spoločenstvám,
ich radostným mýtom ani ich sľubom.

Zbor
„Dve sily...“

Spev
Ich revolúcie? Rodia sa v násilí
a končia v tyranii.
Ich demokracia? Len iná forma zotročenia.

Zbor
„Dve sily vládnu
vo vesmíre...“

Spev
Nedôverovala si stranám, národom, cirk-
vám,
sú to len väznice, nič iné, len väznice ducha!
Čomu si ešte verila, Simone, staršia sestra?
Jedine tomu plameňu... 

Zbor
„... svetlo a ťarcha... “

Spev
Tomu krehkému plameňu, 
čo horí v každom z nás
a živí sa naším utrpením.

Zbor
„... svetlo a ťarcha... “

Spev
Verila si jedine tomu chvejivému plameňu, 
čo nás osvetľuje, očisťuje nás
a povznáša k slobode,
keď ťarcha sveta nás ťahá dolu  
k chamtivosti a porobe.

8   ÔSME ZASTAVENIE

Spev a čítanie
„Boh sa stiahne, lebo nechce,
aby ho milovali
ako lakomec poklad.“

9   DEVIATE ZASTAVENIE

Spev
Vedieť milovať – Boha
pre Neho samého,
iných pre nich samých,
bez nízkosti, bez samoľúbosti.

Zbor
Vedieť milovať
Boha pre Neho samého.

Spev
Nemilovať iba seba,
ani sa nechvieť len o najbližších.
Milovať v prvom rade tých, čo sú odlišní,
tých, čo sú ďaleko, ba aj nepriateľov.

Zbor
Vedieť milovať
iných pre nich samých.

16 4 n 2013
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Spev
Nemilovať iba seba.
V tom bola tvoja veľkosť, tvoj
najjatrivejší odkaz, ale aj
tvoja chyba. Odjakživa si nevedela
milovať samu seba,
nevedela si stonať, ak si bola obeť ty,
alebo niečo z teba.

Zbor
Vedieť milovať...

Spev
Keď hladoval tvoj ľud, aj ty si hladovala,
keď ukrižovali tvoj ľud, aj ty si visela na krí-
ži.
Nikdy si však nevedela povedať: „Trpíme!“
Nikdy si nevedela povedať: „My“!

10   DESIATE ZASTAVENIE

Čítanie a zbor:
„Vzdať sa...“

Spev
A ocitla si sa sama,
ty moja tvrdohlavá staršia sestra,
ty moja krehká mladšia sestrička.
Sama vo svete, ktorý je v rozklade,
sama so zápisníkmi, čo sú vystlané
slovami v sanskrite, v starej gréčtine,
sama s tým pohľadom mystickej školáčky.

Čítanie a zbor:
„Vzdať sa pomyselnej svetskej
kráľomoci...“

Spev
Sama sa týčiš
v Temnotách,
neviditeľná.

Čítanie
„Vzdať sa pomyselnej svetskej
kráľomoci a scvrknúť sa
na číry bod v priestore a čase.
Absolútna samota. Vtedy sa nám vyjaví
pravda sveta.“

11   JEDENÁSTE ZASTAVENIE

Spev
Dlho si bola presvedčená, že vojne sa
treba stoj čo stoj vyhnúť.

Čítanie
„Všetko, čo chtiac-nechtiac príde
do styku so silou, je zhanobené,
akokoľvek sa to udeje. Udrieť či prijať úder
je jedna a tá istá potupa.“

Spev
Nakoniec si sa podvolila, že aj ty
vstúpiš do vojny,
o niečo neskôr ako ostatní.
Ale potom si už chcela byť dôsledná.
Vyžarovalo z teba
dychtivé odhodlanie priniesť obeť!

Čítanie
„Bázeň pred smrťou, základ
otroctva.“

Spev
Dychtivé odhodlanie priniesť obeť!
Ľudí v odboji sa zmocnila nedôvera,
odmietli ťa vyslať
do nepriateľského tyla.
Pre teba vrcholná urážka!

12   DVANÁSTE ZASTAVENIE

Zbor
Vybrala si si teda
iný spôsob, ako sa obetovať:
stiahla si sa zo sveta,
ktorý sa prepadal do beštiality. 
Jedného dňa si odmietla jedlo,
pretože vo Francúzsku
nebolo pre deti mlieko.

Čítanie
„Keď bolesť a vyčerpanie dosiahnu bod,
v ktorom duša zažíva
pocit večného trvania...“



Zbor
Jedného dňa sa ti odnechcelo žiť,
pretože svet už
nežil dôstojne.

13   TRINÁSTE ZASTAVENIE

Spev
Pomaly si vypustila dušu,
Simone, mladšia sestrička.

Zbor
Mala si tridsaťštyri,
bolo to v nemocnici v Anglicku.

Spev
Toľko, čo Alexander, viac-menej –
ten, ktorý odmietol piť,
lebo jeho chlapi boli smädní.

Pomaly si vypustila dušu,
Simone, mladšia sestrička.

Zbor
Mala si tridsaťštyri,
bolo to v nemocnici v Anglicku.

Spev
Toľko, čo Kristus, viac-menej –
ten, ktorého si chcela nasledovať.

Čítanie
„Za výsadu, že sa pred smrťou ocitnem
v presne takom stave,
v akom bol Kristus,
keď sa na kríži pýtal:
‚Bože, prečo si ma opustil?‘
– za túto výsadu by som sa ochotne zriekla
všetkého, čo sa nazýva Rajom.“

14   ŠTRNÁSTE ZASTAVENIE

Spev
Bolo to v auguste štyridsaťtri
a ľudstvo sa nedozvedelo, že ťa stráca.

Čítanie
„Každé zlo privolané na svet putuje
od hlavy k hlave, kým nenarazí
na nevinnú čistú obeť, ktorá sa mu
vydá napospas a ho zlikviduje.“

Spev
Bolo to v auguste štyridsaťtri
a ľudia sa nedozvedeli,
že sa pre nich obetovala istá žena,
pre ich lži a ich zradu,
pre ich beštialitu.

15   KONEČNÉ ZASTAVENIE

Spev
Čokoľvek, čo si vyslovila, smrť
zmenila na testament. 

Zbor
Smerovala si
k sebazničeniu 
a dospela si
ku vzkrieseniu.

Čítanie
„Neveriť v nesmrteľnosť duše,
hľadieť však na život, akoby bol celý
iba prípravou
na hodinu smrti...“

Spev
Tvoje muky, Simone, staršia sestra,
tvoje muky prevážili nad zabudnutím, 
tvoja milosť zvíťazila
nad ťarchou sveta. 

Čítanie
„Nič z toho, čo existuje, nie je absolútne hodné
lásky, milovať teda treba to,
čo neexistuje.“

Spev
Tvoja milosť sa oslobodila
od ťarchy sveta,
ibaže zem, kde si nás zanechala, 
je ešte vždy klamným kráľovstvom,
kde nevinní sa chvejú.

Z francúzštiny preložila MICHAELA JUROVSKÁ
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Matka bola malá. Merala vari len 155 centimetrov.
Syn hovorí o toľkých, lebo nikdy nebol pri tom, keď
ju presne merali. Neskôr, vlastne keď jej už nebolo,
hovoril si v sebe vždy „moja malá mama“.

Vydávala sa ako pätnásť a pol ročná. Svokra upred-
nostňovala pred ňou o tri roky staršiu a silnejšiu dru-
hú nevestu, lebo obaja bratia zostali bývať s rodič-
mi. V prvých rokoch po vydaji často odchádzala
s plačom k matke, ktorá bývala našťastie len štyri do-
my od nej. Užila si veľa roboty na poli, lebo rodina
vlastnila osem hektárov rozložených na mnohých
miestach veľkého chotára. Jej život bol životom roľ-
níčky, ktorá musela vedieť robiť aj práce okolo ľanu
a konopy, priasť, tkať a všetko okolo domácnosti.
Chorľavela, bola náchylná na prechladnutia, v čom
sa syn podal na ňu. Keď ich oboch mordoval čierny
kašeľ, chodievali spolu popri rieke, verilo sa, že tak
ho stratia.

Spávali šiesti v jednej izbe. Keď pri prechode fron-
tu oheň spálil všetky hospodárske budovy a ohro-
zoval aj samotné bývanie, hasenie tohto ju skoro stá-
lo život. Črepiny z míny jej ťažko poranili nohu.

Syn mal po maturite veľa starostí, aby sa dostal
na fakultu a na kombináciu predmetov, ktorá ho
zau jímala.

Od októbra 1952 do 10. mája 1956 mu matka na-
písala skoro päťdesiat listov. Prvý z 22. októbra bol
adresovaný na Lafranconi, Švédske domky 8/5.

„Drahý syn čo najsrdečnejšie ta pozdravujeme všetci
a prajeme ti všetko najlepšie od miliho pána Boha“. Po-
tom matka píše aj, „že prečo poslal lístky domov“ (vte-
dy sa bez takých na potravu ešte nedalo kupovať)

„mohov si si nane kupit aj salamu... Janko môj a napiš
nam že akich máš tich chlapcov čo sa s tebou na izbe a či
mate dáku dobru stravu... len sa dako znašaj stima chlap-
ci čo ta budu radi vidiet a tu maš svitalovu adresu a nebud
lačni ja ti pošlem aj tie listky ak budeš kciet“

Narodila sa pár týždňov pred začiatkom prvej sve-
tovej vojny. Dobre sa učila a učiteľ nahováral rodi-
čov, aby nekončila školu v šiestej ľudovej a išla ďalej,
že by z nej bola dobrá učiteľka. Nestalo sa a tak ne-
písala ako učiteľka, ale ako dedinská žena zapriah-
nutá do všetkých domácich, poľných i lesných prác.

Je taká starostlivá, že mu po ďalšom liste posiela
aj pohľadnicu: „Janko moj zabudol si si doma pero tak
napiš čitiho mame poslať a či nie.“

Bola citlivá, niekedy aj precitlivená. Jej maličký
braček Janko sa utopil v plytkej vode, keď zaháňal
húsky do rieky. Matka mala srdcovú porážku, ochr -
nula na pol tela a zomrela štyridsaťsedemročná.
Otec, prísny a hrmotný, sa potom neoženil najlepšie
a podľa predstáv svojich dvoch dcér.

„Mili moj syn“ oslovuje ho v liste z 27. novembra
1952 „mi tu mame vela noviho do druzstva ešte stale cho-
dime orat a už nam aj kravi vezmu už nebudeme mať ani
mlieka... Janko moj a len sa stima tvojima kamarati zna-
šaj... Strina vravela ket sa stavila u teba že mate teplo vtej
vašej izbičky že si mal aj postel pekne popravenu len tie ko-
šele ušpinenie ako čo bi si bol robotnik... len sa Janko moj
pomodli nak ti pán Boh pomaha“

„časi tu mame peknie slnko svieti ako v lete ale ešte nič
nerobime lebo su velkie mrazi cez noc a vetri... stara man-
ka sa chora tak ležia,“ takto sa píše v liste z marca bu-
dúceho roku a v ďalšom hneď za ním sa syn dozve-
dá o veľkom požiare na Bučine, v drevárskom závode,
kde otec robí posunovača na továrenskej vlečke a po-
tom „aj stari nanko horniakoje sa chori aj naša stara man-
ka stále ležia... a dones si domov aj pižamo aj obliečky to
ti poperiem“

Začiatok apríla 1953: „tak ti posielame aspon tento
mali baličok a vnom ti stará manka posielaju aj 200 ko-
run... tak nam potom napiš či dostaneš všetko vporiadku
a starej manke zadakuj... tešili sa, keď som im kartu číta-
la že maš o nich starost pre ich chorobu tak ich vždi daj
pekne pozdravovat... a posielam aj novú vojansku adresu
bratranca palka“

„sme sa veľmi potešili keť si písal že ti je dobre... ked ti
je dobre ja sa tomu tešim ale na Boha nikdy nezabudni čo
ti bude ako dobre... zub som si dala vitrhnut tak ma bolel
už som mislela že sa zblaznim... toho dna nieto žebi sme
ta nespominali aj s otcom aj učok gažoje sa velmo chori na
kamienke... prajeme ti všetko dobre od Hospodina.“

19. 4. 1953: „... milí a srdečný pozdrav ti zasielajú tvo-
ji rodičia a prejeme ti všetko najlepšie od miliho pána Bo-
ha... aj stari ňanko horniakoje sa v nemocnici na tu nohu
došikovala som doktora Bíru tak ich hneď zobral do ne-
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mocnice a nohu im miseli operovat lebo tam kde im daval
slatinsky doktor inekcije tam sa im to hnisalo... aj pri na-
šej starej manky Benoje bol ten Bíro doktor tim zas pove-
dal že sa im žily na nohach vapenia že im nemože krv pre-
chádzat po žilach a že sa to viliečiť neda... zahumienke su
už porobene teraz ideme sadit do JRD nad holan a v so-
botu mladež rozkidavala hnoj za maľachovom dievčence
mali aj mozole na rukach.“

Pred letom 1953: „... lebo sa tie dni takie ani rok ked
nie si doma...prečo si neprišiel na tu zabavu... Janko moj
tu bolo sveta ako maku... ale čo sa mali naši hasiči najlep-
šie zadržať na súťaži ako inokedy ked ste pretekali tak ne-
mohli vodu chytit a zvolenci chytili hnet... tvoj kamarat svi-
tal sa stale natriasal zjednov hasičkov zo zvolena s takou
starou a vyprevadzav hu do auta a chlapi bi sa boli hnet
pobili s janom mikušoje pre ciganov lebo kceli aby im hra-
li... a jano paloje bosi tancoval sam mal solo či sme sa na
nom nasmiali a potom mu tetka kurajtoje museli nohy
umyvat v lavore.“

18. 10. 1953: „v nedelu 12eho prišli vojaci zo zvolena
s hudbou davali ľudom trojake mäso tak sme sa hostili...
ale čo z toho ked teraz vravia že nemaju penazi na jed-
notke... a už sme vimurovali aj kuchynku na dvore uš te-
raz len ovakovat a pokrit...“

10. 11. 1953: „len sa syn moj uč je to len pre teba dob-
re... a ani si mi nepovedal že si bol na tej hostine s mlade-
žov ked si bol doma taki veselý ved si vari aj spieval lebo
potom žalovali to si nemav Janko moj veď máš smútok za
starou mankou... kostol na pamiatku reformacie sme mi-
seli mat v zále... aj školskie deti sa potom vadili z učiteľom
že nas nepustil do školi tak sa vraj hanbi... Janko moj ve-
ru je to veselšie ked si doma to je veru veselšie.“

8. 3. 1954, 17. 3. 1954: „pošli po strikovi špinave prad-
lo... počasie mame tu nie dobre stale prši už nas skoro aj
voda vzala lebo bolo veľká“ – „posilame ti poltopanki...
Janko moj tvoj otec bol dosiaľ maród len 16tiho išiov do ro-
boti a ruka ho ešte boli ale čože ked misi ist robit lebo veru
viplata bola mala ale misime sa trapit len kebi sme boli
zdravi.“

12. 5. 1954: „tetkina anička ide na spoveď príď ak mô-
žeš... ak prídeš tak príď v tich modrich šatach a potom si
vezneš druhie... už som videla aj aničkinho Benoje nuž ta-
ký ako všetci ale jej mama sa na mna hneva že si huti ne-
kcev... tvoj otec taky prvi maj vydržiaval až do nedele obe-
da bol s kamaráti volade v detve aj čo som mu dala novi
daždnik tak mi ho veru stratil mal bisi ho Janko moj aj ti
vyhrešiť... teras sa mi liška ale som sa ja s nim veru velmo
vadila.“

17. 8. 1954: „misleli sme si že nam už nebudeš ani pi-
sat neviem čo tak na nas zabúdaš či sa ti azda nekceme
o niečo postarat ja si mislim žebi sme ti kceli vo všetkom
vyhovat... počasie mame plane nemožu sa ani zemiaky
okopat aninič usušiť datelina drusžstevna je už skoro zhni-
ta... zabijaju ždi v sobotu ošipane meso predavaju lebo bi
nas nemali ako viplacat na jednotke...“

12. 9.1854: „už nam bola zunovana mašinovačka za

12 dni stale v prachu... Jano Poliakoje mal veru zo škri-
niarkov v sobotu.“

14. 10. 1954: „stari ňanko sa chory učok gažoje ich do-
bili že im husi okríveli tak boli pri doktorovi ten im pove-
dal že maju čreva pohibanie a zadok hlavi ich boli tak le-
žia ani sa nepohnu... velikie mrazy cez noc a mi stale
chodime zemiaky viberat už sa nam aj zunovanie.“

22. 11. 1954: „Janko moj posielam ti pesničke čo sima
prosiv spisovali sme ich aj s tvojou tetkov aj s tetkou svita-
loje hadam sa ti budu pačit... učok Hovorka ti nahal u tej
čo vam zameta balik zo zimnikom aj s dvoma viazanka-
mi... a v drustve nemaju ani poorane zeme lebo ked bola
schôdza tak sa velmo povadili pre Paľa Ďurčoje aj pre Pa-
ľa Paľoje nekcu ich vipustit že kto vraj bude robit že mu-
sia aj ti domov prist čo sa v urade aj Jano Mikušoje.“

2. 12. 1954: „že aj ked nanas dáko zabúdaš mi neza-
budneme nikdy... ani si mi nenapisal ako sa ti tie pesničke
páčili... posielame ti mikulásky balíčok aj grajciare na ces-
tu... bola hasická slávnosť – zomreli tetka slosiarikoje... sta-
ri ňanko posielaju 50 Kč mikulášovo...“

9. jan 1955: „Počasie tu mame nie dobre stale pada
sneh a potom do toho dažď tak mame planu zimu a ja za-
se Janko stále chodím na párački už som bola po 10 veče-
rov... anička gažoje suseda je už nacisto s palom rozídena
a on stale chodi opiti... a posielam ti aj tieto grajciariky.“

18. 2. 1955: „teraz bivaju schodze každi večer JRD tak
sa stale len vadia Jano Mikušoje sa aj bil s palom Oravco-
je v nedelu... chodim zo zubami do Badína.“

17. 3. 1955: „ved mi stale či stávame či líhame tak ta
len spomíname vieš že mi je telko razi aj do plaču že ne-
mam nikoho len teba... ale ja sa s tim uspokojim ked si po-
mislim že kebi ti pán Boh pomohol viškolit sa žebi si ne-
musel tak otročiť ako mi... stari ňanko ti posielaju 50 Kč
tak im poďakuj ked budež pisat.“

28. 3. 1955: „Janko moj list sme dostali a sme sa sneho
aj potešili tak ti zaň ďakujeme otec ho stále drží na stole
a len vše kukne lebo sa mu vraj tak páči že si nám veľa na-
písal a že ako pekne a že vraj aj on bude prvi čitat list od
teba že nielen ja tak sa so mnou háda... už sme boli aj na
sude za krupon tak nám osúdili 100 Kč platit a strynej 150,
nám  zato menej že vraj máme školaka...“

24. 4. 1955: „posilam ti balíčok nie veľky len taki chu-
dobni. Mi sa mame dost dobre žijeme si v chudobe roboti
mame dost môžeme robi ale hlavná vec je že je tu teraz veľ-
ka zima ak sa zaoblači tak len sneh pada nuž tak sme eš-
te nič do zeme nedali lebo ked sa vijasni na noc tak všetko
zamrzne... Lístočok písaní tintovou ceruzov abi ten moj
synčok na nas nezabudol.“

27. 4. 1955: „nehnevaj sa že ti zase pišem som nespo-
kojna žeti dačo je prosim ta napiš mi že čo ti je ved mož-
no už aj vtedi ti dačo bolo ked si pisal že si pod takim ma-
lim dozorom.“

27. 5. 1955: „hádam si sa aj nahneval že som bola za
tebou... nuž ale ja sa za to na teba nehnevam Janko moj
mi sa s tebov veľmo tešíme a ti si nam voľaky nie vďačny
už si hádam na nas zabudol keď si si voľáke dievča našiel
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veď ja nič nevravim len že ti to vari ešte ani netreba ti maš
ešte dva roky učenia a potom že bi si tak neobanoval ako
ten Vallo teraz samu aj rodičia dobri keď ho nudza tisne...“

– „mládenci staveli na turice maje ba to ani neboli mla-
denci ale chlapci a v nedeľu večer že im ich mládneci po-
kradli... strina sa stále vadí s paľom pre šiandorku.“

20. 6. 1955: „stari ňanko tí sa chorí boli už aj v Bistri-
ci v nemocnici ale len za 5 dni kceli ich operovat na me-
chur ale ked ich višetrili tak ich doviezli domov a teraz stá-
le ležia v kuchyni tam sme im dali postel... peniaze si Janko
nerozhadzuj šanuj si... na Benovkinej svadbe bol aj svital
s lakotkou ako družbovia.“ 

28. 9. 1955: „na drustvo stale brigady chodia stari ňan -
ko náš stále ležia otec je furt pri zemiakoch uš sa s nim aj
vadim lebo sa stale pochabi do drustva ked nie je vo svojej
robote... pišem len tak nabehu rano o 5. hodine... neza-
budni napisat anički sesternici... sušili sme mladzu v lubi-
ci v tej dolnej mi dvaja stric beňo slosiarikovci aj lakotov-
ci... mame vela roboti aj som bola pri muraroch na stavbe
zbrojnici na šetke strani nás trhajú a ja som pri zemiakoch
velmo prechladla.“

25. 10. 1955: „posilam  ti list v baliku aj par korun...
ved ja nechodim o vea pisania od teba len zopar slov... ked
prideš domov dones aj vestu posielam ti aj dve košele pobal
si šetko čo maš špinave a pošli domov neie pred svtakami
ale drelej... mi mame stale čo robit ešte sme len teras repu
počistili aj na jednotke sme dostali ale len za tri mesiace...
treba orat namaľachove abi sa mohlo zasiať malo sa za-
sialo pre dažď v lieskovci a v motovej vyberajú ešte ze-
miaky.“

30. 11. 1955: „stari ňanko sa spituju kedi prideš domov
už im je lepšie už sa aj tárajú... naša mládež ide na Via-
noce hrať divadlo a Palo Paloje sa ide ženiť... a teras mu
zomreli stari ňanko oravcoje... posielam ti trochu meska
z našho baranka.“

15. 1. 1956: „Janko moj keby si nám kupil čierne ko-
renie... zo desat balikov tu nedostať.“

25. 2. 1956: „posilame ti tento baličok aby si si za-
chrumkav posilam ti aj dve košele a na vankuš obliecku
tak si preobleč... stari ňanko posilaju 100 Kč, mi s otcom
tieš 100... Janko moj nezabudni napisat kocovej päťde-
siatke... stale prši dažď snech vodi mame dost pošli toho
čierneho korenia v baliku... teras vystreľuju vojaci ľad na
rieke lebo ide po ňom velka voda.“

20. 3. 1956: „list sme dostali zaktori ti ďakujeme tak

ti ďakuje otec že si nanho nezabudol že veru sa dost naro-
bi aj v zavode a ešte len kce aj doma dačo zohnať a teras
zase chodi seno brat na vozi už na 5 vozov nabrava zase
zhodil lebo belakovci maju kone tak chodi stima.“

22. apr. 1956: „posielam ti latku na šati a stari ňanko
50 Kč... lebo vieš ja nemám nikoho len teba a bud dobri
a nestar sa už do nikoho ani sa s nikim nehadaj maj s kaž-
dim pokoj... čitali sme aj novini čo si ti pisal do nich to sta-
ri ňanko našli a dali mi ich že si to hádam ti písal... a v ne-
deľu 15. som bola na konferencii žien vo zvolene a ja ti
teras ani peniaze neposilam ešte by som ti kcela kupit tie
topanki.“

10. 5. 1956: „ale mi musiš prepačit Janko moj že ti tak
pozde pišem lebo to ja tak chodim každi den do drustva rá-
no o pol osmej večer zase do siedmej domov tak veru ani
čas nemam ale teraz mame dva sviatky den slobodi a stú-
penia na nebe a tak prišiel čas aj na písanie... Len to som
rada že sa ti ten oblek pači... Martin Svital mal civilni so-
báš už 30. apríla a bude mať cirkevni v oktobri tak sa aj
vysmievali na nom že za pol roka budu žiť ako cigani...
mame už aj ovce stari Bartoš ich pasu... Janko moj, či ne-
prídeš domov na Turíce? Ja by som ta prosila kebi si mi ku-
pil čierne papuče tie nazapinanie na boku 5tinke čo maju
hore vrške veď vieš akie nosim lebo tu sa nikde nedaju do-
stat... takie čo nosim aj v zime ved ja ti vratim peniaze ale-
bo ti pošlem v liste a nehnevaj sa že ta pokúšam...“

x x x
Nastal deň nastávajúci po dni napísania listu...

Ten deň navždy preťal starosti, trápenia, úfnosť, ne-
konečné roboty, neobyčajnú starostlivosť, čistú vie-
ru, ľudskú citlivosť, obavy i dobrotivosť štyridsaťje-
denročnej ženy a matky. Na roli, ktorá predtým
patrila jej rodine, sa na ňu prevalil traktor, v ktorom
sedela, rútiaci sa dolu svahom, lebo mu zlyhali vzdu-
chotlakové brzdy. Upadajúce družstevné hospodá-
renie zachraňovala mužská práca žien, čo museli
v dedine nakladať, potom ísť na traktore na pole
a tam vykladať a po poli rozhadzovať náklad ťažké-
ho hnoja. Nesvedomitý traktorista, vinník tragédie,
ktorý vyskočil z padajúceho stroja, vyviazol na súde
so smiešnou podmienkou. Nenahraditeľných pred-
staviteľov pokroku v poľnohospodárstve bolo pred-
sa treba chrániť pred obyčajnými ženičkami, ktorým
ako neškoleným pomocným pracovným silám ko-
lektivizácia priniesla toľko príležitostí... 
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KRÍŽ Z MOSTA

I vykročila naň
tá, čo schúlená plakala pod mostom.

Kde vystupuje dieťa plné bázne 
pred nepoznaným dobrodružstvom
– ide mu oproti pojmúc sebou tmu.

Berie ho za ruku. 
Kráča skúsene smerom,

z ktorého vzišli.
Vo svojom vnútri.

Smelo, opatrne
vnára sa do lona

rozsvecuje štafetu.
Pokračuje, kde prestala,

aby ju nakoniec 
zmierená s brehmi

privyknutá zmyslami
s hlbokým švihom poznania

ako jedno
vystrelila z mosta do Hora

I mohla tak poslúžiť na všetky strany –

VODA

Vnorená slobodnými pohybmi vznášam sa
krotená živlom splývam a unášam sa

Som súčasťou sveta
embryom v bezpečí bruška svojej mamy

A voda dôstojne uvoľňuje cestu v dychu prúdu
z radosti spoločnej tvorby vesmírnej hmly

čo stiekla do oceánu hojnosti Zeme
energia sa s hmotou pobozkala

Povstala

BRÁNA

Aj keď vieš, aké to je
v temnotách povinného vnorenia

ovládaš telo i dušu
Duch volá, nech ho nájdu spolu.

Spojenie je však vzdaním sa.
Nechať ísť a veriť,
že je to tu v láske.

Pustiť, prijať, poddať sa
a vytvoriť čosi krásne

v pokore ku smrti.
Spočiatku aspoň odraziť

bozkom luny   
svetlo, čo vládne nielen

na oblohe.
Preraziť tunel noci výčitiek, 

smútku, hanby, strachu, 
hnevu a vražednej zlosti.

Milostibažiac klopem na bránu
slnku novej radosti zo života.

Už presvitá. Skláňam sa.
Odpoveď echa je však rovnaká,

tam vonku je vnútro šíre.
Amen stále zreteľnejšie

zaznieva vesmírom.
S palmami v rukách

otvára sa dokorán
Joie de vivre
iba ak chceš

poroď sa

STANISLAVA MATEJOVIČOVÁ

D o  s v e t l a
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KOT VA

V oceáne žitia kotvím korene
pokojne a ticho prehlbujem vernosť

ku svojim snom
Všímavo dýcham život telu

vo vánku Lásky
bez potreby podmienok revanše
načúvam, odovzdávam a slúžim 

v súcitnom ráde bez záchran
Objímam svoje chybné nedostatky

vkladám ich do koruny
bezpečia náruče Boha

čo premieňa všetok strach v silu kmeňa
Rozprúdi v zavlaženej palme miazgu milosti
Súzniem so stabilne ukotvenou loďou pravdy

v prístave spoľahlivej radosti
Teším sa spoločnej ctenej prítomnosti

v úprimnej nehe oddanosti k sebe
Usilujem sa priznať k zatúlaniu

Vzdávam sa kontroly
čo mi nepatrí
Raj ma vnára
hľadí po srdci
ľúbezne šepká

Vždy som to vedela 
...

Učím sa
zodpovedne kvitnúť
na slávu Stvoriteľa

PLACEBO

Myšlienka slovom
a slovo telom

stalo sa.
V čo veríš

na Zemi zhutní sa
v hmote vzťahov objaví 

Život je placebo 
kúzlo spúšťaš si sám 

Efekt je zodpovednosť tvoja
Výzva alebo útrapa skutku

podľa slobodnej voľby 
Farby od Boha

miešaš si na obraz 
obete, násilníka

svojej závislej palety 
či na dielo človeka 

čo svoj život slobodne miluje
maľuje rád

Otvoríš srdce, vyjasníš myseľ 
Možno objavíš Lásku 

voľne prístupnú 
kdekoľvek spočinieš

Pýta sa ťa
Si celistvý, Adam?
Si celistvá, Eva?
Veríš mi, Tomáš?

Miluješ ma, Peter?
Vystavíš vďaku odpustenia zrkadlám

úplne všetkých spolupútnikov?
Pohliadneš do tváre Najvyššieho 

aby si už splynul 
bez dôkazov placeba?
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Po obnovení republiky a návrate starých čias ČSR túžia
tu ľudia práve tak ako po svätoštefanskej korune. […] Jediná
mocnosť, ktorá sa osvedčila všemožne, je ZSSR, tedy tam
hľadáme riešenie i my. Prečo máme hľadať spásu v Benešo-
vi, keď osvedčený recept je u Stalina. […] Chceme byť sú-
čiastkou ZSSR. […]. Čo do budúceho štátoprávneho usporia-
dania: najradšej kombináciu so ZSSR, keď ČSR, tak národne
federovaná a socialistická. O Maďaroch tu nikto nechce ani
počuť, pre Poliakov je málo sympatií, můžeme se dočíst
ve zprávě nazvané O vývoji a situácii na Slovensku, od je-
jíž sepsání brzy uplyne sedm desetiletí (23. července
1944). Autorství textu patřilo tenkrát jednomu z ve-
doucích funkcionářů slovenských komunistů Gustá-
vu Husákovi. Zprávu následně přinesl do Moskvy ko-
munista Karol Šmidke.

Úsilí o připojení Slovenska jako svazové republiky
k Sovětskému svazu patří k nejkontroverznějším a stá-
le zcela nevyjasněným kapitolám komunistického od-
boje. Nicméně tato představa nebyla u komunistů žád -
né novum, a že měla na co navazovat. Vzpomeňme staré
panslavistické vize, které se hojně objevovaly již od 19.
století, či epizodní existenci Slovenské republiky rad
v létě 1919.

Zbolševizovaní komunisté spatřovali stěžejní vazbu
mezi otázkou revoluce a nacionální otázkou, kterou
ovšem chápali ryze účelově, jako prostředek k oslabe-
ní politických konkurentů a k dosažení konečného
cíle, politického monopolu moci. Z toho také vyplý-
valo, že Komunistická strana Československa, která
se oficiálně ustanovila v roce 1921, neměla již v éře prv -
ní československé republiky ve věci slovenské otázky
kontinuální politiku a problematiku povětšinou re-
dukovala na problém hospodářský a sociální. Pod tí-
hou sovětského vzoru přiznávala Slovákům i ostatním
národům právo na sebeurčení včetně alternativy na od-
trhnutí se od republiky, avšak podmínečně a s cílem
velké vize. Řečeno slovy předního komunistického ideo-
loga a poslance Václava Kopeckého, který ve svém par-
lamentním projevu charakterizoval v roce 1930 Čes -
koslovensko jako imperialisty obnovený žalář národů,
mezinárodní proletářská revoluce osvobodí všechny ná-
rody a sjednotí územně pracující masy všech národů pod sys-
témem Evropské unie sovětských socialistických republik.
V tomto kontextu bychom měli také chápat tehdejší
teze komunistů o federaci či autonomii. KSČ agitova-
la s hesly „sovětské Slovensko“ či „sovětské Českoslo-

vensko“, které se hojně objevovaly na Slovensku již v le-
tech 1933 – 1934. Posléze v rámci boje proti fašismu
a díky zlepšení československo-sovětských vztahů pod-
porovala KSČ platformu československého státu, a to
i po jeho rozpadu v březnu 1939.

V čase druhé světové války měli komunisté různé
představy na poválečnou podobu Slovenska a jejich
vize prošly několika zvraty. Záleželo na aktuálních za-
hraničně-politických okolnostech a na personálním
obsazení vedoucích pozic domácího komunistického
odboje, který v této otázce nebyl jednotný.

Zahraniční vedení KSČ, které se usídlilo v Moskvě,
se zpočátku stavělo za obnovení československé nezávis -
losti, hovořilo o nacionální svébytnosti Slováků a o vytvo-
ření širokého národněosvobozeneckého frontu, při-
čemž se nevyhýbalo ani spolupráci s ex-prezidentem
Edvardem Benešem. Toho však komunisté neuznáva-
li jako vůdce odboje, protože mu vyčítali mnichovskou
kapitulaci. Ještě v létě 1939 podporovali iniciativu k vy-
tvoření jednotného vedení zahraničního odboje, kde
měl slovenské komunisty případně zastupovat v té do-
bě ještě nevyloučený Vladimír Clementis.

Změny na mezinárodním poli koncem 30. let stavěly
i domácí komunisty do nové situace a před nové vý-
zvy. Komunisté volali v zájmu boje za celistvost Slo-
venska za slovenskou národní jednotu a slovně pod-
porovali i vznik „demokratické autonomie“ Slovenska
v rámci Československa, čímž se rovněž snažili předejít
vlastní izolaci. Slovensko získalo autonomii i bez jejich
přičinění v říjnu 1938 a tamějším politickým hege-
monem se nově stala Hlinkova slovenská ľudová stra-
na. Činnost KSČ a jejích přidružených organizací by-
la zakázána a pokusy o vytvoření společné opoziční
platformy s ostatními perzekuovanými stranami ne-
byly úspěšné. Již v březnu 1939 došlo k vyhlášení stát-
ní samostatnosti Slovenska, a proto dle pravidel Kom -
interny, že totiž v každé zemi má působit jen jedna
komunistická strana, začala působit na Slovensku or-
ganizačně samostatná Komunistická strana Sloven ska
v čele s prvním ilegálním ÚV KSS, který byl složen
z osvědčených komunistů Júlia Ďuriše, Ľudovíta Be-
nady a Jána Osohy. Nové vedení přesto podléhalo mos -
kevskému vedení KSČ a pražskému ilegálnímu ÚV
KSČ, s kterým udržovalo kontakt přes Ďuriše. Ten ta-
ké vzpomíná, že u některých komunistů nepanoval od-
por proti platformě samostatného Slovenského stá-
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tu, což měl být například postoj básníka Jána Poniča-
na, který odmítnul z toho důvodu vyvíjet ilegální čin-
nost.

Otevřenější názorové střety se projevily na podzim
1939, kdy došlo ve vedení KSS k neshodám kvůli pro-
pagaci hesla „Za oslobodené Československo v oslo-
bodenej Európe“, které ovšem Osoha s Benadou od-
mítli s tím, že je mezi dělnictvem nepopulární
a výhodnější je stavět na bázi samostatného Sloven -
ska a Československo raději vůbec nezmiňovat. Oso-
ha se navíc snažil agitovat tehdy i s hesly „Sovětské Slo-
vensko“ a „Za skutečně nezávislé Slovensko“. Heslo, čo
len páchlo čechoslovakizmom, v tej dobe by sa nebolo vôbec
uplatnilo, zdůvodňuje postoj Benada. Ostatně stojí za
připomenutí, že Sovětský svaz oficiálně uznal Slo-
venskou republiku v září 1939. Výsledkem tříbení ná-
zorů byl kompromisní a zároveň účelový slogan, kte-
rý se dal vykládat různými způsoby. Ďuriš se dostával
koncepčně stále více do konfliktu s Osohou, a proto
nastolil státoprávní otázku pražskému komunistic-
kému vedení, které kontaktovalo Moskvu. V polovině
března 1940 přišly odpovědi podepsané Klementem
Gottwaldem, které nabádaly, aby bylo opuštěno od sta-
rých předválečných hesel. Předchozí politika vyzna-
čující se úsilím znovu obnovit československý stát  byla
vyměněna za vyčkávající taktiku v důsledku němec-
ko-sovětského paktu Ribbentrop-Molotov. Pod heslem
„Obnovení Československa“ se nyní skrývaly „impe-
rialistické“ a „protisovětské“ záměry, psalo se v tele-
gramu moskevského vedení. Slovenský stát je danou zá-
kladnou pro boj za úplnou svobodu Slováků. Budoucí poměr
mezi českým a slovenským státem je otázkou sebeurčení obou
národů a závisí od vojnových událostí. Toto stanovisko ko-
respondovalo se společným provoláním komunistické
strany Německa, Rakouska a Československa z listo-
padu 1939.

V tomto duchu vedení KSS stále více opouštělo a ha-
nobilo zmínky o obnovení Československa a naopak
stavělo na samostatném Slovensku a úzké spolupráci
se SSSR. Kladně také hodnotilo sovětskou anexi Bes -
arábie, Bukoviny a pobaltských států, která měla za-
bezpečit dle jeho názoru tamějším národům „národ-
nú samostatnosť a štátnu suverenitu“ a „hospodársky
rozkvet“. Na silvestra 1940 se vedení usneslo, že pří-
mo bude propagovat zřízení sovětské moci na Slo-
vensku, a tak se nově objevoval v propagačních tex-
tech apel, aby Slovensko ako rovnoprávny člen pristúpilo
k veľkej rodine národov ZSSR.

Moskevské vedení vyslalo na Slovensko Karola Ba-
cílka, aby stranickou linii usměrnil a urovnal osobní
spory. Osoha ho však přesvědčil o správnosti své kon-
cepce a Bacílek se nakonec neslavně vrátil zpátky do
Moskvy, kde si vysloužil ostrou kritiku za nesplnění in-
strukcí a za trest byl přeřazen z politické práce do to-
várny jako řadový dělník.

V souvislosti s rozšiřováním hranic SSSR a s vidinou
brzkého příchodu Rudé armády formuloval na zákla-
dě předchozích stranických rozhovorů Ján Osoha no-
vý program KSS s názvem Za sovětské Slovensko. Myš -

lenka připojení Slovenska ako slobodné a samostatné so-
vietske socialistické republiky do bratského zväzku sovietskych
národov se objevovala a opakovala v mnohých dobových
písemnostech KSS. Slovenští komunisté totiž před-
pokládali, že vítězství Sovětského svazu je na spadnu-
tí a že takováto agitace může urychlit vstup SSSR do
války a Slovensko půjde cestou baltských republik.
Mos kva měla nejdříve anektovat území Podkarpatské
Rusi, tím by se nově utvořila sovětsko-slovenská stát-
ní hranice a potom by na řadu přišlo i Slovensko.

Jaké mělo stanovisko moskevské vedení? Stále za-
stávalo odlišný názor, sice obdobě razilo právo náro-
da na sebeurčení, ale propagaci hesla „sovětské Slo-
vensko“ odsoudilo jako nesprávnou, protože limitovala
mobilizaci širších vrstev obyvatelstva. KSS se také mě-
la ustanovit jako zcela samostatná strana, přičemž mě-
la udržovat kontakt a spolupráci s Prahou.  Přesto po
přepadení Sovětského svazu nacistickým Německem
(22. června 1941) vyšlo provolání v ilegálním časopi-
su Hlas ľudu, které končilo zvoláním „Za slobodnú
a šťastnú Slovenskú sovietsku socialistickú republiku!“
Podle historičky Dagmar Čierné-Lantayové slovenský
pohled na Rusko osciloval od této doby mezi mystifi-
kacemi a iluzemi a obsahoval jen málo realistických
prv ků. Ako emocionálna reakcia na oficiálne presadzova-
ný nemecký vplyv ožívali po celom Slovensku rôzne podoby
rusofilských nálad.

Ani ne měsíc po vypuknutí německo-sovětské války,
18. července 1941, byla podepsána československo-so-
větská smlouva, kterou Moskva mezinárodně uznala
londýnskou exilovou vládu a prezidenta Edvarda Be-
neše, vyslovila se ve prospěch obnovy Československa
a deklarovala společný postup ve válce proti Německu.
Václav Kopecký, jenž měl v Moskvě na starosti slo-
venskou otázku, významný diplomatický akt veřejně
okomentoval tím, že se znovu zdvihla zástava Českoslo-
venska a Klement Gottwald začal hovořit v rozhlaso-
vých projevech o osudu Československa. V politické
praxi se změna projevila i účastí komunistů v porad-
ním orgánu prezidenta Beneše, v londýnské Státní  radě.
Nová mezinárodní situace nemohla nevzbudit u ve-
doucích funkcionářů KSS rozpaky a nejistotu v kon -
frontaci s předcházející linií, přesto smlouvu inter-
pretovali jen jako nutnou taktiku. Převládala nedůvěra
vůči exilové vládě, jelikož nijako nezaručuje spravodlivé
vyriešenie slovenskej otázky. Slovenský národ si měl sám
po osvobození zvolit, ako mu lepšie žiť, či už v samostat-
nom štáte alebo autonómne, alebo vo federatívnom zväzku
s bratským národom českým. Pod vlivem Jána Osohy, kte-
rého události ještě více utvrdily o správnosti dosavad-
ní linie, slovenské komunistické vedení nejsilněji in-
klinovalo k sovětské variantě. Viliam Široký, jenž nově
dlel ve vězení Krajského soudu v Bratislavě, tento po-
stoj kritizoval ve svých motácích, které posílal ilegál-
nímu ÚV KSS a které po válce byly ve zfalšované po-
době publikovány historikem Milošem Gosiorovským
a použity v kampani proti slovenskému buržoaznímu na-
cionalismu.

Je samozřejmě otázkou, zda již tenkrát byl SSSR
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definitivně rozhodnutý ve věci obnovy Českosloven -
ska. Ze zápisu z porady českých a německých komu-
nistů u předsedy Komunistické internacionály Geor-
gie Dimitrova si lze přiblížit stanovisko z listopadu
1942. Dimitrov se měl po krátké diskuzi vyjádřit, že
cílem je Československo – buď demokratické (Federace svo-
bodných národů), nebo sovětské a že na Slovensku se mu-
sí poukazovat na to, že svoboda Čechů a bratrský svazek s Če-
chy – je důležitým předpokladem pro slovenskou svobodu.
Důležitým mezníkem se následně stala „českosloven -
sko-sovětská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci
a poválečné spolupráci“ uzavřená mezi SSSR a česko-
slovenskou exilovou vládou 12. prosince 1943. Klement
Gottwald následně prohlásil ve svém veřejném proje-
vu, že smlouva „korunuje“ uznání Československa, kte-
rému dává pevný základ budoucí existence. Moskev ské
vedení KSČ jednoznačně programově vycházelo od té-
to doby z obnovy Československa, kterému Sovětský
svaz přisuzoval po válce úlohu předvoje sovětského
 vlivu ve střední a jihovýchodní Evropě. Spojenecká
smlouva měla demonstrovat přátelský vztah Sovět-
ského svazu k menším národům a též pohřbít ideu čes -
koslovensko-polské konfederace a tedy izolovat pol-
skou exilovou vládu v Londýně. Otevřená propagace
„sovětizace“ a „bolševizace“ nebyly na pořadu dne. Slo-
vensku nebylo vyhrazeno ve strategii Spojenců žádné
specifické místo a o udržení slovenské státnosti se ne-
uvažovalo již vzhledem k jeho úzkému sepětí s Velko-
německou říší. Slovensko bylo považováno za samo-
zřejmou součást obnoveného Československa, které
si samo mělo upravit česko-slovenský poměr. Nicmé-
ně SSSR podporoval oficiální uznání Slováků jako na-
cionálně svébytného národa a jejich rovnoprávné po-
stavení v republice.

V červenci 1943 byl vyslán z Moskvy na Slovensko
komunista Karol Šmidke se stranickou směrnicí, kte-
rá obsahovala instrukce, že cílem odboje je osvoboze-
ní Československa, kde bude rovnocenné postavení ná-
rodů. Měl být vytvořen široký národní front ze všech
opozičních skupin, jež by vystupňoval národněosvo-
bozenecký boj až k povstání. Díky předchozím úspě-
chům slovenské policie nalezl Šmidke Komunistickou
stranu Slovenska v neutěšeném stavu a nově přizval
ke spolupráci do té doby jen částečně ilegálně činné-
ho komunistu a tajemníka Ústředního svazu špedité-
rů Gustáva Husáka, který vzápětí kontaktoval básní-
ka Ladislava Novomeského (trio bylo posléze známo
jako „V. ilegální vedení KSS“), kteří vedli jednání s ostat-
ními opozičními proudy, z nichž nakonec vzešli jako
vážní partneři bývalé agrárnické skupiny v čele s Jánem
Ursínym a Jozefem Lettrichem. Začátkem prosince
1943 společně utvořili Slovenskou národní radu, jejímž
programem se stala Vánoční dohoda. Ta deklarovala, aby
národ slovenský a národ český ako najpríbuznejšie slovan -
ské národy utvárali ďalšie svoje osudy v novej Č-SR, spoloč-
nom to štáte Slovákov a Čechov, a na podkladu princípu rov-
ný s rovným. Budoucí politika nového státu se měla
orientovat na SSSR a o definitivním uspořádání měly
výlučně rozhodnout svobodně zvolení zástupci slo-

venského národa. Obecný slogan „rovný s rovným“ se
rychle uchytil a zpopularizoval, i když se dal vykládat
rozličnými způsoby. Ve skutečnosti se pod ním skrýval
faktický požadavek na volné federativní uspořádání,
který protlačoval Husák s Novomeským, což bylo rov-
něž demonstrováno jejich úpornou snahou o užívání
pomlčky ve slově „Česko-Slovensko“.

Jednání o Vánoční dohodě tedy trvala necelé čtyři mě-
síce, během nichž se tříbil a usměrňoval programový
kompromis. Komunisté se dlouho úzkostlivě nevyjad -
řovali pro, ani proti obnově Československa. Věc ne-
chávali otevřenou. Jako mezník bývá tradičně označo-
vána československo-sovětská smlouva z prosince 1943.
Jak Ursíny, tak i Lettrich pozorovali do té doby nejed-
noznačnou státoprávní orientaci u komunistických part-
nerů. Karol Šmidke měl preferovat federativní řešení, ale
dle Husáka nestavěl otázku obnovení Čes koslovenska
bezpodmínečně, nýbrž naznačoval možnost začlenění
Slovenska do SSSR. Navíc komunistické hnutí na Slo-
vensku nebylo v této otázce jednotné. Rozpolcení do ko-
munistických řad vnášel postoj Jána Osohy, který měl
mezi řadovými komunisty značný vliv, stále ono heslo
propagoval i ve vězení a velmi ostře nesouhlasil se smlou-
vou, jejíž přijetí zpečetilo československou státoprávní
variantu a uspíšilo sepsání Vánoční dohody.

Posud je tedy situace vcelku srozumitelná, avšak ne-
jasnosti vyvolává již v úvodu citovaná Husákova o půl
roku starší zpráva O vývoji a situácii na Slovensku. Mi-
mo údaje sloužící k seznámení nezainteresovaných
osob do problematiky vývoje na Slovensku obsahuje
text negativní i pozitivní zkušenosti s existencí Slo-
venského státu, které měly vytvářet argumenty k pro-
sazení koncepce sovětského Slovenska, či případně fe-
deralizovaného a socialistického Československa.
Takovéto stanovisko bylo jednoznačně v rozporu s Vá-
noční dohodou. Tvůrci zprávy se pokusili o vlastní hru,
jejíž interpretace není ani dnes zcela vyjasněná.

Karol Šmidke odcestoval se zprávou do Moskvy
v souvislosti s vojenskými přípravami povstání 4. srpna
1944. Případná úvaha o vytvoření sovětského Slovenska
musela narazit jak na odpor moskevského vedení KSČ
reprezentovaného Klementem Gottwaldem, tak i na
koncepci exilové vlády v Londýně v čele s prezidentem
Edvardem Benešem. Hlavní slovo měl samozřejmě So-
větský svaz, který měl odlišné zájmy, proto se ukázala
vize sovětského Slovenska jako neživotaschopná. Zů-
stává ovšem otázka, do jaké míry Karol Šmidke pro-
sazoval zmiňované stanovisko.

Dle sovětských záznamů, pořízených z rozhovorů se
Šmidkem, mělo vyplynout, že Slovensko je ochotno ná-
ležet do československého státu pouze na federativním základě.
O variantě sovětského Slovenska není v záznamech
zmínky. Jelikož se rozhovorů účastnil i spolupracovník
ilegálního vojenského vedení na Slovensku Mikuláš
Ferjenčík, je možné, že se Šmidke nechtěl vyjádřit ote-
vřeněji a vyčkával na schůzku s vrcholnými straníky.
16. srpna se konečně setkal s Dimitrovem a Gottwal-
dem a následně se účastnil jednání s moskevským ve-
dením KSČ, jež vedla k přijetí stranického stanoviska
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k „úlohám národně-osvobozujícího hnutí na Sloven -
sku“, které vycházelo z obnovy Československa jakož-
to demokratického státu tří rovnoprávných národů – Čechů,
Slováků a Karpatských Ukrajinců. Definitivní řešení o po-
stavení Slovenska v jednotném státě bude učiněno v bratr -
ské dohodě s českým národem na podkladě zásady rovný
s rovným a na podkladě přání samostatného slovenského ná-
roda, který ztělesňovala Slovenská národní rada a po
osvobození celoslovenský sjezd Národních výborů.

V této souvislosti dle mého názoru je stále na mís-
tě hypotéza, kterou vznesl historik Vilém Prečan před
více jak 30 lety, zda totiž nebyl Šmidke snad také za po-
moci Dimitrova, nejdříve přesvědčen a „přeškolen“, aby při-
jal státoprávní platformu obnovení Československé republi-
ky. Dle vzpomínek československého velvyslance
v SSSR sociálního demokrata Zdeňka Fierlingera se ob-
jevil Šmidke v Moskvě jako zjevení. Tlumočil různé zma-
tené názory. Nevím, co se odehrálo mezi soudruhy komunisty
a Šmidkem tehdy, ale rozhodně nesouhlasili, byly tam růz-
né diference. Jakého druhu – mám dojem, že to byla i otáz-
ka dalšího osudu Slovenska, co Slovensko, jestli půjde se So-
větským svazem. Šmidke poté prosazoval federativní
asymetrické řešení slovenské otázky; vedle autonom-
ních vlád na Slovensku a na Podkarpatské Rusi měla
existovat ústřední vláda, která by řídila i české země
a měla v celostátní kompetenci jen ministerstvo za-
hraničí, národní obrany a financí. Výsledky moskev-
ského rokování znamenaly zkonkretizování, ale i velký
posun v představách o státoprávní otázce. Gottwald
se totiž předtím snažil ponechávat věc otevřenou a in-
stitucionálně předpokládal jen vznik zemských ná-
rodních výborů s rozšířenou působností.

Slovenská národní rada se vyslovila za obnovu Če-
skoslovenska vycházejíc z rovnoprávnosti Čechů a Slo-
váků a vymezila se vůči čechoslovakismu a představě
o návratu před rok 1938. Jelikož Londýn, ztělesněný
prezidentem Benešem, nebyl schopen tyto axiomy jed-
noznačně opustit, Slovenská národní rada upozorňo-
vala, že se rozmáhá úsilí o přičlenění Slovenska jako sa-
mostatné jednotky do SSSR. Nezáleží na tom, že za
daných okolností nemá takéto úsilie výhľadu na úspech na
medzinárodných fórach, sdělovala do Londýna. Během
SNP se slovenští komunisté sice stavěli v oficiálních do-
kumentech a vyjádřeních za česko-slovenské soužití na
federativní bázi, ale souběžně nalézáme u nich i koke-
tování se sovětským Slovenskem či lépe řečeno upo-
zorňování české politické reprezentace, že v případě je-
jího nesouhlasu se slovenskými požadavky není pro
Slováky obnova Československa jedinou variantou.

Taková vyjádření nesporně zapůsobila jako forma
nátlaku na neoblomného Edvarda Beneše za účelem
lehčího prosazení představy federalizace země a uzná-
ní Slováků jako nacionálně svébytného národa. Stěžejní
aktéři Husák a Novomeský později opakovaně vysvět -
lovali celou věc tím, že kvůli tlaku Beneše a části lon-
dýnské emigrace se dostali do obranného postavenia opa-
trnosti na všetky strany a dokumenty a vyjádření z té doby
byly tím ovlivněny, pri jej koncipovaní som myslel na Be-
neša, vyslovoval se Husák.

Vyskytují se i rozdílná svědectví, avšak problema-
tická, z druhé ruky, které například dokonce informují
o Husákově neúspěšné snaze intervenovat za sovět ské
Slovensko u samotného Stalina. Mezi primárnější svě-
dectví však patří vzpomínání sociálnědemokratického
politika Bohumila Laušmana, který se v té době zdržo-
val na Slovensku. Laušman líčí Husáka jako opojené-
ho sovětofilskou náladou obyvatelstva do takové mí-
ry, že přišel s názorem změnit politickou linii povstání
a usilovat o začlenění Slovenska jako svazové republi-
ky do SSSR. Laušman touto výpovědí reagoval začát-
kem 50. let na Husákovo obvinění ze slovenského bur-
žoazního nacionalismu.

Kolem půlnoci 28. září 1944 přiletěli vrcholní funk-
cionáři KSČ Rudolf Slánský, Marek Čulen a Jan Šver-
ma společně se sovětskými důstojníky a s instrukce-
mi z Moskvy na povstalecké území. Švermova autorita
a hlavně negativní sovětský postoj umírnily zprvu hor-
livé sovětofilské nálady. Významnou úlohu také sehrál
Šmidkeho návrat z Moskvy se stranickými směrnice-
mi. Mnohé horské hlavy velmi zchladly, jelikož jejich pro-
jevy vyzněly v intencích obnovy Československa,  avšak
na novém základě. Dle depeší národněsocialistického
politika Prokopa Drtiny, které posílal z povstalecké-
ho území Edvardu Benešovi do Londýna, vedení KSS
ustoupilo poté od prosovětské varianty a již jen men-
šina slovenských komunistů setrvávala ve víře, že do-
savadní politika SSSR je „kamufláž“ a konečným sku-
tečným cílem bude sovětizace střední Evropy, a když se
jim podaří nastolit sovětský režim, SSSR to uvítá a při-
člení k sobě Slovensko. Lidé měli tenkrát rozličné
a nejednoznačné představy o budoucím státoprávním
uspořádání Slovenska, Evropy, ba světa. Vše bylo ve va-
ru, tedy i názory lidí na budoucnost.

Že představy o sovětizaci stále rezonovaly u části ko-
munistů a slovenského obyvatelstva, dokládá průběh
celostátní odborářské konferenci, která se konala 15.
října v Podbrezové za účasti asi 500 delegátů ze 76 zá-
vodů. Na konferenci zaznělo krom požadavků na zlep-
šení postavení pracujících a zestátnění výrobních pro-
středků i heslo „socialistická republika“, „sovětské
Slovensko“ či „sovětské Československo“. Ač přítom-
ný Husák a Šverma tyto teze veřejně odmítli, přesto ty-
to snahy nevymizely. Svědčí o tom následné reakce
z Moskvy od Gottwalda a Kopeckého, kteří nabádali
rázně potírat tendence, namířené proti myšlence Českoslo-
venské republiky, i tehdy, když se tyto tendence spojují s in-
klinováním k SSSR.

Zdeněk Fierlinger zase informoval Londýn, že z pro-
jevů slovenských delegátů Slovenské národní rady
v Moskvě vyplývá, že kdyby věci měly být na Slovensku tak,
jak je vidět v Londýně, neručí za to, že vývoj nepůjde stej-
ným směrem jako na Podkarpatsku; přes nejlepší svou vůli
prý nezvládnou situaci; Pamatuji se na diskuse, které jsme
měli v Moskvě. Samostatné Slovensko, ta idea měla silnou při-
tažlivost i pro naše soudruhy, vyjádřila se krátce po válce
na interní stranické poradě přední politička KSČ Ma-
rie Švermová.

Koncem roku 1944 se konala návštěva Gottwalda
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a dalších vrcholných komunistů u Dimitrova, které-
ho dotyční podrobně seznámili se situací na Sloven sku
a Podkarpatské Rusi a se slovenským stanoviskem
k slovenské otázce, které se lišilo od Benešových před-
stav vyplývajících z ideje čechoslovakismu. Přítomný
Ladislav Novomeský měl vznést otázku ohledně hy-
potetického připojení Slovenska k SSSR. Dimitrov za-
reagoval, že by bylo chybou, jestliže by si slovenští komunisté
mysleli, že snad je v zájmu Sovětského svazu oddělení Slo-
váků od Čechů. Nikoliv! […] Toto spojení má ještě veliký ži-
votní význam pro vás, Slováky, a tento význam není ještě
vyčerpán. Československo mělo žít v bratrském svazku
se Sovětským svazem, přičemž by tento svazek mohl se vyvi-
nout až do té míry, aby, […] mohl býti jednou uskutečněn kon-
federativní vztah demokratických států k SSSR. Dále Di-
mitrov doporučoval federalizovat Československo
a nepřekážet přičlenění Podkarpatské Rusi k SSSR. Na-
víc označil nastolování sovětizace za předčasné. Z vy-
jádření je zřejmé, že vedoucí komunističtí funkcioná-
ři považovali přicházející období vlády stran Národní
fronty za přechodné řešení, které mělo předcházet na-
stolení jejich úplného monopolu moci.

Důležitou roli v těchto souvislostech sehrály udá-
losti na Podkarpatské Rusi (Zakarpatská Ukrajina),
která byla v letech 1920 – 1939 součástí českosloven-
ského státu a posléze ve dvou vlnách byla postupně
anektována Maďarskem. Rudá armáda toto území za-
čala vojensky obsazovat na podzim 1944 a prakticky
ihned byla rozvíjena agitace za jeho připojení k SSSR,
respektive k sovětské Ukrajině. Ostatně se tak vyjádřil
i tamější sjezd Národních výborů. Nezanedbatelnou
iniciativu souběžně vyvíjela ustanovivší se Ukrajinská
národní rada Prjaševščiny, která jako národně-politic-
ký orgán ruského a ukrajinského obyvatelstva na Slo-
vensku oživila starou koncepci historického Zakar-
patska a prosazovala připojení i severovýchodního
Slovenska k Podkarpatské Rusi. Ta také poslala zdra-
vice J. V. Stalinovi, kterého žádala, aby odstranil dě-
jinnou nespravedlnost a všechen lid Veliké Ukrajiny sjed-
notil v jeden stát. V obdobném duchu obdržel list
i tehdejší první tajemník Komunistické strany Ukra-
jiny N. S. Chruščov. Je třeba dodat, že tyto události
zaskočily i moskevské vedení KSČ, které počítalo s ob-
novou Československa v úplných předmnichovských
hranicích, ba její zástupce předválečný poslanec Josef
Krosnář byl z Podkarpatské Rusi vypovězen. Až 21. pro-
since 1944 přijalo moskevské vedení KSČ stanovisko,
že Beneš a československá vláda mají navrhnout hlad-
ké realizovanie pripojenia Zakarpatskej Ukrajiny k Soviet-
skemu zväzu.

O obavách o Slovensko svědčí i série radiodepeší
z ledna 1945 od československé vládní delegace, která
pobývala v zakarpatsko-ukrajinském městě Chustu.
Nervozita a nepřehlednost situace přiměly představi-
tele Slovenské národní rady přijmout prohlášení, aby
vláda urychleně ztvrdila připojení Podkarpatské Rusi

k SSSR, neboť protahování této otázky by mohlo narušit
dobré vztahy Sovětského svazu a ČSR, což by mohlo mít špat-
ný vliv na zabezpečení předmnichovských území Sloven ska.
Obavy z takového směřování byly navíc přiživovány ně-
kterými mediálními zprávami ze zahraničí, které po-
važovaly variantu sovětského Slovenska za velmi reál-
nou. Prezident Beneš nechtěl riskovat nové konflikty,
a proto ustoupil. Uznal připojení Podkarpatské Rusi
k Sovětskému svazu a vládnímu delegátovi Františku
Němcovi, který formálně převzal od sovětské armády
správu nad osvobozeným územím, nařídil, aby obra-
tem odevzdal správu území Slovenské národní radě.

Vedení KSČ i KSS uznávala integritu území Slo-
venska a uvedené separační tendence považovala za
komplikaci československo-sovětských vztahů, a pro-
to je kritizovala. Obdobný názor sdílel i Sovětský svaz,
proto Ukrajinská národní rada Prjaševščiny byla na-
konec nucena revidovat své postoje k Českosloven sku.
Různé reminiscence se přesto objevovaly na severový-
chodním Slovensku i několik měsíců poté a to i na úrov-
ni funkcionářů státní správy a samosprávy.

Reminiscence na vizi sovětského Slovenska se ná-
razově objevovaly i po válce, ba ještě v tragickém roce
1968, a často byly spojovány s osobou komunisty Gus -
táva Husáka, který byl považován za stoupence těchto
snah. Povědomí o tom existovalo u domácího obyva-
telstva a věc ref lektoval i zahraniční tisk a exilová his-
toriografie, snad mnohdy i s cílem Husáka zdiskredi-
tovat.

V této souvislosti měl zajímavou dohru i osud Hu-
sákovy zprávy z července 1944. Historik Vilém Prečan
ji chtěl uveřejnit ve své známé edici pramenů týkajících
se Slovenského národního povstání. V roce 1964 mu
zveřejnění nebylo doporučeno posuzovatelem knihy,
protože některé pasáže dokumentu vyvolávaly asocia-
ce na politický proces se slovenskými buržoazními na-
cionalisty, a to by tenkrát nahrávalo politickému tábo-
ru Antonína Novotného. V březnu 1969 se postavil
proti publikaci zprávy osobně Gustáv Husák, který jí
nakonec sám patřičně zkrácenou uveřejnil v časopise
Nové slovo. Historik Prečan nakonec publikoval zprá-
vu v úplnosti v exilovém časopise Svědectví v roce 1979,
tedy 35 let od jejího sepsání.

Příspěvek těží z publikované studie, která 
obsahuje úplné odkazy na pramenné zdroje;
MACHÁČEK Michal: Mezi českým lvem a sovětskou
hvězdou. Státoprávní představy slovenských
komunistů během druhé světové války. In: KMEŤ,
Norbert, SYRNÝ, Marek a kolektiv (eds.): Odvaľujem
balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického.
Bratislava – Banská Bystrica : Ústav politických věd
SAV – Muzeum SNP, 2013, s. 117-135. ISBN 978-80-
89514-21-2. Autor bude velmi vděčný za případné
připomínky a komentáře (michmach1@seznam.cz).
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POČUJTE,  
MONSIEUR CÉZANNE,

z vášho obrazu
padá mi krivý stôl
škúliaci na obe oči
rovno doprostred izby

Jablká kotúľajú sa z neho
zľahka do dlaní,
voda z kanvice
už-už vyhĺbi jarček
na mojej podlahe
strihnutej podľa pravítka

Veža kostola na vašom plátne
kráča mi z krajiny v ústrety,
šikmé domy už okrúžili
moje pravouhlé lôžko

A zatiaľ vaši kartári
visia si na stoličkách
okolo ďalšieho čudného stola
čo mi rozčapené nohy
kladie až kamsi na plecia

Márne sa bránim celým telom –

veď ten váš rozkývaný svet,
rútiaci sa ku mne po šikmej ploche,
je aj mojím svetom!

A je rovnejší
než ten za oknom,
uhladený len naoko
drobiaci sa pod rukami

OBLAKY

Nad hlavou mi plachtia
belostné čipkované šaty mladuchy
vášnivo roztrhané na franforce
uprostred svadobnej noci

No krajčír vietor
už pod živôtik fúkol
dve guľaté jabĺčka
a pod naberanú sukňu
napoly rozrezaný
šťavnatý melón

Vkĺzne do tej nádhery
jediným závanom
a vlnivý biely hodváb
priľne na pružné telo

Ešte útly driek previazať
tenučkým opaskom sivastej hmly,
po chrbte spustiť
dlhokánsky závoj z tylového oparu  

Oblačná nevesta stúpa do neba

SNEŽENA

Hore na zimnom kopci
stačí vystrieť ruku,
pritiahnuť k sebe
biele plachty polí
napnuté dolu za riekou

prehodiť ich
cez holé udýchané telo
Bieloskvúca tunika
visí mi cez uzimené plece
v záhyboch kvapká
na podstavec z ľadu

ZUZANA FABIANOVÁ

M o m e n t k y
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Snežný mach obrastá mi hlavu,
mäkko sa stelie vnútri tela,
do biela rozšírené zrenice
upreté do mliečnej hmly

Kde si? Príď!
Môžeš ma celú vyvrátiť
zvnútra navonok

Z obidvoch strán
budem len
hladko alabastrová
oslepujúco belostná
horúca na dotyk
snežná  nežná žena
Snežena

STUDNIČKA V ZIME

Machový kameň
spojený so zemou
ľadovým pramienkom,
oslepujúco čistá voda,
do uší bijúce ticho,

Strážkyňa, bohyňa Šaktí,
premenená na prastarý dub
Hladké a sošné srieňovité telo,
pozorné sukovité oko,
drevnaté hrbole pŕs vztýčené dohora,
všetkých sto holých rúk
oblúkom konárov siaha k nebu

Dovolí nám, večne smädným,
navrátiť sa aspoň jedným hltom
na chvíľu k sebe?

LABUTE

S nadvtáčím úsilím
vznesú sa kúsok nad hladinu
celý život vtesnaný
do mávnutia obrovským krídlom

nežná krivka krku
premenená na vzdornú šípku tela
celkom vážne smeruje do transcendentna

a keď sa už zdá,
že prekonajú hranice vlastného sveta
ladným skĺznutím
pristanú zas do bežného vtáčieho dňa

Netrápi ich,
že lákavú čiaru obzoru 
zahliadli len na malý okamih,
že sa o ňu ani len pierkom neobtreli

Buddhistickí mnísi,
čo sa s pokojným vedomím
vlastných nekonečných možností
opäť graciózne sunú
po svojej vodnej zemi

DETSKÁ KRUTOSŤ

Keď detská krutosť šľahne bičíkom
- drobná pästička zaťatá do biela -

Keď ťa to vnútri zabolí, až onemieš
a na chvíľu
aj maloverne zapochybuješ,

len v sebe hľadaj
labu dravca
čo so slepou presnosťou
pretne žilu

mocné opraty
s láskou škrtiace krehké bytie

ruku neskoro nastavenú
do cesty voľnému pádu

A ďakuj Bohu,
že z divokých očí malej šelmy
napokon vytrysknú slzy úľavy,
že dravé tielko zas prirastie k tebe
prasilou jednej svorky
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TO MEDZI NAMI

Také krehké a zraniteľné
to naše medzi nami!
Bojím sa dotknúť,
mohlo by prasknúť vo dvoje

Tenká pavučinka odo mňa k tebe
trepoce sa tichúčko v našom chvení
uvidíš ju len v  holej tme
nahmatáš, len keď sa celkom nedotkneš

Vyzuj si topánky,
aby si nepošliapal

Dotýkaj sa len očami,
aby si neublížil

Hovor len pravdu a pošepky,
aby si neodplašil

Ak je to na teba priveľa,
radšej nechoď...

Otázka je, čo považujeme za zlú, tragickú dobu?
Mnohí si myslia, že práve takú žijeme. Ide o osobnú
skúsenosť. Ja sám si myslím, že najtragickejšia je voj-
na. Teda doba, ktorú som našťastie nezažil. A dúfam,
nezažijem. Všetko ostatné sa dá prežiť. Nakoniec, čo
si budeme nahovárať: Aj relatívne bezstarostný život
je v podstate tragický a smutný. Lebo poznáme jeho
pointu: končí sa našou smrťou. Ak by sme nič iné
okrem tohto faktu nevnímali, nemá zmysel žiť. Kým
však človek dospeje k tomu nezvratnému koncu, pre-
žije kopec vecí ktoré stoja za to. Smutných a ťažkých,
ale aj radostných a zmysluplných. Kým sme zdraví
a šťastní, humor veľmi nepotrebujeme. Takmer ho
nevnímame. Skôr sa zabávame. Ale keď prichádza-
jú ťažké časy, v ktorých si nevieme rady, humor je ne-
oceniteľný. Ak ho nedokážeme nájsť v sebe, je priam
nevyhnutné niekoho s takýmto zmyslom stretnúť.
Je veľmi dôležité vedieť odľahčiť situáciu, vysmiať sa
z vlastnej biedy, upozorniť toho druhého, že kým ne-
jde o život ide o h... A to sa dá jedine humorom. Bez
humoru sa, podľa mňa, nedá slušne žiť. Život bez
zmyslu pre humor – to musí byť jedno veľké utrpe-
nie.  

Za odpoveď ďakuje
S TANISLAVA MATEJOVIČOVÁ

RASŤOVI PIŠKOVI

A K Ú  Ú L O H U  M Ô Ž E  M AŤ  
H U M O R  V  Z LÝ C H ,  
T R AG I C K Ý C H  D O B Á C H ?

J E D NA  O TÁ Z K A
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Do veku patriarchov dospeli autori, ktorí vstúpi-
li do slo venskej literatúry v druhej polovici 50. ro-
kov a prvé knižky vyda li začiatkom 60. rokov. Od ro-
ku 1956 sa zoskupovali okolo časopi su Mladá tvorba.
Ten počas svojej existencie „odchoval“ niekoľko sil-
ných generácií básnikov aj prozaikov. Boli to roky,
keď sa po Stalinovej smrti začal režim zbavovať naj-
markantnejších deformá cií a drastických metód,
 ktoré tragicky zasiahli do osudov veľkej časti spo-
ločnosti. Určité uvoľnenie pocítila aj kultúra a litera -
túra, no do normálneho stavu sa dostávala len po-
maly, pričom každý krok vpred si musela u strážcov
ideológie vybojovať. Celý proces, ktorý sme neskôr
nazvali „obrodným“, sa skončil v auguste 1968 tzv.
vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do Českosloven -
ska.

Prozaik Ján Beňo, autor vyše dvadsiatky knižných
titulov (polovicu tvoria knižky pre deti a mládež),
patrí ku generácii Jaroslavy Blažkovej, Antona Hy-
kischa, Viery Handzovej, Maríny Čeretkovej-Gálovej,
Jána Johanidesa, Jozefa Kota, prozaikov narodených
v prvých ro koch tretieho desaťročia dvadsiateho sto-
ročia. Na rozdiel od predošlej generácie, ktorá vi dela
svoje poslanie v zobrazení významných spoločen-
ských medzníkov, základom ich tvorby bol indivi -
duálny osud, subjektívny zážitok a generačná skú-
senosť. Pre sadzovali sa témami návratov do rodiska,
do detstva, ale aj zážitkami s reálnym socializmom,
kde boli predovšetkým kritickí.

Východiskom a zároveň pevným orientačným bo-
dom bola pre Jána Beňa rodná dedina. Tam vyrastal
a zároveň dozrieval. A tak sa dedinský človek stal pre
tohto autora živým a umelecky presvedčivým typom,
ba často aj mravným príkladom a oporou. Z tohto
dôvodu ho kritika dlho považovala za dedinského
autora. Táto charakteristika však neplatí na celok je-
ho tvorby. Beňo pozná aj mesto, veď v ňom roky ži-
je, a tak značná časť jeho próz kotví v mestskom pro-
stredí. Tu je tiež doma, čiže sa mu darí vykresliť
ci vilizačný typ i problematiku, ktorú tento spôsob
života nastoľu je a produkuje. Pravda, zakorenenosť
v dedine sa prejavuje aj tu, ponajviac ako mravný im-

peratív, spájaný s tra-
dičnými spoločen -
skými hodnotami,
trvajúcimi od vekov;
ako protiklad po-
vrchnosti a efemérnosti dneška.

Kontinuitný vývin Beňovej tvorby narušila tzv.
normalizácia, ako dôsledok okupácie. Prirodzený
trend k modernizmu, sprevádzaný občas aj vypätým
subjektivizmom, sa zahatal. Individuálne ustúpi lo
kolektívnemu, teda sociálnemu. Tento proces sa stal
generálnou smernicou, ktorá platila až do roku
1989. U Jána Beňa sa to prejavilo aj tak, že sa silnej-
šie začal presadzovať jeho aktivizmus, ako úsilie za-
sahovať do spoločenskej sféry a meniť ju k lepšiemu.
Po zmene režimu Beňov aktivizmus ešte zosilnel, ba
nadobudol podobu sa tiry ako výrazu nespokojnos-
ti s negatívnymi prejavmi vo verejnom i súkromnom
živote (bezohľadnosť, materializmus, konzum). Spo-
lu s kritikou vstúpili do Beňových próz prvky pub -
licistiky. K nej mal blízko aj predtým a vyjadroval sa
cez ňu, no týkala sa skôr literatúry (početné literár-
ne kritiky) a kultúry. Teraz išlo o kritiku životného
štýlu a bytia v agresívnom spoločenskom systéme.
V Beňovej prozaickej tvorbe neprestalo znieť sociál-
ne poslanie. Vie aj zabávať, ale za všetkým je úsilie
meniť a upravovať.

Zemitý realizmus strieda v Beňovej tvorbe „úlet“
k fantá zii a symbolike. Trvalo však znie v jeho tvor-
be poetická struna, raz jasnejšie, raz zastreto. Prí-
tomnosť lyrizmu zahmlieva obrysy, zmäkčuje tvrdé
hrany vzťahov, ale nevylučuje tragizmus, pokrývajú -
ci priestory príbehov, ladených osobne a rodinne.
Okrem toho vnáša do sujetu náladovosť, vyjadrenú
aj v jazyku a štýle. Celok však speje k harmonizácii.

Možno povedať, že Beňove prozaické aktivity obo-
hatili slovenskú prózu o zaují mavé odtiene farieb. 

Úprimne želáme jubilantovi, aby skúsenosť a mú-
drosť, ktoré v ňom nahromadili roky, premenil ešte
na nejeden krásny a ušľachtilý tvorivý čin!

VLADIMÍR PETRÍK

J Á N  B E Ň O  ( 8 0 -T K A )
* 3. október 1933 Slatinka, okres Zvolen
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Free. Slobodný. Toto slovo obsahuje aj názov we-
bovej stránky www.freebsd.nfo.sk, jednej z husto
 navštevovaných stránok, na ktorých náš priateľ, bás-
nik Juraj Šípoš, uverejňoval svoje úvahy. Najmä úva-
hy o dvoch témach, ktorým sa venoval zo záľuby, no
venoval sa im tak vášnivo, že v nich dosiahol profe-
sionalitu. Boli to počítače a hinduizmus.

A hľa – aj v jeho úvahách o počítačoch – dokonca
aj vtedy, keď sa zaoberal rýdzo odbornou stránkou
veci – napríklad zachovaním anonymity pri využití
serverov – nachádzame slovo free.

Toto píše Juraj v úvahe Linux je hlavne o slobode:
„Licencie väčšiny počítačových programov sú tvorené

tak, aby vám odobrali slobodu… Licencia GNU chce ga-
rantovať vašu slobodu a podeliť sa o „free“ softvér – za-
bezpečiť, aby bol pre všetkých užívateľov „free“. Keď ho-
voríme o „free“ softvére, máme na mysli slobodu, nie cenu.“

Teraz už ľahko prídeme aj na to, prečo si Juraj
z náboženstiev obľúbil práve hinduizmus.

Posledný text, na ktorom pracoval a práve sa ho
chystal publikovať, bol preklad staroindického spi-
su Devímáhátmya – t. j. Majestátna Bohyňa, svojmu pre-
kladu dal názov Sľub ženského Boha. K prekladu
 napísal aj úvod a v ňom medziiným hovorí: „Hinduiz -
mus je ako rozkonárený strom – tiež pozostáva z viace-
rých vetiev... Hinduizmus je náboženstvo s nemalou rôz-
norodosťou v názoroch, ktoré sa však vzájomne tolerujú a
všetky vetvy majú spoločný koreň. Európania nedokážu
celkom do seba vstrebať túto rôznorodosť...“

Aj k hinduizmu prilipol Juraj preto, lebo ho po-
kladal spomedzi všetkých náboženstiev za najslo-
bodnejšie.

Iste nie som jediný, kto si vážil Jurajovo presved-
čenie, že ľudská sloboda je najväčšou hodnotou na
svete. Láska k slobode bola princípom, podľa ktoré-
ho žil, o láske k slobode písal – a láska k slobode zas
písala jeho životopis.

Narodil sa 17. novembra 1959 v Martine ako je-
den z dvoch synov Ivana Šípoša, popredného slo-
venského psychológa. Jeho mamička Anna bola stre-
doškolská profesorka. Ale stačí sa pozrieť na Jurajovu
fotografiu a hneď uhádneme, že vášnivá krv, ktorá
v ňom prúdila, nebola iba slovenská. Juraj rád upo-
zorňoval, že jeho predkovia prišli z Talianska.

V roku 1968 mal deväť rokov – dosť na to, aby
v ňom rozjatril lásku k slobode vpád neslobody v no-
ci z 20. na 21. augusta. K tomu, že najväčšou život-
nou hodnotou sa stane preňho sloboda, prispel aj

príbeh, čo sa odohral priamo v ich rodine. Nuž, ho-
ci bol Juraj všestranne talentovaný študent, najlepší
sa usiloval byť v angličtine – bol totiž už od tíne-
džerského veku rozhodnutý, že odíde, len čo sa mu
naskytne na to príležitosť. Naskytla sa. Po maturite
v roku 1979 a po takmer dvoch rokoch, počas kto-
rých pracoval ako operátor pri počítacích strojoch,
sa mu podarilo emigrovať – a emigrantský osud ho
zavial až do Austrálie.

Keď si mladý muž zvolí emigrantský osud, určite
ráta s tým, že ho čakajú emigrantské starosti. Pred-
sa však asi Juraja trochu prekvapilo, keď s emigrant-
skými starosťami prišli aj emigrantské emócie. Tie
spôsobili, že sa z neho stal v Austrálii nielen pomoc-
ný robotník, čo kdesi „v kuchyni plnej krabov“ škria-
bal zemiaky a umýval dlážku, ale prebudil sa v ňom
aj básnik. Písal básne o súhvezdí Južný kríž aj o svo-
jom osobnom južnom kríži – a celkom paradoxne
v nich vedel občas zabudnúť na lásku k slobode, pre-
tože silnejšia bola chvíľami túžba po tej neslobod-
nej vlasti, ktorú opustil. Iste by si ani on sám nikdy
predtým nepomyslel, že napíše dojímavú báseň s ta-
kým nepoetickým názvom, ako je názov Konzulát.

KONZULÁT

Rose Bay,
či Ružový záliv,
len niekoľko minút
autobusom
z Bondi Junction.
Miesto sýteho vzduchu.
Konzulát len niekoľko
metrov vzdialený od mora,
no niekoľko tisíc kilometrov
od vlasti,
a predsa tam,
sediaci v pôde,
takmer viečkom
dotýkajúci sa mora.

Z rukáva sa mi vykotúľala túžba.

Aj ďalšia emigrantská emócia bola paradoxná
– práve vo svete, kde sa mal konečne cítiť slobodný,
sa v ňom ozval väčší stihoman, než poznal na tej ne-
slobodnejšej strane železnej opony. Mal dojem, že si
ho aj za oceánom našli „oni“ a aj v ďalekej Austrálii

JURAJ ŠÍPOŠ konečne slobodný
* 17. novembra 1959 Martin † 14. októbra 2013 Bratislava
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zrazu začal pociťovať každý deň ich blízkosť. Ale kto-
vie? Čo my vieme, kam až siahali ich chápadlá? Mož-
no to nebol až taký nesprávny pocit.

Navyše jedného dňa – azda aj vinou toho pocitu
– a aj vďaka clivote – Juraj Šípoš v Austrálii ťažko
ochorel a rodine, priateľom a iste aj tomu konzulá-
tu sa podarilo dostať ho nazad do Bratislavy.

Doma ho nečakala nijaká slávobrána – bez par-
donu nadobudol platnosť trest, na ktorý ho odsú-
dili v neprítomnosti: dva roky väzenia za nedovole-
né opustenie Republiky. Otázkou bolo iba, ako dlho
sa podarí – pod zámienkou odsúdencovho zdravot-
ného stavu – odkladať nástup trestu.

V tejto chvíli do jeho príbehu vstupuje vydavateľ-
stvo Slovenský spisovateľ.

Pôsobil som tam vtedy ako vedúci redaktor od-
delenia poézie a Jurajov otec sa pousiloval, aby sa mi
dostali do ruky Jurajove verše.

Verše sa mi páčili, s ich autorom som sa spriate-
lil, jeho básnickú zbierku som zredigoval a poslal do
tlače. Chcelo to iba trochu konšpirácie – na to, čo by
mi mohli zakázať, som sa nikoho nepýtal a v jeho ži-
votopise na záložke knihy, ktorej sme dali názov Pod
južným krížom, som uviedol iba: „Dva roky pôsobil
v Austrálii.“ Kniha vyšla v roku 1986. Informácia
o Jurajovom básnickom talente pravdepodobne za-
pôsobila aj na súd: bezpodmienečný trest mu zme-
nili na podmienečný.

Neostalo iba pri tejto jednej knihe. V roku 1988
vyšiel v Slovenskom spisovateľovi súbor siedmich
 poém Aperitív na modrej planéte – a jedna z nich, prá-
ve tá, ktorej názov som vybral za názov celej knihy,
bola Jurajova.

Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ dostal prí-
ležitosť aj ako angličtinár a v jeho preklade vyšiel
v roku 1989 výber z poézie ugandského básnika Oko-
ta p’Biteka Výčitky čiernych manželov a v roku 1991
antológia zen-budhistických koánov Myšlienky písa-
né do piesku. Všimlo si ho aj vydavateľstvo Smena
a v roku 1988 mu publikovalo sci-fi prózu Kompju-
terové zhltnutie.

Jurajov občiansky život sa v tomto období upo-
kojil. V roku 1985 sa oženil so spolužiačkou Ivetkou.
Pracoval ako dokumentarista vo Výskumnom ústa-
ve detskej psychológie a patopsychológie a vďaka svo-
jej schopnosti prekladať nielen z angličtiny, ale aj do
angličtiny sa stal vyhľadávaným prekladateľom. Spo-
ľahlivo sa uživil už za komunizmu – a ešte úspeš-
nejšie po páde železnej opony.

No ak by si niekto myslel, že Nežná revolúcia v no-
vembri 1989 spôsobila aj zmenu v Jurajovom po-
hľade na svet, mýlil by sa.

Juraj spoločenskú zmenu určite uvítal – no rých-
lo pochopil aj to, že doba, ktorá prišla, ešte ani zďa-
leka nie je dobou, ktorú si vysnívala jeho láska k slo-
bode. Ubehlo celé štvrťstoročie, počas ktorého mal
stále rovnaký pocit ako za komunizmu – že svet,
v ktorom žijeme, nie je slobodný.

Celý ten čas sme sa priatelili a vždy, keď sme sa

stretli, ma Juraj ubezpečoval, že sa vlastne nič ne-
zmenilo a že nepriatelia slobody nám ustavične dý-
chajú na chrbát. „Sú všade,“ hovorieval. „Stále sú vša-
de.“ Ba dokonca mal pocit, že pád železnej opony,
sloboda podnikania, sloboda cestovania – a najmä
prudký technický vývoj – že toto všetko ešte nahra-
lo neslobode: „Ľudia si to ani neuvedomujú, ale kon-
trolovaný je každý ich krok, odpočúvané každé slo-
vo a prečítaný každý mail.“

Nielenže to hovorieval. Usiloval sa proti tomu aj
bojovať – najmä vo svojich odborných článkoch, pub -
likovaných v internetových časopisoch.

Ako laik som ten jeho boj mohol sledovať len zob-
ďaleč, nepochyboval som však o tom, že je oprávnený.

Veď trvalú prítomnosť akýchsi skrytých, no ne-
únavne šarapatiacich nepriateľov slobody si môže-
me uvedomovať aj ako počítačoví laici. Môžeme si
ju uvedomiť napríklad aj vtedy, keď si všimneme, že
Juraj Šípoš, básnik, ktorého základným životným
princípom aj najväčšou témou bola láska ku slobo-
de, nebol pre znovuzrodenú demokratickú spoloč-
nosť hoden ani toho, aby sa o ňom čo len jedným
slovom zmienil v roku 2005 vydaný Slovník sloven-
ských spisovateľov.

Buďme však v tejto chvíli zmierliví a nazvime to
iba nedorozumením.

Nedorozumením, ktoré spôsobilo, že aj mnohí na-
slovovzatí znalci literatúry až zajtra zistia, s akým ta-
lentovaným básnikom sme sa tu dnes rozlúčili. Že si
až zajtra po prvý raz s obdivom prečítajú verše z APE-
RITÍVU NA MODREJ PLANÉTE, ktoré prečítam te-
raz, aby som si tu aj ja s vami, vy so mnou, aby sme si
tu všetci spoločne uvedomili, aký dobrý to bol básnik:

… Chcem uchopiť myslenie
skutočného človeka, lebo, ako sa podľa predbežných
pozorovaní zdá, na modrej planéte je skutočných
ľudí málo. Ja však, ako skutočný, som pre ten svet,
kam idem, zatiaľ len neskutočný. Moje cesty
predtým boli rôzne. Z Flatlandu mám ako suvenír
len trojuholník a priamku, mám to nakreslené
a ukryté v trezore veľmi ďaleko.
Môj svet je plný ozajstnej lásky a porozumenia…

… Post Scriptum môže znieť aj ako „andante“.
Je možné zmeniť sa!...

… Modrá planéta z diaľky vyzerá
ako krehký driek včely.

LETÍM! Myšlienky som si usporiadal
a smer svojho kovovo-kryštalického tela
som dokonale ovládol.

Padol som na dno tatranského plesa…

… Je noc.
Mesiac v splne
ma uchopí do dlaní…
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… Pomaly sa začínam
dematerializovať.

Zbohom, modrá planéta!

14. októbra 2013 nič nenasvedčovalo, že jeho váš-
nivé, no choré srdce má pred sebou už len niekoľko
úderov.

Juraj si ako zvyčajne zapálil svoju podvečernú ci-

garetu, no keď sa jeho oproti sediaca manželka naň -
ho lepšie pozrela, zrazu zistila, že hoci cigareta ešte
horí, Juraj už nedýcha.

Bude nám za Tebou smutno, Ďurko – ale zároveň
vieme, že si šťastný. Konečne si slobodný.

ĽUBOMÍR FELDEK
(Pr ednesené  v  Kr ematór iu ,  22.  10.  2013)

EXIL AKO STAV
TVORIVOSTI

IVAN ČIČMANEC: 
Krehké čaro disonancií
Bratislabva : Kalligram 2012

V roku 1969 dvadsaťsedemročný
emigroval do Nórska, vyštudoval
tam divadelnú vedu, ruštinu a an-
gličtinu, učil a naučil sa – zrejme
i s manželkinou pomocou – vyni-
kajúco nórsky. Takže prekladá zo
slovenčiny do nórčiny aj z nórčiny
do slovenčiny; to množstvo, tie zá-
sluhy sú nemalé: v novembri tohto
roku dostal za ne Hviezdoslavovu
cenu za preklad.

Čítajme prvú esej Exil ako stav tvo-
rivosti – tak trochu jeho autoportrét.
On, vlastne aj komparatista, vychá-
dza v nej zo Shakespearovej Búrky,
z postavy vojvodcu Prospera, uvrh -
nutého na ostrov, na ktorom sa-
mota a izolácia na neuverenie vy-
stupňovali jeho tvorivé schopnosti.
Intelektuálovi vyhostenie či emi-
grácia pomáhajú, sú jeho dobré mú-
zy a žičlivé hviezdy – návrat medzi
ľudí, próza všedného života a najmä
politika privedú umenie a tvorivosť
k zániku. Shakespearov Prospero
„v exile dosiahol intímny kontakt
so svojou duchovnou dimenziou
a so svojimi tvorivými schopnosťa-
mi“. Ostrov ako útočisko a obraz
hraného divadla ako umenia, sym-
bol duchovného rozmeru, jeho osa-
melosti, ale aj jeho slobody a fan-
tázie.

Nikto zo Slovákov neurobil takú
ostrú čiaru medzi exilom a domo-
vom ako tento Slovák vysunutý na
najsevernejšie a najchladnejšie mies -

ta Európy: tie si však pochvaľuje
– k domovu, síce milovanému, má
intelektuálnu rezervu.

Lebo domov – parafrázujeme – je
niečo každému drahé a pozitívne.
Ale je to aj dar nanútený zvonka, ne-
zvolený a nevyprosený. A predstavu -
je aj putá; tie nás síce  k nemu viažu,
ale  zväzujú, zacláňajú a zužujú vý-
hľad na svet aj na nás samých. Čosi
čo je vrodené, znamená istotu, ale aj
obmedzenia. Domov, to je aj despo -
ta, sme v ňom ako jeho poddaní, na-
tiahnutí na jedno a to isté kopyto.

Takže „prílišná pripútanosť k ro-
disku, absolutizácia jeho relatívnej
hodnoty znižuje náš duchovný ho-
rizont a vytvára mentalitu zápec-
níctva a provinciálnosti.“ A počú-
vajme: „Nie je náhodné, že všetko
skutočne veľké umenie, veľkú lite-
ratúru i veľké priekopnícke mysle-
nie vytvorili ľudia, ktorí cítili, že ich
vlastný domov je pre nich pritesný,
a ktorí sa tým či oným spôsobom
pokúšali prekračovať jeho hranice.“

Takže „exil má v sebe aj určitý
 pozitívny náboj, ktorý v prípade tvo-
rivého, o slobodu usilujúceho člo-
veka môže podstatnou mierou pri-
spieť k rozšíreniu existenciálneho
poznania a uvoľneniu tvorivých síl.“
Ak nezapracujú v človeku deštruk-
tívne protisily, exil ponúka aj schop-
nosť „vytvárať v človeku zdravý od-
stup od toho, čo mu predtým
pripadalo ako čosi neúprosne a ne-
zmeniteľne určené osudom“ – a tak
vlastne exil je  aj „modelovou situá-
ciou, ponúkajúcou hlbšie spoznať
a prežiť existenciu vykorenenosti
človeka ako takého,“ čiže životný
pocit, dnešný ľudský údel, dnešný
stav sveta.

Takéto východisko vytvorilo
z Čičmanca aj komparatistu: robí
paralely a komparuje domáce zja-
vy s európskymi, aj isté domáce zja-
vy s inými domácimi, akoby – pod-
ľa nás nie vždy – spriaznenými alebo
paralelnými zjavmi. Slovák pouče-
ný Európou však obdivuhodne, jas-
nozrivo vidí, čo mnohí doma po slo-
vensky bijúci sa v prsia nevidia alebo
nechcú vidieť. To sú tie jeho Slo-
venské paradoxy a protirečenia – vidi-
teľný názov jednej eseje mohol by sa
stať neviditeľným názvom viace-
rých. Lebo Nórskom poučený, a va-
ri aj formovaný Ivan Čičmanec, ho-
vorí pravdy kruto pravdivé:

„Nepoznám národ, ktorý má ta-
ký vlažný vzťah k vlastnej literatúre
ako Slováci.“ Mnohí, aj vysokoškol -
sky vzdelaní, neprečítali zo sloven-
skej klasiky ani moderny nič; me-
ná niektorých významných autorov
im nič nehovoria. Nevraví to čosi
– pýta sa Čičmanec – aj o neochote
či strachu pozrieť sa sebe samému
do očí? Ale keď dobre nepoznáme
a nevážime si vlastnú kultúru – ako
môžeme chápať a rešpektovať iné
kultúry, hoci práve aj o to dnes ide?

V malom Nórsku, ako vraví, kaž-
dý rok vychádza niekoľko knižných
monografií – vedeckých aj popula-
rizujúco beletrizujúcich – o nór-
skych spisovateľoch. Prečo? Lebo
v Nórsku je hlad aj po takýchto
 knihách: na osudoch svojich vý-
znamných ľudí Nóri hlbšie a kon-
krétnejšie poznávajú historické
a spoločenské pozadie, ktoré spo-
luvytváralo ich literatúru a kultúru
– a tie sú predsa obrazom ich indi-
viduálnej a kolektívnej identity. Aj
keď vraj viaceré z nich sú kritické,

R E C E N Z I E
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rúcajú staré mýty a svojich bardov
nenachádzajú vždy v ideálnom svet-
le.

Na Slovensku? Keďže drvivá väč-
šina svoju literatúru nečíta, neza -
ujíma sa ani o tých, ktorí ju tvorili,
a často sa o nich píše tak, že sa vy-
zdvihujú do nereálnych výšin, alebo
degradujú na provinciálnych a ne-
moderných ťuťmákov. Takéto mi-
moliterárne príčiny rozkladajú
 národnú kultúru ako jej chorobo-
plodné bacily.

Dlhujeme, skresľujeme, alebo
mlčíme. Čičmanec akoby nám vy-
beral slová z úst: neodpustíme si
ďalšie citovanie, nech nám to au-
tor aj čitatelia prepáčia:

„Vari nikto však nepredstavuje
komplexnosť a tragédiu slovenské-
ho intelektuála tak výrečne ako Sve-
tozár Hurban Vajanský, európsky
vzdelaný aj mysliaci prozaik, básnik,
esejista, literárny aj umelecký kritik,
novinár, politický ideológ a odváž-
ny bojovník za práva svojho národa.
Osobne som toho názoru, že keby
nebolo Vajanského a s ním Škulté-
tyho, Hviezdoslava a hŕstky iných,
slovenská národná myšlienka by bo-
la zahynula ešte pred prvou sveto-
vou vojnou. Už za svojho života sa
Vajanský stretával s nepochopiteľ-
ným nevďakom.“ A dnes 99 percent
jeho krajanov sa správa, akoby nik-
dy neexistoval. Ani tí primitívni  hurá
Slováci nafukujúci význam treťora-
dých našich postavičiek „takmer cel-
kom ignorujú Vajanského obrovský
príspevok do nášho kultúrneho
a politického vývinu.“

Mýlil sa? Iste, a niekedy fatálne:
utopická viera v cárske Rusko, aver-
zia voči modernému umeniu, „ne-
vhodné politizovanie v beletrii“, od-
por proti emancipácii žien. No sú to
aj omyly doby, „tlak historických
okolností“ a najmä „osobné zúfal-
stvo“ z možností blízkeho konca
holej existencie národa. Mýlil sa, le-
bo chcel zachraňovať, zakazoval, le-
bo chcel uzdravovať, nenávidel, pre-
tože miloval.

Ale: „bez analytického pochope-
nia jeho všestranného talentu,  jeho
hĺbky a tvorivosti, jeho heroického
zanietenia... ale aj jeho tragických
protirečení a omylov nie je vari ani
možné pochopiť vývin slovenského
kultúrneho a politického vedomia
počas celého dvadsiateho storočia
až dodnes.“ Nestalo sa tak – dodaj-
me – ani v poslednej Vajanského an-
tológii vydanej Kalligramom; pre

zostavovateľku aj autorku chudob-
no myšlienkového doslovu je Va-
janský v podstate len tvorcom jalo-
vého nacionalistického mýtu. Ale
– výborne hovorí Čičmanec – „kto
ignoruje Vajanského, ignoruje Slo-
vensko a slovenskosť!“

Takže  môžeme s ním len opa-
kovať, že „svet nebude potrebovať
národy, ktoré nepoznajú“ – sabo-
tujú poznať – „samy seba, alebo kto-
ré dokonca samy sebou opovrhujú.“
Pridajme k tomu známu, aj inými
konštatovanú „presilu emociona-
lity a nedostatok hĺbkovej analýzy“,
závislosť od všelijakých romantic-
kých aj neromantických, často
účelových mýtov – a máme známy
a trvajúci stádový pohyb od man-
tinela k mantinelu,  ktorým si toto
spoločenstvo  doslova krvaví hlavy.

Na Slovensku sme nasledovné
slová ešte nepočuli: Čo udržovalo
komunizmus pri vláde toľké roky?
Zakorenené, nemeniace sa, maso-
vo rozprasené malomeštiactvo! Ako
ľudská vlastnosť a štýl života, nie
spoločenská trieda. Ide o „ten naj-
priemernejší ľudský priemer, dô-
sledné vydávanie relatívnych hod-
nôt za absolútne, hovenie si vo
vlastnom pohodlí, nekritická za-
hľadenosť do seba samého, ku gýču
inklinujúcej estetiky, hlboko zako-
renená nedôvera voči všetkému, čo
je inakšie ako priemer, čo si vedome
hľadá vlastnú životnú cestu.“

Termín malomeštiactvo nápadne
vyšiel z módy, zisťuje Čičmanec,
v krajinách postkomunistických aj
kapitalistických. Na scénu vystúpil
rasizmus, nacionalizmus, vojna, glo-
balizácia, chudoba, životné prostre-
die – ale o žabe na prameni, príčine
týchto nešťastí, sa podivne mlčí.

Myšlienkovo hustá je  úvaha  Tichý
triumf malomeštiactva, v knihe jedna
z najhustejších: uzavrime ju aspoň
tým najdôležitejším: „Existenciálna
apatia ľudstva“ – a malomeštiactvo
je a bude jej liahňou. „Drvivá väčši-
na obyvateľstva v komunistických
krajinách nezorganizovala aktívny
odpor proti svojim vládcom, nanaj-
výš ak komunistický režim živelne
sabotovala tým, že sa viac či menej
vedome odvracala od vecí verej-
ných.“ Už údajný burič Karol Marx
bol v súkromnom živote pokrytec
a malicherný meštiak; čítajme o tom
Paula Johnsona. Lenin? „Prototyp
malomeštiactva. Nenávidel nielen
myšlienky, s ktorými nesúhlasil, ale
aj ich nositeľov,“ chcel socializovať

nielen vedu a umenie, ale aj erotiku
a ľudskú intímnosť; neuznával hod-
notu individuality, mýtizoval ko-
lektivitu, poslušnosť, masu, triedu.
Áno: Lenin – malomeštiak v úlohe
revolucionára.

Všetky tie zločiny komunizmu,
už odhalené a odsúdené, tolerovalo
a prikrývalo malomeštiacke po-
hodlie a ľahostajnosť, prízemný ma-
terializmus, antiduchovnosť, sta-
rosť o plné vrecká a bruchá, nie čisté
a pokojné svedomia. Ďaleko je slo-
venská beletria od zostúpenia do
 týchto ukrytých zradných podstát,
ďaleko je myslenie politikov a ve-
rejných činiteľov – ale aj cirkví a kňa-
zov – od tohto nemeniteľného jun-
govského tieňa v človeku aj ľudstve,
jeho odvrátenej tváre, temného bra-
ta, ale žiaľbohu brata.

Ako vidno, tento Slovák do emi-
grácie odišiel, aby sa vrátil a prišiel
– a príkrou, jasnozrivou kritikou
povytieral slovensky prispaté oči.

„Strach z abstrakcie“ názov ďalšej
úvahy – nie je len strachom z mo-
dernej hudby a abstraktného ma-
liarstva, z ich abstraktných štruk-
túr, „ktoré nás majú oslobodzovať
od strachu tyranie pozemskej všed-
nosti a zasadzovať nás do kozmic-
kého rámca.“ Takto, v podstate ná-
božensky, som počul interpretovať
abstraktné umenie len Václava Čer-
ného; toho, ktorý inde, aj z Kafku,
Becketta, sadizmu a čierneho hu-
moru vyvodil duchovný rozmer člo-
veka, hľadajúceho miesto a bezpe-
čie v kozme. Po ňom to robí Slovák
Ivan Čičmanec.

Chceme mať zážitok z definície?
Počúvajme: „Strach z abstrakcie,
poznania kozmických dimenzií by-
tia, lipnutie na konkrétnosti a do-
časnosti je v podstate strachom zo
slobody. Všetky opravdivé nábo-
ženstvá, všetko veľké umenie i filo-
zofia presahujú človiečikovskú uli-
tu z mäsa a kostí a usilujú sa viesť
ľudí k slobode, k dýchaniu vzduchu
večnosti, ktorý sídli ako v nekoneč-
nosti kozmu, tak aj v našom du-
chovnom jadre.“

Dostali sme sa k Čičmancovej
naj existenciálnejšej hlbine bezpeč-
nosti, inými slovami: do končín nie
 labyrintu, ale raja srdca: k jeho du-
chovno náboženskému jadru, ktoré
má veľmi blízko ku gnóze a gnosti-
cizmu. Nie kresťanstvo „dogmatic-
ké, extrovertné a kolektivistické“, ale
to dávne „gnostické, ktoré kládlo
dôraz na vnútorné prežitie božské-
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ho rozmeru v individuálnom ľud-
skom vedomí.“ Bez povšimnutia
 prišla na slovenský knižný svet kni-
žočka takýchto jeho meditácií V oh-
nisku neprítomnosti (MilaniuM 2005),
o ktorej referovala a ukážky z nej pri-
niesla vari len Tvorba. V týchto me-
ditáciách poznávame pravého Čič-
manca, jeho duchovné a tvorivé
ohnisko, ktoré vysiela svetlo a tep-
lo na všetko, čo píše; nielen na tieto
mnohotématické eseje, ale i jeho
poé ziu a prózu:

„OBRACIAM SA K TEBE, VEČ-
NÝ DUCH, ja zatratený pútnik po
predmestských krčmičkách, cestu-
júci rozheganými vláčikmi, krvavo
poznačený zákrutami jestvovania,
obraciam sa k sebe, zatratený a az-
da preto raz aj spasený hľadač, aby
som vo svojich útrobách objavoval
odvahu milovať, spaľovať sa na po-
pol nebytia, vyslovovať pravdu o veľ-
kom vesmírnom sne. Ja, zatratený,
najosamelejší zo všetkých vlčích ľu-
dí, ktorý za daždivých nocí nocujem
pod cudzími bránami, v neznámych
mestách žobrem o súcitný pohľad
múdrych, roztúžených očí, plazím
sa po dne kamenistých úžľabín, ve-
riac jedine v beznádej, ja sa utiekam
k Tebe, Duch, k veľkému, ľahostaj-
nému, tajnému utešiteľovi, k več-
nému, nemennému nebytiu: Daj mi
silu nepretržite si uvedomovať, že
iba v osamelosti je pravda, sila a slo-
boda, že iba v utrpení je poznanie
a očista, že iba v zatratení je zmŕt -
vychvstanie, blaženosť a pokoj. Vďa-
ka Ti, Duch, za to, že nezištne osve-
cuješ moju myseľ.“    

Našiel takéto slová, prehovoril
z takejto hlbokosti a v takomto tó-
ne niekto zo slovenských literárno-
vedných, kritických alebo širších
umeleckokritických kruhov? V Iva-
novi Čičmancovi našli sme kohosi,
kto myslí, cíti a píše ako moc či mi-
losť majúci, ako ktosi obdarený cha-
rizmou.

Obdivuhodná je nielen šírka či
pestrosť, ale aj hĺbka Čičmancových
tém a záujmov; aj v tomto by sme asi
márne hľadali – v emigrácii aj doma
– jemu podobného.

Lebo okrem pretriasaných kľúčo -
vých textov prináša jeho výber – ese-
je, štúdie, úvahy, portréty – o Jarry-
ho Ubu vo svetle Nietzscheho
filozofie, o neznámom nórskom
existencialistovi, ktorý sa volá Peter
Wessel Zapffe, o Beckettovi a Kaf-
kovi; nielen o dôležitých Severa-
noch: Björnsonovi, Ibsenovi. Strind -

bergovi, Knutovi Hamsunovi a Ing-
marovi Bergmanovi, ale aj – pre
 neho – dôležitých Slovákoch: o Ta-
tarkovi, Škarvanovi, J. Ondrušovi;
a nielen o múzach vážnych, ale aj
tých ľahších či tých najľahších: o ne-
zastupiteľnosti cirkusu, o Voskov-
covi a Werichovi, o hollywoodskom
komikovi Buster Keatonovi z čias
filmovej grotesky. Lebo, ako vraví,
„často spomínaná a zdôrazňovaná
hranica medzi tzv. nižším a vyšším
umením je vlastne vágna a umelo
udržiavaná.“ Dokonca ozdraveniu
západnej kultúry môže podľa neho
napomôcť „práve zblíženie tzv. váž -
neho a zábavného umenia“ – o čom
tak trochu pochybujeme.

Vnútorná sloboda, zázračná
 tvorivá imaginácia, zážitky z ume-
leckých výprav za neznámym, ta-
jomným a božským sú jeho najin-
tímnejšie stimuly na ďaleké cesty do
sveta, jeho umenia a myslenia. Po-
sledná esej Hudba ako indikátor slo-
body dáva v takomto zmysle celej
knihe záverečnú bodku.   

Ako vidíme, vyzná sa nielen v li-
teratúre, súčasnej i staršej, domácej
i európskej, ale aj v hudbe, výtvar-
nom umení a filme, filozofii aj
 teológii: odtiaľ jeho nielen široko
komparatistické, ale aj syntetické
uvažovanie o najrôznejších veciach
rôznych druhov umenia. Niekedy
jeho spájania, porovnávania a pa-
ralelizovania sa mi zdajú prisub-
jektívne, prismelé alebo trochu ná-
silné – napríklad pri Tatarkovi,
Ondrušovi a gnosticizme – ale vý-
sledok a dojem z tejto knižky je ob-
divný a povznášajúci; občan našej
zúfalo neprehľadnej prítomnosti
má v ňom človeka, ktorý jasne roz-
lišuje a jasnozrivo vidí , ktorý pre-
niká do ľudských hĺbok aj kozmic-
kých podstát, a čitateľa ako človeka
duchovne vedie. Prichádza mi na
um výkrik André Gidovho Oidipa:
„Ó temnoty, moje svetlo!“

JÚLIUS VANOVIČ

VILIKOVSKÝ ZNOVA
MAJSTROVSKY

PAVEL VILIKOVSKÝ:
Prvá a posledná láska
Bratislava : Slovart, 2013

S Pavlom Vilikovským ma okrem
toho, že som jeho vďačným čitate-
ľom, spájajú roky spoločne stráve-

né v redakcii Romboidu. A vždy,
keď sa o ňom hovorí ako o post -
modernom autorovi, spomeniem si
na drobnú epizódu z čias, keď som
bol ešte redaktorským uchom. Se-
deli sme v kancelárii a rozjímali nad
veršami ktoréhosi autora, zvažova-
li sme, či ich uverejniť, alebo nie. Po-
vedal som, že tie básne sú „také sur-
realistické“. A Vilikovský mi odvetil:
„Áno, sú surrealistické. Ale okrem
toho, že je to surrealizmus, by to eš-
te mala byť aj poézia.“

P. Vilikovský sa ako prozaik už
viackrát vyšantil na postmoderný
spôsob (a to aj pred tým, než sa u nás
o postmoderne vôbec začalo hovo-
riť), ale vždy si bol vedomý dôleži-
tosti toho, aby jeho text popri tom,
že je postmoderný, bol aj (kvalitnou)
prózou. A zdá sa mi, že v ostatných
rokoch je – pri všetkej irónii (i seba -
irónii) – čoraz vážnejší a vypovedá
o veciach   tragických, odhaľujúc
temné stránky pohnútok ľudského
konania. Je, domnievam sa, napriek
miernej skepse presvedčený, že lite-
ratúra (tvorca) má prinášať isté po-
solstvo (teda to, nad čím „pravover-
ní postmodernisti“ niekedy zvyknú
ohŕňať nos). Hovorím to asi dosta-
točne vzletne na to, aby sa to znepá-
čilo samému prozaikovi, lebo on pá-
tos určite nemá v láske, najmä nie,
keď sa hovorí o ňom či jeho diele, ale
inak mi nedalo.

Najnovšia Vilikovského kniha
Prvá a posledná láska nepochybne
patrí k tým jeho najvážnejším. Ob-
sahuje dve novely: Na ľavom brehu
pamäti a Štvrtá reč, ktoré nemajú
užšie vzájomné prepojenie, jedna
od druhej sú významovo nezávislé.
Každá z nich je napísaná na iný spô-
sob. Obe sa odohrávajú v prítom-
nosti, avšak s výraznými presahmi
do minulosti. Kým v prvej z nich je
dôležitá minulosť protagonistu,
predovšetkým jeho spomienky na
detstvo, v druhej je to minulosť
iných, udalosti, ktorých protago-
nista nebol svedkom, nezažil ich,
len sa o nich dozvedá.

V novele Na ľavom brehu pamäti sa
uplatňuje autorské rozprávanie,
v ktorom sa však veci nazerajú cez
zorný uhoľ hlavného hrdinu, ume-
leckého fotografa v dôchodkovom
veku Kamila Deáka. Je to vlastne
sonda do psychiky človeka, intelek-
tuála, ktorý na začiatku jesene svoj-
ho života akoby strácal pôdu pod
nohami, trápia ho – vzhľadom na
pro fánnosť sveta – pochybnosti o zmys -
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le svojej profesie, celoživotného sna-
ženia, potrebuje nanovo nájsť vlast-
nú identitu, preto si chce ujasniť is-
té body zo svojej minulosti, načas
zabudnuté. Ostatné postavy len svo-
jím spôsobom dotvárajú jeho obraz,
čo je legitímne (nezabúdajme, že ide
o novelu), ich vnútorný svet sa tu či-
tateľovi nevykresľuje, o pohnútkach
ich konania, resp. výpovedí uvažuje
protagonista.

V rovine prítomného deja ide
o krátky výsek z fotografovho živo-
ta, v ktorom sa rozhoduje, či má
prijať ponuku z podnikateľských
kruhov, aby urobil knihu fotogra-
fií modernej architektúry Bratisla-
vy. Váha, a to jednak preto, lebo ma-
niere tých, čo majú vydanie knihy
financovať, sú mu principiálne ne-
sympatické, jednak preto, lebo mu
táto architektúra príliš nekonve-
nuje a zdá sa mu, že v podstate zni-
čila ducha mesta, a napokon preto,
lebo má pochybnosti o vlastných
schopnostiach. Kamil (ktorého prie -
zvisko sa čitateľ dozvie takmer až
v závere knihy) má svojho epického
protihráča – je ním kunsthistorik
Vilo Kavka (jeho príznačné prie-
zvisko sa, naopak, objavuje hneď na
druhej strane), ktorý predstavuje
intelektuála pragmatika, presved-
čeného, že umelec musí využiť me-
cenášov aj za cenu kompromisov. Je
akýmsi Kamilovým Mefistom, pre-
sviedčajúcim svojou výrečnosťou
a pripravujúcim veci aj poza jeho
chrbát, na druhej strane je aj tým,
kto mu dokáže nastaviť krivé zrkad-
lo a ukázať jeho pravú tvár.

Novela má v záhlaví slovo pamäť.
Motív pamäti v nej zohráva dôleži-
tú rolu – pamäť je totiž, či chceme,
či nechceme, aj oporou nášho sve-
domia. Pamäť a svedomie fotogra-
fa Kamila tvoria takpovediac kľú-
čové body významovej roviny textu,
dodávajú mu hĺbkový rozmer a ro-
bia z neho prózu s vnútornou dra-
matickosťou. Väčšmi než dilema, či
pristať na lákavú ponuku urobiť
ďalšiu fotografickú knihu alebo
nie, ho trápi skutočnosť, že si nevie
vybaviť tvár osoby, ktorá v jeho det-
stve zohrávala nemalú úlohu. Ide
o nenápadnú pomocnicu v domác-
nosti Réziku, ktorá ho spolu so ses-
trou vo veľkej miere vychovávala
a vždy sa ho dokázala zastať. Kamil
si spomenie na viaceré zážitky s ňou,
na jej niekedy svojrázne správanie,
ale nie a nie sa rozpamätať na jej
tvár. Ako je vôbec možná takáto

čierna diera vo vizuálnej pamäti?
Nedá sa odstrániť prostredníctvom
fotografie, lebo Rézika sa nenachá-
dza na nijakej rodinnej snímke.
(Ako sa napokon ukáže, jedna taká
predsa len existuje.) Kamilovo pát -
ranie vo vlastnom vedomí, jeho úsi-
lie prinavrátiť si túto tvár aj pro-
stredníctvom návštevy miest, kde
s Rézikou určite pred mnohými
rokmi bol, je dôležitou súčasťou
epického plánu novely.

Nemenej pozoruhodným a pôso-
bivým motívom je motív veľkého
zlyhania a poníženia. V začiatkoch
svojej kariéry, keď sa už profesio-
nálne etabloval, dostáva Kamil
 ponuku ísť fotografovať do Fran-
cúzska, takže si podá žiadosť o vyces -
tovaciu doložku. V zapätí prichádza
„pozvanie“ na Štátnu bezpečnosť
a jej dôstojník od neho požaduje is-
tú službu, totiž aby nafotografoval
skupinku ľudí, ktorí sa stretajú na
chate. Pod nátlakom najprv súhlasí,
ale napokon úlohu nesplní, vyhovo-
rí sa na náhodné zničenie negatívu,
pričom sa predtým cesty do zahra-
ničia vzdá. Rozhovor s majorom Štb,
spôsob, akým Kamila ponižuje,
a Kamilova bezmocnosť predstavu-
jú jednu z vrcholných pasáží novely.
Celá epizóda napokon nemá ďalšie
priame dôsledky na jeho život, avšak:
„Kamil celé dlhé roky zachovával sľub,
ktorý dal majorovi, a pred nikým, ani
pred Katkou (svojou manželkou – po-
zn. I. H.) epizódu nespomenul. Nemu-
sel sa veľmi premáhať, najradšej, keby to
šlo, by ju bol zatajil aj sám pred sebou“
(s. 92).

Pri Vilikovskom iste nemôže pre-
kvapiť, že jeho text sa v reflexívnych
vrstvách vyznačuje mimoriadnym
bohatstvom. Pozoruhodné sú na-
príklad Kamilove úvahy o podstate
fotografie, ktoré vyslovuje, keď je
k nim vyprovokovaný, a podľa kto-
rých rozhodujúca je skutočnosť
– napr. na s. 58: „Stačí, keď má talent
skutočnosť.“ Bravúrna je aj jeho teó-
ria „úžitkového povrchu“, ktorý si
ľudia vytvárajú, atď. Jazyková pre-
cíznosť, dokonalá štylistika, originál -
ne vyjadrovanie a nápadité prirov -
nania aj v tomto prípade potvrdzujú
autorovu brilantnosť, jeho nevšed-
nú schopnosť nevšedným spôso-
bom vypovedať o podstatách ľud-
ského bytia. Nedá mi neuviesť
aspoň jedno z jeho prirovnaní: „Ka-
mil sa ešte dozvedel, že dnes – Hofer po-
užíval to slovo tak často, akoby jeho su-
seda po stáročí v ľade práve rozmrazili

a časový posun mu bolo treba ustavič-
ne pripomínať...“ (s. 114). A nebol by
Vilikovský sebou samým, keby pró-
zu nezakončil jednoduchou, na
 prvý pohľad trocha banálnou,
 avšak v kontexte celého príbehu
krásne ironizujúcou vetou: „Vývin
sa nedá zastaviť“ (s. 134).

Druhú, kratšiu novelu Štvrtá reč
uvádza motto – citát z izraelského
básnika Tuvia Rübnera, ktorý sa na-
rodil v Bratislave a ktorého všetci
blízki príbuzní sa stali obeťami ho-
lokaustu: „Pressburg bol trojrečové
mesto. Štvrtou rečou je mlčanie.“ Jej
hlavnou postavou je aj v tomto prí-
pade bratislavský penzista – bývalý
učiteľ slovenčiny Gabriel, ktorý sa
zapojí do projektu ústnych dejín
(oral history) ako dobrovoľný terén -
ny pracovník. Je to, pravda, dosť
zvláštny protagonista, lebo rozprá-
vanie o ňom akoby bolo v kontexte
celého diela najmenej dôležité, ako-
by bol len akýmsi médiom, ktorého
prostredníctvom sa čitateľ dozvedá
o udalostiach, čo prežili iní v už
dávnejšej minulosti. Ba autor čita-
teľa, ktorému sa často prihovára
a „sprítomňuje“ ho v texte, na via-
cerých miestach zneisťuje aj spo-
chybňovaním jeho existencie. Napr.
na s. 156 sa píše: „Keďže Gabriel nie
je skutočný, skutočná nemôže byť ani
jeho priateľka a niekto azda namietne,
že jej venujem priveľa miesta.“ Predsa
však, pre celkové vyznenie diela je
dôležitý Gabrielov vnútorný svet,
najmä jeho vnímanie tragických zá-
žitkov iných spred desaťročí. Mies-
tami ich prežíva, akoby bol ich sú-
časťou, a to aj tak, že predstavy mu
splývajú s realitou. Jeho zaujatie pre
oral history spôsobuje, že do istej
miery žije príbehy druhých. Dominu -
jú tu dva, navzájom sa prelínajúce
– pomerne celistvo vyrozprávaný
príbeh starého ruského emigranta
žijúceho na Slovensku, ktorý mal
na začiatku 1. prvej svetovej vojny
osem rokov a s ktorým sa „dejiny“
po vypuknutí Veľkej októbrovej so-
cialistickej revolúcie pohrávali ako
s hračkou, až kým sa nedostal do
Československa, a fragmentárne
podaný príbeh židovského dievča-
ťa Emy Schlesingerovej, ktorá bola
obeťou jedného z prvých transpor-
tov do koncentrákov z bratislavskej
Patrónky. Prvý sa rozvíja  prostred-
níctvom rozpomínania starého pá-
na, s ktorým sa Gabriel zoznámil na
univerzite tretieho veku a zazna-
menáva a prepisuje jeho rozpráva-
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nie. Je zrejme autentický, lebo au-
tor v záverečnej poznámke uvádza,
že ide o nepublikované spomienky
Ing. K. G.-G. Druhý príbeh je viac
výsledkom Gabrielovej predstavi-
vosti, keď sa mu do pamäti zapíše
jedno z mien mladých židovských
žien zo spomenutého transportu.
Oba príbehy sú také presvedčivé, že
ich sugescii podlieha nielen prota-
gonista Gabriel, ale tá nepochybne
intenzívne pôsobí aj na čitateľa. 

Okrem uvedených nepublikova-
ných spomienok Vilikovský použil
ešte jeden prameň, ktorý tiež uvie-
dol v záverečnej poznámke, knihu
Sönke Nietzela Odpočúvaní, ktorá
sprístupňuje tajné nahrávky roz-
hovorov vysokých nemeckých dôs -
tojníkov v britskom zajatí a je otras-
ným svedectvo o zhubnej sile
nacistickej ideológie a cynizme ľu-
dí, ktorí boli súčasťou vraždiacej
mašinérie. Citáty z nej organicky
zapadajú do celku novely.

Vilikovského štylizované relati-
vizovanie vlastnej výpovede sa ob-
javuje aj v samotnom závere novely.
Jej posledný odsek znie takto: „Je to,
myslím, dávno jasné, ale na záver az-
da nezaškodí zopakovať: poviedka sú
písmenká na papieri. Výmysel, po an-
glicky fiction. Gabriel nejestvuje, je to
len krycí názov pre istý druh ostychu.
Ale to mlčanie, milý čitateľ, milá čita-
teľka, to mlčanie je skutočné.“ Všetko
to spochybňovanie pravdivosti, to
časté upozorňovanie, že ide len
o „čosi“ napísané, v konečnom dô-
sledku zdôrazňuje tragickosť vecí,
ktoré sa skutočne stali, hoci sa ne-
museli stať presne tak, ako ich opi-
suje text, alebo nemusia byť vôbec
v texte zachytené. A čo motív mlča-
nia? Asi ide o to, že vždy keď mlčí-
me v situáciách, pri ktorých by sme
mali kričať, vedie to k neprávostiam
a hrôzam.

Trocha záhadne vyznieva titul Pr-
vá a posledná láska, ktorým autor za-
strešil obe prózy. Zrejme je to tak, že
– nič sa nedá robiť – našou prvou aj
poslednou láskou zostáva sám život.

Vo svojej novej knihe Pavel Vili-
kovský skutočne použil postupy,
ktoré teória radí pod kepienok
 postmoderny: zdôrazňovaná texto-
vosť, využitie iných textov (text
v texte), skepsa, pokiaľ ide o mož-
nosť určiť jedinú a presnú pravdu,
alúzie. Napriek tomu a napriek veľ-
kej hravosti a preňho príznačnej
jemnej irónii je jeho kniha ne-
smierne závažná umelecká výpoveď

o situácii človeka v dejinách i sú-
časnosti a o zle páchanom v mene
ideológií na ľuďoch. V tom spočíva
jeho majstrovstvo.

IGOR HOCHEL 

ČO BOLO 
I ČO MOHLO BYŤ

ANTON BALÁŽ:
Len jedna jar
Bratislava : Marenčin PT, 2013

Odchod Antonína Novotného
z vládneho dvojpostu a nástup
usmievavého Alexandra Dubčeka
do funkcie politického lídra štátu
Čechov a Slovákov otvoril česko-
slovenskú jar i dva ďalšie mesiace,
do ktorých autor rozložil románo-
vý život a aktivity skupinky brati-
slavských končiacich i skončených
vysokoškolákov. Rozbiehajúce sa
možnosti obrodného procesu vy-
volávajú nádeje a prinášajú i prvé
výsledky.

Kniha využívajúc i fiktívne vý-
chodiská z možného a pravdepo-
dobného bystroumne rozširuje i pre -
hlbuje pohľad na československý
obrodný proces roku 1968. Anton
Baláž nemal úmysel koncepčne per-
traktovať politické i spoločenské
dianie v časovom priestore, ktorý si
vymedzil. Jeho študentských pro-
tagonistov necharakterizuje nijaká
inštitucionalizovaná zapojenosť do
politického hnutia, ale predovšet-
kým pozoruhodná individuálna
činnosť a zainteresovanosť. Tieto
akoby vysielali signály k predstavi-
teľom moci hovoriace, čo všetko ne-
obyčajné sa dá robiť na úrovni ako-
by iba obyčajných v podmienkach
do tej či onej miery priaznivejších
a upozorňujúce na nedostatočné
snahy zhora zintenzívňovať proces
spoločenskej obrody. Títo obyčajní
prirodzene nie sú misera contri -
buens plebs.

Vyniká v prvom rade absolvent
filmovej réžie v Prahe Štefan Jašík.
Je už riadnym zamestnancom
filmo vého štúdia na Kolibe a po-
mocným režisérom pri nakrúcaní
fiktívneho historického filmu Ge-
nerálova podmienka. Rozhodný
vodcovský typ priniesol do interná -
tu v Horskom parku a jeho rozhla-
sového štúdia správu o Novotného
abdikácii. Vyznávač cinéma–verité
ihneď vyhlási v internátnom roz-
hlase, že novým manifestom slobo-

dy internátnej komunity bude do-
teraz zakázaná erotická pieseň Je
t´aime, hymna generácie detí lásky,
pretože nastávajúca revolúcia od-
štartovala aj revolúciu lásky. Vzá-
pätí „internátna komunita začala
vytvárať páry a eroticky šantiť,“ pí-
še sa doslovne v knihe. Daniel po-
vie, že z toho, čo Štefan odštarto-
val, môže byť konečne správna
revolúcia a Jašík doloží, že aspoň
poriadny happening.

Na nasledujúcom mítingu v uni-
verzitnej aule Daniel so Štefanom
hovoria, čo sa stalo v Horskom par-
ku a filmár burcujúco volá, aby sa
pieseň revolúcie lásky vysielala kaž-
dý večer na všetkých internátoch.
Lenže na verejnej straníckej schôdzi
na Kolibe si Jašík svojím kritickým
vystúpením, v ktorom vyzýva za-
staviť všetky filmovačky a vyjsť do
ulíc s ručnými kamerami, aby vznik -
lo cinéma-verité o dubčekovskej
 jari, vyslúži iba potlesk od najstar-
šieho kolibského režiséra.

V akčnom románe, ktorý spája
dokumentárne s fiktívnym a je na-
plnený dejovými a kompozičnými
nápadmi, nezostáva veľa priestoru
na psychologizovanie a zobrazova-
nie neviditeľných hnutí v ľudskom
vnútri. Napriek tomu skúsený a in-
venciou obdarený autor vytvoril ne-
šablónovité a individualizované po-
stavy. Trápia sa, keď sa im nedarí,
trpia a žiarlia, keď ich obchádza
ženská priazeň – iný sa zas nedá vy-
viesť zo zaužívaných návykov; ako
francúzštinár a básnik Pal Palič sku-
pujúci rakúske kosy a žiletky za do-
láre od kanadského strýka. Hoci
v románe sa stretávame aj s dosť
krik ľavým prevracaním kabátu či
skôr zväzáckej košele za hipisácku
halenu pri dcére ruských porevoluč -
ných emigrantov Pelageji Nilovny,
nie je tým o inkvizítorskej členke
 internátnej rady povedané všetko.
Zmenená na Peggy N. si v ďalšom
vypije svoj kalich horkosti. Keď na-
píše na bratislavský ruský konzulát
žiadosť o rehabilitáciu svojho otca,
ktorý padol v pražskom povstaní
a nikdy nepísal proti Sovietskemu
zväzu, vediac už, že ho v Prahe za-
strelili vojaci zo SMERŠU, lebo ma-
li zoznamy emigrantov, dvaja Smer-
šáci ju potom násilne odvezú na
konzulát. Pri výsluchu ruský komi-
sár prízvukuje, že „jevo ubili geroj -
skie sovietskie armejci kak byvševo
belogvardejca“ a že Pelageji priká-
zali žiadať rehabilitáciu domáci
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kontrarevolucionári. Dokonca jej aj
skrvaví tvár ostrou dýkou a musí
podpísať vyhlásenie o mlčanlivosti.

Štefan Jašík po zoznámení sa
s rakúskym žurnalistom Lazarom
dostane objednávku robiť pre vie-
denskú televíziu aktuálne snímky
z Bratislavy. Keďže sa nič zvláštne
nedeje, jeho milenka, budúca he-
rečka Renáta, naaranžuje výstup
pred Tuzexom, kde mláti veksláka
bonami po tvári a Štefan to filmu-
je. Po prijatí prvého happeningu na-
sleduje podzemie bratislavského
hradu. Viedeň dostane snímku Sta-
linovej sochy, ktorá sa sem dostala
z Námestia SNP a visí na oceľových
lanách ako obesenec na drevenej ši-
benici z neokresných brvien. Potom
príde najnebezpečnejší projekt. Ja-
šík má s pomocou Daniela a Pal Pa-
liča nafilmovať ruskú vojenskú ko-
lónu, ktorá sa po cvičení bratských
armád dostala na kótu pri Strečne
– neodchádza, a to je dôkaz, že všet-
ci Sovieti neopustili Slovensko. Ja-
šík sa takémuto šotu najprv spiera.
Rusov netreba zbytočne dráždiť, pri
pokračovaní obrody spoločnosti
treba plniť záväzky, ktoré dal Dub-
ček sovietskemu vedeniu... Nako-
niec povolí a Daniel Fanta po ne-
bezpečnej kosbe lúky, ktorá kryla
Štefanovo filmovanie, hovorí bez
nadšenia: Sovieti sa z toho vyklamú
ako vždy, Dubčekovi to priťaží...

Balážov nový román je textovo
mimoriadne nasýtený a rôznorodý.
Dostal sa doňho otec revolúcie lás -
ky Herbert Marcuse, občianske hun-
dranie, že Dubčekova demokracia je
podvod, Jašíkova presexualizovaná
Renáta, odborná pasáž o francúz-
skom modernom maliarstve, mani-
festačná púť vysokoškolákov k Štefá -
nikovej mohyle na Bradle, následky
holokaustu v deťoch, ktoré ho pre-
žili a pritom stratili svoje dvojča. Aj
že sa Dubček vyhýba novinárom,
aby nemusel vysvetľovať, prečo pri-
šli bratské armády na cvičenie do
Československa. Viackrát sme v ate-
liéri Anity Beckerovej, ktorá študo-
vala v Paríži umenie erotickej akcie
a po dvadsiatich troch rokoch sa
vrátila do rodnej Bratislavy, vidíme
veľké ženské akty v polopriesvit-
ných košieľkach, mužské klony,
umenie, do ktorého vstupuje i ľud -
ská a autorská nahota. Absolvujeme
so sprievodcom hrobku Zázračného
rabína, Štefana na koberci u riadi-
teľa filmu, keď musel vrátiť  kameru
a stráviť ostrú kritiku za filmovanie

sovietskej vojenskej kolóny, čo sa
podľa džentlmenskej dohody ne-
smie...

Ide to už dolu z kopca. Sťahova-
nie Jašíkovho filmového stanu pod-
ľa príkazu z Firšnálu na Kuchajdu
bolo zbytočné... Tito do Bratislavy
neprišiel, Dubček sa neodvážil de-
monštrovať našu vojenskú silu na
vyprázdnenom Firšnáli, Slováci aj
naďalej zaostávajú vo svojej pre-
zentácii pred svetom. Tí, čo spia
v stane na Kuchajde, ráno zažijú
šok. Pred stanom stojí sovietsky vo-
jak, jeden z bratskej pomoci. Keď
vidí v stane pyramídu starých pu -
šiek slovenských dobrovoľníkov
z roku 1848, odzbrojovaných pred
 rakúskym generálom Windisch -
grätzom, vykríkne: Oružie, oružie!
Ďalší vojaci vbehnú do stanu, kopú
do poľných lôžok, všetkých vyhá-
ňajú von a dôstojník kričí: Kontra-
revoľúcia! Razstreľajem!

Peggy N., ktorej Jašík našiel vo
svojom nikdy nedokončenom filme
úlohu markytánky, vykríkne: Ja ľub-
ľu sovietskij sojuz a začne spievať
Sajuz nerušimij... Vojaci sa stavajú
do pozoru, dôstojník salutuje. Spev
pohltí rachot tankov, ktoré obkľu-
čujú filmový historický dobrovoľ-
nícky tábor i stan generála Windisch -
grätza spred sto dvadsiatich rokov.

JÁN BEŇO

MÁLO ZNÁMA KAPITO-
LA NAŠEJ HISTÓRIE

FRANCIS D. RAŠKA:
Opuštění bojovníci.
Historie Rady svobodné -
ho Československa 
1949 – 1963
Praha : Academia, 2009, 286 s.

Kniha amerického historika, po
rodičoch českého pôvodu, Francisa
D. Rašku, ktorá pôvodne vyšla ná-
kladom Columbia University Press
v New Yorku, pohotovo preložená
do češtiny, nám približuje v našich
končinách málo známu históriu
Rady slobodného Československa.
Aj keď ju autor časovo ohraničil do
rokov 1949 – 1963, v niektorých prí-
padoch doťahuje príbeh českoslo-
venského exilu až do politických
zmien v roku 1989, ba dokonca po
rozdelenie Československa.

Februárový prevrat v roku 1948
vyvolal vlnu emigrácie, pri ktorej
 veľa nekomunistických politikov

odišlo do exilu spolu s tisíckami ra-
dových občanov, ktorí nechceli žiť
pod jarmom komunizmu. Títo ute-
čenci verili, že sa komunizmus
v krátkej dobe zrúti a oni sa budú
môcť vrátiť domov. Nekomunistic-
kí politici v exile založili v roku
1949 Radu slobodného Českoslo-
venska. Vlády západných krajín ne-
chceli túto Radu uznať ako formu
exilovej vlády. Až potlačenie Ma-
ďarského povstania v novembri
1956 priviedlo československých
exulantov k strate ilúzií a k pozna-
niu, že ich exil bude trvať veľmi
dlho. Len málokto z nich sa nako-
niec dožil politických zmien v no-
vembri 1989 a mohol sa vrátiť do
vlasti a aktívne sa zúčastniť politic-
kého života. Zo slovenských politi-
kov sa to podarilo len niekdajšiemu
povereníkovi za Demokratickú stra-
nu Martinovi Kvetkovi.

Na Slovensku, okrem dvoch bio-
grafií venovaných  Štefanovi Osus -
kému a Jánovi Papánkovi a štúdii
v Historickom časopise venovanej
Rade slobodného Československa
z pera Slavomíra Michálka a dvoch
prác niekdajšieho redaktora Slo-
bodnej Európy Jozefa Špetka, sa tej-
to téme nikto nevenoval. Málo je
známe, že Literárny archív Sloven-
skej národnej knižnice v Martine
obsahuje fond niekdajšieho predse -
du Slovenskej národnej rady a pred-
sedu Demokratickej strany Jozefa
Lettricha, ktorý bol pôvodne depo-
novaný v Archíve a Hooverovom in-
štitúte v Stanforde v USA a je tak
bádateľom prístupný tu, na Sloven -
sku. Fond bol predisponovaný na
Slovensko zásluhou Lettrichovej
sestry Irenky, o ktorej už časopis
Tvorba priniesol v roku jej úmrtia
podrobnejší článok.

Raškova kniha okrem úvodu a zá-
veru obsahuje deväť kapitol, v kto-
rých autor rozoberá jednotlivé témy
a časové obdobia v histórii Rady.

Prvá kapitola je venovaná vzni-
ku Rady slobodného Českosloven -
ska. O jej vzniku práve rok po pre-
vrate 25. februára 1949 informovali
Petr Zenkl a Jozef Lettrich vlády
hlavných mocností. Ako svoj cieľ si
Rada kládla „zjednotiť československé
sily v zahraničí v boji proti komunizmu
a fašizmu a viesť ich v súlade s vôľou ľu-
dí vo vlasti. Chrániť československé
 záujmy a informovať svet o úsilí a po-
trebách československej demokracie.
Rada si predsavzala  organizovať a pod-
porovať aktivity na pomoc českoslo-
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venským utečencom a starať sa o ich so-
ciálne a existenčné potreby a konať
opatrenia na ich usadenie v slobodných
krajinách. Vo všetkom tomto úsilí mali
Česi a Slováci postupovať jednotne
a každý národ  mal mať rovnaké prá-
va.“ Už v začiatkoch sa prejavili
problémy so snahami začleniť do
Rady tie občianske strany, ktoré
 neboli po druhej svetovej vojne
v Československu obnovené. Kľú-
čovým problémom zostávala názo-
rová rozdielnosť medzi českými
a slovenskými politikmi vzhľadom
na podoby budúceho štátu.

Druhá kapitola sa venuje začia-
točnej činnosti a prvému rozkolu.
Tretia kapitola snahám o znovu -
zjednotenie. Ďalšie kapitoly sa ve-
nujú rôznym sporom, reformám,
reorganizáciám a novej organizácii
Rady. Pre slovenského čitateľa je zau -
jímavá najmä siedma kapitola, kto-
rá sa venuje národnostnej otázke.

Už krátko po vytvorení Rady Šte-
fan Osuský otvoril otázku česko-
slovenských vzťahov. V máji 1949
Dr. Lettrich zdôrazňoval chyby, kto-
ré sa stali behom dvadsiatich rokov
predvojnovej Československej re-
publiky, vyhýbanie sa slovenskému
problému zo strany Beneša a česko -
slovenskej exilovej vlády v Londýne,
zanedbávanie tejto otázky po roku
1945. Lettrich uviedol: „I my tu
v týchto chybách pokračujeme a zase ča-
káme, až nejaký nový nátlak nás pri-
núti k riešeniu.“ Lettrichove návrhy
politických zásad Petr Zenkl od-
mietol s upozornením na stanovy,
ktoré presne vymedzovali cieľ Rady
ako „obnovenie nezávislosti Českoslo-
venskej republiky a demokratických slo-
bôd v nej.“

Autor informuje aj o snahách
Ďurčanského a Sidorovej skupiny
a vysvetľuje dôvody, prečo nemohli
uspieť ako vo Veľkej Británii, tak
ani v USA. Rozoberá aj situáciu
v Rádiu Slobodná Európa a vysve-
tľuje na základe rôznych dokumen -
tov, prečo neexistovala samostatná
„slovenská redakcia“.

Zaujímavé v kapitole  sú  časti ve-
nujúce sa sudetonemeckej otázke
a často nie jednoznačnej úlohe, kto-
rú nielen v tejto otázke zohral Fer-
dinand Peroutka. Napriek rôznym
sporom v Rade a tlakom, ktoré sa

Výborom pre Slobodnú Európu na
Radu vyvíjali, nezmenila Rada svoj
postoj k tejto otázke. Odsun Nem-
cov v Československu bol prehláse-
ný za nezrušiteľný.

V probléme Rada a utečenci ro-
zoberá autor históriu Fondu pre
čes kých utečencov, ktorý bol zalo-
žený v roku 1938 v Londýne, aby
pomáhal utečencom z Českoslo-
venska po podpise mníchovskej do-
hody. Približuje aj činnosť Americ-
kého fondu, ktorého predsedom
bol Ján Papánek.  Papánek nechcel
fond podriadiť Rade, lebo sa chcel
vyhnúť jeho  spolitizovaniu. Len do
konca roku 1952 poskytol fond
2 659 záruk pre utečencov, ktorí sa
chceli novo usadiť v USA.

Autor  píše, že Americký fond pre
československých utečencov zohral kľú-
čovú úlohu v poskytovaní pomoci čes -
koslovenským utečencom pri hľadaní
nového domova v mnohých krajinách
nielen v Spojených štátoch a Kanady.
Možno bolo dobré, že sa Americký fond
nerozvíjal ako nedeľná súčasť Rady. Bol
ušetrený konfliktov a rivality medzi po-
litickými predstaviteľmi, ktorí by pre
fungovanie Amerického fondu boli škod-
livé a možno aj zničujúce. Ale existen -
cia Rady na druhej strane poskyto-
vala potrebnú morálnu podporu
československým exulantom počas
ich skľučujúcej existencie v uteče-
neckých táboroch. Francis Raška
píše: „Papánkovu prácu pre utečencov
nemožno dostatočne oceniť. Podobne
Dr. Juraj Slávik má obrovské zásluhy
na hľadaní pomoci pre československých
utečencov v Európe  a na snahe zmeniť
administratívne prekážky na ceste k ich
presídleniu.“

Veľmi zaujímavá je posledná, de-
viata kapitola, ktorá sa venuje za-
pojeniu Rady do medzinárodných
organizácií. Nebola vždy bezpro-
blémová, najmä pokiaľ išlo o Zhro-
maždenie európskych ujarmených
národov (ACEN), založené v roku
1954. Spory boli najmä o nomino-
vanie delegácií.

Autor vysoko oceňuje aktívnu
úlohu Rady pri formovaní základ-
nej politiky Zhromaždenia ujarme-
ných európskych národov, ktorého
Rada bola zakladajúcim členom.
Príspevky jej členov k diskusiám
o rôznych sovietskych diplomatic-

kých ofenzívach a podvodoch a ich
spochybnenia boli špičkovej kvali-
ty: presné, faktické a prorocké.  Títo
muži mali veľké skúsenosti s poli-
tikou na najvyššej úrovni a s pria-
mou osobnou skúsenosťou v roko-
vaní so sovietskymi vodcami. Aj Dr.
Jozef Lettrich bol predsedom
ACEAN-u.

Pozornosť sa venuje aj obnove-
nej Rade slobodného Českoslo-
venska na konci roku 1974 a jej za-
pojeniu do Helsinského procesu.

Raškova kniha   približuje čin-
nosť českých a slovenských demo-
kratických politikov v exile, ktorí sa
snažili prispievať k porážke komu-
nizmu a k znovuobnoveniu demo-
kracie v Československu. Autor ne-
zamlčuje osobné spory a súperenia,
ktoré boli dôsledkom frustrácie
z osobnej situácie a z obmedzených
schopností ovplyvňovať udalosti
v komunistickom Československu.
Problémom bol aj malý záujem
a pochopenie vlád západných kra-
jín pre československý exil. V neskor -
šom období sa situácia exulantov
komplikovala aj zmenou politiky
západných krajín v kontexte „reál-
politiky“ mierového spolužitia so
Sovietskym zväzom. Svoju úlohu
zohrala aj takmer nulová finančná
podpora  v západnej Európe. V Spo-
jených štátoch bola situácia síce
lepšia, Rada sa tešila pomoci Výbo-
ru pre slobodnú Európu, ktorý fi-
nancoval jej aktivity a podporoval
jej vrcholných predstaviteľov. Ale tá-
to pomoc, ktorá často spôsobovala
značnú závisť a kritiku ostatných
exulantov, nebola, ako poukázal au-
tor, zadarmo. Výbor neváhal vyvíjať
silný tlak na Radu, kedykoľvek jej
činnosť nebola v súlade s jeho záuj -
mami. Hrozby prerušenia finanč-
nej podpory sa väčšinou ukázali byť
veľmi účinné.

Francis Raška napísal veľmi pú-
tavú knihu, ktorá je ocenením tých
žien a mužov, ktorí v danej situácii
napriek rôznym omylom urobili to,
čo bolo v ich možnostiach najlep-
šie. Pritom poslúžili ako dôležitý
symbol nekomunistických predsta -
viteľov Československa v slobod-
nom svete.

VOJTECH ČELKO
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Gábriš? Káder! Nič sa mu vyčítať nedá.
Teológia je preňho svätá veda.
Všetky jej problémy správne zodpovedá,
len tá chrbtová kosť niekedy vypovedá.
Telesne je štíhlej a slabšej postavy.
Niet divu, že sa mu občas dych zastaví,
pod silnejším tlakom chrbtica sa skriví,
zvlášť keď naňho uprie sa pohľad zúrivý.
Vtedy začnú jeho myšlienky tancovať,
taktu dirigenta sa prispôsobovať.
Vrátiť im správny takt nikomu neradí.
Lepšie je dopustiť sa i malej zrady.
Niekdy sa treba i prispôsobiť trochu,
by odborník mohol si zostať pri fachu.
Je to diagnóza našej prítomnosti,
že je málo vápna v chrbticovej kosti.
A je veľmi vzácny ten prípad žiarivý,
že sa chrbtica niekomu pod ničím neskriví.
Frangar, sed non f lectar, to už dnes neplatí,
dnes sa ohnú už aj luteránski svätí.
„Socialistickú chváľme si slobodu,
budeme v nej iste mať dobrú pohodu.
Veď k sťažnostiam ozaj nemáme dôvodu.
Najslobodnejší sú ľudia nášho rodu.
V našej socialistickej rodnej vlasti
užívame ako nikde inde slasti.
Extra Hungariam non est donec vita,
Každý nás len chváli, ktorý k nám zavíta,
aký všade pokrok, ruch, život a voľnosť!“
(No najviac sa páči tá dámska náklonnosť
oproti cudzincom, bielym i farebným,
vzdialeným od žien, tým viac lásky potrebným.
Stačí len ukázať nejaké tie bony,
už sa aj na oknách spúšťajú záclony.)
„Len socializmus pravú voľnosť dáva
každému, kto sa mu ochotne poddáva.“
Tým si si, Karolko, poškvrnil čistý štít.
Nemožno sa Bohu i nevercom ľúbiť,
nemožno neveru spolu s Kristom si ctiť,
nemožno sa naraz priazňou oboch chlúbiť.
Hej, nemožno chváliť neveru i vieru!
To môže iba, kto v svedomí má dieru,
koho sa v úzkosti zmocnila panika,
kto za každú cenu z väzenia uniká.
Pre Krista väzenie nastúpiť mať guráž
môže len charakter, ako Jožko Juráš!
ktorý sa nezľakol ni pätnástich rokov,
dobrovoľne nešiel však cestou otrokov!
„Keby ma zbavili, nemohol bych kázať!“
Spomeň, že sa musíš pred Kristom ukázať!
„Kto vynechá iotu alebo ju zmení,
evanjelium si vysoko necení.
Kto viac než mňa život, pohodlie miluje,
do môjho kráľovstva márne usiluje. 

Ber radšej ťažký kríž a vždy úzkou cestou
poď za mnou, neboj sa mocných sveta trestov. 
Ale radšej sa boj svojho Pána zradiť,
zrnkom tymianu cézara okadiť. 
To malé voňavé zrnko tymianu
môže Ti zatvoriť navždy nebies bránu.“
Kto sa viac Caesara bojí ako Boha,
prepadla nevere tá duša úbohá. 
Túto Božiu pravdu nikdy nechápal svet,
pre ňu  musel verný kresťan vždycky trpieť,
ak nechcel pred svetom Božiu pravdu zaprieť. 
Beda, ak nechápe ju však cirkvi výkvet! 
Ak ju luteránski kňazi už nechápu,
ak sa viac na prápor ako na kríž driapu,
ak prápor dvíhajú a po kríži šliapu! 
Beda, ak nechce uzrieť zrno, ale chce žiť,
veď potom nemôže nikdy v klas vyklíčiť. 
Od smrti Husovej dlhé prešli časy,
vždy nové bohaté však z nej zrejú klasy. 
Aké bohatstvo však zanechal nám Páleč?
Aké požehnanie Jána ze Stříbra reč? 
Obaja si časný svoj život chránili,
koho však z otroctva bludov vymanili? 
Husova hranica z dreva jasne svieti,
jasnejšie, než všetky biskupské klenoty. 
Keď nám už nesvieti ten Soederblomov kríž,
tým jasnejšie mal by svietiť Karol Gabriš,
aspoň tak, ako to začal na počiatku,
kým pevnú polohu nezmenil na vratkú. 
Dlho si stál pevne, kým si zakolísal,
škoda, že Ti predsa strach odvahu vysal. 
Bojuj vždy dobrý boj až do svojej smrti,
nech Ťa žiaden kríž pre Krista nezarmúti,
nech Ťa žiaden nátlak už viacej nezdolá,
dokiaľ Ti Kristus Pán mocne neprivolá:
Poďte, požehnaní domu Otca môjho,
znavení pútnici, pod môj kríž zložte jeho,
ktoré Vás v živote bolestne tlačilo
a len utrpenie z tváre sa zračilo. 
U mňa Vás čaká už len večná radosť, slasť,
ktorej už nič nesmie žiadne prekážky klásť. 
Pre mňa bolo hodno aj trpieť v živote,
po krátkom kríži ste vo večnom jasote. 
Hľaď vždy pevne s vierou len na Krista Pána,
v pravý čas bude Ti Jeho pomoc daná.
Dr. Lajko Katina, mendíček môj malý,
aj tebe ten čestný doktorátik dali,
bys’ mohol na miesto biskupské zasadnúť
a s tou zradnou klikou v cirkvi spolu vládnuť. 
Mal si na biskupstvo veľmi dobrý pôvod,
šťastie, že bol dávno robotnícky tvoj rod. 
V stalinskej ére len ten má vzostupný chod. 
Tvoj otec bol skromný chudobný robotník,
tebe už nestačí byť ani úradník. 

Pavol  Škrinár
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Po pánskej pýche si zatúžil v chudobe,
rád si vzal biskupstvo v stalinskej podobe. 
Ach, prečo len túžiš po tej márnej sláve,
prečo len ctibažnosť hniezdi v Tvojej hlave?! 
Ó, keby pokoru mal si radšej v srdci,
za biskupa bol bys’ oveľa viac súci. 
Kdeže dnes pokora? Kam by si s ňou zašiel?
Tebe než chalúpka viac sa páči kaštieľ. 
V chalúpke je skromnosť, v kaštieli je pýcha,
aj to Tvoje srdce radšej pýchou dýcha. 
Úbohý mendíček, čistil si topánky,
dnes kňazom posielaš biskupské pozvánky. 
Tvojej ctibažnosti to lepšie prislúcha.
Rád v praxi zrádzaš aj Ty Kristovho Ducha. 
Mal si tiež kaplána z chudobnej rodiny,
aj on mal u Teba tiež  trpké hodiny,
hoc Ti nebol mendík, ale Tebe rovný,
kým u seniora Ty len mendík skromný. 
Pohreb s malou štólou prenecháš vždy jemu,
ale vždy ideš sám kázať bohatému,
hoc by i bohatí si kaplána priali,
radšej jemu niečo ku platu pridali. 
Závidíš biednemu tú bohatšiu štólu.
Ozaj, chýbala by veľmi Tvojmu stolu? 
Tvoje slovo v chráme poloprázdnom zuní,
no keď kaplán káže, býva kostol plný. 
Chudobný si biskup, bohatý je kaplán,
hoc on má košeľu, Ty bohatý župan. 
Za biskupstvo iba Stalinovi vďačíš.
Tebe to nevadí, nech len vládnuť ráčiš. 
A veru naučil si sa rýchle vládnuť,
rýchle si cirkevnej ústave dal padnúť. 
Naučil si sa aj Ty predávať fary.
Tvoje plány ani celý zbor nezmarí. 
A koho Ty určíš cirkvi za farára,
márne proti nemu cirkev sa umára. 
Pápežským ediktom vysielate kňazov,
tých svojich len do miest, verných zas do lazov. 
Pravda, cirkus volieb skvele zachováte,
zborom však len jednu možnosť voľby dáte,
a nikdy tú, ktorú oni by si priali,
Vy ste im najlepšie farára vybrali,
či sa im to páči alebo nepáči,
či ten farár na to stačí či nestačí. 
Šuster ako šuster, zvonár ako zvonár,
prečo by nemal byť farár ako farár? 
Však všetci farári majú jednu školu,
a všetci učili sa v tej škole spolu,
aby boli schopní k jednému úkolu. 
„Načo držať v cirkvi volieb staré zvyky
a pre našu voľbu vystrájať caviky?“
„Kto v Božom zákone literu by zmenil,
darmo bude čakať, by som ho odmenil. 
Darmo bude potom volať Pane, Pane,
keď má krivdy, hriechu plné srdce, dlane! 
Kto neberie svoj kríž a s ním nejde za mnou,
kto kráča širokou cestou pohodlnou,
ktorý neprichádza ku mne tesnou bránou,
môj kríž mu nebude pred súdom obranou.
Kto na pevný základ nakládol strnisko,
zo života zbude mu len spálenisko.“
Koľko v cirkvi smilstva, podlosti a zrady!
Seniorom a biskupom to však dnes nevadí. 
No veľmi im vadia tí verní farári,
pre ktorých so stranou majú moc oštary. 
„Týchto treba zbaviť v prvom rade fary,

potom náš mierový plán sa nám vydarí. 
Ešte toho turčianskeho matadora zbaviť!“
praje si biskup Kátlovský – „a môžeme sláviť
v našej drahej cirkvi víťazstvo pokoja,
bo okrem Cibulku všetci sa nás boja. 
Ak sa aj neboja, ctia a poslúchajú
a nás na pokoji pri hrantoch nechajú.“
Dr. Štefan Kátlovský, biskup na východe,
s oboma biskupmi vládne v plnej zhode. 
A hoc je Brezovan, je málo odolný,
komunistom všade ochotne povoľný. 
Z hodnosti dekana urobil krok nadol,
by v svätú trojicu biskupov zapadol. 
Dokiaľ si bol v Modre správcom sirotinca,
bol si biednych sirôt veľký dobrodinca,
varil si im stále len fazuľu a hrach,
lepšie pre rodinu si vziať nemal si strach. 
Netlačilo preto ťa tvoje svedomie
v domnení, že nikto sa o tom nedozvie. 
Zabudol si však, že vždy nás niekto vidí,
a to nie iba Ten, čo v nebesiach sídli. 
Videli a vedia o tom dobre mnohí,
čo spoločné s tebou mali tam úlohy,
ktorí ľutovali úbohé siroty,
dokiaľ v Modre otcom sirotám si bol ty. 
Siroty za tebou preto neplakali,
keď sa im neverci za otcov núkali. 
Keď sa sirotinec stal majetkom štátu,
siroty v tom žiadnu necítili stratu.
Z Košíc až do Bratislavy občas fúru slamy
vozíš a ňou plníš luteránske chrámy,
v ktorých zneli z kanclov len slová života.
Keď kážeš ty, zneje duchovná suchota.
Slovo biskupovo nie je vždy Kristovo.
Malo by znieť i to slovo Lutherovo.
U nás občas znie len Lutherovo meno,
vyhynulo jeho pravdy však semeno.
O jeho smelosti nehovorím ani,
tej vôbec nemajú luteránski páni.
Majú iba smelosť zrádzať vlastných bratov,
nerozpakujú sa stať sa im za katov.
Čo na to, Olexa, Nandrázsky, Cút, Domko,
Kevický, Handzo, čo udávate toľko
svojich vlastných bratov aj iných veriacich?
A to nie sú všetci, bohužiaľ aj viac ich.
Adolf  Kevický, ty si sa tým preslávil,
že si na obranu smelo sa postavil,
čuj, svete, cirkevných tajomníkov proti
luteránskym kňazom, ktorých do pravoty
pohnali cirkevní bdelí tajomníci,
ktorí majú dozor v Pánovej vinici.
Adolf  Kevický sa ponáhľal ďakovať
týmto bdelým strážcom, ktorým demaskovať
zdarilo sa šťastne nebezpečných škodcov
v osobách kňazov, čo zlých, nehodných vodcov
luteránskej cirkvi, bo si ctiť nechceli
viac zákon sveta než zákon Boží celý.
A preto museli do žalárnej cely.
Bravóó, ó Adolfe, ty defensor smelý!
Smelo obhajuješ mocných toho sveta,
oproti bezbranným kňazom. To odkvetá
Gustava Adolfa i pred tebou sláva.
Rudý šátek s rudou hviezdou na pozdrav ti máva.
A tá tvoja múdra, bdelá, obozretná hlava
iste v tmavej noci tvrdým kľudným spánkom spáva
a ani vo snách výčitiek svedomia nemáva.
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V tebe má istú oporu politická správa.
Ona veru nie za darmo štátny plat ti dáva.
Verný sluha Kristov sa však pred tebou schováva,
bo otvoriť tebe srdce právom sa obáva.
Vráťme sa ešte raz na tie Palisády,
luteránski páni kde vedú porady,
kde biskup drhácé (Dr.h.c.) pán Chabada vládne,
pod jeho vedením cirkev vädne, chradne.
Ako by, úbohá, neodumierala,
s túžbou Pána slávy už nevyzerala?
Veď to jej vedúci zradili zásady,
ktorými sa cirkev Krista Pána riadi.
Zvliekli z pravdy rúcho, obliekli doňho lož,
právo, pravda a poctivosť slúžila im za podnož.
Pána za strieborné pánom zapredali,
Pánovi je verný už len hlúčok malý.
Sťažuje si pán biskup na veľmi tvrdé hlavy.
Nechcú sa mu vraj poddávať luteránske davy.
„Viete, aký dopis som dostal z Myjavy
od brata Bradáča, jej cirkevnej hlavy?“:
„Kto bude hovoriť pravdu, ak nie biskup!
A ak to snáď nevieš, radšej z cirkvi vystúp!
On chce na mne pravdu! Každý ju má inú,
preto ja si z pravdy robím už len psinu.
Ja každému sľúbim, čo si len kto praje,
a keď to nesplním, každý mi len kľaje.
Myjavcom som sľúbil kaplána Valáška,
bo veľká ich k nemu viaže úcta, láska,
že bude farárom iste v jejich chráme.
Pritom som si myslel: Koho my im dáme,
na toho si oni iste skoro zvyknú,
Valáška zabudnú, hoc dnes na ňom lipnú,
kým odslúži dlhú si vojenskú službu,
zatiaľ im s Letríkom upevníme družbu.
Letrík bol partizán, skoro tak ako ja,
zúčastnil hrdinsky sa nášho odboja.
Na Myjave, Starej Turej sú veľké rybníky,
budeme spolu s Letríkom chodiť na pikniky.
Lacko Letrík, to je rybár, väčší ako Peter,
do jeho siete nahrnie sa rýb hneď za meter.
Mimo toho poľovníkom je veľkým, úspešným,
zásobovateľom bude mi dobrým, bezpečným.
Sestra Štrbková sa zas rozčuľovala,
že si za farára syna vychovala.
Na teológiu ho však neprijali,
do kádrovej miery bol trochu primalý.
Medzi mládežou bol dobrým pracovníkom,
lenže nie v ČeSeM, ale spiatočníkom
bol od špiku kosti: veril v Krista Pána.
Nemôže takého potrebovať strana.“
Aspoň na jednom prípade všimnime si voľby.
Pýta sa zbor: Ktorý farár dobrý pre nás bol by?
„My predsa najlepšie farárov poznáme,
ten bude najlepší, koho my vám dáme.“
Bratia Ponického chceli by Pliešovce.
„A či si pastiera vyberajú ovce?
Koho stádu obec za pastiera zvolí,
ten musí byť vždycky aj stádu po vôli!
Brat Ponický, zriekni sa kandidatúry,
ak sa chceš uchrániť veľmi ťažkej múry,
ktorá by zaľahla i na tvoje srdce,
ak bys’ na Pliešovce mal túžby horúce.
Dovoľ, aby sme ti ich my ochladili,
nepríjemností ťa zbytočných zbavili.
Len si pokojne seď vo svojom Pukanci,
bo v dnešnom nevyznáš sa volebnom tanci.

Dnes si nehľadajú farárov veriaci,
cirkevní určujú im ho tajomníci.
Berú snáď aj zreteľ na vôľu biskupov,
seniorov, svojich konfidentov s trupou.
Čo upečú strany a cirkvi vedúci,
len ten koláč je pre cirkevníkov súci.
Len pre tento môže sa konvent rozhodnúť,
všetky vlastné túžby musí nechať padnúť,
ak nechce bez kňaza dlhé roky chradnúť
a do počtu zborov bez kňaza upadnúť.
„My sme už Pliešovciam farára vybrali.
Po čase celý zbor si ho sám pochváli,
hoc o ňom spočiatku ani počuť nechcel.
Iného farára si však voliť nesmel.
Keď Pliešovce chceli mať na fare kňaza,
len jeho museli voliť čo víťaza.
Tak sa na Myjavu votrel kňaz opilec,
pretože bol v strane veľký zaslúžilec.
Keď sa ho konečne Myjavci zbavili,
vrbovčiansku faru ním zas obšťastnili.
A ako to bolo s farármi v Liptove?
V Mikuláši Kuna prežil trpké bôle,
keď po jeho fare zatúžil brat Gabul.
Čo by sa bol zbor priam do prasknutia nadul,
by tomu zabránil, nemal toľko pary,
mikulášskej Kuna musel vzdať sa fary.
Brat Gabul, kam si aj ty svedomie podel,
keď si brata Kunu z fary vyhnať vedel?!
Takéto podliactvá u luterských kňazov!
Medzi nevercami niet horších úkazov.
Ani nespomínam už modranskú faru,
bezočivosť viedla kde k životu zmaru,
keď súdruh Olexa vyhnal odtiaľ Blahu.
Srdce mu neznieslo surovosť tak nahú.
Vyhnal nie len Blahu, i veriacich z chrámu,
no preto svedomie neprebudí sa mu.
Ďalej bude kľudne študovať Luthera,
bo uňho panuje nie duch, lež litera.
Litera zabíja, kým duch oživuje.
Márne na svedomie mŕtve smrť žaluje.
Márne žalujú i prázdne múry chrámu,
tvrdosť jeho srdca ani tie nezlámu.
Keď brata Vajdičku vyhnal pán Kostolník
z Martina, čo dobrý cirkevný odborník,
ktorý vie zhodnotiť kňazov život, kázne,
takže kňaz závislý je od jeho priazne,
pán biskup Chabada slávnostne zajasal,
Martinčanom ruky srdečne potriasal,
Štefana Baláža keď v úrad uvádzal:
„Martin má až teraz pravého farára!“
Dostali v ňom však aj pravého počtára,
čo manipulovať vie s potvrdenkami,
desiatky zameniť si s tisícovkami,
pravda, len s tými, čo sú v stĺpcoch výdaju.
Pre počtára len tie veľký význam majú.
Pravý biskup chválil pravého farára.
Rovný k rovnému sa vždy rád prihovára.
Prečo nepochváli pán biskup tých kňazov,
ktorí obklopení sú veriacich priazňou,
pre ich živé kázne, čestný život, prácu,
ktorou ku spaseniu zvú dušu veriacu?
A keď potom Martin chcel brata Cibulku,
ktorý by si iste naplnil tobolku
vlastnú na účet snáď pokladnice zboru,
Slovom Božím by však liečil cirkev chorú,
márne povolal ho Martin jednohlasne
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by mohol počúvať jeho živé kázne:
rýchle preložili ho až k Bratislave.
„Vítaj nám, drahý brat, hoc v limbašskej fare!
To sa nám obnoví naše bratstvo staré.
To ako keby si bol prišiel priamo k nám.
Len aby dosť veľký nám bol limbašský chrám!“
Naplnili by sa bratislavské chrámy,
keby Ťa pustili do nich vládni páni.
Tie však musia bývať viac než poloprázdne,
bo tam môžu znieť len vládnych kňazov kázne.
Darmo si Ťa priala za kňaza Štiavnica,
darmo volal Martin, národa zrenica,
hoc Ťa nelákala limbašská pivnica,
potrebuje Ťa tu však Pána vinica.
Keby si bol býval vtedy v Bratislave,
keď sa generálny konvent v plnej sláve
zišiel vydať účty svojej vernej práce,
do ktorých sa pravda a právo nevprace,
nebol by tu býval taký osamelý
brat Valášek. Iba jeden taký smelý
kňaz tam bol, verejne čo mu podal ruku
na znak s jeho pravdou ubitou súzvuku.
(Kedysi Havlíčka takto pozdravila,
keď sa vrátil z Tyrol, jedna pani milá.
A keď potom zomrel, veniec položila
z tŕnia mu na rakev smelá žena milá.)
Mimo toho dvaja bratia ľutovali,
že z nevedomosti sa tiež neozvali,
mysliac, čo pán biskup vraví, že je pravda,
že sa z pravdy v chráme nesmie robiť švanda.
Nebola im známa smutná história,
bo vedúci cirkvi v tajnosti ju tvoria,
potom ju podajú v cele inom rúchu
konventu v nádeji: zapadne v tom ruchu.
(Ako veriť, že lživému slúži biskup duchu?!)
Tajne seniorát nitriansky zrušili,
keď obrodné plány Valáška tušili.
By sa ho zbavili, plán naňho ušili:
Nitriansky je príliš seniorát malý,
preto dvom susedným jeho zbory dali:
Domkovi a Kováčovi, to sú vládni páni.
Cirkevníkom netreba to oznamovať ani.
Jedného dňa zavítali hostia samozvaní
do Nitry na faru, kam telefonicky
hlásili návštevu veľmi lakonicky:
by seniorátu vedúci sa zišli,
že by ku nim radi od biskupstva prišli.
Netušili vôbec takéto noviny,
mysliac, že pokoja žijeme hodiny,
a že také drsné a surové správy
môžu sa roznášať len v čas vojny dravý.
Keď vedúci cirkvi v staroslávnej Nitre
oznámili starším svoje správy príkre,
dostali tam od nich cirkevní predáci:
„To nám nespravili ani gestapáci!“
Bezbranní násiliu však neodolali,
pred generálny sa konvent odvolali.
Tam čo prijatú vec to zdelil Chabada.
Nik netušil, aká podlá je v tom zrada.
Tu sa brat Valášek prihlásil o slovo.
Vedenie konventu však nie je hotovo
mu ho dať: Valášek už nie je senior,
nemá na konvente slova kňazský len tvor,
zvlášť, keď seniorov musel opustiť zbor.
Za predsedníckym sa stolom hlavy radia.
Čo to len s Valáškom oni vyparádia?

„Dáme-li mu slovo, figu-li, figu-li?!
A tu pán senior, tiež menom Figuli,
cítiac sa poctený, pusinku našpúli,
vážne si zastane, dôstojných osloví:
„S touto otázkou sme iste hneď hotoví:
Nie si člen konventu, nuž nemáš tu slova!
Pre konventuálov je táto budova!“
Samé múry chrámu hrôzou sa otrasú:
ešte nehostili tak bezbožnú chasu!
Ríšsky snem Vormský dal slovo Lutherovi,
luteránsky konvent ho odňal bratovi.
Medzi lavicami vpred kráča muž smelý
povedať konventu, čo svedomie velí.
Súcitne, no smelo Figuliho zmeria.
„Ak mi dajú slovo, mnohí mi uveria.
Veď mnohí nevedia, o čo vlastne ide.
Treba sa postaviť smelo proti krivde.“
Tak si v sebe húta priamy brat Valášek.
Netuší, aký mu v cestu hodia zásek.
Konvent odhlasoval Figuliho návrh.
Pravda Valáškova nesmela vyjsť na vrch.
Uspaté svedomie seniorov, kňazov
jasalo jasotom násilných víťazov.
Iba brat Viktory mal toľko odvahy:
„Podávam Ti ruku, priateľu môj drahý.
Hoc nevzali Tvoju žiadosť do úvahy,
na spravodlivosti raz však príde váhy.
A tam sa nebudeš hanbiť Ty, priateľu,
lež ten, kto hanebne zmachlil vec tú celú.“
Ostatní farári jak nemí barani
v laviciach sedeli ani prikovaní,
ani čo by brat Valášek im už nebol známy.
Tak sa nechovali nikdy luteráni,
až teraz tí, rodnou stranou vychovaní,
na vedúce miesta cirkvi samozvaní,
pretože do služby oddali sa strane.
Kristov duch na nich už vôbec nezavane.
V ich ústach stranícke mierové sú zbrane.
Slovo Božie iba vešajú si na ne.
V prestávke s úsmevom Chabada sa pýta
Valáška: „Spokojná Ti je duša, sýta?“
„Ja som spokojný, len či aj vy budete,
až zase zavládne Božia pravda v svete!“
Chabadu spokojnosť Valáškova hnete.
„Ja budem čím ďalej tým viacej spokojný,
ale vy budete vždy viac nespokojní.“
Hoc je spochabené cirkevné vedenie,
nespochabilo sa veriacich svedomie.
Ono sa riadi len Slovom Krista Pána,
nemá naň vplyv žiadna politická strana.
A v tom je bezpečná i jeho záchrana.

Zavoňali plné hrnce mäsa aj farárom,
vrátili sa do Egypta slúžiť faraónom.
Mojžišovi vtedy riekol: Neznám vášho boha,
nepokľakne nikdy pred ním moja pyšná noha.
Vtedy neznal Boha, dnes nepozná Krista,
faraón je vždy ten istý ateista.
Dnes je pravé jeho meno komunista.
Je to ten istý duch, bažiaci po moci,
ktorý sa poddáva len v ťažkej nemoci.
Ten istý faraón sedí dnes na tróne,
pod jeho knutou ľud zotročený stone.
Od svitu do mrku deň čo deň hrdlačí,
sotva si na jedlo zarobiť vystačí.
„Pridajte mu práce, by nemal čas stonať,
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by tým horlivejšie (úsilnejšie) musel dielo konať,
na svoje otroctvo myslieť by nemal čas,
tak zhasne v zárodku odporu všetok kvas.“
A tak musí drhnúť otec, matka, dcéra,
syn, bo na peniaze je vždy veľká diera,
a musia ich vydať, len čo ich zarobia,
peňaženku veru dlho im nezdobia.
Vlasteneckí kňazi o to však nedbajú,
len oni plné hrnce mäsa majú.
Slúžia dvom pánom: i nevercom i Bohu,
a plnia ochotne hanebnú úlohu.
Krista Pána síce v chrámoch vyznávajú,
vyumelkované kázne o Ňom majú,
ale len pre iných: v praktickom živote ho vždy zapierajú.
Čo krstili Židov za desaťtisíce,
dnes slúžia nevercom za stalinské mince,
podľa hesla, ktoré na erbe zemianskom
má Adolf  Kevický, dnes na rúchu kňazskom:
„Hlavná vec je, aby si mal plné brucho.
Chyba je, ak v bruchu je prázdno a sucho.“
Takéto obludy v cirkvi Krista Pána!
A to ešte tej, čo luteránskou zvaná,
ktorá sa pýšila čistotou učenia,
za ktoré nebála sa ani mučenia.
Boli by z nich dobrí pastieri-farári,
len keby nebolo tých vlkov v košiari.
Pred stádom si kráčať a hrať na fujaru
dojímavú pieseň, melódiu jarú,
ako Jurko Holčík to niekdy robieval,
cirkevnú spoločnosť fujarou bavieval,
strihať ovce, dojiť, vyrábať syr, bryndzu
a všetko vymeniť to za zlatú mincu,
hej, takýto život, ten by sa im páčil,
na tak šťastný život každý z nich by stačil,
a každý z nich by aj čestným životom žil,
len aby mal všetko, za čím by zatúžil,
aby mu to stáda ovečiek pasenie
prinášalo hmotné aj obohatenie,
pokojný život a plný aj pohodlia,
veď za taký život sa farári modlia.
Ale vziať palicu a ísť sa s vlkom biť,
to radšej nechajú vlkom stádo hubiť.
„Však len nezožerú nám všetky ovečky,
veď tých vlkov nie sú také veľké smečky!
Nech sú vlci sýti, hoc ovce nie celé,
nech len naše srdce môže byť vždy smelé,
nech sa nemusí báť tých hltavých vlkov,
preto radšej vzdáme sa pastierskych drúkov,
miesto tými drúkmi hodíme im ovce,
a s vlkmi nech sa biť ide blázon, ak chce!
Dávno pred tým, než nás v chrámoch vysviacali,
my sme vokátory pilne študovali,
by sme sa v bohatých cirkvách dobre mali,
a verným Kristovým sme sa iba smiali.“
Tí dnešní farári sú len veľkí páni!
Rodiny už vôbec nenavštívia ani.
Kto ich chce počuť, nech navštívi ich chrámy!
O svoju spásu nech dbajú ľudia sami!
Nech sa najprv k cirkvi a ku nám prihlásia,
platia cirkevnú daň, a potom nech hasia
v temer prázdnych chrámoch smäd po Božom Slove,
tak budú k súdnemu dňu duše hotové.
Komu je to málo, nech si doma číta
Slovo Božie, ono poučenie skýta.
Ku návšteve rodín niet času ni chuti,
a kto nemá chuti, ten ľahko vykrúti.

„Aj my máme nárok na rodinné slasti,
pozrieť televízor, vypočuť si žvasty
z celého sveta, čo sa kde prihodilo.
A odpočinúť si aj nám padne milo.“
Len apoštolovia chodili po svete,
na mori života rozstierali siete.
No nám je to už dnes priamo zakázané,
môžeme kázať len v Božej zmluvy stane.“
Pri tom sa však pýšia čistotou učenia.
Stáť za ním životom niet sebazaprenia.
Všetko to kázanie jalové horlenie,
osobné svedectvo za ním žiadne nenie.
Na čo sa oblieka na jar strom v krásny kvet,
keď ovocia na ňom nikdy na jeseň niet.
Pán sa po ovocí, nie po kvete pýta.
Vetev bez ovocia zhynie suchom zbitá.
Obetovať niečo pre pravdu Kristovu
na to nemá nikto ochotu hotovú.
Z Kristovej pravdy však ťažiť zisk a slávu,
na to majú všetci veľmi chytrú hlavu.
Je to však pochybná sláva a mrzký zisk,
pred Krista s takýmto zbožím nemožno prísť.
Pán kostolník v chráme prítomných počíta.
Nikto nedbá, či je duša Slovom sýta.
Im stačí vedieť len, koľkí v chráme boli.
Nikto sa nestará však, čo koho bolí.
Nikto sa nepýta, aké má kto žiale.
Pomôcť snáď niekomu, na to viery malé.
Za stratenou ovcou nevedia sa vydať,
nevedia hriešnika v jeho hriechu hľadať,
nevedia mu priniesť ten Kristov dar: spásu,
bo ani v ich srdciach niet spasenia jasu.
Vedia mu do lumpov, sektárov vynadať,
a na úbohého všetku hanu kydať,
ak sa iná cirkev oňho zaujíma,
mocou Slova ťarchu hriechu z srdca sníma.
Ale nám to už len tá cirkev vyzerá
ako zhumpľovaná, zlumpovaná dcéra.
Z domu svätej lásky dala sa na vandry,
z jej slávnych šiat visia z nej len staré handry,
a spod nich vykúka špinavá nahota,
tvárou miesto svetla zavládla temnota,
zakalené oči ranila slepota,
na skrivených ústach panuje nemota.
Kde by mala volať, tam len tupo mlčí,
kde by mala mlčať, nehanebne kričí;
kde by mala horieť, tam len dymí, tleje.
Zle je, Kriste Pane, s Tvojou Cirkvou, zle je!
Neotvorí ústa proti synom hriechu,
bo s nimi si hovie v spoločnom pelechu.
Farár môže kľudne smilniť, cudzoložiť,
nenapadne Cirkvi ho čo len preložiť
z trestu na výstrahu do iného zboru,
pre svoj hriech nachádza i v Cirkvi oporu.
Že sa pohoršujú verní cirkevníci,
to si nevšímajú cirkevní vedúci.
Čistotu mravov už Cirkev nemá v pláne,
bo tá sa protiví našej rodnej strane.
Voľná láska, rozvod a rozklad rodiny
už nie sú znamením úpadku, spodiny,
ale sú znamením vyspelej kultúry,
preto niet proti ním súdnej procedúry.
Vy myslíte, páni bratia, že my o vás nevieme?
a že váš hanebný život vôbec nesledujeme?
Dobre vieme, že v cirkvi ste vy ten najhorší kvas,
my, poctiví robotníci a jednoduchí veriaci hanbíme sa za vás!
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Zle je s mojou Cirkvou, vidím, veľmi zle je.
No i keď ona spí, moje oko bdeje.
Hoc ma opustila, oddala sa hriechu,
stánok svätej zmluvy zmenila na viechu,
kde neraz čapuje víno z cudzích viníc
a prináša si ho rada z cudzích pivníc,
z jej príbytku nedám preto strhnúť strechu!
Úbohú nevydám ju celkom posmechu.
Nie, nevydám si ju celkom na zničenie,
bo ja som podstúpil smrť pre jej spasenie.
A hoc aj upadla do veľkej pohany,
moju Cirkev nepremôžu ani pekla brány!
Žiaden nepriateľ ju nevrhne do skazy.
Nezničia ju ani jej nehodní kňazi.
Hoc v boji veliaci zradia generáli,
velenie prevezmú udatní kapráli.
A čo by zradili všetci dôstojníci,
boj až k víťazstvu povedú moji učeníci,
tí prostí vojaci, len vo mňa veriaci,
vo viere vo mňa sa ničím nemýliaci,
ktorým moja milosť naplnila srdcia.
Pre moje kráľovstvo horlivosťou blčia.
Tých dary, ni hrozby, prosby neumlčia.
Vidím ja tých kňazov na vedúcich miestach,
ktorí moje Slovo majú iba v ústach,
a v ústach ho menia, ako sa to páči
svetu; srdce im po zisku svetskom slačí.
Okrem môjho Slova aj iným učením
chcú ukázať ľuďom cestu za spasením.
No ja vidím aj tých kňazov sotva známych,
mladých teológov, učeníkov priamych,
ktorým vzorom nie je Kátlovský, Chabada,
Katina, Michalko, ale moja pravda.
Vidím lepšie ako nikto jej slabosti,
vidím jej jasne až do špiku jej kostí,
viem, ako na hriechu sa pasie, priam hostí:
zaslúžené nevylejem pre to na ňu zlosti.
Pripravený ju vždy čaká zdroj mojej milosti.
Každého, kto činí pokánie, sa postí,
moje odpustenie bohato uhostí.
Na ruku mu vložím drahocenné skvosty.
A márnotratný syn, ktorý sa raz vráti,
vrátené dedičstvo nikdy viac nestratí,
jeho vernosť ku mne žiaden zvod neskláti.
A kto raz okúsil, jak chutná svinský mlat,
ktorý ho k otcovi prinútil na návrat,
z otcovho domu sa nedá viac vylákať.
No zanechal nám Pán Boh ešte ostatky,
ktorým nado všetko sú duchovné statky.
Pravda, veľká časť z nich je zbavená fary,
len niekoľkým ešte na fare sa darí.
Všetci prešli ťažkým ohňom utrpenia.
Nebolo by radné spomínať ich mená.
Mohlo by to priniesť nové utrpenie,
ba snáď aj konečné úradu zbavenie.
Pán sa k nim priznáva, verne si ich chráni.
Oni Ho nezradia v žiadnom ohni ani!
Koľko ich je? Ako prstov jednej ruky,
tých, ktorých nesklátia žiadne tela muky.
Je to malý počet, no verní martýri,
ich tvár sa pred Pánom hanbou nezapýri.
A vy exfarári, aj vy sa modlite,
v zamestnaní, v ktorom ste, vždy v pánu bdite.
Je čestnejšie v hocičom ručne pracovať,
ako pravdu Božiu meniť, prekrucovať
a želaniam mocných ju prispôsobovať.

Ktorí ste ostali verní aj v žalári,
slnko oslávenia vám iste zažiari,
jeho zlatý lesk vám spočinie na tvári,
a vašu blaženosť už nič viac nezmarí.
Pri jednom mene sa zvlášť musím zastaviť
a pri ňom ešte raz chvíľu sa pobaviť.
Môj milý Julko Cibulka, moc sa nehýb v tom Háji,
bo  o každom Tvojom kroku veľmi mnoho sa báji,
že sa v ňom nebezpečenstvo pre Chabadu tají:
pripravuješ mu vraj veľmi trpké sústo,
že mu generálne chceš odňať biskupstvo.
Bol bys na to síce omnoho viac súci,
no viem, neláka Ťa iba titul skvúci:
Ty vieš slúžiť iba jednému Pánovi.
Toho nezapredáš žiadnemu chánovi.
Dokiaľ si bol v Bratislave, biskup mal po kňazskej sláve,
ktorú si Ty mal v plnosti, veriacich ku spokojnosti.
Dával si viac teológom, ako Alma Mater,
nuž nediv sa, že si musel dostať tiež svoj náter.
Tvoja kazateľnica a fara bola lepšou školou
teológom, než fakulta, preto bolo vôľou
porazených konkurentov čím skôr sa Ťa zbaviť,
preto si sa musel čím skôr z Bratislavy baliť.
Nezniesol červený kohút bieleho spolu, potmehúd.
Na Myjave pracoval si svorne s bratom Lackom,
Kristov žiak spolupracuje rád v snažení bratskom.
A v Háji Ťa pre prasiatka chceli zbaviť fary,
bo pre Teba vraj zápal čriev im prasiatka zmarí.
To logika neveriacich. Zákon: ich rozmary.
Na zákon povýšia všetko, čo sa im len marí.
Chceli Ťa voliť v Štiavnici. Kdeže, milý Julko,
Ty nie si súci pre mesto! Tam musí byť chmuľko,
poslušný pána Katinu, aby na meniny
mohli sa zísť tráviť spolu príjemné hodiny
pri vínku a šunke oni a aj ich rodiny.
Dosiaľ sa vždy bavievali po dedinách iba.
Zabaviť sa občas v meste nebola by chyba.
Majú k tomu celú partu svojich pánov bratov,
panie sestry, a priberú k tomu dcéry, zaťov.
Ach, to vám je len spoločnosť, keď sa spolu zídu!
To sa bavia od obeda cez noc až do vidu.
Doprajme im vyrazenia po ich ťažkej práci,
veď im na ňu sotva čas, dych, schopnosť a um stačí.
Veď musia, chudáci, vieru s ateizmom spojiť,
neslobodno dnes neveru a vieru rozdvojiť.
Treba zmieriť nepriateľov, vyrovnať protivy,
všade uplatňovať iba mierové motívy.
Keď kráľ púšte ukojí hlad, chce v pokoji tráviť,
prístup k nemu má iba ten, kto ho chce pobaviť
a hodinu jeho siesty spríjemniť, osladiť.
Tvoja fara nebola by veru na to vhodná,
a ani Tvoja manželka Elenka dosť módna.
Tvojim darom, Julko, páni neprajú rozmachu,
preto Ťa poslali z Hája až hen do Limbachu.
Práve odtiaľ im však môžeš nahnať mnoho strachu.
Báli sa, by Martinčania nemali chrám v Háji.
Ani Limbach Tvoju povesť v sebe neutají.
Kto Ťa pozná, vie, že nie si vôbec nebezpečný
tomu, kto miluje pravdu a o nej rád reční.
Chceli, aby čo najďalej si bol od Martina.
A či snáď aby čím bližšie mala Ťa rodina?
Ó, bárs by to bola pravda a nie len vidina!
Artikulárne sme kedys’ mali chrámy,
dnes artikulárni sú farári sami:
podľa artikulí Písma iba kážu,
so žiadnym učením iným sa neviažu,
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preto ich do zborov odľahlých len hádžu
čo námestných kňazov; sú nevoliteľní,
no kňazskej činnosti ľahko zbaviteľní.
Nedajú si ničím svedomie poviazať,
sú ochotní iba čisté Slovo kázať.
Spomenúť len Českých Bratov je červeným rúchom.
Naši vedia, že sa od nich delia celkom duchom.
Ani Českí Bratia nie sú dokonalí,
no na duchu nie sú predsa takí malí,
aby tam brat brata udával a zrádzal
a o doktoráty čestné sa uchádzal.
Majú doktoráty len zaslúžené,
pri skúškach poctivo a pracne zložené.
V Prahe nedávajú doktoráty in spe,
že poctený bude mať v úrade úspech.
Neobsadzujú tam profesori fary,
všetkým zborom svoje rozdávajú dary.
Nedali sa k zboru jednému len viazať,
kam ich pozvú, chodia po nedeliach kázať.
Radi si ich mnohé zbory pozývajú
a duchovné hody s nimi prežívajú.
Nie tak naši páni bratia profesori:
oni obsadili bratislavské zbory,
tak i mnohé zbory blízko Bratislavy.
Michalko spokojný nebol ani v Rači,
len Bratislavu chcel ten apetít dračí,
preto z Bratislavy Janko šiel do Rači.

Vypral som len čiastku v cirkvi špinavého prádla.
Komunálna pračka iba všetko sprať by zvládla.
Keby ho však prala komunálna pračka,
miesto prania bola by to iba hračka,
taká, jak stranícka je sebakritika,
čo skutočných chýb sa sotva len dotýka.
Len čo sa ich dotkne, už im aj dá pokoj,
ďalej pokračuje starý stranícky boj,
potlačeným ďalej rinie sa z čela znoj.
Komunálna pračka perie, neopraví,
ešte viac zoderie, kde tovar deravý.
Sebakritika zla, hriechu nepozbaví,
zlu sa len zasmeje, na ňom sa pobaví.
Zbaviť hriechu môže kresťanské pokánie
a pre smrť Kristovu Božie zmilovanie.
Ku pokániu volám uspaté svedomie!
Slnko zmilovania na cirkvi priedomie
mocne  z neba žiari, neskrývajte sa mu,
tvrdého srdca už otvárajte bránu!
Vytiahnite rolety, odhrňte záclony,
slniečko už na oblohe dosť vysoko tróni.
Na luteránskych biskupstvách sú však tuhí spáči,
slniečko k ich prebudeniu nijako nestačí.
Ak sa vzbudia, k čomu slnko? Im aj sviečka stačí,
bo ich viečka tvrdý spánok stalinizmu tlačí
a kult osobnosti sa im veľmi, veľmi páči.
To ich vlna, čo vyniesla ich na vrchol slávy.
Nezaujíma ich, že ich slávy Božej zbaví.
„Dokiaľ som ja generálom, nebude to ináč!
V našej cirkvi nemá miesto ani Mináč!
Naša luteránska cirkev nemôže sa mýliť
a od pravej luteránskej cesty sa uchýliť.
A preto je naša cirkev taká neomylná,
že je k našej spravodlivej strane vždy príchylná.
Nedovolím kritizovať v ničom vládu, stranu,
jej programu postavím sa vždy rád na obranu,
bo jej leží vždy na srdci spravodlivosť, pravda,
(ale?! tak povedať nie biskupu hanba?

či už niet ničoho, čo teba zahanbí,
nech len máš, biskupe, plné brucho, gamby?!)
za to vám ručím ja, biskup, doktor Ján Chabada!“
Chabada locutus, causa finita...
Preto v našej cirkvi nám ešte nesvitá,
ale stále tvrdý spánok oči tlačí,
bo tak sa to pánu biskupovi páči.
Nám sa len to páči, čo sa jemu ráči,
či sa nám to páči, alebo nepáči...
Ešte sa vrátime k pánu biskupovi,
čo jak mendík čistil topánky Líčkovi.
Raz sa zišli našich cirkví zástupci v Nemecku.
Tam ukázať chcel z nich každý svoju schopnosť všecku.
Aj episkopálne cirkvi tam rečnili.
Ani nespomínam, jak v reči spanilí
jsou českoslovenští bratří biskupové,
pre marxistov majú srdce vždy hotové,
bo legendy pre nich sú divy Kristove,
evanjelium sa im legendou zove.
Ich československá kresťanská vraj viera
zo Slova Božieho však sotva vyviera.
Nad Slovo Božie si postavili rozum.
Čo sa mu protiví, neprijíma ich um.
Dľa svojho rozumu opravujú Písmo,
bo doňho podľa nich mnoho lží sa vtislo.
Spomedzi cirkví, čo v Nemecku rečnili,
páni biskupi sa však obzvlášť zvečnili.
Brat Katina rečnil tiež pri Magdeburgskej bráne.
Po jeho reči brat Pellar pred neho si stane,
a hodnotiac jeho prejav, povie odhodlane:
„Sú to ale tí biskupi len svine predajné!“
„To odvoláš, brat môj Janko!“ „Ne, bratře biskupe!“
Nie je lepšie, milý Lajko, mať prejavy skúpe,
ako potárať v hojnosti reči lživé, hlúpe?
Takto reprezentujete nám cirkev v cudzine?
Jeden lživými rečami a druhý pri víne,
a za to sa vám dostáva čestný titul svine,
jeden, že leží v priekope, druhý, že lžou sline.
„Cirkev nezničia jej kňazov hriechy vlastných,
bo ona závisí od mojich rán spásnych.
Najhorším oddajú hoc sa ohavnostiam,
veriaci vo mňa vždy pnú sa k svätým cnostiam.“

– – – – – – – – – –

Nemám v úmysle tupiť ani haniť,
a vôbec nie z pomsty niekoho snáď raniť.
Avšak na takéto hriechy v cirkvi mlčať
značí, ako nechať oheň voľne blčať,
by jeho plamene strávili celý dom,
bo hasiť ho nikto ochotný nie je v ňom.

Ó, Pane Ježiši, zmiluj sa nad nami!
Neverci pre našu slabosť víťazia nad nami.
Veríme, posilníš aj tú slabú vieru,
od zhubného cirkev zachrániš úderu.
Až oživujúci Tvoj duch zas zavane,
zastrašené telo, polomŕtve vstane.
Pravda, život a víťazstvo je na Tvojej strane!
Raz blesk Tvojej slávy pozláti nám skráne.

(Posledná časť rovnomennej skladby 
Hlas nepotlačeného svedomia, 

ktorá vyšla pred rokmi samizdatom.)
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