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Človek sa často cíti medzi ľuďmi opustený, izolo-
vaný, odmietaný alebo sa od nich stráni a separuje.
Sú aj situácie, keď sa preň stávajú neznesiteľnými či
dokonca nepriateľskými. Vtedy sa dostavuje osame-
losť. Akú podobu však nadobúda, to závisí od ži-
votnej skúsenosti každého z nás. Závisí aj od toho,
aké situácie ju vyvolávajú a v akých významoch osa-
melosť ref lektujeme. Najčastejšie ju chápeme ako
negatívnu životnú skúsenosť. Raz ju vnímame ako
potrebu izolácie od ľudí, ktorí nám znepríjemňujú
život, inokedy ňou označujeme reálny mentálny stav
deštruujúci osobnosť človeka. Často ju spájame s ta-
kými duševnými stavmi, ako je: samota, opustenosť,
izolovanosť, utiahnutosť, odcudzenosť, strach,
úzkosť, utrpenie, bolesť, a ďalšie. Keď na nás osa-
melosť bytostne dolieha, kladieme si otázky: Čo všet-
ko ju podmieňuje a vyvoláva? Vo vzťahu k čomu
a komu sa cítime osamelými? Môže byť človek osa-
melý vo svete nespočetného množstva ľudských spo-
ločenstiev? Môže byť človek osamelý z neuznania
a nepochopenia jeho snáh a výkonov v pracovnom
kolektíve? Môže byť pacient osamelý, keď je pripúta -
ný vo svojej bolesti a utrpení na nemocničné lôžko?

Tieto a ďalšie otázky nám osamelosť predstavujú
nielen v rôznych významoch, ale aj v špecifickom
charaktere prežívania a v podobe rozmanitých po-
citov. Osobitnú podobu má osamelá matka vtedy,
keď sa osamostatnia a opustia ju dospievajúce deti.
Iným spôsobom sa cíti osamelý zaľúbený mladík,
keď je odlúčený od svojej milovanej dievčiny. Star-
ček v penzióne je zasa osamelý z neprítomnosti blíz-
kych, a to aj napriek tomu, že je obklopený ľuďmi
podobného osudu. Osamelý je horolezec, ktorý sa
v extrémnych výškach nemôže na nikoho zo spolu-
lezcov spoľahnúť a zdoláva horu len sám za seba. Inú
podobu osamelosti prežíva väzeň, ktorý je zbavený
slobody, pretože spáchal trestný čin. Avšak nielen
jednotlivci sú osamelí. Môžeme mať pocit osame-
losti aj v príslušnosti k inému spoločenstvu. Rodina
je osamelá, pretože sa dobrovoľne rozhodla separo-
vať od iných a žiť pod lesom „na samote“, v izolácii
pred neznesiteľným ruchom veľkomesta. Osamelý
môže byť národ v zápase za slobodu a sebaurčenie.
Ako príklad z dejín možno uviesť Slovenský národ,
ktorý sa stal osamelý v zápase o národnú emanci-

páciu po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867.
Český národ zasa v proteste proti mníchovskému
diktátu hitlerovského Nemecka po zrade západných
mocností v roku 1938. Osamelosť má nielen rôzne
podoby, ale na nás dolieha rôznou intenzitou v tých
najrôznejších, často neočakávaných životných si-
tuáciách a prejavuje sa v najrozmanitejších podo-
bách.

Tieto a ďalšie príklady nám osamelosť predsta-
vujú v špecifických vzťahoch, ktoré ju podmieňujú
a dávajú jej istú hodnotu. Zároveň poukazujú na to,
že osamelosť prežívame v rôznych oblastiach ľud-
ského života. Preto sa stáva aj predmetom teoretic-
kých reflexií mnohých vedných disciplín, ako je psy-
chológia, psychiatria, sociológia a iné. Je predmetom
aj takých duchovných aktivít, ako je umenie, nábo-
ženstvo a pod. Má svoj čas prežívania a aj svoje psy-
chologické, sociálne, kultúrne a iné dôvody. Niekto
sa cíti osamelý krátkodobo a intenzívne, iný zasa
dlhodobo bez hlbšieho prežívania. Pre niekoho je
osamelosť krátkou epizódou a pre iného má pato-
logické dôsledky. Môže vzniknúť z krátkodobého
podnetu, alebo môže mať charakter dlhodobého
 deštrukčného pôsobenia na osobnosť človeka. Mô-
že ju vyvolávať neporozumenie, neschopnosť ko-
munikovať, nenaplnené ambície a sklamanie alebo
nepriateľstvo a konflikt. Môže mať svoje vnútorné
alebo vonkajšie príčiny, objektívne alebo subjektív-
ne dôvody. Môže prameniť z nevšímavosti a ľahos-
tajnosti tých, na ktorých nám záleží, ale aj z absen-
cie sociálnych kontaktov. Vtedy ju psychológovia
a sociológovia označujú ako tzv. sociálnu osamelosť.
Podľa nich sociálna osamelosť súvisí s pocitmi ab-
sentovania širšej sociálnej interakcie v sociálnych väz-
bách. Napríklad, keď sa nachádzame mimo rodin-
ného a priateľského prostredia.

Na druhej strane osamelosť môže mať aj svoje vnú-
torné motívy, pre ktoré podnetom môžu byť aj isté
vonkajšie vplyvy či nepohoda sociálneho prostredia,
ale určujúcim faktorom sú vnútorné, existenciálne
konflikty človeka so sebou samým. Tieto vnútorné
motívy človeka cielene vedú k vyhľadávaniu samo-
ty, ktorá prerastá do osamelosti. Takto osamelý mô-
že byť napríklad bezdomovec, ktorý sa dobrovoľne
alebo pričinením iných vytesnil zo spoločenstva. Osa-
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melosť môže byť príznačná aj pre umelca, ktorý svo-
jou umeleckou tvorbou presahuje iných umelcov
a cíti potrebu separovať sa v umeleckých kruhoch.
Príkladov, keď sa subjektívne prežívaná spolupa-
tričnosť mení na potrebu osamelosti, nájdeme ne-
spočetné množstvo. V dejinách to možno ilustrovať
na stredovekých mníchoch a pustovníkoch, ktorí sa
z vnútorných pohnútok stávajú osamelými. Hľada-
ním pokoja a samoty v kláštoroch chcú byť izolo vaní
a brániť sa pokušeniu zvodov civilizačných centier,
čo im umožňuje byť bližšie k Bohu. Ale aj v súčas-
nosti sa človek často bráni sociálnej a informačnej
presýtenosti, hluku a stresu veľkomesta, tlaku po-
vinností a zodpovednosti, často aj strachu, zúfalstvu
a beznádeji, čo ho doháňa k osamelosti. Takýto člo-
vek hľadá svoj intímny priestor, v ktorom osame-
losť má preň terapeutický účinok. Osamelosť je preň
tým, čím sa dobrovoľne vylučuje z priestoru nezne-
siteľných životných podmienok.

Osamelosť intenzívne vnímame aj v ťaživých exis-
tenciálnych stavoch. Medzi ne patria napríklad po-
city hanby a viny za spáchaný čin, s ktorým sa z rôz-
nych dôvodov nemôžeme, či nechceme nikomu
zdôveriť. Alebo nás osamelosť zachváti v stave úzkos-
ti, a to najmä vtedy, keď musíme uskutočniť vážne
životné rozhodnutie, ktoré nikto iný za nás nemôže
učiniť. Čo má robiť človek, odcestovať k umierajú-
cej matke alebo zostať pri rodine, v ktorej partnerka
si neželá jeho odchod? Osamelosť je tu bytostným
určením jeho postoja. Inokedy sa k nám osamelosť
prihlási v zúfalom snažení po spoločenskom doce-
není, keď naše úsilie demonštrovať svoje schopnos-
ti nenachádza adresáta. Často osamelosť prichádza
v starobe, keď už ľuďom, ktorí nás predtým milova-
li, začíname prekážať, keď sa stávame prebytočnými
a nepotrebnými. Osamelosť nás pohltí aj uprostred
davu, v ktorom ľudia pre nás vystupujú ako ano-
nymné bytosti. Ako tvrdí G. Marcel, môžeme mať
veľmi intenzívny pocit osamelosti aj napriek tomu,
že niekto, kto sa nachádza v miestnosti hneď vedľa
nás, koho vidíme, počujeme, niekto, koho sa môže-
me i dotknúť, je vlastne neprítomný, je od nás ne-
porovnateľne viacej vzdialený než nejaká milovaná
bytosť, ktorú od nás delia tisíce kilometrov, alebo
ktorá už dokonca k nášmu svetu neprináleží. Onen
druhý v miestnosti, keďže nie je hluchý, síce počuje
moje slová, ale mňa vlastne nepočuje. Slová, tak ako
sa mi od neho vracajú a tak ako ich on sám reflek-
tuje, sa pre mňa stávajú nezrozumiteľnými. G. Mar-
cel poukázal na to, že fyzická prítomnosť iných  ešte
nevylučuje, že sa budeme medzi ľuďmi, ktorí sú pre
nás bezvýznamní, cítiť osamelí.

Osamelosť sa teda napĺňa rôznym obsahom. Pod-
ľa toho, ako ju aktuálne človek prežíva a vstrebáva
ju do vlastnej skúsenosti, ale aj podľa toho, ako je
ref lektovaná v jednotlivých vedných disciplínach
a duchovných aktivitách. To ovplyvňuje aj samotnú
frekvenciu používania tohto pojmu. Iným obsahom
sa zapĺňa u ťažko chorého človeka pripútaného na

nemocničné lôžko a iný mu dáva vedec, ktorý tento
pojem predmetne skúma napr. ako emočný, sociál-
ny alebo kultúrny fenomén. Azda najfrekvento -
vanejším sa tento pojem stáva v psychologických
 disciplínach, ktoré mu dávajú osobitý obsah. Psy-
chológovia spájajú obsah pojmu osamelosti s tým,
čo sa deje v štruktúrach ľudskej psychiky a ako von-
kajšie sociálne okolnosti vplývajú na zmeny v tomto
obsahu. Analyzujú ich exogénne či endogénne prí-
činy a definujú prejavy osamelosti v daných život-
ných situáciách. Tak napr. F. J. Bruno v práci Nebuďte
sami aneb jak získat přítele osamelosť definuje ako ne-
gatívny mentálny a emocionálny stav sprevádzaný
pocitmi izolácie s nedostatkom významnejších vzťa-
hov s inými ľuďmi. Okrem neho aj ďalší poukazujú
na to, že tento stav je spätý so subjektívnym zážit-
kom vnímanej situácie alebo je výsledkom vnímania
určitej nedostatkovosti v interpersonálnych vzťa-
hoch. Osamelosť je vnímaná aj ako relatívne stabil-
ný vzorec prežívania, alebo zážitok, ktorý je spojený
s dramatickými zmenami v živote človeka.

Sociológovia zasa osamelosť chápu ako dlhodo-
bé alebo krátkodobé vylúčenie človeka z istého so-
ciálneho priestoru (spoločenstva, sociálnej komuni-
ty, etnika a pod.). Tak napríklad mnohí sociológovia
veľmi často osamelosť človeka spájajú s narušenými
alebo neželanými vzťahmi daného spoločenstva.
Skúmajú, ako súvisí s nonkonformnými a deviač-
nými procesmi a ako ovplyvňuje proces socializácie
či resocializácie človeka. Často ju chápu ako dobro-
voľné či nedobrovoľné vytesňovanie z istého spolo-
čenstva (náboženskej komunity, sociálnej skupiny,
záujmového združenia a pod.). Hľadajú sociálne prí-
činy, ktoré ju spôsobujú. Môžu to byť príčiny urba-
nistického charakteru, ako napríklad sťahovanie zo
známeho na neznáme miesto, alebo rodinného cha-
rakteru, ako strata blízkej a milovanej osoby, rozvod
po dlhodobom súžití partnerov, narušená komuni-
kácia, strata rodinného prostredia, narušené alebo
rozvrátené vzťahy v rodine. Príčiny môžu byť aj pra-
covného charakteru, ako strata zamestnania, ne-
schopnosť nájsť si nové zamestnanie alebo ne-
schopnosť adaptovať sa v nových pracovných
podmienkach a pod. Okrem uvedených môžu nimi
byť aj mnohé iné príčiny, ktoré majú symptomatic-
ký charakter. Sociológovia ich vidia v rôznych, čas-
to neočakávaných situáciách alebo v neštandardných
vývinových vzorcoch správania sa ľudí, ktoré osa-
melosť spôsobujú. Popri príčinách skúmajú aj dô-
sledky osamelosti, ktoré môžu byť veľmi závažné pre
život človeka a niekedy môžu mať preň aj fatálne dô-
sledky, ako napríklad poruchy spánku, neznesiteľ-
né úzkostné stavy, depresia smerujúca až k ohroze-
niu života a pod.

Osamelosť môže vznikať aj z dôvodu istého so-
ciálneho nátlaku (psychologického, politického, eko-
nomického, kultúrneho a iného), ktorý je z hľadis-
ka našej hodnotovej orientácie neprijateľný. Človek
sa stáva osamelým v bezmocnosti čeliť takémuto ná-
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tlaku. Bezmocnosť môže mať tie najrôznejšie príči-
ny. Bezmocnosť týranej ženy, bezmocnosť dôsledku
nevyliečiteľnej choroby, bezmocnosť hendikepova-
nej osoby, ale aj občianska bezmocnosť voči dovolá-
vaniu sa spravodlivosti v súdnom rozhodnutí. Na
bezmocnosti môžeme ilustrovať, že iným spôsobom
bude k osamelosti pristupovať napr. psychológ
a iným politológ, ktorý ju spravidla chápe ako vylú-
čenie z občianskeho a politického života alebo ako
vylúčenie zo spolurozhodovania o spoločenskom
a politickom dianí. Teoretická ref lexia politológie
bude smerovať k tomu, aký spoločenský poriadok,
resp. organizácia spoločensko-politického diania
spôsobuje bezmocnosť a osamelosť. V nej sa stretá-
vame napríklad s otázkami: Aké spoločenské a poli-
tické zoskupenie, komunita či sociálna skupina spô-
sobuje, že sa v nich človek ako jednotlivec cíti
osamelý? Ktorý spoločenský poriadok – demokra-
tický alebo totalitný – robí ľudí viac osamelými? 

Osamelosť môže spôsobovať aj kultúrne prostre-
die, v ktorom ľudia žijú. Preto sa kulturológ alebo
kultúrny antropológ bude zamýšľať nad osamelos-
ťou z hľadiska tých kultúrnych hodnôt, ktoré ju spô-
sobujú. Zaoberá sa tým, ako narušenie hodnôt, vzťa-
hu ku kultúrnemu prostrediu, spoločenstvu či etniku
robí človeka alebo skupinu ľudí osamelými. Ilustro-
vať to možno na kultúrnom prostredí dnešnej do-
by v krajinách Európskej únie. Mnohé z nich riešia
nedostatok pracovných príležitostí pomocou štruk-
turálnej a cirkulačnej mobility, čoho dôsledkom je
nielen strata pevného prostredia a strata kultúrnej
identity, ale aj osamelosť. Nová situácia, resp. vy-
trhnutie z rodinného prostredia sa prejaví v nižšej
miere ich percipovanej subjektívnej pohody. Prispieva
to k tomu, že človek sa často cíti bezvýznamný, bez-
mocný a v izolácii. A keď je ešte konfrontovaný s rôz-
nymi hospodárskymi krízami, krízami v interper-
sonálnych vzťahoch (v rodine, pracovnom kolektíve,
susedských vzťahoch a pod.), potom sa osamelosť
len a len prehlbuje.

Okrem straty kultúrnej identity osamelosť môže
spôsobovať aj nedostatok zdrojov a bohatstva, s kto-
rými spoločnosť disponuje. V každom spoločenstve
je človek súčasťou tvorby, rozdeľovania a spotreby
spoločenských produktov, potrebných nielen na je-
ho reprodukciu, ale aj jeho kultiváciu. A tak ekonó-
movia si budú okrem iného všímať aj tie sféry hos-
podárskeho života, ktoré spôsobujú stratifikáciu
spoločnosti na chudobných a bohatých. A popri tom
sa iste stretnú s otázkou, ako nedostatok zdrojov
a chudoba spôsobuje vylučovanie istých sociálnych
skupín na okraj spoločenského života, kde sa cítia
v chudobe nielen neplnohodnotní, diskriminovaní,
ale aj osamelí. Skúmajú osamelosť ako jav tých seg -
regovaných skupín, ktorým sa nedostáva plno -
hodnotnej účasti na spoločenskom dianí v dôsled-
ku chudoby. V týchto skupinách sa spája chudoba
s pocitom opovrhnutia spoločnosťou, čo vedie k stig-
matizácii susedstiev a komunít, ktorá sa prehlbova-

ním chudoby ešte viac zosilňuje. Takto môže prob -
lém segregácie z chudoby viesť nielen k osamelosti,
ale až k pocitu bezradnosti, beznádeje a zúfalstva.

Osamelosť zohráva významnú úlohu aj v živote
veriacich ľudí. Okrem iného vystupuje aj ako vý-
znamný duchovný aspekt mravnej katarzie človeka.
A nielen to, ale aj ako nutný predpoklad transcen-
dovania človeka k niečomu nadzmyslovému a nad -
rozumovému, niečomu, čo ho prekračuje. Preto nám
teológovia, ale aj mnohí filozofi personalizmu osa-
melosť predstavujú predovšetkým ako stratu inte-
rakcie človeka s človekom na báze lásky k blížnemu,
ale aj absenciu personálnej (osobnej) interakcie člo-
veka s Transcendentnom (Bohom). U veriaceho člo-
veka sa často stretávame s výčitkami, ktoré adresuje
Bohu v ťažkých životných situáciách slovami: „Bo-
že, prečo si ma opustil?“, „Prečo si dopustil nezmy-
selnú smrť mojej milovanej osoby?“, „Ako sa môžeš
pozerať na násilie, páchané na nevinných deťoch?“
Odvrátená tvár Boha dáva veriacim pocit a vedomie
osamelosti. Veriaci človek osamelosť veľmi inten-
zívne vníma v súvislosti so stratou (dočasnou alebo
trvalou) základných transcendentálií, ako je viera,
láska a nádej. Na tento aspekt osamelosti upozor-
ňujú aj personalisti, ktorí vzťah človeka k Bohu pred-
stavujú ako výlučne osobný. Nechápu osamelosť ako
niečo negatívne, čo ho izoluje od Boha, ale naopak,
ako pozitívnu hodnotu, ktorá človeku umožňuje
zbaviť sa možnosti vlastného poblúdenia, resp. po-
hltenia v objektivizovanom, pominuteľnom, vecnom
svete a prijať vyššie, nadčasové hodnoty. Osamelosť
ako pozitívum chápu len vo vzťahu k takému spo-
ločenstvu, od ktorého sa človek odvracia smerom
k Bohu. V izolácii od márnivostí verejného života,
od nástrah živočíšnych pudov, zmyselnosti a vášní
nachádza hlbší zmysel viery, nádeje a lásky, čo je vý-
razom jeho intímneho, osobného transcendovania
k Bohu.

V tomto zmysle je osamelosť nádejou na ceste
k Bohu. Ľudský život má určitú hodnotu len potiaľ,
pokiaľ smeruje k transcendencii, pokiaľ zmysel je-
ho života spočíva v nádeji na večné spasenie. Každý
ľudský zámer, každý čin uskutočňuje človek sám za
seba vo viere a v nádeji úspešného zavŕšenia. Aký
zmysel týmto zámerom a činom dáva, je vždy len
a len na ňom samom. Veriaci človek v naplnení tých -
to zámerov môže priamo cítiť vnútornú potrebu
 samoty a prostredníctvom nej chce byť k dispozícii
niekomu. Vnútorná samota nielen konštituuje osob-
nosť človeka, ale aj vytvára vo svojej duši priestor pre
prítomnosť Boha. Úsilie hlboko veriaceho človeka je
zamerané na odlúčenie sa od pozemských, pominu-
teľných a znepokojujúcich vecí a na dosiahnutie vnú-
torného pokoja, v ktorom sa sprítomňuje Božia  vôľa.
Človek tým, že sa odpútal a izoloval od svetského ži-
vota, že sa dobrovoľne zbavil svetských nástrah upad-
nutia do hriechu a primkol sa k Bohu, stal sa dob-
rovoľne osamelým. Z tohto kresťanského hľadiska;
primknutím sa k Bohu, možno hovoriť o pozitívnej
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hodnote osamelosti. Ale na druhej strane osamelým
sa človek stáva i vtedy, keď stratil Boha, stratil me-
tafyzickú istotu v nestálom, premenlivom a pomi-
nuteľnom svete. Z tohto hľadiska ide o negatívnu
podobu osamelosti, ktorá vyplýva z poblúdenia a od-
vrátenia sa od Boha. Je to spustnutie človeka v osa-
melosti.

Osamelosť je aj predmetom záujmu umeleckého
stvárnenia a duchovných aktivít spisovateľov, bás-
nikov, hudobníkov a maliarov. Námetom nespočet-
ného množstva literárnych diel a básní sa často stá-
vajú osamelí ľudia v rôznych zložitých životných
situáciách. Nejeden básnik umeleckými prostried-
kami poukazuje napr. na to, ako je človek osamelý
v neopätovanej láske, zúfalstve a beznádeji.

Pre všetky umelecké a iné duchovné stvárnenia,
ktoré osamelosť ref lektujú či už v teoretickej alebo
umeleckej podobe, je charakteristické, že tento po-
jem je nejednoznačný, je vykladaný pluralitne, jeho
význam je relatívny a jeho obsahy sú rôznorodé. Všet-
ky tieto a ďalšie duchovné aktivity nám však posky-
tujú bohatú skúsenosť prejavov osamelosti, spravidla
však len v jednotlivých parciálnych oblastiach živo-
ta človeka. Neumožňujú nám ju postihnúť v jej ce-
lostnej, bytostnej podobe existenciálnej skúsenosti
človeka. Tu však má svoje nezastupiteľné miesto fi-
lozofia, v ktorej sa pertraktuje pojem osamelosti ako
jeden z atribútov bytostného určenia človeka, bez
ohľadu na to, či ho vnímame pozitívne alebo nega-
tívne. Ako tvrdí M. Palenčár v práci Substančný model
v ontológii a problém ľudskej osamelosti filozofia nám
umožňuje skúmať osamelosť na úrovni existencie
človeka, na úrovni jeho autentických prejavov. To
znamená, či sme diskrétnymi a navzájom izolova-
nými súcnami práve preto a natoľko, že sme, a na-
koľko sme nezávislými a autentickými.

Avšak aj filozofia tento pojem predstavuje pro-
stredníctvom rôznych filozofických stanovísk. Predsta -
vuje ho z rôznych perspektív a v rôznych podobách.
Preto aj vo filozofii ho nemožno chápať jednoznač-
ne, na čo nás odkazujú už samotné filozofické otáz-
ky, ktoré si v súvislosti s týmto pojmom najčastejšie
kladieme a na ktoré jednotliví filozofi dávajú rôzne
odpovede. Súvisí to s tým, ako riešia filozofické, resp.
filozoficko-antropologické otázky osamelosti. K tým
najvšeobecnejším a najfrekventovanejším otázkam
patria: Sme osamelí v tomto svete? Spôsobuje nám
osamelosť svet, v ktorom žijeme? Máme nejakú me-
tafyzickú istotu, aby sme sa vyhli osamelosti? Je jej
príčinou svet, ktorý nám nevyhovuje? Čo nám v tom-
to svete bytostne a natrvalo spôsobuje osamelosť,
alebo sme osamelí len dočasne? 

Už v období humanizmu a renesancie sme strati-
li ilúziu, že náš svet a my v ňom sme centrom ves-
míru. Človek prestal „žiť vo svete ako väzeň medzi
úzkymi múrmi konečného fyzikálneho univerza.“
(Cassirer, 1977, s. 65) Neosireli sme v tomto univer-
ze a nestali sa osamelí v nekonečných priestoroch
vesmíru? Tieto a podobné otázky opodstatnene na-

stoľovala vtedajšia doba. Nútila človeka premýšľať
o osamelosti aj kozmologických dimenziách. G. Bru-
no, M. Kuzánsky, B. Pascal a ďalší stavajú človeka zo-
či-voči nekonečnosti prírody, čo ho naplňuje veľ-
kosťou a silou ovládať ju, ale aj hrôzou, úzkosťou,
malosťou a osamelosťou. Najmä M. de Montaigne
vo svojich Esejach zráža pýchu človeka na kolená a vy-
voláva v ňom pocit malosti a osamelosti, keď tvrdí:
„Nech mi človek rozumne a vážne vysvetlí, na akých
základoch si vybudoval oné prednosti, ktorými sa
vyvyšuje nad ostatné tvory. Kto mu dal dôkaz, že ten-
to obdivuhodný pohyb nebeskej klenby, večné svet-
lo týchto fakieľ tak vznešene mu krúžiace nad hla-
vou, desivé kolísanie sa tohto nekonečného mora
boli vytvorené a už toľko storočí trvajú pre jeho po-
hodlie a služby. Možno si predstaviť niečo smieš-
nejšieho, ako keď sa toto slabé a úbohé stvorenie,
ktoré nedokáže ovládať ani seba samo a je vystavené
rozličným nebezpečenstvám, nazýva pánom a vlád-
com vesmíru, hoci v jeho moci nie je poznať z ves-
míru ani tú najmenšiu čiastočku a nieto ho ešte ovlá-
dať?“ Pramení toto smiešne postavenie človeka vo
vesmíre z jeho sily a veľkosti založenej na falošnom
sebavedomí pána sveta, alebo z úbohosti a slabosti,
ktorej dôsledkom je osamelosť a beznádej?

Problém osamelosti sa stal aj predmetom záujmu
voluntaristického filozofa A. Schopenhauera. Svet,
v ktorom človek žije, je arénou neustálych zápasov
a snažení v záujme uspokojenia vlastných potrieb
a túžob. V osamelosti možno týmto zápasom unik-
núť. Veľkosť človeka podľa Schopenhauera spočíva
v tom, že pochopí život ako prejav podriadenej sle-
pej nevyhnutnosti, kde človek sa môže oslobodiť od
pudu zachovania rodu a od vášní iba vtedy, keď sa
vzdá svojich náruživostí a všetkého svojho úsilia.
 Jeho osamelý človek sa zrodí z bolesti a utrpenia.
V uvedomení si tohto postavenia a v rezignácii sa vy-
čleňuje zo spoločenstva ľudí. Ak má viesť dôstojný
a duchaplný život, potom sa musí utiahnuť do sa-
moty. Schopenhauer vidí v samote možnosť, ako člo-
vek môže nájsť sám seba a stať sa výnimočným. Člo-
vek stav osamelosti sám a vedome vyhľadáva, lebo
v ňom nachádza odpoveď na to, kým je. V práci Svet
ako vôľa a predstava tvrdí, že vyhľadáva tichý, skrom-
ný, samotársky život v ústraní, pretože veľký duch
predpokladá samotu. Výnimoční ľudia si uvedomu-
jú nezmyselnosť až absurdnosť života v utrpení, pre-
to ich prirodzenou snahou je vyrovnať sa s ňou v osa-
melosti. Osamelosť je im nielen vlastná, ale i osudovo
daná. Osamelosť sa stáva predpokladom popretia
vôle k životu ako bytostného určenia človeka v utrpe-
ní. Človek, ktorý má strach z utrpenia a osamelosti,
sa inštinktívne zgrupuje v spoločnosti. Absencia ge-
niality u takéhoto človeka spôsobuje, že nemá po-
trebu, resp. bráni sa žiť osamote. Len tí ľudia, ktorí
sú výnimoční a geniálni duchovia, si dobrovoľne
 volia samotu. Veľkosť a genialita človeka je tvorená
v osamelosti, pretože v nej naplno pociťuje bolesť
a utrpenie. To ho vedie k rezignácii a popretiu živo-
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ta, čím sa vymaňuje z područia slepo a pudovo ko-
najúcej vôle.

Podobným spôsobom interpretuje osamelosť aj
nemecký filozof F. Nietzsche. Aj on si kladie filozo-
fické otázky: Prečo sme v utrpení osamelí? Čo z nás
robí osamelosť? Je osamelosť predpokladom našej
premeny? Je osamelosť prirodzene daná alebo nie?
Nietzsche tiež spája problematiku osamelosti s utr -
pením. Osamelosťou človek nielen čelí neľútosti sve-
ta, ktorý ho vťahuje do područia anonymity davu,
ale aj objavuje sám seba a svoje vnútro. Nevníma osa-
melosť ako niečo biedne a hrozné, ale práve naopak,
je tým, čo človeka robí vznešeným a cnostným. Dá-
va mu priestor na rozjímanie a posúva dopredu tým,
že odkrýva jeho životnú energiu a silu jedinca, indi-
viduality, resp. vyššieho človeka. Napriek tomu, že
osamelosť je pre človeka utrpením, je aj predpokla-
dom jeho prerodu k niečomu vyššiemu, ušľachtilej-
šiemu a dokonalejšiemu. Človek je schopný pro-
stredníctvom utrpenia a bolestnej osamelosti stať sa
vyšším človekom, prekročiť sám seba a nezostať han-
bou pre opicu, ako to tvrdí v práci Tak vravel Zara -
thustra. Ak Schopenhauer pesimisticky poukázal na
to, ako osamelosť plynie z našej bezmocnosti a utrpe-
nia vo svete slepo a pudovo pôsobiacej vôle, tak
Nietzsche ju optimisticky ustanovil ako antropolo-
gickú konštantu možnej ľudskej existencie a pod-
mienku prerodu človeka. Preň je osamelosť prirodze -
ným predpokladom pudovej sebazáchovy v človeku,
čo ho nielen robí samým sebou, ale aj sebavedomej-
ším a silnejším.

Najčastejšie sa však filozofické problémy osame-
losti spájajú s existenciálnymi otázkami človeka.
V súvislosti s nimi sa pýtame na to: Sme osamelí v
strachu, úzkosti, zúfalstve, pocite viny, absurdite?
Spôsobuje osamelosť vedomie blízkosti smrti?
Ovplyvňuje osamelosť základný spôsob našej exis-
tencie vo svete? Sme osamelí z toho, že nás ľudia ne-
chápu, nerozumejú nám? Sme osamelí v tom, že sme
iní? Už S. Kierkegaard v riešení základnej existen-
ciálnej otázky v práci Buď/Alebo sa vyrovnáva s exis-
tenciálnou otázkou: Môžeme byť samí sebou v da-
ve? Aj v jeho úvahách je evidentné, že osamelosť
chápe ako bytostné určenie človeka, ako podmien-
ku slobody a zodpovednosti človeka. Prepadnúť re-
zignácii a ľahostajnosti znamená stratu vlastnej vnú-
tornosti, rozplynutie sa vo vecnom svete. Zabúdame
tak na seba, pretože sme pohltení v absolútnom pan-
stve všeobecného, abstraktného, vonkajšieho. Len
v osamelosti sa dostavuje závrat slobody, závrat
z voľby „buď – alebo“. Buď zostať v panstve verej-
nosti démonom monštruózneho Nič, alebo zvádzať
autentický zápas o seba samého v medziach slobod-
nej voľby medzi dobrom a zlom. Je lepšie byť osa-
melý, ako byť súčasťou zla v špatnom spoločenstve
(v dave náboženských fanatikov, vojny chtivých štvá-
čov a pod.). Osamelosť je v tomto prípade uvedo-
mením morálneho postoja medzi dobrom a zlom
v inakosti človeka. Stáva sa sám sebou v úzkosti,

mlčky v hlbokej autonómnej úvahe a mravnom roz-
hodnutí. Byť iný, než je dav, byť autentický zname-
ná byť sám. Osamelosť je popretím verejného života
v dave, je negáciou života v nepravde. V tomto exis-
tenciálnom zmysle je podľa Kierkegaarda osamelosť
bytostným určením človeka.

Aj J. P. Sartre chápe osamelosť ako stav odpúta-
nia sa človeka od verejného života, ako stav opuste-
nia spoločenstva, ktoré ho pohlcuje. Umožňuje mu
to prekonať strach a vziať na seba zodpovednosť za
voľbu vlastnej budúcnosti. V diele Bytie a ničota píše:
„Som opustený vo svete nie v tom zmysle, že by som
ostal opustený a pasívny v nepriateľskom svete tak,
ako doska, ktorá pláva po vode, ale naopak, v tom
zmysle, že som zrazu sám a bez pomoci, angažova-
ný vo svete, za ktorý nesiem plnú zodpovednosť bez
toho, že by som sa mohol, nech by som robil čokoľ-
vek, hoci len na okamih vymknúť spod tejto zodpo-
vednosti, pretože som zodpovedný aj za samotnú
svoju túžbu uniknúť pred zodpovednosťou.“ Iní sú
pre mňa peklom, pretože zo mňa robia to, čo nie
som. Preto človek len ako osamelá bytosť v stave
úzkosti môže rozhodovať o zmysle svojho bytia, brať
na seba zodpovednosť za toto rozhodnutie. Dokon-
ca aj smrť musí byť prijatá ako výraz našej osame-
losti, ktorú preciťujeme v existenciálnej úzkosti, tvrdí
M. Heidegger. Uvedomenie si našej konečnosti me-
ní osamelosť na úzkosť. Úzkosť je zároveň pod-
mienkou osobnej zodpovednosti človeka za svoj ži-
vot. Heidegger, Sartre a ďalší existencialisti sa
domnievajú, že osamelosť otvára bezhraničný pries -
tor slobody človeka.

Osamelosť možno chápať aj ako sociálny feno-
mén, ktorý vyplýva z odcudzenia človeka. Dá sa to
ilustrovať na psychoanalytickej koncepcii E. From-
ma. Podľa neho pokiaľ bol človek nedeliteľnou čas-
ťou tohto sveta a nebol si vedomý možnosti indivi-
duálneho činu a zodpovednosti zaň, nemusel sa
osamelosti báť. Hneď, ako sa stal indivíduom, oci-
tol sa sám tvárou v tvár svetu so všetkými jeho
 nebezpečnými a mocnými stránkami. V dôsledku
osamelosti a bezmocnosti sa rodí pocit nepokoja
a strachu. Východiská z tejto situácie sú len dve. Buď
sa človek zbaví pocitu osobnej bezmocnosti a osa-
melosti tak, že sa zriekne svojej osobnosti, aby sa
znova rozplynul v nejakom skutočnom alebo zdan-
livom kolektíve, alebo sa pokúsi novým spôsobom
nadviazať vzťah k iným ľuďom, ktorý eliminuje je-
ho svojbytnosť. Ak sa osobnosť zriekne vlastnej in-
dividuality, znamená to odcudzenie, ktorým sa iba
zdanlivo rieši ľudský problém.

Názormi uvedených filozofov sme sa pokúsili od-
povedať na mnohé otázky, ktoré osamelosť pod-
mieňujú. Mnohé z nich potvrdzujú, že pojem „osa-
melosť“ môžeme interpretovať v tých najrôznejších
súvislostiach a významoch. Pýtali sme sa na to, či
osamelosť súvisí so svetom, v ktorom žijeme a ako
v ňom žijeme, keď sme, resp. cítime sa v ňom osame -
lí. Taktiež sme sa pýtali na osamelosť aj v spätosti
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s existenciou človeka. Ukazuje sa, že najčastejšie si
kladieme otázky: Čo to vlastne znamená byť sám,
byť osamelý a byť ľudsky osamelý? Má osamelosť is-
tú podobu ľudskosti alebo je sama o sebe neľudská?
Aký má charakter osamelosť – pozitívny alebo ne-
gatívny? Je osamelosť pre človeka prirodzená? Ak je
prirodzená, potom akú podobu má mať, aby bola
ľudsky znesiteľná? Kde je hranica medzi jej priro-
dzenou podobou a patologickým charakterom? 

Ak osamelosť neskúmame len ako existenciálny,
ale aj ako ľudský problém, ako problém, ktorý vzni-
ká medzi ľuďmi, potom k nemu musíme pristupo-
vať z hľadiska toho, ako sa objavuje v sociálnych in-
terakciách. Väzby medzi ľuďmi majú rôznu podobu.
Niektorí ľudia sa necítia osamelí, i keď nemajú bo-
haté sociálne väzby a niekedy sú dokonca sociálne
izolovaní. Iní sa zasa cítia osamelí aj napriek tomu,
že žijú vo víre veľkého počtu ľudí, v „sociálne presý-
tenom“ prostredí. Možno to ilustrovať na množstve
umelcov (hercov, maliarov a spisovateľov), ktorí sa
napriek čulému a bohatému spoločenskému životu
cítili veľmi, často až patologicky, osamelí. Za všet-
kých možno uviesť príklad búrlivého spoločenského
života herečky Marilyn Monroe, ktorá skoncovala so
svojím životom v neznesiteľnom stave osamelosti.

Čo však s nami osamelosť robí v existenciálnych
stavoch a čo v rozmanitých sociálnych interakciách?
Trápi nás alebo povznáša? Deštruuje naše vnútro ale-
bo je nutným východiskom k sebaprekonaniu? Na
tieto a ďalšie otázky nájdeme množstvo odpovedí
a ešte viac nezodpovedaných otázok. Osamelosť nás
trápi najmä preto, lebo sa dotýka našej bytostnej
ukotvenosti vo svete, lebo charakterizuje naše an-
tropologické určenie, ale aj ovplyvňuje našu psychi-
ku a našu myseľ. No a tu sa vynárajú ďalšie otázky:
Ako osamelosť vplýva na našu psychiku a myseľ? Ako
umožňuje alebo znemožňuje naše cítenie a pozna-
nie? Ubíja alebo prebúdza našu túžbu po poznaní?
Ako sa menia naše pocity v stave osamelosti, dege-
nerujú nás alebo sa kultivujú? Ak sa menia, potom
aký majú charakter – uspokojujú nás alebo znepo-
kojujú?

Je zrejmé, že iné sú pocity osamelosti, keď z rôz-
nych príčin znenávidíme ľudí a svet okolo seba, a iné
zasa, keď ľudia a svet sa stavajú nepriateľsky k nám.
Povaha osamelosti v bytí človeka spočíva v charak-
tere našich poznatkov a hodnotení, ktoré ju obsa-
hovo ovplyvňujú. Osamelosť sama o sebe nie je ani
poznaním, ani hodnotením. Len obracia človeka
k sebe samému, svojmu bytostnému určeniu. Do-
konca ani všetky poznané faktory, ktoré osamelosť
vyvolávajú (odcudzenie, úzkosť, vina, zúfalstvo,
strach, blízkosť smrti a ďalšie), nevysvetľujú jej pod-
statu. Osamelosť má množstvo dôvodov, ktoré sú
bez logiky, ktoré rozum nepozná, ba dokonca mô-
žeme byť k nim slepí a hluchí. Osamelosť si uvedo-
mujeme vo vzťahoch k ľuďom, Bohu, svetu, domo-
vine, blízkym, milovanej osobe, chorobe, veciam,
s ktorými sme spätí a pod. Osamelosť v poznaní ako-
by uzatvárala vonkajší svet vzťahov a otvára človeku
jeho vnútorný svet sebapoznania. Je podmienkou se-
bapoznania.Čím silnejšie je prežívaná osamelosť,
tým hlbšie a úplnejšie je sebapoznanie, poznanie
vlastných síl, možností, tvorivých a iných potencií.
Emocionálne aspekty osamelosti majú primárny
charakter a tvoria fundament jedinečnosti človeka.
Emocionalitu človeka, tvoriacu významný aspekt
ľudského bytia v osamelosti, možno chápať aj ako
súčasť štruktúry individuálneho bytia človeka, pre-
tože nielen tvorí základ všetkého vedenia a seba-
poznania, ale aj otvára človeka voči svetu v nových
možnostiach jeho poznania a sebavyjadrenia v ňom
a zároveň mu otvára predtým uzavretý svet v nových
hodnotách. Čím hlbšie k tomuto fenoménu ľudské-
ho bytia prenikáme, tým väčšie pochybnosti sa nás
zmocňujú o tom, čo je osamelosť. Sme ustavične za-
plavovaní množstvom informácií, ktoré získavame
prostredníctvom televízie, internetu a iných výdo-
bytkov vedy a techniky. Napriek tomu pribúdajú
 ľudia, ktorí sa cítia dlhodobo osamelí. Konzumná
spoločnosť priniesla zmenu hodnôt a zmeny v ko-
munikácii medzi ľuďmi. Stáva sa povrchnejšia a čas-
to prebieha vo virtuálnom priestore, ktorý mení
v plytkosť jej hodnotové obsahy.
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ZÁTIŠIE ZA OKNOM

Prízemný februárový opar
viac vyjasňuje než zahaľuje
rannú rozpukanú biedu
s cinkajúcimi fľašami na chodníkoch

Rozpínajúci ľad prekresľuje
územné mapy chotárov
(čierne záhrady sú v nedohľadne)
unavená holubica odmieta
ideologickú interpretáciu
svojho letu nevyhnutného k prežitiu

Z cudzieho domu je vždy vidieť viac
ako zo svojho pavučinového okna
za ktorým sadá na smútočné oznámenie
prach a sivé vlasy

rozpor medzi privlastneným
a darovaným sa zväčšuje

VRÁTENÉ

Pred poslednými prázdninami
sa posúvajúca krajina
nečakane otvorí

Cesty vysypané štrkom zazvonia 
neznámy vták odvisne vo vzduchu
a naprázdno zamáva krídlami
(vysilený bežec dobehne
svoju pozabúdanú minulosť
až pred cieľovou páskou)

Úpal na školskom dvore
vracia vymazané zábery
s uveriteľnou ostrosťou

PORTUGALSKÉ MOTÍVY

I
Atlantické čajky vysoko nad oceánom
ranní bežci v rozhýbanom piesku
utečenci so zaprášenými
pomarančovými vlasmi
obchádzajú pobrežné ležadlá

II
Lisabon počas dažďa
sochy moreplavcov prehĺtajú vodu
za dverami holičstva
opustené aristokratické kreslá
na vešiakoch vychádzkové palice
s hlavou kohúta hada morskej panny

III
Vertikálny výťah  
nad kaviarenskými obrusmi novinami
rybími hlavami
vejúcimi africkými košeľami
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BEZ STÔP

V nevyjasnenom aprílovom dni
je nevyhnutné zastaviť sa
dotknúť sa rastúceho dreva
odskakujúcej vody

Náhoda miesta a času
strom sa stavia proti toku potoka
prerieknutý mních s kamienkom v ústach
putuje dymiacou krajinou

V zrnitom aprílovom dni
sa každá výraznejšia stopa stráca
pred spálenými konármi
s nerozloženým odpadom
(vlákno zo zimnej slučky
sa zachytáva do vlasov)

Umenie útekov je stále nedokonalé

NÁBREŽIA

Cez trepotajúce obrysy potkanov
cez zasklievajúcu hmlu a ožívajúce bábky
cez drôtené oká a sľubovanú lásku
cez polomŕtve telá pozostalých
cez nespavosť povädnutých zvodkýň
cez prítulnosť krúžiacich vlkov
cez zanikajúce prosby kazateľov
nestratiť svoju jedinú darovanú cestu

DO VETRA

Kto má odvahu
pozastaviť sa nad vyvráteným stromom
vyčkávajúcim supom riečnym kameňom
posúvajúcim sa z leta do zimy

Kto má odvahu
obzrieť sa za spáleniskom 
vyschnutým korytom rieky
nezmĺknutým utopencom
vynášajúcim z najhlbšieho dna
čoraz desivejšie správy

SEN

V rannej slabnúcej tme
mŕtvi napovedajú spiacim
trpezlivo a zrozumiteľne

ale vytrvalý dážď stiera
všetky štatistické omyly

Spievajúci zvoniaci strom, plastika Mike Tonkina a Anny Liu inštalovaná v Lancashire v Anglicku



Nemožno si tieto javy nevšimnúť. Inscenácia
Schillerových Zbojníkov ako vzbura puberťáckych
rockových muzikantov proti skôr komickému, ako
nebezpečnému meštiackemu otcovi. Postavy Ibse-
novej Heddy Gablerovej v dnešných odevoch, použí-
vajúce nielen telefón, ale aj počítače. V Genetových
Slúžkach nielenže hrajú ženské postavy muži (čo, nie
celkom šťastne, pripúšťal aj autor), ale navyše je nad-
časový dej násilne prišpendlený na nástenku dneš-
ka: dnes už vraj niet slúžok a paní, preto sa konflikt
odohráva v domove dôchodcov, kde vraj dve stareny
závidia ošetrovateľke jej mladosť, a preto ju rituál-
ne zavraždia. Videli sme už aj Wagnerovho Lohengri-
na medzi bezdomovcami na pláži a počuli o Mozar-
tovom Don Giovannim ako mafiánovi v bielom
obleku. Shakespearove, Molièrove či Schillerove
úderné verše sa prepisujú do prózy. Najnovšie sú eu-
rópske javiská priam zaplavené dramatizáciami kla-
sických románov, pričom sa poväčšine nevyhnutne
stráca ich mnohoznačnosť a polyfónnosť, diváci sú
nútení sledovať len ich odvar v podobe parciálnych
psychologických alebo sociologických štúdií. Nie -
ktoré staršie drámy sa celkom zbytočne a nefunk čne
„oživujú“ vloženými piesňami a stávajú sa z nich po-
vrchné a bezzubé muzikály. S priam neuveriteľnou
drzosťou sa takto znetvorila nádherná Wedekindo-
va hra Frühlings Erwachen, teda Prebudenie jari , kto-
rej jej anglosaskí prznitelia nielenže poangličtili ná-
zov (Spring awakening), ale pred svetom tiež zatajili
jej skutočného autora. Pripustili iba, že tu ide o „akú-
si nemeckú hru z 19. storočia“.

Dnešným svetom sa ženie strašidlo, strašidlo ak-
tuálnosti. Prechádza všetkými fyzickými aj duchov-
nými hranicami ako profesionálny pašerák, bezmyš -
lienkovito si navlieka všetky módne výstrelky, rúca
tradície, no neobnovuje a nemodernizuje ich, lež šlia-
pe po nich ako po bezcennom koberci, utiera si o ne
svoje zablatené baganče, ktoré si práve požičal od
tých, čo z najvyšších poschodí virtuálnych mrako-
drapov udávajú tón dnešnej módnosti.

Tendencie, ktoré tu popisujeme, sa týkajú všet-
kých oblastí súčasnej kultúry, vrátane masmédií, naj-
vypuklejšie sa však prejavujú v divadle, ktoré je – tak
ako tomu bolo vždy – akousi skutočnosťou an sich,
nielen symbolom a zrkadlom, ale takpovediac aj
zhmotnením ducha doby. Preto aj v nasledujúcich

odstavcoch ostaneme prevažne v divadelnej proble-
matike. Filozofia, či estetika typického divadelníka
dneška by sa dala popísať asi takto: „Divák je hlu-
pák a tupec, preto ho musíme vodiť za ručičku ako
bezduchú bábku, neprenechávať nič na jeho inteli-
genciu, citlivosť a predstavivosť, musíme mu nanú-
tiť svoju estetiku a svoje videnie sveta. Klasická drá-
ma, vrátane opery, je pre dnešného diváka taká
nezrozumiteľná, že ju treba aktualizovať, aby ju ľu-
dia konečne mohli pochopiť. Dnes už nikto nevie,
že voľakedy muži navzájom šermovali, treba im dať
do rúk pištole. Hamleta a Alcesta treba vybaviť mo-
bilmi a počítačmi, antických hrdinov a stredovekých
panovníkov treba navliecť do dnešných oblekov, dať
im medzi prsty cigarety. Zo sluhov treba urobiť ta-
jomníkov, z vojakov teroristov. Dnes už nikto ne-
rozpráva vo veršoch, preto verš nemá miesto ani v di-
vadle. O muzikalitu nech sa radšej stará vložená, čo
najhlučnejšia a za každých okolností po americky
spievaná rocková hudba.“

Trochu tichším hlasom, len tak pre seba, náš su-
permódny, megalomanský režisérik dodáva: „Hm,
vlastne nielen divák, ale aj dramatik je zaostalý ne-
vzdelanec, ktorý nemá o divadelnom umení poňatia,
preto treba jeho texty pretvoriť, preinačiť, zdefor-
movať, skratka, ehm, ehm, aktualizovať. Shakespea-
re ani netušil, že v Macbethovi nepodával obraz nad-
časového boja o moc, ale písal o svete mafiánov
a teroristov 21. storočia. A Molièrov Mizantrop? Aký-
že etický maximalista všetkých čias? V skutočnosti
je to neúspešný podnikateľ našej doby. Ibsen? Nija-
ký tvorca moderných mýtov či zobrazovateľ síl náš -
ho podvedomia, lež divadelný sociológ a moralista,
ktorého vieme plne pochopiť až dnes. A vôbec, načo
ho vlastne hrať, keď sa v jeho dobe písali hrubočiz-
né romány, ktoré sa dajú tak pekne dramatizovať?
Možno by som to dokonca aj ja dokázal... A o libre-
tistoch starých opier už ani nehovorím, keby v nich
nebolo tej zbytočnej hudby, či by som si len zgustol
na tých ich slabomyseľných príbehoch, neostal by
z nich kameň na kameni...“

„A súčasných dramatikov by som najradšej cel-
kom preskočil,“ myslí si ďalej náš režisérik. „Tí ne-
videli divadlo ani z rýchlika, preto ich neslobodno
ani na okamih púšťať z dohľadu. Treba im neustále
držať pero a diktovať nielen dej drámy, ale aj väčši-
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nu replík, vyškrtávať im slová, ktoré čo i len trochu
pripomínajú včerajšok, aby sme nášho priemernuč-
kého diváčika nejako nezmiatli. Nuž a dnešná hra
musí byť o dnešku, o tom, čo sa deje na našich zad-
ných dvoríkoch, v našich spálňach, na našej televíz-
nej obrazovke, v našom mobile a na facebooku. Ne-
treba ľudí zaťažovať problémami života a smrti, boja
o moc, konfliktov medzi generáciami, dvojsečnosti
erotickej lásky, či nedajbože zmyslu života, to všet-
ko je už zastarané haraburdie, treba im ukázať to, čo
dobre poznajú, také javy ako korupciu, mafiánstvo,
karierizmus, nezamestnanosť, rozvodovosť, zaned-
bávanie rodičovských povinností, znečisťovanie ži-
votného prostredia atď., skrátka niečo aktuálne , aby
sa náš diváčik na scéne naozaj spoznal a potešil sa
z toho, že tie vecičky, čo trápia jeho, trápia aj našich
veľkých režisérov, dramaturgov, scénografov a her-
cov, preto tu azda ešte ostáva nádej, že sa všetko raz
dá do poriadku a život na zemi naozaj bude rajom...“

Ak dovolíte, na chvíľu vypneme monológ nášho
ambiciózneho divadelníka a vezmeme si slovo späť.
Dnes akosi priveľa ľudí zabúda na to, že to, čo robi-
lo európske, resp. západné divadlo od antiky až do
dnešných čias naozaj jedinečným, bola jeho kon-
centrácia na večné, mýtické témy, jeho tematická aj
estetická komplexnosť a polyfónnosť, mnohoznač-
nosť výpovede a v neposlednom rade odvaha pozrieť
sa nepríjemným pravdám priamo do očí. Dnešná má-
nia „vypichovať“ v inscenáciách jeden konkrétny
prob lém či ideu, ktorá vraj najviac korešponduje so
stavom dnešnej spoločnosti, ochudobňuje nielen sa-
motnú drámu a jej inscenáciu, ale aj umelecký záži-
tok diváka. Namiesto toho, aby ho predstavenie pro-
vokovalo a znepokojovalo svojou mnohotvárnosťou,
mnohoznačnosťou alebo k abstrakcii smerujúcou
záhadnosťou, polopatisticky mu servíruje zväčša
dobre známe partikulárne pravdy o tom, že vojna,
korupcia rasizmus alebo zneužívanie moci sú zlá, od
ktorých sa treba dištancovať, že narkomanov alebo
smrteľne chorých ľudí treba ľutovať alebo že zne-
čisťovanie riek ohrozuje život na našej planéte. Di-
vák dopozerá predstavenie do konca, možno sa aj na-
krátko uspokojí, domov však odchádza neotrasený
a citovo neobohatený, keďže so všetkým, čo sa mu
tu podávalo, už vopred súhlasil.

Ako je známe, antickí autori tragédií čerpali lát-
ku svojich drám z mýtov, ktoré sú už svojou mno-
hoznačnosťou predurčené na to, aby sa prihovárali
ľuďom všetkých čias. Dramatici ako Shakespeare,
Racine, Schiller, Kleist, Puškin alebo Hugo, a po-
dobne aj mnohí významní operní skladatelia a lib -
retisti hľadali inšpiráciu v historických udalostiach
nie preto, aby očarili diváka nejakou exotickou sen-
timentalitou, ale aby ukázali, že základné traumy
 ľudí boli vo všetkých dobách totožné, že človek bol
v podstate vždy neriešiteľné mystérium. Neskorší
dramatici ako Ibsen, Strindberg, Čechov, Gorkij, We-
dekind alebo O’Neill písali síce zväčša o súčasnosti,
svojimi drámami však nerobili jej sociologický prie-

skum, ale pod jej povrchom objavovali pôsobenie
večných biologických, psychologických, metafyzic-
kých a náboženských archetypov. Pravda, ich práce
sa často stretávali s nepochopením u praktických di-
vadelníkov, ktorí ich interpretovali ako dokumenty
o tej či onej politickej situácii. Preto sa modernis-
tickí dramatici od Maeterlincka, Pirandella a Jarry-
ho až po Becketta, Ionesca, Pintera, Mrožeka, atď.
vedome odvrátili od realistickej poetiky a umiest-
ňovali dej svojich drám do ľudského podvedomia,
resp. do ľudskej fantázie, čím prinavrátili európske
divadlo k jeho koreňom, t. j. do sveta mýtov, z kto-
rého vzišlo. Zdalo sa, že divadlo konečne našlo stra-
tený kľúč k autentickej divadelnosti a že sa znova
 stalo chrámom hľadania, resp. potvrdzovania nad-
časových právd, ako tomu bolo v antickom Grécku.
Úsilia týchto dramatikov sa azda najlepšie dajú vy-
stihnúť slovami Eugèna Ionesca, ktorý pri kritike
Brechtovej Matky Guráž, s pravdepodobným impli-
citným poukázaním na svoju drámu Kráľ umiera, na-
písal: „Vo vojne umierajú ľudia – to je pravda čias -
tková. Ľudia umierajú – to je pravda kompletná.“

Je príznačné, že hry Ionesca a iných tzv. absurd-
ných dramatikov sa dnes, napriek svojej rýdzo diva-
delnej estetike, hrajú pomerne málo. Ich röntgeno-
vý pohľad do hlbín ľudskej prirodzenosti sa zrejme
do dnešnej alibistickej doby nehodí. Dnešní diva-
delníci akoby nechceli nič vedieť o nadčasových prav-
dách, preto vyťahujú z klasikov čiastkové, podenko-
vé (polo)pravdy a usilujú sa vsugerovať divákovi, že
iných právd ani niet. Vraj keby len zmizli zo sveta
mocichtiví politici, vojna, korupcia, rasizmus, prie-
myselné exhaláty atď. „znova“ by bolo všetko v po-
riadku. Antické tragédie a ich moderné varianty však
ukazujú, že nikdy nebolo „všetko v poriadku“ a že aj
keby si všetci ľudia odrazu „vstúpili do svedomia“,
stále tu ostane smrť, choroba, starnutie, zraniteľ-
nosť detstva a dospievania, medzigeneračné kon -
flikty,  súperenie ľudí v láske a zamestnaní a pod. Kaž-
dé čo i len minimálne ambiciózne divadlo, tak ako
každá seriózna literatúra či film, by mali zameriavať
svoju pozornosť práve na tieto problémy, lebo našou
jedinou účinnou protizbraňou voči nim je ich čo naj-
presnejšia identifikácia. Známy britský teatrológ
Martin Esslin (1918 – 2002), odborník na tzv. ab-
surdné divadlo, rozdeľuje v tejto súvislosti ľudské
traumy na „liečiteľné a neliečiteľné“. „Liečiteľné“ je
to, čo má súvislosť so svetom politiky, ekonomiky,
práva či technológie, kým „neliečiteľné“ sú naše bio-
logické a metafyzické danosti, t. j. to, čo robí člove-
ka človekom.

Prečo majú dnešní divadelníci, do značnej miery
aj filmári, spisovatelia či filozofi tendenciu zaobe-
rať sa primárne liečiteľnými javmi? Príčin môže byť
niekoľko, od osobného velikášstva, ktoré sa chce pre-
zentovať v úlohe spasiteľa, cez nekritické preberanie
módnych estetických klišé až po vedomé nadbieha-
nie lacnému vkusu tzv. masového diváka. Na dne to-
ho všetkého však podľa nášho názoru treba hľadať
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metafyzickú zbabelosť dnešného človeka, ktorý sa
nevie zmieriť s pádom totalitných utópií a inštink-
tívne sa utieka k malým, čiastkovým utópiám, naiv-
ne veriac, že ak sa len odstráni to či ono malé zlo, vy-
riešia sa aj naše existenciálne problémy. Tak ako raz
povedal nórsky existencialistický filozof Peter Wes-
sel Zapffe (1899 – 1990): „Ľudia si raz nájdu jedné-
ho obetného baránka, inokedy iného a dúfajú, že po-
tom sa už všetko na dobré obráti. Zlý škriatok však
ostáva sedieť v batohu a smeje sa.“

Tak sme vás teda prekukli, vážený pán režisér, efe-
mérny vládca dneška, nech už inscenujete drámy na
Slovensku, v Škandinávii, Nemecku, Francúzsku
 alebo inde. Za vaším úsilím stínať hlavy klasikom
drámy a vodiť súčasného dramatika za ručičku sa
neskrýva autentická potreba modernizácie či zrozu-
miteľnosti, ale nedostatok odvahy vidieť existenciu
človeka v jej celej komplexnosti. Ak chcete ukázať
Molièrovho Dona Juana alebo Ibsenovho Peera Gyn-
ta ako typického dnešného prelietavca, vôbec ich ne-
musíte obliekať do dnešných šiat, dávať im do ruky
mobil či nechať ich spievať americké šlágre, a už vô-

bec nemusíte redukovať autorov pôvodný polyfo-
nický obraz človeka na jeden kvázi súčasný jav. Tre-
ba len ostať verný autorovi, nechať v inscenácii všet-
ko, čo tam chcel mať on a divák si už vyberie, čo sa
mu zdá najaktuálnejšie. Možno to bude niečo cel-
kom iné ako to, čo mu chcete do pozornosti vnuco-
vať vy. Veď žijeme vari v pluralitnej demokracii, či
nie? A tú nájdeme zakódovanú už v Aischylovom Pri-
pútanom Prométeovi, Sofoklovej Antigone či Euripi-
dových Bakchantkách. Samozrejme, scénická moder-
nizácia klasikov, či dramaturgická úprava súčasných
autorov je možná a legitímna, nie však tak, že sa
z nich vynechá niečo pôvodné a podstatné, ale tak,
že sa inscenáciám vtlačí dnešku korešpondujúci ryt-
mus, vizuálnosť a herecký prejav. Naskytuje sa tu ne-
konečne veľa možností, pričom by však nikdy nemal
trpieť autor, tak ako pri interpretáciách hudobných
diel (chvalabohu) zvyčajne netrpí skladateľ. Skrát-
ka, autenticky súčasný režisér by neustále mal mať
na pamäti, že nič nie je aktuálnejšie ako pravdy, kto-
ré platili, platia a budú platiť vždy.

Ach, ale veď ktosi, kto tiež bol sám, prikázal nezabiť 
– pravdu vraj mal!
No o svätej pomste a o krvi blúznili ostatní bratia a sestry.
(Z básne Môj otec)

9. máj 2014 – deň nedožitých deväťdesiatych na-
rodenín Bulata Okudžavu – je príležitosťou, aby sme
si pripomenuli, na akých základoch stojí trvalá hod-
nota jeho tvorby.

Prirodzene, že predovšetkým na veľkom básnic-
kom (a takisto prozaickom, scenáristickom, sklada-
teľskom aj speváckom) talente. Ale čo ten talent pre-
búdzalo – a akým ho to poverilo poslaním? Odpoveď
nám ponúkajú už dáta z Okudžavovho životopisu.

Narodil sa ako syn Gruzínca a Arménky 9. mája
1924 v už sovietskej Moskve, štyri mesiace po Leni-
novej smrti. Lenina si sovietska inteligencia (na čele
s Majakovským) zvykla idealizovať a robila to s dob-
rým úmyslom a v zúfalej snahe čeliť stalinizmu – no
dnes už vieme, že tá idealizácia pred históriou ne-

obstojí. Vedci, čo analyzovali stav ruskej populácie
po prvej svetovej vojne, zistili, že aj keď sa zrátajú
všetky obete svetovej či občianskej vojny, plus obete
epidémií či iných katastrof, plus tí, čo odišli do emig -
rácie – ešte vždy, v porovnaní s predvojnovým sta-
vom, nejaký ten milión ľudí chýba. Inými slovami:
ani ten ušľachtilý Vladimír Iľjič sa neobmedzil iba
na vyvraždenie politickej konkurencie (ktorého
vhodnou zámienkou sa stal Kaplanovovej atentát),
ale aj on už pri upevňovaní svojej moci spustil pe-
kelný stroj masového vraždenia. A predsa sa to le-
ninské obdobie spájalo s krásnymi ideálmi – a v ich
mene zažili politický vzostup aj obaja Okudžavovi
rodičia, profesionálni revolucionári a po víťazstve re-
volúcie vysokí stranícki funkcionári.

To, že sa Okudžava narodil až po Leninovej smrti,
má svoju symboliku. Jeho rodičia sa totiž stali obe-
ťami stalinského teroru v roku 1937. Otca popravili
a matku poslali do gulagu – prepustili ju až v čase tzv.
odmäku po Stalinovej smrti. Obeťami stalinského
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 teroru sa stali aj ďalší členovia rodiny a teda aj Bulat
Okudžava, hoci ešte iba dieťa, niesol na sebe biľag,
z ktorého sa vykúpil až v roku 1942, keď sa ako osem-
násťročný dobrovoľne prihlásil do armády, roky 1942
– 1945 prežil na fronte a utrpel tam ťažké zranenie.

Neskôr – už ako básnik – spomína na to ako na
kľúčové obdobie svojho života. Síce ani vtedy si ne-
vyriešil všetky problémy  

– („Keď som šiel do vojny, myslel som si, že v se-
baobetovaní nájdem odpovede na mnohé trýznivé
otázky... Čiastočne sa to aj stalo, ale môžem najmä
povedať, že vojna znásobila moje ľudské utrpenie.“)

– no napriek tomu neraz označil vojnu sa svoju
najväčšiu inšpiráciu.

(„Za smútok a iróniu, čiže za svoju tvorivú zrelosť
vďačím najmä vojne.“)

Okudžava nebol jediný, kto povedal čosi podob-
né, vojnu pokladal za svoju elementárnu skúsenosť
Tolstoj aj Hemingway, a podobne ako oni aj Oku-
džava toto tvrdenie doložil svojím dielom, svojimi
najkrajšími piesňami.

Vojna sa zapisuje do duše každého jednotlivca,
čo ju zažil, no vždy je to aj zážitok kolektívny. Uni-
forma robí z človeka bytosť zameniteľnú s iným člo-
vekom, no ak bol brutálnym zdrojom Okudžavovej
inšpirácie kolektivizmus, musel to byť už ten pred-
vojnový. Už vtedy totiž urobil Stalin z Okudžavu nie-
len osamelú sirotu – ale aj ochrancu sirôt, bojovní-
ka za slobodu jednotlivca. Všeličo Okudžava vo svojej
poézie Stalinovi vyčítal – jeho rapavosť a neumytosť
nevynímajúc – no hľa, základnú výčitku nájdeme
v tomto dvojverší:

Ľudu udeľoval metál,
ľudí za nič nemal však.

Okudžava určite vedel, že ňou nezasahuje iba
 Stalina a stalinizmus, ale celý na kolektivizme po-
stavený systém, čiže aj jeho márne pokusy o seba-
zušľachtenie. Vo svojom občianskom živote uvítal re-
habilitáciu svojich rodičov po Stalinovej smrti (ba
dokonca sa vtedy rozhodol pokračovať v ich ilúziách,
v roku 1955 vstúpil do strany a bol jej členom až do
konca komunizmu). V hĺbke duše – tak ako v tých
dvoch veršoch – bol však úhlavným nepriateľom to-
ho systému a keby ešte žil, bol by asi prvý, kto by sa
zastal nezmyselne uväznených mladých speváčok zo
skupiny Pussy Riot – nekompromisných bojovníčok
proti hroziacej recidíve.

Ak pripomínam jubileum Bulata Okudžavu v ča-
sopise Tvorba, nemôžem nevysloviť ešte jedno slovo,
čo sa mi tisne na jazyk.

Kam až, do akej historickej hĺbky, si tento básnik
chodí po oporu svojho básnického i ľudského pre-
svedčenia? Chodí si po ňu tam, kam si po ňu chodil
Shakespeare aj iní veľkí básnici – hlásatelia ľudskosti:
chodí si po ňu do Biblie. Ale nie do Starého zákona
– chodí si po ňu do toho Nového. Nerobí to podve-
dome – on sám to ako významný, možno ten naj-
významnejší odtieň svojej osobnosti zdôrazňuje na-
príklad i v krásnom dvojverší z básne Môj otec, ktoré
som si zvolil za motto svojej úvahy.

Bulat Okudžava prežil celý svoj život v nekres-
ťanskej dobe – no ak sa o ňom chcem vyjadriť jedi-
ným slovom, som si istý, že najlepšie ho vystihuje slo-
vo kresťan.
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Bulat Okudžava v roku 1963

> Rukopis Okudžavu s autopor -
trétom

Vladimír Vysockij, Aida Černova, Bulat Okudžava a Jurij Ľubimov
v Divadle na Taganke, 1976

Bulat Okudžava s matkou a otcom



ARBATSKÁ INŠPIRÁCIA 
ALEBO SPOMIENKA NA DETST VO

O jednej veci nepripúšťam spor:
výchovu dal mi na Arbate dvor,
s bahnom ma zoznámil i s rýdzim zlatom.
Ak občas azda v tom sa vyžívam,
že slovné ornamenty vyšívam,
robím to z lásky. Čo je zlého na tom?

Uprostred kulís mokrej bielizne
v činžiakoch na spadnutie živí sme,
domovník Alim mocným vládcom tu je...
Z Kremľa do Dorogomilova v tme
prefrnge občas rodák* popri mne,
v aute si žlté fúzy poťahuje.

Je malý, neumytý, rapavý,
neistý zdá sa, zdá sa, že sa spíja –
kde zajtrajšok však vedie krvavý
boj so včerajškom, tam je kráľ, tam zbíja.
V krvi sa brodí jeho suita...
Tak čo tu potom ľúbiť? – opýta
sa s pochybnosťou vaša irónia.

Čo povedať, keď začínam len rásť?
Ďaleká ešte vojna a jej strasť.
Len podbránia sú svetom plným tajov.
Len dvorom meriam život, priateľmi,
netuším ešte, že som smrteľný –
až neskôr smrť sa stane obyčajou.

Čo povedať, keď mám svoj dvor tak rád?
Tú jeho rozlohu i biedny vzhľad,
vzduch poludnia, čo vonia nebohato.
Aj slávny Kremeľ prebúdza môj cit,
aj fúzatec, čo má v tom Kremli byt,
aj seba samého mám v láske za to.

POZNÁMKA
Cyklus dvanástich básní, napísaných
v rôznych obdobiach života, no blíz-
kych si témou (všetky sú inšpirova-
né utrpením rôznych členov jeho ro-
diny za stalinizmu), zoradil Bulat
Okudžava pod spoločným názvom
Z lyrického zošita (Iz lyričeskoj tetra-
di). Do slovenčiny som ho preložil
ešte pred nežnou revolúciou v jazy-
kovej spolupráci s Milanom Toká-
rom – no knižne vyšiel iba List mame,
publikovaný v knihe Ľ. F., Homo poli-
ticus (Slovenský literárny klub v ČR,
Praha 2008). 

A ešte pár slov k formálnej strán-
ke Okudžavovej poézie. Svoje verše
rád spieval – a teda iste cítil ako hud-
bu aj verše, čo písal iba na čítanie.
Nečudo, že aj v mnohých iba (no
ktovie, či iba) na čítanie určených
básňach nájdeme rytmus, typický
pre spievateľné texty. Tradičná poeti -
ka by ho nazvala „daktyl s predráž-
kou“. No verš, čo by bol – po úvod-
nom jednoslabičnom – a s výnimkou
posledného dvojslabičného či opäť
jednoslabičného – vyplnený už iba
samými trojslabičnými slovami, by
neznel pekne. Prirodzená slovenčina
je rytmicky pestrejšia (skôr trochej -
ská než daktylská), slovenský pre-
kladateľ sa teda usiluje daktyl
„trhať“ a každú jeho časť prifariť
k inej myšlienke. (Napríklad: „veď
KAŽdý ten KOmisár KRÁča – veď
SMUTný...“) Alebo využiť aj možnosť
transiktácie. („V deň MÁjový ZArá-
na ZAstreliLI ho vraj...“) Čitateľ, naj-
mä ten, čo si bude Okudžavove ver-
še pospevovať, na tieto rytmické
zákonitosti rýchlo príde aj sám.

Ľ. F.

132 n 2014

* Okudžava naráža na svoj aj Stalinov gruzínsky pôvod. V Dorogomilove mal Stalin letné sídlo.

BULAT OKUDŽAVA

Z lyrického zošit a



Sedí tam, prihrbený ako luk,
nakladá hlinu na hrnčiasky kruh
a drôtik naťahuje na osnovu
a modeluje – tichý, rozvážny –
mňa, mojich druhov, moju vlasť a sny...
A hotoví sme za ním ísť vždy znovu!

Čo povedať? To isté cítil som.
Môj strašný čas ma takmer hodil psom,
no nehovorme o mne – synček žije.
Tá jeho doba tiež má krutú tvár,
ale môj synček – to je posmeškár.
Nikto ho len tak rožkom neopije.

Dengľavý ešte – vlastnosť detských tiel,
nie hrdý otrok – skôr je trpiteľ,
nie nebezpečný, nie však bezo zbrane...
Nič nie je večné – každý z nás je íl.
No on – čo ja som cestou potratil –
v arbatskom vzduchu našiel zachované.

1989

LIST MAME

Tam, uprostred Moskvy, sedíš na prični,
slepá bolesť v hlave búši celé dni.
Okno – náhubok má. Voľnosť – tmavý roh.
Pretrhli tú niť, čo spájala nás dvoch.
Za dverami z kovu chodí bajonet…
Odpusti mu, mama – na ňom viny niet.
Svedomie má čisté, nedá si naň pľuť.
Nie pre seba – on to robí pre svoj ľud.

Päsťou máva mladý vyšetrovateľ.
Zvykol si – ten pred ním, to je nepriateľ.
Pri robote svojej sa aj zapotí.
A vari má radšej skončiť ako ty?
V hlave úbohej len surových pár viet…
Odpusti mu, mama – na ňom viny niet.
Svedomie má čisté, nedá si naň pľuť.
Nie pre seba – on to robí pre svoj ľud.

Tam, za Krasnojarskom, budeš rúbať les.
Bachár nebojoval – ale zbraň má dnes.
Pažbou mláti ťa a čižmou kope ťa –
nech sa ti viac pamäť nerozpamätá.

Z teplej hune pozrie – zmrazil by ťa hneď…
Odpusti mu, mama – na ňom viny niet.
Svedomie má čisté, nedá si naň pľuť.
Nie pre seba – on to robí pre svoj ľud.

Vodca nad Moskvou sa ukryl vo veži.
Chromá ruka visí, strach v nej mátoží.
Vôbec nikomu už nedôveruje –
prísnym žalárnikom sám si veru je.
Vládne všetkému a neteší ho svet…
Odpusti mu, mama – na ňom viny niet.
Svedomie má čisté, nedá si naň pľuť.
Nie pre seba – on to robí pre svoj ľud.

1975

*** (NUŽ AKO, GENERALISSIMUS
KRÁSNY)

Jurijovi Kariakinovi

Nuž ako, generalissimus krásny,
potomci zobrali ti význam jasný?
Nemá kto umlčať ich, zahatať...
Jedni ťa režú, krstia menom pľuhy –
maľujú však a vychvaľujú druhí,
modlia sa k tebe, vzkriesiť túžia ťa.

Nuž ako, generalissimus krásny?
Ležíš si v zemi na Ploščadi Krasnoj –
červenej, lebo krvou namokla,
keď ty si jej sem chŕstal plné dlane,
žmoliac si pri tom fúzy pestované,
Moskvu si obzerajúc z obloka?

Nuž ako, generalissimus krásny?
Už z tvojich klepiet nehrozia nám
strasti –
Len ploskočelý tieň tvoj hrozí nám.
Nerátam straty na včerajšom kláte.
No aj keď krotím túžbu po odplate,
neodpúšťam a všetko pamätám.

1981
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PAMIATKE MÔJHO BRATA GIVIHO

Neudržal si sa živý
na zráze dní, kde tak rád
balancoval si, môj Givi –
krásny, dobrý, mladý brat.

Kto ťa zrazil z toho zrázu?
Ani „zbohom“ nedal nik...
Akoby len nechtiac, zrazu,
zhodil z tácne pohárik!

Vojna si šla po víťazstvo –
ty nie. Kto chcel takú vec?
Osud? Doba? Udavačstvo?
Mŕtvy vodca – rapavec?

Ver, či nie – aj dnes ten človek,
pochovaný s velebou,
uškŕňa sa z obrazoviek!
Zem sa zľahla – za tebou.

Stíchol vôkol Magadanu
brechot bachárovho psa –
čo však s tvojou veľkou ranou,
keď zahojiť nechce sa?

Kto zo zrázu teraz zrazí
tých, na ktorých prišiel rad?
Ach, spiže, môj bielovlasý,
krásny, dobrý, mladý brat.

*** (ZAVRIEM OČI – A HNEĎ PRISNÍ)

Zavriem oči – a hneď prisní
sa mi on sám, Najvyšší.
Vedľa – podľa regúl prísnych –
stoja pusipajtáši.

Stalin z fajky potiahne si –
a les lístie odhodí.
Stalin iba viečko zvesí –
vyhynú tri národy.

Preňho národ – hmyz, čo visí
v pavučine sajuza.
Stalin fúzy omočí si –
všetci namol spijú sa.

Hľa, epocha všetkých epoch!
A tak, ako dni jej šli,
nie odrazu – po odsekoch
vtĺkala nám svoje lži.

A fúzatý sokol lietal,
budil v celom svete ľak.
Ľudu udeľoval metál,
ľudí za nič nemal však.

Chlapci, mýli sa, kto vraví
pri výklade dávnych drám,
že v záujme našej slávy
koncentráky zriadil nám.

S jeho menom ako vzpruhou
šli (pravda je!) vraha biť.
No bili aj vlastných druhov
(ak má pravda celá byť).

Čím sú cesty vydláždené?
V čom nie je daň táborov?
Príliš ľahko odpustené,
zabudnuté priskoro...

Aj keď, chlapci, v objímaní
máme v celom svete prím –
žeby stopy dávnej drámy
zmizli z krvi? Neverím!

Tým národy bohaté sú,
čím prispeli do dejín...
Chlapci, zabudnúť sa nesmú
hory Stalinových vín!

1961
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Bulat Okudžava. Foto archív Jiřího Vondráka 



MÔJ OTEC

Bol útly a podchvíľou dotkol sa zježenej štice, keď podvihol dlaň,
a hvízdal si prastarú pieseň – len motív, čo uletel od melódie.
Tak naposled obrátil k prahu svoj pohľad a takto sa pamätám naň...
Ech, život, ten letí...! A jemu sa, napodiv, zdalo, že nekonečný je.

V deň májový zarána zastrelili ho vraj, vzala ho akási diaľ.
A stále sú rovnaké lesy a riavy a agáty, rovnaké cesty.
Ach, ale veď ktosi, kto tiež bol sám, prikázal nezabiť – pravdu vraj mal!
No o svätej pomste a o krvi blúznili ostatní bratia a sestry.

Čas po mojom otcovi mladom už rozfúkal dávno ten smútočný prach
a náhrobku nieto a pamäť, čo vzlyká, sa nemá kde nad prachom skláňať.
A tí, čo sú vinní tou vraždou, už sami sa ocitli v nebeských hmlách,
ich bezcenné húfy tam krúžia a rednú a tratia sa na šírych pláňach.

Aj v učebných osnovách mĺkva je zatiaľ tá guľka a korbáč a plam.
No voľačie pero už píše a píše, čo mena tu ešte dnes nemá.
A nerojčiť, neblúzniť, nesniť – len plakať a spievať, to zostáva nám.
Hľa, slzy mám slané a vrúcne a hlas môj je krásny... Ech, podivná téma!

1987

*** (ZABILI  OTCA ,  VRAHOVIA)

Zabili otca, vrahovia,
a pre nič, len tak – od oka.
Maličká kvapka olova –
a rana aká hlboká.

Nemal čas, aby zakričal,
Len výstrel tresol v tíšine.
Dávno ten výstrel dozvučal –
a rana dodnes mokvá mne.

Štafeta nenávratných čias –
a cez prítomnosť bežím s ňou.
Zdá sa, že s ňou aj zomriem raz,
tak ako s puškou vztýčenou.
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Toho, čo strieľal na otca
(a ešte raz by vystrelil),
vidím ísť z jatiek, molodca,
na chvíľu domov, nabrať síl.

Pil vodku v kruhu rodiny,
detvákom hladkal temená.
Môj krajan – podľa krajiny –
a môj brat – podľa plemena.

Panebože, už koľký rok,
pohrdnúc bôľom z dávnych strát,
žijeme takto vospolok,
objímame sa – s bratom brat...?

1966



*** (ZA MAMOU ŠIEL SOM – 
ZOMRELA)

Za mamou šiel som – zomrela,
za otcom šiel som – zastrelený.
Ten čierny orol z Gori, hľa,
celý svet drží
v svojom tieni.

Zašpinil ma ten čierny tieň.
Víťazných pokrikov som sýty.
Ó, bedač, pokým biedna si ty,
jedinú vec mi prezraď len.

Za mamou šiel som – zomrela.
Za otcom – guľkou prevŕtaný...
Prečo sa nespýtali ani,
keď veľké skutky konali,
či otca, mamy netreba mi...?
... Kde zmysel nájdu anály?

1983

*** (TEN VÝHĽAD Z OKNA 
JE TU VCELKU POD PSA)

Ten výhľad z okna je tu vcelku pod psa,
začmudený a páchne hnilobou.
Hľa, mesto, v ktorom odbachli mi otca –
a strelec vtedy mladulinký bol.

Bol spokojný sám so sebou, mal školu,
obeť v ňom nebudila pochyby.
Takže – ak nepodľahol alkoholu –
bezpochyby sa dožil staroby.

Teraz je na dôchodku zaslúženom,
keď vykročí, má ešte strmý krok,
vnúčence stráži vedno s dobrou ženou,
reklamy číta počas vychádzok.

Na trhu, v parku, v električkách, v kinách
rovnoprávne mi dýcha na chrbát
a zločiny mu nikto nespomína,
nesnaží sa mu nikto vyhýbať.

Tváre sú iné, iná je i doba,
so všetkými je spätý naveky.
Fúzatý vrah je stále uňho doma –
vykúka, skrytý do peňaženky.

Gitary čiesi o polnoci nôtia,
na pestrých stuhách ovísajú z pliec –
a jeho oči cielia bez žmurknutia
na okrúhlučké hlávky vnúčeniec.

1966

MOJI STRÝKOVIA

Prekrásni moji strýkovia,
Voloďa, Saša, Miša, Koľa,
zle som si veru myslel ja,
že súdila vás Božia vôľa.

Nie, nikdy veriť nebudem,
hoci som vierou plytval v mnohom,
že tejto trýzne súdny deň
bol zoslaný vám Pánom Bohom.

Nie, neuverím do konca,
hoci som dôverčivý veľmi,
že olovená páliaca
kvapôčka vznikla v Božej dielni.

Kto na vás ruku zodvihol,
o prsia ústie hlavne oprel?
Kto pochopiť nič nestihol,
nútili – a on neodoprel?

Komu bol verný výstrelmi
a pred kým takú skúšku skladal?
Či vari oheň pekelný
voľakde v zreničkách vám zbadal?

Popravčie miesto zarástlo,
minulosť skromne pravdu šíri,
len zbytočný zvuk prázdnych slov
a more prísah
a smrad síry.
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*** (HEJ ,  POĎME SI  VYMYSLIEŤ
DESPOTU)

Hej, poďme si vymyslieť despotu,
nech v dušiach nám vládne len on,
od chvíle, čo čuchneme k životu
až po samý dôstojný skon.

A fúzy mu nasaďme prebujné
a okále besného psa
a čižmy mu navlečme nečujné
a hlasujme všetci hneď za.

Len s chuťou – a zrodí sa despota!
Či taký, či onaký – nech!
Veď ničia to nebude robota,
keď bude to spoločný hriech.

A potom nech týra nás bezhlavo
a prstom sa vyhráža z tmy,
kým napokon nevyjde najavo,
že výtvorom jeho – sme my.

*** (OJ ,  OTEC MÔJ ZABITÝ,  
ČO TI TAK NA MYSEĽ SCHÁDZALO „TAM“)

Oj, otec môj zabitý, čo ti tak na myseľ schádzalo „tam“,
keď zmätený – živý však – pred svet som predstúpil s gitarou sám.
To do lona polnočnej Moskvy som vykročil z bíny jak z dvier –
tam pre starých arbatských chlapcov bol zadarmo osud – len ber!

Mne zdá sa, že všetko je krásne a na smútok príčiny niet,
veď každý ten komisár kráča, veď smutný krok Moskvou čuť znieť.
Mne zdá sa, že zo starých arbatských chlapcov nám nezhynul nik,
spí ten, čo chcel spať, a bdie ten, čo chcel bdieť – v tom je celý ten trik.

Ach, pamäť je neľahká služba – no prekvapiť Moskvu niet čím.
A pre starých arbatských chlapcov je smiešny môj sústrastný rým.

1957

PRELOŽIL  ĽUBOMÍR FELDEK

18

V roku 2002 bola na Arbate v dome č. 43, kde Okudžava žil,
odhalená jeho socha
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J Á N O V I  P Ú Č E KO V I

Raz sme šli rozbitou panelovou cestou. Už by som ju nenašiel. Auto sa knísalo na rozsypaných
tlmičoch. Koniec cesty sa nedal nájsť ani na zemi, ani v kroví. Lemovali ju divé slivky a ústila pod
lastovičími drôtmi. Zvŕtal sa tam traktor. Niekde v kroví špľachotala štrková jama plná vody pre
domáci dorast a bicyklistov, čo sa sem vždy prekľučkujú medzi poliami, keď je pekný deň. Poľo-
pešky, poľovozky, poľoolašsky.

Na tú cestu si pamätám, patrila každému, kto sa po nej pustil. Lastovičie drôty obsadili ko-
hordy škorcov. Erika na ne namierila fotoaparát, zlietali sa vo vírivých mračnách. Ale došli sme
nakoniec na koniec. Narazili sme na číry asfalt Žitného ostrova, ktorý sa vždy tvári, akoby tu bol
odnepamäti. Vôbec všetko na Žitnom ostrove sa tvári presne takto.

Veci tu rýchlejšie korodujú. Sejačky tu viacej škripocú, vietor fúka zbytočnejšie. Je to tu chvíľ-
ku, a hneď si to podľa seba domýšľa zvyšok večnosti. Žitnoostrovčania nikdy nemajú ďaleko
k myš lienke, že večnosť je hrdzavý kastról hodený do priekopy, okolo ktorého už stokrát šli. Všet-
ko hrdzavie, zamastené vlasy dedinčanov striebrejú, a Žitný ostrov je pupok sveta s pupočnou šnú-
rou Malého Dunaja. Potopa po pás. Potopa po nás. Po nás potopa, ale len po pás.

Na Malý Dunaj nedám dopustiť. Kde inde sa dá sedieť s dcérkou uprostred rieky na naplave-
nom dreve vŕby a hompáľať nohami vo vode, ktorá siaha po členky. Sem chodím nečítať. Štrk škŕka
pri každom kroku. Vŕba je miestami vysedená, bez kôry. Šibú z nej vodomilné rastliny, každá svo-
jím tienikom maľuje tekutý akvarelový obraz. Na brehu hrá miestna dychovka. Jeden diviak sa pri
refréne postavil a pridal sa, ale odtiaľto nie je jasné ku komu. Prikrepčil až k pódiu, ale bol tam
celkom sám. A trochu so všetkými.

Medzi slnečnicami a slnkom sa čosi trepoce. Chvíľu škovránok, chvíľu bodka. Spod nôh nám
vyskočila nie zlatá, ale strieborná rybka, a za ňou sa hnal boleň. Život aj smrť žblnká na hladine.
Na poliach blnká horúčosť. Kto chytá v žite koho za ruku? Na Malý Dunaj nedám dopustiť. Ani
na veľký.

Keď na chvíľu padá do nepretržite plynúcej vody vŕba, spraví to vŕŕŕb, a potom potopa. Vŕbe po
členky. Toto tu všade je rieka aj nerieka. Malý Dunaj. Malý epos o Gilgamešovi. Príjemné čítanie
aj nečítanie.
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Malý epos o Gilgamešovi



Účastníčka môjho interpretačného seminára na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave ma podnietila,
aby som sa bližšie pozrel na báseň Štefana Strážaya
Výročie smrti z jeho prvej zbierky Veciam na stole (1966).
Študentku báseň zaujala pre tragické udalosti v jej
rodine. Záverečné verše pre ňu i pre jej spolužiakov
ostali interpretačne otvorené, ba záhadné. O Strá-
žayovom debute som uverejnil štúdiu Lyrika ako fas-
cinácia bytím (Studia Academica Slovaca. 41. Brati-
slava: UK 2012, s. 247 – 263. e-slovak.sk/zborniky/
SAS_41_2012.pdf), kde niektorým básňam venujem
aj samostatnú pozornosť, ale podrobnejšie neinter-
pretujem ani jednu báseň s motívmi smrti, cintorí-
na a pohrebu. Študentkin podnet ma priviedol k to-
mu, aby som k ref lexii autorovej lyriky prvého
tvorivého obdobia pripojil ďalšiu úvahu. Svoju struč-
nú interpretáciu básne predkladám v nádeji na jej
presvedčovaciu silu.

VÝROČIE SMRTI

Ďaleko sú hrany cintorína,
nepokojný dážď tam ustiela
zelenú vodu mäkko pod hlavu.

Ale kto vyberá klince z úst,
pomáha si kolenom, aby rakvu
nasilu zamkol?

Strážayova krátka báseň Výročie smrti, ktorá vyni-
ká hutnosťou, je symetricky rozvrhnutá do dvoch
trojveršových odsekov. Priestorové určenie v prvom
verši „Ďaleko sú hrany cintorína“ vzhľadom na vý-
znamovú korešpondenciu s názvom básne má aj ča-
sový význam. Hlavná je však istá duševná odstúpe-
nosť od „hrán cintorína“ i vyrovnanosť s nimi,
zdôraznená slovosledným predsunutím výrazov „ďa-
leko“ a „sú“. Pomenovanie „hrany“ v spojení „hrany
cintorína“ je v danom kontexte výrazom umelecky
funkčného geometrického videnia so zápornými ko-
notáciami, vyvoláva predstavu hranatých náhrob-
kov; pritom predstava hrán je zraková (geometric-
ká), ale i hmatová. Pred hranami náhrobkov dal
básnik prednosť všeobecnejšiemu pomenovaniu
„hrany cintorína“, čím verš otvoril väčšiemu význa-
movému priestoru. Syntagma „hrany cintorína“ je

súčasne metaforou vyhroteného prežívania hranič-
nej ľudskej situácie, odchodu blízkeho človeka. Vo
vnímaní čitateľa zvyknutého na češtinu sa v nej ak-
tivuje aj český význam pomenovania „hrany“ ako zvo-
není mŕtvemu. Zo senzuálneho hľadiska má teda ob-
raz popri vizuálnom a taktilnom aj auditívny rozmer.

Nasleduje antropomorfný obraz dažďa. Dážď ako
fenomén prírody akoby preberal funkciu láskavej sta-
rostlivosti o tých, čo spia na cintoríne, a nepriamo
aj funkciu utešiteľa. Vo významovom kontexte ver-
šov sa rozohráva kontrast ostrosť – mäkkosť. Opro-
ti ostrosti cintorínskych hrán stojí kontrastné úsilie
dažďa – „ustiela / zelenú vodu mäkko pod hlavu“.
Takéto verše možno porovnávať s lyrikou Borisa Pas-
ternaka. Dážď je akoby postava, na jednej strane „ne-
pokojná“, no na druhej strane prichádza s gestom
milostivej starostlivosti, ktoré má aj rozmer útechy.

Výraz „zelená voda“ interpretujem ako syntagmu
s prívlastkom, ktorý je konkrétny, zmyslovo-zrako-
vý (chromatický), ale súčasne symbolický. Možno ho
vnímať i ako zamlčanú (implicitnú) hypallagu čiže
postup založený na presunutí prídavného mena zo
syntagmy, kam logicky patrí, do inej syntagmy s me-
taforickým účinkom – adjektívum „zelená“ má svoj
korelát v zelenej tráve, lístí na stromoch a pod. Ze-
lená má vo významovom kontexte básne aj symbo-
lickú platnosť, je symbolom života. Stojí v opozícii
voči obrazu „hrany cintorína“, ktorý sa viaže na pól
smrti. Zúčastnené čítanie by nás mohlo orientovať
až na filozofické domýšľanie, ako sa príroda zastú-
pená dažďom a dažďovou vodou, ktorá je farebne
prestúpená okolitou zeleňou, osobitne trávou, vy-
rovnáva s faktom smrti. Odsek vyznieva detenzívne.

Druhý odsek je od detenzívnej prítomnosti ná-
vratom k tenzívnej minulosti. Čitateľa môže mýliť
voľba prítomného času slovies „vyberá“, „pomáha“,
ale nimi sa iba sprítomňuje minulá situácia. Na ko-
ho sa to lyrik v enigmatickej básnickej otázke, na kto-
rú nedáva odpoveď, v druhom odseku pýta? V otáz-
ke vlastne nejde iba o obraz ľudského aktéra časti
pohrebného aktu a jeho nevyhnutných úkonov, kto-
ré pozostalí prežívajú ako kruté, nejde v nej iba o pýta -
nie sa na jeho totožnosť. Básnik sa pýta na neznámu
silu, ktorá vládne nad ľudskými osudmi a rozhodu-
je o nich a ktorá v básni v intenciách autorovho kon-
krétneho významového tvarovania splýva s podobou
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človeka, čo profesionálne zaklincúva rakvu (osten-
tatívne sa uvádzajú markantné drsné charakteris-
tické detaily „vyberá klince z úst“, „pomáha si kole-
nom“), čím pozostalým navždy odníma možnosť
bezprostredného zmyslového kontaktu s blízkym
mŕtvym a čo sa aj pre spôsob tohto aktu v rámci po-
hrebnej rozlúčky spája s kulmináciou bolesti. V otáz-
ke i v príslovke „nasilu“ vo význame proti vôli blíz-
kych je obsiahnutý aj dramatizmus situácie. Zámeno
„kto“ odkazuje na osobu / postavu ako v prvom od-
seku dážď, nejde však iba o človeka, ale aj o metafy-
zickú inštanciu. Básnik sa vlastne pýta, podobne ako
ľudia od nepamäti, na Boha. Kto je tá sila, kto je ten
Boh, čo nám, v básnikovom pociťovaní a videní ne-

milosrdne, odníma najbližších? Existenciálny roz-
mer sa v básni spája s metafyzickým. 

Koncíznosť básne a jej dôsledná minimalistická
poetika sa zakladá na krátkosti textu, na motivickej
sústredenosti na jedno – na prežívanie odchodu blíz-
keho človeka, na významovej viacrozmernosti po-
menovaní („hrany cintorína“, „zelená voda“, „kto“),
naznačujúcich a otvárajúcich významový priestor,
ktorý v závere nadobúda rozmery metafyzickej zá-
hadnosti, na tom, že dianie, ktoré sa odvíja od dvoch
postáv, sa naratívne nerozvinie, predstavuje sa vo
fragmentárnej podobe, či na neprítomnosti prvkov,
ktoré by pôsobili dekoratívne a redundantne. 
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Smutná vznešenosť
zrúcaniny, torz, rámu.
Nebo hľadáme
otvorom po obloku
rozbúraného chrámu.

Budyšin, august 2013

ZÁPAS KRIVIEK
ALEBO CHVÁLA 
ARCHIMEDOVEJ ŠPIRÁLY

Krivka kruhu
začína mieriť k temnému
uzavretiu, 

ale on
robí
a bude robiť všetko,
aby sa jej ešte vymkol 

a menil ju  
na špirálu

popínavej rastliny
derúcej sa
k svetlu.

2013

Budyšin, ruiny Kostola sv. Nikolaja, litografia 1836

JÁN ZAMBOR

Básne



MODLITBA                   

Je jeseň, iste.
Z koruny nestriasam len
zoschnuté lístie.

Vďaka, že stromy sa plodom tešia.

Keď náklad zlomí oje,
kiež prijmem to, čo je,      
i márnosť boja.

o e a o i i a e e a
o e a e o o e
ia o o o e
u o a o a

2013

LADNÉ

Dlane,
z ktorých vánok
vanie.

Čo, útle, tíšia   
víchry,
hlavy rozčuchrané.

Len ľad nie!

Tvoje.

Tie rozihrané.
Nespútané.      
Odovzdané.

Zvrchované.

A po odlive
úponky –

úpenlivé.   

2013

A STÁLE NIEK TO

Spomedzi kvetov vyjdeš na smetisko
a zástup bohov bude plakať
a prskať,
ale ty
s miernym úsmevom povieš
ja
som ja.
František Andraščík

Stále niekto chce,
aby si mu slúžil,
nejaký übermensch,
übermenschovia,
chcú tebou poťahovať
špagátom,
motúzikmi – fúzikmi  
ako gašparkom.

Odchýliť sa od nich
značí dať sa odpíliť?

Dať sa deletnúť?

Ak si nezahryzneš do jazyka,
ich tvár sa pred tebou uzamyká,
potiahne od nich chladom,
budeš pre nich menej ako vzduch.

Ale
nemôžeš dať predsa sebou poťahovať.

Radšej budeš v poťahu sám.

Veď sám ho vlastne ťaháš stále.

Našťastie svet má mnoho tvárí.
Strom možno inde zasadíš
a tam sa rozkonári.

Iba byť nad nedôverou a nad hnevom!   

Rany sa azda zahoja.

Ideš k nim s plachým úsmevom:
Prepáčte, ja som ja.

2008, 2014
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PREDĹŽENÁ PAUZA
Ivan Krasko v Piešťanoch

Odrazu mal čas.

Za ním
starosť o vytúženú ženu a rodinu, funkcia vedúceho výroby v chemickej továrni v Slanom,
dizertácia z chemickej technológie, útrapy vo svetovej vojne, práca pri výstavbe 
nového štátu, poslanecký mandát.

To, čo ho odvádzalo od písania,
bolo len spomínaním.

Odrazu mal more času,
v byte na nábreží v pokojnom kúpeľnom meste pracovňu s elegantným písacím
stolom pri veľkých oknách s výhľadom na rieku, návršie a stromy, na svoje topole,
vysoké kreslo pri okne na dlhé premietanie, priestor na samotárske prechádzky 
– ako v Klobukoch, kde vznikli takmer všetky jeho básne,

možnosť ponárať sa hlbšie
do meteorológie dní a duše,
rokmi zmiernené i driapajúce drámy
pýtali si nové meteorogramy,
aj záhad bytia bolo stále dosť a tiež
čakali na slovný náznak, 
aspoň na slovo a tri bodky,
pomlčku,
vypomlčkovaný verš,

ale odvaha na báseň a sily
sa vytratili,

a tak jeho posledných viac ako trinásť rokov
ostalo nezaznamenanou
tajomnou
predĺženou pauzou –                    
– – – – – – – – – – – –

2014
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ZRANENÍ

Buďme láskaví k mužom a ženám
zraneným nespravodlivým obmedzovaním,
odsúvaním, vyraďovaním, väznením alebo

postihmi i predčasným odchodom 
blízkych,

k mužom, ženám i deťom
zraňovaným chladom, ignorantstvom,
ponižovaním, výsmechom, šikanovaním,

k zraňovaným pre vernosť pravde,
pre svoju lásku.

Možno aj ten, čo rozsekal na kláte
ružu zo susedovej záhrady
a ja som ho označil za zlého,
bol iba veľmi nešťastný,
zranený nemohúcnosťou
vyhrabať sa zo svojej biedy.

Buďme veľkorysí k vzplanutiam ich hnevu,
zavše aj krivdiaceho,
i sebazraňujúceho.

2014
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Stachova báseň Štvanec vyšla v zbierke Dvojramenné
čisté telo v roku 1964. Podrobne ju interpretoval Ján
 Zambor, tento text vyšiel v jeho knihe Tvarovanie bás-
ne, tvarovanie zmyslu (Bratislava: Veda, 2010, s. 56 – 65).
V mojom čítaní Štvanca v istých bodoch z interpretá-
cie profesora Zambora vychádzam, v iných sa zámer-
ne vzďaľujem, aby som sa tak pokúsil rozšíriť možnosti
a konotácie vnímania básne. Navyše podotýkam, že ak-
centujem iba isté jej polohy a môj text nebude taký pre-
cízny ako text Zamborov, v konečnom dôsledku to bu-
de iba môj intuitívny a neúplný interpretačný náčrt
Stachovho Štvanca.

Nosnou myšlienkou a hlavným oporným bodom
mojej interpretácie je uchopenie idey domova – von-
kajší domov ako spojenie konkrétneho miesta a silnej
emocionálnej väzby a domov vnútorný ako funda-
mentálny prvok pocitu vlastnej integrity; navyše onen
vonkajší domov vnímam ako symbol domova vnútor-
ného. Konštatovanie, že „štvanec je štvaný smrťou“
 (Zambor, 2010, s. 62) teda chcem rozšíriť o obraz člo-
veka, ktorý je štvancom v priestore konkrétnom aj ab-
straktnom preto, že sa mu náhle rozpadol domov von-
kajší aj vnútorný... a teda sa pred smrťou – ale aj pred
všetkým, čo sa ho snaží uštvať – nemá kam ukryť.

Táto idea sa dá čítať už z názvu prvej z troch častí
básne: Stratený domov. Tvorí v podstate expozíciu, vo-
vedie čitateľa do vnútorného sveta lyrického subjektu,
ktorého integrita je difúzne narúšaná práve vonkajšou
tragédiou. Nasleduje List mŕtvej ako prehĺbenie tejto
idey, akoby subjekt tým, že prišiel o domov, prišiel aj
o zmysel života a naťahuje ruku cez rieku Styx, za kto-
rou možno vidí harmonický priestor pokoja. Subjekt
si navyše uvedomuje, čo sa stalo Orfeovi. Je teda za-
siahnutý jednosmernosťou trasy život-smrť, neverí mo-
ci Kameňa mudrcov a plne si uvedomuje fakt, že ak lis-
tom prisľúbi svoju návštevu, už nebude cesty späť.
Druhá časť básne je teda akousi polemikou o zmysle
života a podobe smrti. Názov poslednej časti Objatie
v prachu potom na prvý pohľad pomerne jednoznačne
indikuje smrť subjektu, prekročenie pomyselného pra-
hu smerom k prachu mŕtvych, ono biblické obrátenie
sa a splynutie s prachom svojich milovaných. Práve
v zmysle biblického „prach si a v prach sa obrátiš“ sa
ukazuje dôležitý princíp Stachových básní – cyklickosť
(jej dôležitosť akcentuje vo svojej interpretácii aj pro-
fesor Zambor).

V Stachovej básni Štvanec je cyklickosť prítomná už
od začiatku formou opakovania verša: „Po celé dni
(resp. noci v druhej a tretej časti, pozn. MM) otázky
kladiem vtákom, a ony, strážne“, ktorý je vždy do-
plnený ďalším veršom. V prípade časti prvej je to: „za
letu v samičej túžbe vajíčka znášajú k zemi“. Vajíčko sa
dá považovať za prvý domov nielen u vtákov, aj v žen-
skom lone je vlastne ľudský plod uložený akoby vo va-
jíčku. Tento prvý domov je teda syntézou vonkajšieho
sveta s reálnymi kontúrami a sveta vnútorného, ktorý
sa dá vymedziť len teoreticky v abstraktnom priestore
nášho vnímania. Vajíčko je prototyp domova a záro-
veň protodomov, „samičia túžba“ potom signalizuje
snahu o dosiahnutie stability jedinca práve tým, že si
nájde svoj domov. Subjekt však vzápätí vyhodnocuje
túto snahu ako nerealizovateľnú až nezmyselnú, pre-
tože zlyháva základný inštinkt a vtáky „za letu (...) va-
jíčka znášajú k zemi“ a tieto malé domovy sa tak pri
dopade rozbíjajú. Akcentuje sa krehkosť domova-va-
jíčka, svoju beznádej subjekt koncentruje vo verši „Je
koniec klíčeniu, strom v urne popola“, ktorý sa zopa-
kuje v záverečnej časti básne a funguje v podstate ako
jej klimax i pointa.

V prvej časti potom nasleduje konotačne nepríjem-
ná vízia domova, ktorý je kvôli svojej krehkosti tak-
povediac vopred odsúdený na zánik. Táto vízia je rea-
lizovaná jednak Stachovou typickou vizuálnou
obraznosťou, podporená je však aj formálne, v treťom
odseku sa často vyskytujú písmená „č“ a „r“ a často aj
spoločne. Takéto zoskupenie sonóry a sykavky z fone-
tického hľadiska jednoducho povedané neznie dobre,
neznie príjemne. Spomínanú vizuálnosť reprezentuje
„(v)ýrazný protikladný chromatizmus červenej a čier-
nej ako symbolických farieb života a smrti“ (Zambor,
2010, s. 58). Koncové verše tretej a štvrtej strofy teda
hovoria v podstate to isté, s tým rozdielom, že kým je
najprv „červenovlasý plameň v černi stratený“, neskôr
je práve opačne „červeň nad smolou“. Rovnako, ako ví-
ťazí život nad smrťou, má inokedy smrť prevahu nad
životom v zmysle nekonečného cyklu uroboros.

Práve tu, na konci prvej časti, vzniká paradox. Sub-
jekt vidí cestu života, tuší, že všetko funguje v kolobe-
hoch a tak, ako sa príroda každý rok na jar zobudí, ani
preňho nie je jar nového domova – toho vonkajšieho
– nedosiahnuteľná, avšak napriek tomu nemá silu ísť
ďalej. Azda na tomto mieste najviac preráža z textu

D O M OV  A KO  M I E STO ,  
D O M OV  A KO  P O C I T
(pokus o interpretáciu básne 
Jána Stacha Štvanec)

M a t ú š  M i k š í k
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skepsa a bezútešnosť situácie, subjekt podľa Zambora
„obracia sa na Boha s otázkou, kto mu pomôže zvlád-
nuť dlhý čas čakania na príchod svetla“ (2010, s. 58)
a potom sa rozhodne napísať List mŕtvej. Zúfalo sa chy-
tá popola, jediného mementa, ktoré ostalo, keď mu
ochranná škrupina vonkajšieho domova zhorela do
tla, čím urobila výraznú prasklinu v škrupine domova
vnútorného.

K opakovanému expozičnému veršu sa v druhej čas-
ti pridáva: „snehy sa už blížia, klušú!“ Signalizuje to
zmenu v chromatickosti, oproti červenej a čiernej do-
minuje biela farba, ktorá symbolizuje smrť a polemi-
ku s tým, čo nasleduje po nej. Mení sa aj priestor, nie
je to pozorovanie vajíčka zvonku, ani konkrétny obraz
horiaceho domu, domovom je tu práve stabilita v rám-
ci priestoru duševného. Subjekt akoby bol vo vnútri
pomyselného domova-vajíčka, na ktorý zvonka dolie-
ha smrť v podobe blížiacich sa snehov. Takúto inter-
pretáciu podporuje aj ďalší odsek. Mŕtva, ktorej je ad-
resovaný list, v ňom stojí vonku, jej „prach už za
dverami pominul“.

Ale kto je vlastne adresátom listu? Vieme mŕtvu iden-
tifikovať? Ján Zambor hovorí o smrti blízkej ženy. Tá-
to interpretácia sa javí aj mne ako pravdepodobná,
 zámerne sa však teraz od nej vzdialim. Kľúčom k rein-
terpretácii je verš: „Smrť, áno, úbežník, sestra“ a z ne-
ho práve označenie smrti... či Smrti? – ťažko povedať.
Slovo je azda zámerne v pozícii na začiatku verša aj
vety – ako sestry. Takáto formálna nejednoznačnosť by
mohla odkazovať na názov časti, ktorý, ak by sme ho
čítali ako „List Mŕtvej“, môže indikovať, že nejde o kon-
krétnu osobu, ktorá bola s lyrickým subjektom spoje-
ná silným putom, ale že ide o mŕtvu sestru Smrť. Na
takéto uchopenie potom nadväzuje báseň tým, že „úsvit
kostlivie/skostlivie (slovo sa líši v pôvodnom vydaní
zbierky a v súbornom autorizovanom vydaní Čítanie
z prachu z roku 1970, pozn. MM) v dlhokánskom bie-
lom plátne“ – obrazom, evokujúcim hrôzostrašne vy-
sokú postavu Smrti, ktorá je miesto obvyklej čiernej
v súlade s predchádzajúcim odetá v bielom plátne, to
je „metonymiou pohrebného rubáša“ (Zambor, 2010,
s. 60).

Smrť teda prichádza v bielom, prichádza v zastúpe-
ní všetkých tých, ktorí umreli v posteliach bielych „vy-
desených plachiet“. Zaujímavý je motív bielych plachiet
najmä vtedy, ak ho prenesieme do nemocničného pro-
stredia. Na takúto interpretáciu sa neskôr v poslednej
časti napája verš: „Čuj, otče, jód sa mi ostro smeje do očí,
to pre ňu“, ktorý veľmi úderne zdôrazňuje, že aj snaha
človeka udržať pri živote – preto jód ako synekdocha
pars pro toto nemocničného prostredia – je oproti ne-
úprosnosti Smrti často márna... a ak je aj úspešná, tak
len odďaľuje príchod sestry v bielom, preto ten „ostrý
smiech“. Transcendentálny rozmer básne sa vďaka ta-
kejto interpretácii kompletizuje, v tomto momente sa
línia ťahá od Boha-otca, pôvodcu života, až k Smrti.

Dôležitým momentom je abstraktný krok, čiže vnú-
torné rozhodnutie subjektu: „vyšiel som do noci“. Je to
krok, ktorý je spätne podrobovaný kritickému apará-

tu subjektu; krok váhavý, spochybnený, akoby subjekt
niečo brzdilo v tom, aby opustil domov svojho vnú-
torného priestoru a oddal sa vlnám rozvodnej rieky
Styx, ktoré tento domov-vajíčko obklopujú. Smrť je
nutnosť a zároveň sestra, to si subjekt dobre uvedo-
muje, napriek tomu ho ešte drží život, ešte sa pýta:
„Kam sa to náhlime?“ Boh-otec však zaryto mlčí a rov-
nako aj sestra Smrť, a preto subjekt nevie, ku ktoré-
mu pólu sa vlastne približuje. Dokonca nevie ani to,
aká je skutočná podoba krajiny, do ktorej ho vezme
Smrť, odetá v bielom. Plne ho zasahuje existenciálna
neistota neexistencie. Subjekt si začína uvedomovať, že
každý ďalší krok môže smerovať do prázdna. Bojí sa
o vajíčko, posledný domov, ktorý človeku ostáva v ta-
komto medzičasí, niekde uprostred cyklu, čo sa raz pre
jednotlivca ukončí. Ibaže ani autor, ani subjekt, ani
čitateľ a vlastne ani žiaden človek nevie – kedy.

V tretej časti prichádza azda zmierenie s osudom,
ako to naznačuje aj jej názov – Objatie v prachu. Sub-
jekt prijíma neúprosnosť cyklických javov, z ktorých sa
dá predpokladať budúcnosť. Jednoducho povedané,
vie, čo príde a v tomto momente sa tomu už nebráni,
hoci mu oči „praskli plačom“. Aj sestra Smrť sa pri-
pravila na prijatie subjektu, „otvárala schránky s lí-
čidlami a ktosi šmátral a siahal po smaragde“. Ktosi,
kto „nie je tiež nik iný ako smrť“ (Zambor, 2010, s. 61).
Nasleduje výkrik bez ozveny a bez odpovede: „Tak már-
ne do dreva vyhŕknuť toľkú soľ!“ Tento obraz vnímam
na základe môjho čítania Stachovej tvorby – soľ ako
symbol života, drevo v tomto prípade ako rakvu – ako
obraz pohrebu. Báseň Štvanec je teda aj neustálou po-
lemikou o živote a smrti. Tieto veličiny sú zastúpené na
jednej strane Bohom-otcom a na strane druhej sestrou
v bielom plátne-rubáši.

V poslednej časti básne prichádza údernosť zúfal-
stva až v hrôzostrašnom rozsahu. Najprv sa subjekt
vracia k idei domova: „Hľadal som domov, vzdorujúci
ohňu“, pričom tu opäť ide tak o domov vonkajší, ako
aj o domov vnútorný. Rozsah uvedomenia si pocitu
pominuteľnosti a márnosti hľadania takéhoto domo-
va v celej básni kulminuje vyjadrením subjektu: „kto
mi pomôže, mŕtvi, dúfať“ – tento verš je bytostne pres-
ný a až desivo prenikavý, tne do živého pri každom opä-
tovnom čítaní Štvanca. Nakoniec je teda najvýraznejší
pocit bezmocnosti, ktorý preniká domovom-vajíčkom,
vnútorným svetom subjektu. Spôsobuje ďalšie naruše -
nie krehkej škrupiny, ktorá nesie stopy traumy z horia -
ceho domova, fungujúceho ako symbol deštrukcie domo -
va vnútorného, teda straty vlastnej integrity subjektu.

V konečnom dôsledku je ochranná škrupina vždy
odsúdená na to, aby praskla, je to nutné ukončenie jed-
ného z neomylných a vždy platných cyklov gigantic-
kého súkolia nášho sveta. Práve v ťažobe takéhoto zis-
tenia, „keď ktosi do noci nahlas šedivie a berie hlavu
do neznelých rúk,“ prídeme na to, že v niektorom ná-
hodnom bode nášho putovania životom nastane fáza,
v ktorej je „koniec klíčeniu“ a v ktorej sa opäť, úplne
celí, vrátane nášho domova-vajíčka, obrátime zo živé-
ho prachu na prach neživý ako „strom v urne popola“.



26 2 n 2014

Theo sa skôr ako ja usídlil v Bystrici. Býval na Kollárovej ulici, na ktorú sa dalo prísť pešo zo
Skuteckého. Potom si kúpil iný byt, aby bol ďalej od ľudí, odo mňa, od všetkého, aby unikol sám
sebe. Aby unikol. Kedysi túžil mať svoj dom, svoju rodinu, svoju záhradu so psom. Málo míňal
a sporil. Vtedy mi môj ešte manžel Saška Gelb hovoril: „Raz ho niekto dobehne a on sa z toho
zblázni,“ ale v ničom synovi nepomohol. O peniazoch, čo mu požičal na kúpenie toho odľahlé-
ho bytu, povedal, že mu ich požičal jeden podnikateľ. Theo mu ich do haliera vrátil. Vtedy som
podala žiadosť o rozvod.

Ale prečo? Pýtal sa ma manžel, útly, ryšavý Saška Gelb, obstojný strojár a ekonóm, teraz ob-
chodný riaditeľ prosperujúceho podniku, človek, o ktorom sa hovorí, že je mužom na svojom
mieste. Som ti neverný?! Bijem ťa?! Tak prečo?! Prečo?! Mala by si mať za muža takého Joža Bo-
díka alebo Flóra Trnku. Potom by si uvidela!

Áno, povedala som.
Čo „áno“?
Áno.
Čo znamená „áno“?
Podám tú žiadosť.
Pretože som povedal Theovi, aby vrátil peniaze, ktoré si požičal?! Vždy musí vrátiť peniaze,

ktoré si požičia, keď si ich požičal!
Vrátil ich, povedala som.
Povedz mi... 
Čo, prosím?!
Je tu niekto iný?!
Bol tu niekto iný, ale o tom by som Saškovi nebola povedala, lebo o toho iného tu nešlo. Ani

si ho nevšimol. Nešlo ani o to, že Saška odišiel cez veľkonočné sviatky, keď mala byť rodina po-
hromade, služobným vozidlom na Ukrajinu, kde sa črtal výhodný obchod, že Saškovi počas ces-
ty opuchli nohy a musel si kúpiť topánky, ktoré mu narobili pľuzgiere na podošve, tak že sa mu
už vôbec nedalo chodiť a odvtedy ho všade vozili ako medveďa. Nechal sa voziť. Ale ani to ne-
bolo príčinou. Saška sa premenil na funkciu, stal sa funkciou, medveďom – líškou, ktorý mal
všetko pripravené a dovolené, ktorý prestal byť drobným ryšavým Saškom, ktorý ma vezme na
hríby, keď na mňa prídu chmáry depresie, ktorý sa teší, keď nájde kuriatka, čo nesčervivejú, je
radosť ich nájsť, vyrezať ich z podhubia a plný košík čerstvých kuriatok darovať susedom, pri-
pravia si ich na smotane alebo ako praženicu s vajcom, treba ich darovať, lebo Sašku už vezie li-
muzína za ďalšími obchodmi bez kuriatok, bezo mňa, bez našich detí Thea a Koronis. Vezú ho.
Po návrate zo štvordňovej cesty sa nechá vyložiť u svojej matky Hany Gelbovej, mojej svokry.

Vždy ide o svokry.
Saškova matka Hana Gelbová, rodená Cesnaková, bola mojou svokrou.
Belova matka Šarlota je svokrou mojej dcéry Koronis.
Ja sa napokon stanem svokrou Niny.
Saškova matka vypestovala v Saškovi životný pocit, že všetko je tu preňho. Saškov otec Jona-

tán Gelb ani keby nebol. Spomínali ho len v súvislosti so záhradou, v ktorej bolo niekoľko sli-
viek, ktoré rodili žlté dristľačky a jabloň s príliš sladkými jablkami. Naložili ich do vane, kvas
rozleptal smalt, vaňa očernela. Nehovorili, či nakoniec vypálili v pálenici ten kvas z rozleptanej
vane alebo nejaký iný, nepýtala som sa, iba som zanovito odmietala odpiť si z pálenky zo starých
dobrých čias. Napokon, nenúkali ma až tak často. Moje stretnutia s Hanou sa dali porátať na
prstoch. Plač Koronis ju unavoval, no keď sa narodil Theo, už na druhý deň stála v nemocnič-
nej chodbe. Nepovedala, že chce vidieť vnuka. Čo uvidí na novorodencovi, hlavne keď je červe-
ný od vrieskania, žltý od žltačky, odložený na pozdĺžnom nemocničnom vozíku medzi ďalšími
podobnými bábätkami odlíšenými iba okrúhlymi plastovými štítkami priviazanými bavlnený-
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Niekto iný
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mi šnúrkami na zápästie?! Novorodencov už vo svojom živote videla! Chcela vidieť mňa, vypši-
kať ma z postele, prinútiť na bosé nohy si obuť šľapky, nezvládnuť natiahnuť si ponožky, zvesiť
z vešiaka modrý nemocničný župan, obliecť si ho a previazať opaskom, zostúpiť po nemocnič-
ných schodoch na prízemie. Aké veľké brucho ti ostalo, boli jej prvé slová. Potom rozprávala
o svojich pôrodoch, zatiaľ čo ja som tam zdvorilo stála s očami podliatymi krvou ako angorský
králik a so stále studenšími nohami. Bola to najdlhšia reč, čo mi kedy Hana povedala. Hlas na-
beral výšku, klesal, mlel a gniavil ako mlynské koleso, vysychal ako mlynský potok pri horúča-
vách, oblieval ma ako horúčka novorodičky, spomaľoval sa, zamŕzal, mrazil ako cencúľ, bodal
ma svojím cencúľovým hrotom, až sa napokon roztopil toľkým rozprávaním. Spomienky Hanu
oživili, už nebola rozladená čakaním na mňa. To čakanie ma načisto otrávilo, povedala a zívla,
ako zívala, kým čakala, aby to bolo názornejšie. Tvár mi horela, ale chodidlá som mala čoraz
chladnejšie. Začala som prestupovať z nohy na nohu. Hana si to všimla, No pôjdem, povedala.
Nie si tu hladná? Nemám ti doniesť šunkový nárez? Nie, ďakujem, povedala som, aby sa Hana
nevracala. Tak dobre, povedala. Ale aké veľké brucho ti ostalo..! Bola som hladná, no oveľa viac
som si túžila ľahnúť a prebrať sa, až keď mi donesú dieťa. Byť s ním.   

***

Na stoloch nechať zvyšky z hostiny. Na obrusoch odtlačky jedla, na stoličkách odtlačky mas -
tných prstov, pod stolom servítku nasiaknutú rúžom s krvavočervenou škvrnou v tvare „o“. Ján
Thurzo pod stôl hádzal kosti. Psia hostina čvachtala medzi vyblýskanými topánkami a vyzdo-
benými črievicami. Teraz táto úroveň hostiny chýba, no o úroveň nižšie pred vchodom do piv-
nice už stavajú do radov plastové vrecia s odpadkami a s rozbŕľanými zvyškami jedla, ktoré ešte
pred chvíľou nakopené na tanieroch bolo vďačným predmetom konverzácie. Nie je toto tu ten
vychýrený holandský syr a toto tu ten špeciálny kaviár, ktorý, cha-cha, tu sa musíte zasmiať, to-
to o kaviári a Edovi Kniškovi, ktorý tu pracoval ako zabávač, aj tu spával, skrátka, toto o Edovi
a o tom kaviári vám musím rozpovedať, je to presne ten špeciálny kaviár, ktorý majiteľ penzió-
nu vychválil jednému Nemcovi a sľúbil mu ho na raňajky, tak že sa mu od večera zbiehali slin-
ky, ten vychýrený kaviár, ktorý dal majiteľ penziónu osobitne pre toho Nemca doviezť z Košíc
a večer ho odložil do chladničky, ten neuveriteľne drahý kaviár, aký uvidel Edo Kniška, keď ako
zvyčajne v noci otvoril chladničku a hľadal, čo by mu mohlo zahnať hlad a našiel kaviár, ochut-
nal ho a zachutil mu tak, že ho neprestal jesť, kým ho všetok nepojedol. Majiteľa penziónu sko-
ro trafil šľak, keď na druhý deň išiel Nemcovi po raňajky.

To je teda strašné! To je strašné! Povedal červenolíci a rapavonosý pán v elegantnom sivom
obleku. Všetko zožrať! 

Mne to také strašné nepripadá, povedala manželka toho pána. Aspoň raz v živote si chlapec
dobre zajedol.

Ružovolíci a rapavonosý pán fľochol na manželku a dal jej jasne najavo, že tu nie je nikto, ko-
ho by mohol zaujímať jej názor.  

Mať svoj názor. Dovoľte, nech zablahoželám manželke toho pána, že nezaspätkovala v situá-
cii, keď názor všetkých nás ostatných žien nepripustí náš manžel a vynasnaží sa, aby ho zahmlil
úplne. Stojíme na nejakom inom póle, pohybujeme sa v inej hladine. Moje postoje sú proti-
reakciou na názory v našej rodine aj plodom rodinného prostredia zároveň. To je tá tvoja wal-
nerovská família, hovoril Saška. Bolo to vo mne, tá opovážlivosť zahrávať sa s ohňom súčasne
s radosťou z hry, aj keď dnes sa domnievam, že od rodičov som mohla prevziať aj inšie. Cez no-
vomanželskú dovolenku v Nízkych Tatrách som si zahrala klauniádu. Predstierala som obrov -
skú lásku, obrovskú chuť do jedla, chuť žiť, chuť neprestajne behať po hore a neprestajne sa mi-
lovať. Niekoľko dovolenkových známych sa usmievalo a už zďaleka mi kývalo. Saška sa pajedil.
Pre tamtých som predstavovala „život“.

Mám milovať klauna?
Hej.
Artistku z cirkusu? Levicu, kobru, hadiu ženu?
Hej.
Lezie mi na nervy to tvoje „hej“. Hovoríš ako valach spod Babej Hory.
Hej! Hej! Hej! Zásah! Povedala som a vystrúhala som najdokonalejšiu klaunovskú tvár.   
Náš spolustolovník sa spýtal, Pochádzate spod Babej Hory?
Mám tam jeden koreň, povedala som.
Saška sa paprčil.
Pôsobíte tak nespútane, povedal spolustolovník.
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Prišiel mi na um tatranský medveď, ktorého mimika neprezradí, či je divou šelmou, alebo či
sa chystá na maliny. A prišiel mi na um aj Štefánik, ktorého si prisvojujú kozmopoliti aj národ-
niari. A tak som s nehybnou maskou medveďa povedala, a myslela som na Štefánika, Čím sme
pripútanejší k rodnej zemi, tým let je slobodnejší, voľnejší. 

Saška ma krotil očami. Ja som čakala potlesk, lebo paradoxnosť tohto výroku sa mi zapáčila.
Pre nášho spoločníka pri večeri to bolo príliš zložité. Videl, že sa usmievam, ale videl aj výraz tvá-
re môjho manžela. Mienila som sa ešte opýtať, či má niekto podobný názor ako ja na pripúta-
nosť k rodnej hrudi, ale Saška sa už milo pýtal, Nepôjdeme si ľahnúť, drahá?!    

***

Nie ja som bola pripútaná k walnerovskej rodine. To on sa nedokázal oddeliť od svojej, hoci
už boli na svete Theo aj Koronis. Mali sme dva kočíky, športový a hlboký. Dievčenské volány na-
hradili Theove perinky s krížikovými výšivkami, aké vyšívali na Horehroní, prenikavo farebné,
príjemné a divo príťažlivé ako Theov vzťah k svetu, nekonečne dobrý aj k podvodníkom, má-
lokto tušil, aký nekonečne dobrý je Theo, nech len sú, nech len sú hoci aj podvodníci, blízky člo-
vek sa len tak ľahko nenájde, nezakopneš oňho, boli svojrázni tí Horehronci s tou farebne pre-
cízne zladenou výšivkou. Ako som povedala, kočíky boli dva, športový pre Koronis, hlboký pre
Thea, a tak som chodila len s tým hlbokým, Koronis cupkala popri ňom, alebo som ju nosila
v náručí, kým som nestretla jednu ženu, vdovu, čo bola predtým kuchárkou v školskej jedálni.
Podľa predpísaných receptov varila školákom jedlo a potom im ho pri okienku vydávala, deťom,
ktoré ona, bohvie prečo, nemala a tešila sa, že im chutí. Aké milé deti, povedala, keď videla Thea
a Koronis, ktorí sa na ňu usmievali a vystierali k nej ruky. Navrhla vytiahnuť z kočikárne špor-
tový kočík. Nastávajúce dni tvrdila, že jej dobre padne prechádzka, kočík tlačila popri mne do
lesoparku a nazad, ako by to robila pre svoje zdravie, podhadzovala sama sebe racionálny dôvod,
prečo to robí. No predsa pre vysoký krvný tlak, pre srdce, pre cukor. Dovtípila som sa, že to ro-
bí pre svoje srdce. Každý potrebuje blízkeho človeka. Koronis, Theo aj ja sme milovali smiešnu,
tučnú tetu s plochými nohami, ktorá sa kývala ako kačka. Ako naša kačka, vykrikovala Koronis.
Nie obyčajná! Naša! Naša! Naša!  

Vari robíš niečo, čo nerobia iné ženy, povedal Saška, keď prišiel domov, zapol televízor
a s plným tanierom sa presunul do obývačky. V tých slovách som započula Hanu. Ona ma sle-
dovala. Ona striehla, či dobre vychovávam jej vnúčatá a či sa o ne dobre starám. Ona mala naj-
čerstvejšie správy, ako sme v lesoparku s tou ženou zbierali gaštany. Ona si bola istá, že jedlé gaš-
tany majú šupku pichľavú ako jež a že sa jej vnúčatá popichali. Ona sa strachovala na pánte kdesi
hore, kam by som kočík s Theom a s Koronis nevytisla. Dostávala záchvaty. Saškove deti! Saš -
kove deti! Ona mi posielala darčeky. Vyšívanú nástenku do kuchyne s postavičkami pri stole
s veršíkom: „Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí.“ Saška prišpendlil darček na stenu, aby sme
ho mali na očiach vždy, keď sa posadíme k stolu. Aby sme boli všetci spolu, aj Hana aby bola
s nami a dotierala na mňa cez výšivku, či je naozaj všetko dokonale navarené a pripravené pre jej
Sašku. Varila som dobre, čo mi Hana nevedela odpustiť.

Ešte jedna vec, čo sa týka Hany. Hocikde a hocikedy som nachádzala poskladané lístočky, pa-
pieriky vydrapené z linajkovej písanky s odkazmi, ktoré sa začínali slovami „Saška môj“ a po-
kračovali zoznamom všetkého, bez čoho sa Hana bezprostredne nemôže zaobísť, čo čaká na
mužské ruky v dome a vyžaduje si zručnosť (Saška je pomerne zručný), vynachádzavosť (Saška
už čosi vymyslí, čo Hane uľahčí život), styky (Saška je obľúbený medzi spolupracovníčkami i spo-
lupracovníkmi), veľa času (ostane Saškovi nejaký čas aj pre pre mňa a pre deti?). Lístočky som
z duše neznášala, no nedokázala ich posielaniu zamedziť. Saškovi ich do fabriky nosili ľudia,
ktorých o to požiadala Hana. Nachádzala som ich vo vreckách nohavíc, ktoré som sa chystala
oprať, v náprsnom vrecku na košeli. Množstvá lístočkov s odkazmi, ktoré navigovali Sašku, pa-
pierikov s návrhmi, čo ako riešiť, čo kde urobiť, s pokynmi, kedy sa má zastaviť, aby si povedali
isté veci, napríklad prečo som nepozdravila Hanu, keď som vyobliekaná do vypasovaných čer-
vených nohavíc už-už vystúpila na prvý schodík Borzovej vily, kde bol hudobný odbor ľudovej
školy umenia, v ktorej som učila hru na klavír. Aby si vysvetlili, prečo som ju nepozdravila, o čom
som sa dozvedela ešte v ten večer nad králikom prešpikovaným údenou slaninou a upečeným
pod hrubou vrstvou kyslej kapusty, ktorú len kde-tu zjemnila lyžica kyslej smotany. Začudova-
ne som sa na Sašku pozrela a povedala, Jakživ som nemala červené nohavice! To vôbec nie je môj
štýl obliekania. Videl si ma niekedy v nejakých červených nohaviciach?!

(Z  pr ipr avovanej  zb ier ky  próz)
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Kontrolná činnosť štátnych orgánov naberala na
intenzite ešte pred prijatím cirkevných zákonov. Za-
šlo to až tak ďaleko, že v čase prebiehajúcej kon -
frontácie medzi SECAV a štátom, kultový referent
ONV v Liptovskom Mikuláši 5. 9. 1949 oznámil, že
SECAV nemá povolenie na zasadnutie dištriktuál-
neho presbytéria Východného dištriktu SECAV (ďa-
lej DP VD SECAV), a preto bude na ňom prítomný
aj zástupca ONV. DP VD SECAV je orgán, ktorý za-
ujímal a dodnes zaujíma v organizačnej štruktúre
SECAV vysoké postavenie. Tomuto orgánu sú pod-
riadené nielen cirkevné zbory, ale aj senioráty  SECAV.
Preto rozhodnutie kultového tajomníka na úrovni
ONV, okrem samotného faktu, že sa pasoval do ro-
ly kontrolného orgánu, bolo pre SECAV dehonestu-
júce, pretože ak už, tak partnerom pre DP VD  SECAV
bolo v tej dobe na strane štátu iba príslušné povere-
níctvo.

Túto situáciu okomentoval gen. biskup V. P. Čo-
brda slovami: „Niečo podobné sa v dejinách evanjelickej
cirkvi nikdy nestalo, aby na rokovaniach jej grémií bol prí-
tomný aj zástupca svetskej moci.“ Prítomného zástup-
cu ONV upozornili, aby sa neodvážil zasahovať do
rokovania, lebo ináč zasadnutie prerušia.1

V čase prebiehajúcej Katolíckej akcie (ďalej KA) štát-
na správa zasadila SECAV ďalší úder. Gen. biskup-
skému úradu Povereníctvo sociálnej starostlivosti
 oznámilo, že organizácia „Zdravá generácia“ preberá
od 1. 7. 1949 cirkevné misijné strediská SECAV na Po-
čúvadle, v Liptovskom Hrádku a v Brezovej pod Brad-
lom.2 Tieto strediská využívala SECAV na mládežníc-
ke tábory, rôzne školiace akcie, pobyty a konferencie.
Tento prvý pokus o konfiškáciu týchto misijných za-
riadení, ktorý prišiel zanedlho po rozpustení cirkev-
ných spolkov jasne ukázal, že štátna moc nechce, aby

cirkvi vykonávali mimo bohoslužieb akúkoľvek čin-
nosť. Prípadov, v ktorých sa režim na jednotlivých
stupňoch štátnej správy dopúšťal rôznych prechma-
tov proti jednotlivým členom cirkvi alebo obmedzo-
val činnosť cirkevných zborov, rýchlo pribúdalo. Na
druhej strane režim ignoroval snahu vedenia SECAV
rokovať o týchto mocenských zásahoch. Keďže mo-
censké zásahy štátnych orgánov ďalej pokračovali
a nadobúdali na intenzite, bolo nevyhnutné, aby
 SECAV proti tomu urobila odvetné kroky. Preto GP
SECAV, ktoré sa zišlo 27. 6. 1949 prijalo uznesenie
obrátiť sa na cirkevné zbory, aby cestou seniorských
úradov, čo najskôr poslali na gen. biskupský úrad in-
formácie, aké skúsenosti majú so štátnou správou
v poslednom období. Na túto výzvu reagovala väčši-
na cirkevných zborov a takmer všetky uvádzali kon-
krétne prípady mocenského zásahu do svojej činnos-
ti.3 Pre úplnosť treba dodať, že boli aj také CZ, ktoré
nemali so štátnou správou žiadne negatívne skúse-
nosti alebo sa o týchto skúsenostiach už neodvážili
hovoriť. Po obdŕžaní týchto odpovedí bol biskup ZD
SECAV F. Ruppeldt poverený vypracovaním „Memo-
randa Evanj. cirkvi a. v. na Slovensku vo veci praktického
uplatňovania ustanovení Ústavy o náboženskej slobode.“
V tomto dvanásťstranovom elaboráte, ktorý bol vy-
pracovaný už 3. 8. 1949, sú vymenované najvážnejšie
porušovania a obmedzovania náboženského a cir-
kevného pôsobenia SECAV, ktoré sa zo strany štátnych
orgánov od 25. 2. 1948 vyskytli. Toto memorandum
nebolo prvým dokumentom, v ktorom predstavite-
lia SECAV predkladali svoje sťažnosti štátnym orgá-
nom. Podobný dokument už predložil povereníkovi
školstva, vied a umení L. Novomeskému biskup ZD
ECAV F. Ruppeldt pri svojej návšteve na PŠVU 20. 5.
1949,4 v ktorom bolo opísaných trinásť sťažností – gra-

1 ÚA ECAV, fond GBÚ, Správy a zápisnice z rokovaní vyšších cirkevných grémií, 18a, Zápisnica zo zasadnutie dištriktuálneho pres -
bytéria SECAV, Liptovský sv. Mikuláš, 5. 9. 1949.

2 ÚA ECAV, fond GBÚ, Cirkev v socializme, šk. 7a, Ide o prípis Povereníctva sociálnej starostlivosti číslo VII – 307/32-49 z 21. júna
1949, ktorým toto Povereníctvo nariadilo organizácii „Zdravá generácia“, aby prevzala cirkevné misijné strediská SECAV v Brezo-
vej pod Bradlom, na Počúvadle a v Liptovskom Hrádku.

3 ÚA ECAV, fond GBÚ, Cirkev v socializme, šk. 7a, Ako príklad uvádzame list dr. Júliusa Cibulku zb. farára v Bratislave, gen. bis -
kupskému úradu v Liptovskom sv. Mikuláši, Bratislava 20. 7. 1949, v tomto liste sa sťažuje na zastavenie vydávania zborového le-
táčika. Ďalej v liste uvádza, že ešte stále nie je možné vykonávať nemecké a maďarské sl. Božie.

4 Tamže, BÚ ZD ECAV, č. j. 4974/49, Bratislava 1. 6. 1949. Je to písomný záznam o návšteve biskupa F. Ruppeldta u povereníka
L. Novomeského, odoslaný V. P. Čobrdovi do Liptovského sv. Mikuláša.

S L OV E N S K Á  E VA N J E L I C K Á  
C I R K E V  V  Z A K L A DAT E Ľ S KO M  
O B D O B Í  KO M U N I ST I C K É H O  
R E Ž I M U
(Úryvok z dizertačnej práce. Bratislava: Katedra 
slovenských dejín, FF, Univerzita Komenského)

M i c h a l  Z a j d e n



30 2 n 2014

vamín. Memorandum z 3. 8. 1949 však schválilo GP
SECAV, a tým pádom sa stalo oficiálnym dokumen-
tom a reprezentovalo stanovisko SECAV k mocenským
zásahom štátnych orgánov do života cirkvi. Bol to po-
sledný oficiálny dokument vedenia SECAV, v ktorom
sa cirkev rázne ohradzovala proti obmedzovaniu svo-
jej činnosti. Zároveň v ňom naposledy slobodne dala
najavo, za akých podmienok chce žiť v komunistic-
kom Československu.

Tento dokument bol vypracovaný v čase, keď
vrcholil zápas o charakter rímsko-katolíckej cirkvi
v tzv. KA. Umožňuje nám urobiť si ucelenú predsta-
vu o rozsahu proticirkevného boja, ktorý režim roz-
pútal a ktorý zasiahol aj SECAV. A je tiež dôkazom,
že aj nekatolícke cirkvi, najmä SECAV, neunikli po-
zornosti štátnej správy. Preto až po vyhodnotení pro-
ticirkevného boja aj proti nim, môžeme získať cel-
kový obraz o proticirkevnom boji, ktorý viedol
komunistický režim voči cirkvám. Keďže tomuto me-
morandu evanjelickej cirkvi bola zatiaľ od cirkev-
ných,5 ako aj sekulárnych6 historikov venovaná iba
minimálna pozornosť, uvediem na tomto mieste
stručný výpis z tohto memoranda.

Na začiatku memoranda autor konštatuje, že
vzťahy medzi SECAV a štátom kalia zásahy rozlič-
ných politických, administratívnych a policajných
orgánov do cirkevných vecí a konštatuje, že priamym
podnetom na spísanie memoranda bola snaha PSS
o konfiškáciu vyššie spomínaných troch misijných
stredísk. Ďalej vymenúva trecie plochy, ktoré sú me-
dzi SECAV a štátom.

Po tomto úvode je na dvanástich stranách napísa -
ných sedemnásť bodov – sťažností, ktoré F. Ruppeldt
na základe podnetov z cirkevných zborov a vlastných
skúseností zostavil nasledujúcim spôsobom:

01. Otázka svetonázorová
Cirkev nezasahuje do vývoja stranícko-štátnych
pomerov, ale nesúhlasí s tým, aby sa pri rozličných
preverovacích a preškoľovacích kurzoch propa-
goval protináboženský svetonázor.

02. Otázka práv cirkví
Túto otázku chápe štát a cirkev rozdielne. SECAV
chápe slobodu tak, že cirkev má právo na všetkých
stupňoch správy udržiavať si svoje spolky, školy,
dobročinné ústavy a nadobúdať majetok. Svoje
postoje môže slobodne šíriť, ako v chráme, tak aj
mimo neho.

03. Narušovanie svätenia nedieľ a sviatkov
Za chybu pokladáme z času na čas opakujúci sa
jav, že nedele a samým štátom uznané sviatky sa
narušujú usporiadaním rozličných pracovných
smien, slávností, pochodov a pod.

04. Inorečové sl. Božie
Niektoré ONV zakazujú inorečové verejné sl. Bo-

žie. Je v záujme dobrého mena nášho štátu, aby sa
tieto prejavy národnej netrpezlivosti neopakovali.

05. Zásahy do duchovnej činnosti cirkvi.
Sme svedkami, že sa hatí bohoslužobná a misijná
činnosť cirkvi: náboženské večierky, mimochrá-
mová náboženská výchovná práca, najmä s mlá-
dežou. Farári sú za ňu trestaní: napr. Ondrej Ry-
bár v Hlbokom či Jozef Juráš v Liptovskom sv.
Mikuláši.

06. Zásahy do ev. tlače
07. Hatenie práce s ev. mládežou
08. Likvidácia JEŽ
09. Prechmaty proti cirkevným hodnostárom
10. Odnímanie kongruy kňazom
11. Zatváranie kňazov.

Tu je spomenutý prípad farára v Sirku.
12. Majetky bývalej nemeckej evanjelickej cirkvi
13. Pozemkové majetky evanjelických zborov
14. Zaberanie cirkevných domov
15. Budovanie vojnou poškodených chrámov
16. Veci presídlených evanjelikov
17. Cirkevné misijné strediská

V každej kapitole sú popísané konkrétne problé-
my, ktoré sa buď dlhodobo neriešili, alebo v ktorých
vznikali nové trecie plochy medzi SECAV a štátom.

V závere autor hovorí, že cieľom memoranda je
upozorniť príslušných činiteľov na prechmaty a žia-
dať urýchlenú nápravu.

Na stretnutí vedenia SECAV s povereníkom L. No-
vomeským 9. 7. 1949 gen. biskup V. P. Čobrda hovo-
ril o gravaminách, t. j. sťažnostiach, ktoré SECAV má
voči štátnym orgánom. SECAV týmto otázkam pri-
kladala veľkú dôležitosť a podľa možností o nich pí-
sala a urgovala nápravu jednotlivých krívd. V nie -
ktorých veciach došlo k akej-takej náprave. Bolo
ukončené vyšetrovanie farára v Sirku a bola odlože-
ná konfiškácia misijných stredísk. V princípe však
štátne orgány toto memorandum evanjelickej cirk-
vi ignorovali a rokovania o sťažnostiach SECAV od-
kladali tak dlho, až sa stali bezpredmetnými. Noví
ľudia, ktorí prichádzali po prijatí cirkevných záko-
nov do vedenia SECAV, nemali odvahu memoran-
dum ani spomenúť a už vôbec nie otvárať rokovania
o jeho požiadavkách.

Nič na tom nemení skutočnosť, že na stretnutí
s L. Novomeským a L. Holdošom bolo vedeniu
 SECAV sľúbené, že v krátkom čase dôjde k stretnu-
tiu, na ktorom sa bude rokovať o sťažnostiach SE-
CAV.7 K tomuto stretnutiu, ako sme už spomínali,
nedošlo, lebo štát v tej dobe bol už rozhodnutý rie-
šiť cirkevnú otázku jednostranne a bez dohody s cirk-
vami.

Na začiatku leta v roku 1949 režim znovuotvoril
„starú pesničku“ a vrátil sa opäť k návrhu „zákona

5 VESELÝ, Daniel. Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Liptovský Mikuláš: Tranoscius 2004, s. 375.
6 KMEŤ, Norbert. Postavenie cirkví na Slovensku 1948 – 1951. Bratislava: VEDA vydavateľstvo SAV, 2000, s. 139 – 140.
7 ÚA ECAV, fond GBÚ, Cirkev v socializme, šk. 7a, Zápisnica o porade, ktorú zvolal ÚAV SNF a ktorá sa konala 9. 7. 1949 v porad-

nej sieni povereníka školstva, vied a umení.
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o platových pomerov kňazov.“ Tentokrát sa rozho-
dol, že vec dotiahne až do konca, a to bez ohľadu na
postoj a stanovisko jednotlivých cirkví. Podľa slov Fe-
dora Ruppeldta na stretnutí vedenia SECAV s pove-
reníkom L. Novomeským a gen. sekretárom ÚAV SNF
L. Holdošom tejto otázke venovali asi tri a pol ho-
diny času. Novomeský s Holdošom naň priniesli pre-
pracovaný návrh zákona z minulého roka „o plato-
vých pomeroch kňazov.“ V tejto diskusii sa ukázalo,
že každej strane ide o niečo úplne iné. Holdoš s No-
vomeským chceli získať biskupov pre spoluprácu
so štátom a pokúsili sa ich presvedčiť, že podriade-
nie cirkvi štátu je nevyhnutné. Sľubovali, že keď bu-
dú prijaté cirkevné zákony, nebude už tlak štátu  taký
výrazný. Biskupi túto otázku považovali za bez-
predmetnú, lebo na jeseň 1948 väčšina zborov na svo-
jich konventoch tento zákon odmietla a chceli ho-
voriť o prechmatoch, ktorých sa štátna správa voči
SECAV a jej jednotlivým zložkám dopúšťala. Na mar-
go týchto rokovaní gen. biskup V. P. Čobrda povedal:
„Naše pripomienky z roku 1948 k prvému návrhu záko-
na boli učinené v pomeroch priaznivejších, aké sú dnes,
a preto zástupcovia gen. cirkvi osobitne mienia podať svo-
je pripomienky ani nie ku samému zákonu, ale viac k po-
meru cirkvi a štátu a v týchto pripomienkach predložia aj
svoje gravaminá... Porada sa neskončila s nejakým prija-
teľným výsledkom alebo dohodou, takže bude potrebné, aby
zástupcovia evanj. cirkvi po predložení svojich gravamín eš-
te raz sa zišli so zástupcami štátnej správy a znovu prejed-
nali otázky, ktoré sa vyskytli na tejto porade. Táto porada
by mala byť v krátkom čase v Trenčianskych Tep liciach.“8

Pri takomto rozdielnom prístupe však nebolo mož-
né dôjsť k žiadnej dohode. Napokon to štátna sprá-
va dala jasne najavo. Keď režim pochopil, že bisku-
pov k žiadnej spolupráci nezíska, 9. 8. 1949 ÚAV SNF
poslal na farské úrady, tak isto ako pred rokom opäť
s obídením biskupských úradov, návrh „o platových
pomeroch kňazov.“9 Tento návrh, ktorý bol zaslaný
na farské úrady, biskup F. Ruppeldt ohodnotil ako
tretí úplne zmenený návrh, ktorý sa výrazne líšil aj od
návrhu, o ktorom rokovali s L. Novomeským.10 To, že
sa štátne úrady obracali s podobnými prípismi pria-
mo na farárov v cirkevných zboroch, bolo dôkazom,
že chceli v tejto etape proticirkevného boja vyradiť
 biskupské úrady z rozhodovania a zámerne ich ob-
chádzali. Cieľom štátnej správy bolo vzbudiť vo fa-

rároch pocit, že biskupi sú tí, ktorí vyvolávajú kon -
fliktné situácie so štátom, a preto štátna správa mu-
sí rokovať s farskými úradmi, kde pre svoje zámery
nachádza väčšie pochopenie. Samotný koncept lis-
tu bol formulovaný veľmi priateľským a ústretovým
tónom a chcel navodiť atmosféru dôvery. Vyjadro-
val slová úcty voči náboženstvu a pripisoval cirkvám
dôležitú úlohu v spoločnosti. Ešte aj dnes je cítiť
z jeho znenia snahu zalichotiť obyčajným farárom
a snahu získať si ich na svoju stranu: „Veľadôstojný
Pane! Ako ste určite informovaný z dennej tlače, dňa 15.
7. v Prahe predsedníctvo NF Čechov a Slovákov prijalo os-
novu zákona „O štátnej úhrade osobných a vecných po-
trieb cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných.“
Tento zákon príde na schválenie do parlamentu t. r. V sna-
he, aby ste sa s jeho obsahom už teraz oboznámili, posiela-
me Vám ho v prílohe spolu s dôvodovou správou a tešili by
sme sa, keby ste nám oznámili Váš osobný náhľad na spô-
sob, akým ľudová demokracia rieši sociálne postavenie
 duchovných, ako sa o tom hovorí aj v dôvodovej správe, že
československé ľudovo-demokratické zriadenie hodnotí ná-
boženstvo ako významnú spoločenskú silu a v Ústave za-
ručuje rovnosť všetkým vyznaniam pred zákonom. So zá-
ujmom očakávame Vašu láskavú odpoveď a zostávame
s prejavom dokonalej úcty.“

Na zámerne obchádzanie oboch evanjelických
 biskupov poukazuje vo svojom liste zo dňa 24. 8.
1948 gen. biskupovi SECAV V. P. Čobrdovi biskup
ZD ECAV F. Ruppeldt.11 Ako je zrejmé, tento prístup
k evanjelickým biskupom kopíroval postoj štátnych
orgánov ku katolíckym biskupom počas KA a bol
snahou aj v SECAV oddeliť farárov od biskupov.

O tom, že štátu záležalo na tom, aby si zaistilo
súhlas farárov s návrhom zákona, svedčí aj snaha
pos lanca za stranu Slovenskej obrody a generálneho
presbytera SECAV, Andreja Žiaka, o zorganizovanie
stretnutia s farármi trenčianskeho, turčianskeho
a oravského seniorátu. Biskup F. Ruppeldt na mar-
go tejto iniciatívy trpko poznamenáva, že sa deje po-
za chrbát cirkvi a jej snahou je hovoriť s farármi ale-
bo skupinami farárov tak, aby biskupské úrady
o tom nevedeli.12 Keďže režim avizoval, že chce pri-
jať návrh zákona, ktorý poslal na farské úrady už
v septembri, nebolo pre krátkosť času možné zorga-
nizovať cirkevno-zborové konventy, ktoré by sa k to-
muto návrhu zákona vyjadrili ako pred rokom.

8 Tamže, Zápisnica o porade, ktorú zvolal ÚAV SNF a ktorá sa konala 9. 7. 1949 v poradnej sieni povereníka školstva, vied a umení,
prítomní za štátnu správu: povereník ŠVU Ladislav Novomeský, gen. tajomník ÚAV SNF Ladislav Holdoš, za SECAV: gen. biskup
SECAV a biskup VD SECAV V. P. Čobrda, biskup ZD SECAV Fedor Ruppeldt, gen. dozorca SECAV Peter Zaťko, dištriktuálny do-
zorca ZD SECAV Fedor Ormis a gen. tajomník SECAV Pavel Neckár. 

9 ÚA ECAV, fond GBÚ, Prestavba cirkvi, šk. 7c, Sekretariát ÚAV SNF, Bratislava, 9. 8. 1949. List adresovaný všetkým farským úra-
dom.

10 Tamže, č. j. 6924/ Bratislava, 24. 8. 1949, v tomto dôvernom liste Fedor Ruppeldt V. P. Čobrdu informuje, že „Tento druhý návrh sme
vytiahli my z vrecka na porade s p. povereníkom školstva v Bratislave 9. 7. 1949 a hovorili sme o ňom tri a pol hodiny. A teraz odrazu Akčný vý-
bor rozpošle farárom priamo a zase s obídením biskupských úradov, poťažne gen. biskupského úradu, ďalší tretí návrh zákona už i s dôvodovou
správou a vyzvaním, aby sa farári osvedčili...“

11 Tamže, č. j. 6924/49, Bratislava, 24. 8. 1949, V tomto dôvernom liste Fedor Ruppeldt V. P. Čobrdovi ďalej konštatuje, že „Ak ho ne-
poslali ani Vám, ani mne, hoci len ako farárom v Mikuláši, poťažne v Žiline, tak je tým jasnejšie, že schválne ho nechcú dať na vedomie cirkvi ako
celku, teda úplne obchádzajú zákonité či ústavne vedenie cirkvi. Spôsob ozaj celkom absurdný.“

12 Tamže, č. j. 6924/49, Bratislava, 24. 8. 1949, Ďalej v tom dôvernom liste Fedor Ruppeldt V. P. Čobrdu informuje o aktivitách An-
dreja Žiaka: „Nuž začína sa to aj medzi nami. A to všetkými možnými prostriedkami.“
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Preto F. Ruppeldt žiadal, aby sa zišlo gen. presby-
térium SECAV a čo najskôr sa konala aj všeobecno-
-pastorálna konferencia farárov.13 V tom videl jedi-
nú možnosť, ako legálne inštitúcie SECAV môžu dať
odpoveď k poslednému návrhu zákona „o platových
pomeroch kňazov.“

Napokon sa predsedníctva dištriktov a gen. cirkvi
stretli 21. 9. 1949 v Bratislave. Na tomto stretnutí pro-
testovali proti tomu, že návrh zákona bol poslaný pria-
mo duchovným a boli obídení legálne zvolení zástup-
covia SECAV. Dohodlo sa, že k novému zákonu príjme
stanovisko mimoriadny gen. konvent, ktorý bol zvo-
laný na 25. októbra 1949. Fa rárom bolo odporúčané,
aby na návrh zákona odpovedali v súlade s postojom
predsedníctiev vrcholných orgánov SECAV.14

Oveľa významnejším počinom SECAV v tejto otáz-
ke bol postoj samotných duchovných, ktorí sa zišli
na Všeobecnej pastorálnej konferencii 28. 9. – 29. 9.
1949 v Piešťanoch. Evanjelickí farári na tejto konfe-
rencii prijali dokument, ktorý je známy pod názvom
„Piešťanský manifest.“ 172 duchovných, čo predsta-
vovalo väčšinu farárov SECAV, v tomto dokumente
síce kvitovali snahu štátu riešiť sociálne postavenie
farárov a tiež praktické uvedenie do platnosti XX.
zákonného článku z marca 1848 o rovnoprávnom
postavení všetkých cirkví pred zákonom, ale dôraz-
ne protestovali proti tomu, že nový návrh zákona do-
voľuje vykonávať funkciu farára a biskupa len tomu,
kto získa k tomu štátny súhlas. To ev. farári pova-
žovali za hrubé porušenie autonómie SECAV. Tak -
isto ustanovenie štátnej kontroly nad majetkom cir -
kvi považovali za obmedzenie jej starobylých práv,
ktoré mala SECAV garantované už od roku 1606
uzneseniami Viedenského mieru.

Piešťanský manifest bol vlastne odpoveďou evan-
jelických farárov na list, ktorý im ÚAV SNF poslal
9. 8. 1949 s prosbou o vyjadrenie postoja k návrhu
cirkevných zákonov. Pre štátnu správu vznikla pri-
jatím manifestu nepríjemná situácia. Nemohla to-
tiž schválenie cirkevných zákonov prezentovať ako
vôľu „drobného duchovenstva“, ktoré sa prijatím
tých to zákonov oslobodzuje z područia cirkevnej hie-
rarchie. Používanie tohto argumentu svedčilo o ne-
znalosti alebo ignorovaní evanjelického prostredia
osnovateľmi cirkevných zákonov. Štátni činitelia ne-

pochopili, že v SECAV je farár oveľa viac závislý na
svojom cirkevnom zbore, ako na vôli biskupa. Keď
skupina „vlasteneckých“ farárov videla, že väčšina
farárov stojí za vedením cirkvi, zvolala začiatkom
októbra 1949 do Komárna ďalšiu schôdzu farárov,
ktorá vyjadrila podporu štátnemu návrhu cirkev-
ných zákonov.15 Týchto farárov nebolo ani dvadsať
a tak predstavovali rozhodnú menšinu. No „vlaste-
neckým“ farárom ani tak nešlo o to, zvrátiť vôľu väč-
šiny, ale ukázať sa v dobrom svetle pred štátnymi
úradmi, a tým naštartovať svoju vlastnú kariéru.

Samozrejme, reakcia štátnych orgánov na seba ne-
nechala dlho čakať, gen. tajomník ÚAV NF A. Če-
pička telefonicky pozval 7. 10. 1949 vedenie SECAV
na stretnutie do Prahy. Na tomto stretnutí A. Če-
pička príkrym spôsobom napadol prítomných pred-
staviteľov SECAV za prijatie Piešťanského manifes-
tu. Nebol ochotný vôbec akceptovať, že manifest nie
je namierený proti vláde, len žiada, aby bola rešpek-
tovaná autonómia SECAV. Napriek hrubému sprá-
vaniu a v podstate nátlaku, ktorému boli na tomto
stretnutí vystavení, zostala jednota vedenia SECAV
zachovaná. Hneď po stretnutí, teda ešte 7. 10. 1949,
predsedníctvo SECAV poslalo ÚAV NF list, v ktorom
opísalo svoj postoj ku všetkým návrhom zákona
„o štátnej úhrade osobných a vecných potrieb cirk-
vi.“16 V liste pripomenulo, že už pred rokom cirkev-
né konventy prijali zásadné stanovisko k prvému ná-
vrhu zákona a tiež, že k druhému návrhu zákona,
bolo iba jedno stretnutie s povereníkom Novo -
meským a gen. sekretárom Holdošom, ktoré sa usku-
točnilo 9. júla 1949. Vedenie SECAV pritom tento
návrh dostalo iba niekoľko dní pred týmto rokova-
ním. Napokon zdôraznili, že tretí návrh zákona, kto-
rý sa ide schvaľovať dostali iba farári, a preto naň aj
oni odpovedali, a to Piešťanským manifestom.

12. 10. 1949 GP SECAV na svojom zasadnutí vy-
dalo súhlasne stanovisko s Piešťanským manifestom.
V zdôvodnení upozornilo, že k prijatiu Piešťanské-
ho manifestu spolkom evanjelických a. v. kňazov pri-
šlo najmä kvôli tomu, že štátne orgány nijako
 nereagovali na prechmaty nižších štátnych adminis -
tratívnych jednotiek, na ktoré vedenie SECAV nie-
koľkokrát upozorňovalo vysokých štátnych a stra-
níckych funkcionárov pri spoločných rokovaniach.17

13 Tamže, č. j. 6924/49, Bratislava, 24. 8. 1949, Dôležitosť tohto listu je zrejmá aj zo skutočnosti, že v ňom Fedor Ruppeldt V. P. Čo-
brdu vyzýva ku konkrétnym krokom, ktoré by viedli k tomu, aby SECAV dala verejne najavo svoje stanovisko prostredníctvom jej
oficiálnych orgánov: „brat Derér chce zvolať Všeobecnú pastorálnu konferenciu na 28. – 29. 9. Či by ju nemal zvolať hneď teraz? Aby sme sa
tam mohli poradiť? Či by sa aspoň gener. presbytérium nemalo zísť hneď?

14 ÚA ECAV, fond GBÚ, Správy a zápisnice z rokovaní vyšších cirkevných grémií, šk.18a, Zápisnica z porady predsedníctiev generál-
nej cirkvi a dištriktov, Bratislava 21. 9. 1949.

15 Tamže, Personálne záležitosti gen. biskupov, V. P. Čobrda, šk. 29, Záverečné slovo povedané na krajskom súde v Banskej Bystrici
17. 7. 1962, Z tejto reči vyberáme: „V SECAV neplatí autoritatívny spôsob, už od svojho počiatku sa drží demokratických zásad. Preto sme sa
radili so všetkými kňazmi, najprv v Žiline a potom v Piešťanoch na pastorálnej konferencii. Ako môžem byť braný na zodpovednosť, keď som
prejavil svoj názor? Veď mi to ústava v rámci slobody prejavu zaručuje. Urobil som to na platforme cirkvi... Prekvapený som, že som braný na
zodpovednosť za to, na čom sa väčšina uzniesla. To je typická demokratická zásada – opak by bol trestuhodný... I keď menšina potom na osobit-
ne zvolanej schôdzi v Komárne, zmenila svoje stanovisko! Zákon bol prijatý nie preto, že menšina tak chcela, ale preto, že bol prijatý Národným
zhromaždením. A ako náhle bol zákon o hmotnom zabezpečení duchovenstva prijatý, my sme to akceptovali.“

16 Tamže, Cirkev v socializme, šk. 7a, Predsedníctvo evanj. a. v. gen. cirkvi, Liptovský sv. Mikuláš, 7. 10. 1949, list adresovaný ÚAV SNF
Bratislava.

17 Tamže, Správy a zápisnice z rokovaní vyšších cirkevných grémií, šk. 18a, Zápisnica zo zasadnutia GP SECAV, Bratislava 12. 10. 1949,
str. 1 – 2.
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Súkolie štátnej propagandy na prelome septem -
bra a októbra 1949 pracovalo na plné obrátky a ne-
bolo ochotné sa kvôli 172 evanjelickým farárom za-
staviť. A. Čepička na zasadnutí predsedníctva ÚV
KSČ 19. 9. 1949, ktoré schválilo návrh cirkevných zá-
konov, zdôvodnil jeho prijatie z typického triedne-
ho marxistického postoja, keď povedal, že „... boha-
tá rímsko-katolícka cirkev nevyužívala svoj majetok
v prospech ľudu a nekatolícke cirkvi museli štát nedôstoj-
ným spôsobom žiadať o podporu.“18 Toto klišé sa po pri-
jatí Piešťanského manifestu poopravilo a v článku,
ktorý uverejnila Pravda 4. 10. 1949 už A. Čepička
tvrdil, že cirkevné zákony predstavujú významný
krok vpred, ktorým nastane zblíženie duchovných
odmietajúcich „reakčné štvanie vysokej hierarchie“
proti ľudovodemokratickému zriadeniu.19

Národné zhromaždenie prerokovalo návrh cir-
kevných zákonov 14. 10. 1949. Bola pripravená oká-
zalá kulisa. Na rokovanie prišlo okolo 200 kňazov.
Väčšinou z rím.-kat. cirkvi. Väčšina príhovorov ko-
munistických pohlavárov bola veľmi príkra k rím -
sko-katolíckym biskupom. Ako L. Holdoš, tak aj
A. Čepička hovorili o údajnom terorizovaní nižších
duchovných vysokým klérom. SECAV sa vo svojom
príhovore venoval A. Žiak, ktorý tvrdil, že na stret-
nutí s farármi niektorých seniorátov sa cirkevným zá-
konom dostalo vrelej podpory. To tvrdil, hoci dobre
vedel o postoji vedenia SECAV, ako aj Piešťanskom
manifeste spolku ev. a. v. kňazov. Nebolo však mož-
né vycúvať z pripraveného scenára a povedať pravdu.
Takže napokon celé zasadnutie vyznelo ako jedna veľ-
ká manifestácia vďaky duchovenstva komunistickému
štátu za prijatie cirkevných zákonov. A. Žiak tvrdil,
že „... kresťan s dobrým svedomím môže ochotne a nadše-
ne spolupracovať na budovaní nového lepšieho sveta.“20

18. 10. 1949 boli cirkevné zákony predmetom ro-
kovania aj v SNR. Na záver svojho vystúpenia G. Hu-
sák zaútočil na SECAV. Demagogicky tvrdil, že „... nie -
ktorí činitelia tejto cirkvi na rozdiel od drobného
evanjelického kňazstva spojili svoje osudy s Hodžom, Rá-
zusom, čiastočne s Tisom a potom s Lettrichom, Ursínym
a Kvetkom. Títo činitelia SECAV, ktorí zviazali svoje osu-
dy s pažravou slovenskou buržoáziou, chceli dostať dnes
na nebezpečné chodníky celé cirkevné vedenie.“21

Je až neuveriteľné, ako sa po relatívne krátkom ča-
se slová o „spojení s pažravou slovenskou buržoá -
ziou“ vrátili ako „bumerang“ na hlavu Gustáva
 Husáka, a to z úst jeho najbližších straníckych sú-
putníkov, keď ho obvinili z buržoázneho naciona-
lizmu.

Na toto Husákovo vyhlásenie reagoval gen. biskup
V. P. Čobrda.

K prijatiu cirkevných zákonov zaujal stanovisko
mimoriadny gen. konvent SECAV, ktorý sa zišiel
25. 10. 1949. V uznesení konventu sa konštatuje, že
SECAV síce mala možnosť vyjadriť sa k návrhom cir-
kevných zákonov, ale „naše stanovisko nedošlo výrazu
v zákone, prijatom v Národnom zhromaždení. Preto gen.
konvent uvážil mnohé dôvody a súvislosti, rozličné i mož-
né následky a potom rozhodol rešpektujúc slobodu svedo-
mia a presvedčenia – jednohlasne odporučiť br. farárom,
dozorcom, ostatným predstaviteľom cirkvi a všetkým ve-
riacim, aby sa proti ustanoveniam týchto platných zá konov
nestavali a nič proti nim nepodnikali. Aj keď pripomien-
ky SECAV k návrhu zákona o hospodárskom zabezpeče-
ní cirkví a náboženských spoločností nenašli porozumenia
na príslušných miestach.“22

Keď si človek s odstupom času číta tieto slová, uve-
domuje si, v akej neľahkej pozícii boli v tom čase zod-
povední predstavitelia všetkých cirkví a medzi nimi
aj SECAV. Na jednej strane bolo lákavé pustiť sa ces-
tou nerešpektovania zákona a verejného odsúdenia
komunistického režimu. Tým by si vyslúžili glorio-
lu mučeníkov. Na druhej strane však na ich pleciach
 ležala zodpovednosť za budúcnosť cirkvi, ktorá im
velila zodpovedne zvážiť, či dokáže SECAV vydržať
dlhodobý tlak štátnych orgánov a či majú konven-
tuáli morálne právo žiadať od členov cirkvi možno
aj ľud ské obete a niesť prípadne za ne zodpovednosť.
 Rozhodnutie, ktoré urobili, potvrdilo podriadenie
SECAV štátu ovládaného komunistickou ideoló giou.

Záverom možno povedať, že druhý konfrontačný
stret medzi SECAV a štátom skončil podriadením sa
cirkvi štátnemu dozoru. Cirkev v tej dobe síce ešte
dokázala protestovať proti obmedzovaniu svojej au-
tonómie, ale už nedokázala zabrániť prijatiu cirkev-
ných zákonov. Napriek tomu staré vedenie SECAV
dúfalo, že aj v nových pomeroch bude môcť naďalej
hájiť záujmy cirkvi. Nevzdávalo sa nádeje, že napo-
kon vyrokuje pre SECAV také podmienky, ktoré jej
zabezpečia slobodný a dôstojný život v ľudovo-de-
mokratickom komunistickom režime. Napokon
obaja biskupi aj so svojimi spolupracovníkmi nemali
na výber, pokiaľ sa rozhodli rešpektovať nové cir-
kevné zákony, nemohli stratiť nádej. Preto naďalej
húževnato bojovali, aby pre cirkev uchovali čo naj-
širší priestor na jej činnosť. Ich zápas, pokiaľ mali
na veci ešte nejaký vplyv, však bol už iba „ústupovým
bojom“, v ktorom sa museli pozerať, ako totalitný
komunistický režim stále viac ukracuje náboženskú
slobodu. Nádej, že cirkvi budú rešpektovanou a vá-
ženou inštitúciou, sa ukázala ako nereálna. 

18 KAPLAN, Karel a kol. Cirkevní komise ÚV KSČ 1949 – 1951. Edice dokumentů. I. Cirkevní komise ÚV KSČ („cirkevní šestka“) duben
1949 – březen 1950. Praha – Brno:  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Státní ústřední archív, 1994, s. 246 – 251.

19 Pravda, denník ÚV KSS, č. 236, 5. 10. 1949, str. 1.
20 Cirkevné listy, roč. 72, č. 22, 12. 11. 1949, str. 347.
21 SNA Bratislava, fond SNR, 12 plenárne zasadnutie, 18. 10. 1949, str. 4 – 9 stenografického záznamu.
22 ÚA ECAV, fond GBÚ, Správy a zápisnice z rokovaní vyšších cirkevných grémií, šk. 18a, č. j. 9200/49. Stanovisko gen. konventu

k novým zákonom o cirkvách: Obežník s uznesením poslaný na všetky farské úrady.
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Osloboditeľská armáda sa približovala. Nič ju nemohlo zastaviť. S touto istotou rátali aj bo-
jovníci v horách a konali podľa toho. Istý tridsaťtri ročný partizán, robotník dostal poverenie
navštíviť riaditeľa piesockých strojární a vymôcť, aby pri ústupe fašistickej armády zachránil fab -
riku.

„Budeme čochvíľa medzi domami. Psy nás už vetria, alebo azda zďaleka čujú vŕzgavé kroky.
Zanedlho budeme na mieste. Cudzí nás potme nerozozná a nebude vidieť odkiaľ sme a čo nás
ťahá nadol.“

„Len aby Nemci, vojaci!“ Aj domáci mohli by celkom nevdojak pokaziť všetko. Nech len si
myslia aj oni, že sa nám zacnelo veľmi po našich a že sa chceme najesť.“

„Nebudú ďaleko od pravdy.“
„Nebudú. Ale predsa na hony od cieľa nášho. Nikto nepríde na to a my nevyzradíme.“
„Bude ti treba odvaha a odistená zbraň.“
„Možno, aj srdce postačí.“
„Poniže býva kamarát. Zobudiť ho? Od neho zvieme dačo. Čoskoro bude svitať.“
„V ľuďoch sa teraz nevyznáš, kabáty prevracajú. Nechaj tak, pôjdeme ďalej sami.“
„Čochvíľa pôjdeš celkom sám. Mám už len pár sto metrov dolinou. Ale ty budeš musieť prejsť

mostom za potok a potom celou kolóniou.“ Bol som už sám. Kroky som natiahol ešte viac, ba-
ganče vrážal som do vŕzgavého snehu. Poznal som tu každučký kameň, ale teraz nemožno ve-
dieť, čo tají najbližšia zákruta, čo sa z nej môže vyrútiť. Aj uši som nastavil, či azda motor ne-
bzučí. Ba veru čosi. Reflektory svetelnými kužeľmi vrážali do hmly a zametali cestu. Oslepili
ma, no nezastali chvalabohu. Prehrmeli dva motory. Teda som vyhral. Nezastali. Kdežeby boli
tušili, že cestou, ktorou sa hnali za smrťou, mohol by kráčať partizán. Poniže nad horným kon-
com na moste vojenská stráž. Čo asi spraví? A čo ja? Krok sa mi predĺžil ešte viac.

„bré ráno,“ zašomral som si popod nos a bokom šibol naňho. Pokýval rukou a potom si ju za-
strčil aj s rukavicou do vrecka. Určite mal ma za robotníka, čo si tu chodí do šichty. Teda aj toto
mi vyšlo. Odľahlo mi. Vtom ale, hneď za zákrutou za mostom, pri prvom dome, pred krčmou,
dve autá a celé húfy vojakov. Na chvíľočku som zaváhal, potom však dodal som si odvahy.

„Dobré ráno,“ pozdravil som. Nik si ma ani nevšimol, len ktorýsi z nich povedal, „Gut Mor-
gen, Kamerad“ a ja v rednúcej hmle hľadal som teraz už iba jeden z tých malých domčekov,
v ktorom ma čakala mať.

Ako keby sa dve noci boli spojili. Ale teraz už mäkké teplo okolo, aj šteklivá vôňa z kuchy-
ne ma presviedčali, čo aj matka pošepla mi:

„Kázal si sa zobudiť po západe.“ Tak bolo dohodnuté. Tma zhustla potom ešte viac, mohol
som ísť. Ale na cestu predsa som nevykročil. Je Silvester, ba aj nedeľa, v každom dome je príliš
veľa očí a jazykov. Vybral som sa teda za kôlne, záhumním brodiť na kopec. Pred vchodovými
dverami domu, ktorý bol mojím cieľom, som nabral dych, sklonil som hlavu a zaklopal som.
Zo šumu, ktorý dral sa škárami, nebolo počuť či zvú ma ďalej, no vedel som, že ma čakajú, pre-
to zaklopal som ešte raz a stlačil kľučku. Beda však! Najradšej bol by som prirazil dvere, ale
bolo už príliš neskoro. Skrútlo sa azda dvadsať hláv a pravda, toľko aj párov očí hodilo pohľad
na mňa. Samá uniforma, videl som a samý Nemec. Ej, či ste ma dostali do klepca! Hanba vám,
že toľkí na jedného! Ale veru ani jeden z nich sa nehýbal. Prečo? Aha, pravdaže, uniforma pa-
rádna na každom z nich. Tí teda neprišli sem kvôli mne, aj pohľady si hádžu zase len na stôl,
medzi seba a hluk, ktorý na chvíľočku prestal, tečie už zase ďalej. Nie, títo ma nečakajú. Ale-
bo, že by sa len tak robili? Rozpaky moje, ako aj neistotu preťali dvere, ktoré sa naproti otvo-
rili. V nich dvaja dôstojníci v plnej paráde a za nimi pán riaditeľ s úsmevom hostiteľa. Zbadal
ma hneď a namieril ku mne. Tí dvaja za ním. Tak teda predsa ste ma dostali beštie, do pasce
vletel som, ako mora do svetla a ten ma zradil, kamarát z detstva. Bože, čo teraz? Únik nemož -
ný, zbrane nemám, tak čo mi zostáva? Jedine tajiť, zapierať, získať čas, ten možno ukáže vý-

IVAN TASLER

Posol  z  hôr
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chodisko. Nuž prijal som ruku podanú. Na počudovanie nebola ani studená, slovo vitajte bo-
lo farbené úsmevom. „Mein Freund,“ tak ma predstavil riaditeľ dôstojníkom.

A že by priateľ naozaj? Pravda, rástli sme obidvaja medzi továrenskými múrmi. On však šiel
do škôl a mňa zas, ako sa vtedy patrilo, prehltla fabrika. A že by predsa priateľom? Krv nie je
voda, vraveli tí na Mlákach, keď ma vybrali za posla k nemu. Ja som im vtedy uveril a jemu dô-
veroval. Tak teda priateľ. Ale čo potom tamtí? Čímže sú Nemci?

„Moji hostia,“ tak mi ich predstavil. Tí pristúpili, riekli, že „Grüssgott“, podali ruku, ponúkli
cigaretu a hneď naliali kalíšky.

„Prosit!“
Nie, keby ma zrádzal kamarát a Nemci by ma lapali, museli by to predsa inak. Pokúsil som

sa o úsmev.
„Na zdravie!“ a štrngli sme si.
Krv teda naozaj že by nebola voda?
Riaditeľ sa potom Nemcom ospravedlnil a mňa uviedol, celkom sám, nahor do malej man-

zardky. Posadil ma do kresla a čakal. V očiach mu visel otáznik. Času nebolo nazvyš ani mne,
ani jemu. Pohľady sa nám postretali.

„Chceli ste so mnou hovoriť,“ ozval sa prvý.
„Pán riaditeľ,“ začal som, „poznáte situáciu a viete, že front sa blíži každým dňom a preva-

lí sa ponad nás. Nuž treba sa nám pripraviť, by nás nezmietol. Fabriku treba chrániť, to káza-
li mi povedať vám. Nedopustite, aby ju znivočili. Je vo vašich rukách a náš ľud bude chcieť za-
se pracovať, lebo chce jesť, lebo chce žiť!“

„Áno, pracovať, jesť a žiť,“ pritakal mi.
„Sľúbite nám to? Máte našu dôveru.“ A čakal som. Nemusel dlho rozmýšľať, mal slovo pri-

pravené. Musel byť dávno rozhodnutý urobiť všetko, čo v jeho moci. Tak to povedal. Ale nemys -
lel len na továreň a robotnícke dlane, ale aj na svoj dom a na seba.

„Povedzte vašim, že svoj dom dávam k dispozícii pre vás, partizánov, alebo pre sovietsku ar-
mádu.“

Nie. Mýlili by ste sa, nehľadal nijaké alibi, ani sa nepokúšal prevracať kabát. Veru nie. Osved-
čil vernosť k režimu slovom i skutkom. Netajil ani písmeno, chlapsky sa priznal. Vie dobre, vra-
vel že front sa blíži a prevalí sa, on ho tu ale nepočká, ustúpi s Nemcami. Ale nepôjde vraj ďale -
ko, nanajvýš po Žilinu.

„A potom?“ kládol som smelo otázku a otváral oči široko.
„Karta sa zase obráti, nastúpia nové zbrane a vrátim sa späť,“ prorocky hľadel do diaľok. Po-

tom tak prosto, po ľudsky ešte doložil:
„Fabrika zase pobeží ďalej, aj chlapi budú pracovať a všetci budú mať čo jesť a budú žiť. Všet-

ci sú naši Slováci.“
Krv nie je voda, cítil som, pulzuje srdca motorom týmto i tamtým jednako. Iba tie srdcia

biedne, úbohé, hoci tak chlapsky vložené na dlaň, oddelené sú od seba barikádou.

Viliam Chmel – Ústup do hôr, štúdia k obrazu, 1952 – 1954. Zdroj: www.webumenia.sk
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V EXILE

Posun o krajinu ďalej
inam do matice
z bodu B na úsečke
S
do bodu R na priamke
a

nejak nesúbežne
mimo vlastného jazyka...

... a predsa to nejak beží
slovíčka utekajú
špárami –
ako bubliny
zo špongie
vo voňavej vani

na povrch, na povrch,
súmerné spomínanie
nedusiť, ale podporiť
to vlastné čkanie...

VLASTNÉ MORE

Tešiť sa zo samoty
dokážu nemnohí

Len tí, na ktorých
zatvorené knihy kričia

Takí, čo počujú
nemý pochod mravcov
v dutej stene

A niektorí, ťahajúci
vlákna myšlienok
susedov o poschodie vyššie

Mať seba to je záťaž,
ktorú len samota lieči
a ešte zopár ľudí

Minúty sa vlnia
v časovom opojení

A tí samotári –
len vzdychajú tichom

NÁVRAT Y

Stretnutia
so svetlými tvárami
prirodzených ľudí
z okrajov mysle domova
ktorý je vlastne v strede:

mužský predok, ženská príbuzná –
alebo sú to
otec, sestra, teta, ujo?

A tak im medzi rečou
bliká tá cudzoiná osoba,
kmitá vo vákuu
a dopadá na zem:
ich dcéra, sestra, neter.

NINA VARON

Exilove
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EXPERIMENTÁLNA BÁSEŇ

VARIANT I

Z oranžovej kôry pomaranča presvitá 
vôňa.

Trbliece sa.
Rozbehne sa po ulici k najbližšiemu 

domu.
Preč od svojho pôvodcu.
Čierne dvere sa zatvárajú, nechcú ju 

pustiť dnu.
Vnútri pracuje nenarušený stroj.
Ešte nikdy nepotreboval údržbu.
Drží sa manuálu.
Vôňa klesne na kolená a vraví:
„Pusť ma dnu.“
Stroju sa zarosili sklá:
„My tu nádej nepotrebujeme.“

VARIANT 2

Na ulici v južnom Francúzsku je 
pomarančová alej.

Vo vlhkom jarnom večeri z pomarančov
presvitá vôňa.

Mieša sa s prachom sadajúcim 
na opätky skvele oblečených dám.
Luxusný pes je ticho.
Auto značky Jaguár sa zrkadlí 

na kľučkách butikov.
K žobrákovi na chodníku sa vôňa 

pritúli.
Zdvihne mu hlavu.
Ten sa jej pozrie do očí a povie:
„Vitaj nádej!“

Keď si vypočujem nejaké hudobné dielo, nežiada
sa mi o ňom hovoriť. Takisto necítim nevyhnutnosť
čítať komentáre vysvetľujúce to dielo. A to ani vte-
dy, ak je tá hudba programová, povedzme opera, sym-
fonická báseň, či pieseň. Lebo aj taká hudba má svo-
je hlbšie posolstvo a to je abstraktné. Ak ho človek
necíti v duši, ťažko mu ho vysvetliť slovami.

Hudba vlastní prostriedky, ktoré prekračujú mož-
nosti slova, prekračujú predstavy vyjadriteľné slova-
mi. V analogickom postavení je aj matematika. Kto je
jej vyznávačom, cíti, v čom je jej podstata, cíti, že ju
miluje, ale zvyčajne necíti potrebu tento vzťah dekla-
rovať, a keď aj chce, má problémy vyjadriť to slovami.

Neviem, kto to povedal prvý, ale našiel som to aj
v jednom svojom článku: Pestovanie matematického
myslenia predstavuje otváranie brány do sveta pravdy, dob-
ra a krásy, do matematického sveta.

Čitateľovi predkladáme teraz variáciu predošlého
tvrdenia: Pestovanie hudobného myslenia predstavuje otvá-
ranie brány do sveta pravdy, dobra a krásy, do hudobného
sveta.

A čo s predošlými dvoma odsekmi dokáže spraviť
matematik:

Pestovanie myslenia v oblasti X predstavuje otváranie
brány do sveta pravdy, dobra a krásy, do X-ového sveta.

Dúfam, že sme v predošlých troch odsekoch čita-
teľovi ukázali aspoň príkladík matematickej krásy.
Hudba a matematika majú ešte jednu vlastnosť spo-
ločnú, predstavujú kráľovstvá abstrakcie. Skúsme to
ilustrovať na dobre známych príkladoch.

Pred 100 rokmi, po tragédii Titanicu nám z Veľ-
kej Británie poslal Martin Rázus preklad jednej pies-
ne. Miloš Ruppeldt pojal tú pieseň do Prídavku. Prav-
da, nič sa nedialo, tá pieseň sa nedostala ani do
Schneiderovho Jednotného katolíckeho spevníka.
Až zrazu v druhej polovici 20. storočia prijal tú pie-
seň celý slovenský národ:

K Tebe, ó Bože môj, bližšie v Tvoj stan!
Kríž hneď aj vznáša čo zrak ku horám;
Predsa rty vo speve, Bože môj len k Tebe, bližšie k Tebe!

BELOSLAVOVI RIEČANOVI
A KO  V  S E B E  C Í T I T E
P R E P OJ E N O S Ť  D U C H OV NA  
S  H U D B O U  A  M AT E M AT I KO U ?

J E D NA  O TÁ Z K A
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Počujete tú melódiu ? Cítite jej ohlas v duši ?
Iste sa nám žiada analogický príklad z matema -

tiky:

Štvorec nad preponou pravouhlého trojuholníka
rovná sa súčtu štvorcov nad odvesnami.

Nech tie odvesny merajú 3 cm, resp. 4 cm. Štvor-
ce nad nimi majú obsah 3 x 3 = 9, resp. 4 x 4 = 16, te-

da súčet štvorcov je 9 + 16 = 25. Ale 25 = 5 x 5, teda
prepona má dĺžku 5 cm?

Nie je v tom pravda, aj dobro, aj krása ? Cítite to
v duši ?

(Autor článku text odporúča zaspievať a prepočí-
tať.)

Za odpoveď ďakuje
S TANISLAVA MATEJOVIČOVÁ

Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom
i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? 
Hovorím vám: Čoskoro sa ich zastane. Ale keď príde
Syn človeka, či nájde vieru na zemi? 
L 18, 7–8

Milého brata farára Martina Šefranka si veľmi vá-
žim. Môj rešpekt a úctu si získal v roku 2007, v kto-
rom som mal česť s ním spolupracovať na veľkom
jubilejnom podujatí – spomienkových slávnostiach
pri 300. výročí Ružomberskej synody. Horel nadše-
ním pre podujatie, s veľkou láskou pripravil čias -
tkové programy slávností a zvlášť na mňa zapôsobi-
lo to, s akým zaujatím sa postaral o pamätnú tabuľu
v dobe komunizmu proskribovaného, váženého
– dôstojného generálneho biskupa Vladimíra Pavla
Čobrdu, väzňa svedomia, ktorá bola odhalená pri
tejto príležitosti. V mojich očiach je Martin Šefran-
ko môj duchovný brat, ktorý si – napriek admini-
stratívnej chybe – ktorú dodatočne upravilo zboro-
vé presbyterstvo bratislavského evanjelického zboru

tým, že mu v jeho konaní vyslovilo dôveru – zaslúži
otcovské objatie a povzbudenie. Mám už pomerne
vysoký vek, zažil som v mojom okolí rozličné kruté
tresty. Dotýkali sa aj mňa, pretože sa dotkli mojich
blížnych. Aj preto môžem komukoľvek, a to s naj-
väčšou vážnosťou odovzdať svoju celoživotnú skú-
senosť: objatie je neporovnateľne väčšou hodnotou
ako vylúčenie či vyhnanie, povzbudenie je väčším
dobrodením ako rany: milosrdenstvo patrí k naj-
vyšším hodnotám Evanjelia. To hovorí v podoben-
stve, ktoré sa týka i raneného srdca Martina Šefran-
ka, Pán Ježiš Kristus.

Modlím sa za Martina Šefranka. Ďakujem pritom
za jeho láskavú službu v evanjelickej cirkvi, ktorú ko-
nal a koná s najväčším nasadením. Dôverujem mu:
môj inštinkt mi hovorí, že jeho srdce je čisté a jeho
duchovný zrak je jasný.

MILOŠ KOVAČKA
(Uverejnené na stránke facebookovej skupiny

Modlitby za Maroša Šefranka.)

Predkovia Ilju Okáliho pochádzajú z Liptova, ich
pôvodné meno bolo Okáľ. Po rakúsko-maďarskom
vyrovnaní sa ich priezvisko muselo písať ako Oká-
lyi. Po vzniku Česko-Slovenska si opäť zmenili me-
no na Okáli. Treba poznamenať, že Iljov prastarý
otec Adolf bol známy evanjelický farár vo Važci, sta-

rý otec Arpád bol za panslávstvo vylúčený z ob-
chodnej akadémie v Levoči.

Ilja Okáli sa narodil dňa 15. 9. 1934 v rodine elek-
trotechnického inžiniera. Po skončení vtedajšej ľu-
dovej školy a osemtriedneho gymnaziálneho štúdia
(maturoval 30. 5. 1953) úspešne absolvoval prijíma-

M O D L I T BY  
Z A  M A RO Š A  Š E F R A N K A

S P O M I E N K A
NEDOŽITÉ OSEMDESIATINY RNDr. ILJU OKÁLIHO, CSc.
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cie pohovory na Prírodovedeckej fakulte vtedajšej
Slovenskej Univerzity. Tu sa však začala jeho cesta
per aspera ad astra. Do školy ho pre „zlý triedny pô-
vod“ neprijali (pravý dôvod však bol, že strýko
D. Okáli, aj ujo T. Gašpar boli odsúdení). Začal pre-
to pracovať ako pomocný montér. Po intervencii je-
ho otca u vtedajšieho ministra školstva ho napokon
po troch mesiacoch do školy vzali. Po úspešnom
skončení vysokoškolského štúdia, v ktorom sa ve-
noval najmä entomológii, nastali ďalšie problémy.
Pre „zlé kádrové materiály“ sprvu nemohol nájsť
žiadne zamestnanie, iba tri mesiace pracoval ako bri-
gádnik v Prírodovednom oddelení bývalého Sloven-
ského múzea. Napokon vďaka intervencii kádrov-
níčky z Energoprojektu nastúpil na funkčné miesto
parazitológa do Vojenskej nemocnice v Bratislave.
Tu pôsobil tak úspešne, že dlho trvalo, kým ho Vo-
jenská správa koncom februára 1961 na žiadosť ria-
diteľa Slovenského národného múzea uvoľnila.

S príchodom do múzea 1. 3. 1961 Ilja Okáli plne
rozvinul všetky schopnosti. Mohol sa venovať svojej
záľube – entomológii, najmä štúdiu cikádiek, zberu
materiálu, neskôr aj histórii biológie a problemati-
ke muzeológie. Ako pracovník kultúrno-osvetovej
inštitúcie mal však úspechy aj v oblasti prezentácie
prírodných vied. Bol autorom expozície Bezstavov-
ce Slovenska a sedemnástich výstav, venovaných naj-
mä problematike hmyzu. V múzeu, v ktorom pra-
coval až do smrti, zastával celý rad významných
funkcií: bol vedúcim entomologického oddelenia
(1964 – 1971), vedeckým tajomníkom riaditeľa mú-
zea (1964 – 1974), vedúcim zoologického oddelenia

(1975 – 1992), riaditeľom Muzeologického infor-
mačného centra (1992 – 1995). Počas pôsobenia
v múzeu získal roku 1975 titul RNDr. a po obháje-
ní kandidátskej dizertačnej práce roku 1997 titul
kandidát biologických vied (CSc.).

Ilja Okáli náhle zomrel dňa 11. októbra 2002.
V jeho osobe stratila entomológia i slovenské mú-
zejníctvo jednu z najvýraznejších postáv, človeka
s priam polyhistorickými vedomosťami. Už dvanásť
rokov nemôžeme sledovať široký rozsah jeho akti-
vít: prácu v muzeálnej administratíve, vo vedeckých
spoločnostiach, redakciách, redigovaní periodík, po-
pularizácii vedy, a najmä v akvizičnej činnosti. Veď
práve jeho zásluhou vzrástli entomologické zbierky
Slovenského národného múzea na takmer milión
exemplárov!

Rieka, ktorá sa volá čas, bude jeho meno niesť stá-
le ďalej. Stretneme sa s ním v 472 odborných alebo
vedeckých článkoch, recenziách, knihách, encyklo-
pédiách. Bol napríklad autorom kníh Naše chrobá-
ky, Naše motýle, Slávni biológovia, spoluautorom
Atlasu chránených živočíchov Slovenska či publiká-
cie Slovenské mená hmyzu. S jeho menom sa budú
stretávať bádatelia študujúci veľké množstvá exem-
plárov, ktoré sám nazbieral na nespočetných exkur-
ziách doma aj v zahraničí. No táto rieka ponesie naj-
mä jeden rod (Okáli) a sedem druhov z ríše hmyzu
pomenovaných na jeho počesť. Je to pocta, ktorá je
máloktorému biológovi dopriata.

IVAN PIŠÚT
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SANK TUÁRIUM

A toto miesto čímsi dýcha.
Čo to je, sotva vieš,
no vdychuješ to tiež,
tie vibrácie ticha.

Tu, človek, prevyšuješ živočícha,
aspoň tu, teraz, bližšie Bohu než
zvieraťu, opravdivo miluješ
a nevieš, čo je pýcha.

Prestupuje ťa tíš,
tu sa ťa veci placho dotýkajú
a ty si srdce otvoríš
a blízučko si k raju.
Ako tam vonku blízky ti je kríž.
Tam vonku, kde ťa nepoznajú.

***

Volám Ťa, Bože, príď!
Pretože hoci život veľmi bolí,
nemôžem protiviť sa Tvojej vôli
a musím ďalej s ním sa biť.

Žiaľ jeho, jeho radosť, celý kolorit
pocitov, ktorý povznesie a potom skolí,
až visíš na kríži a celkom holý
a pokúšaš sa pred očami sveta skryť.

Rozboriť duchov všetkých povier
a naposledy zdvihnúť hlavu k výšine
na nebo tyrkysovo modré.

Na Teba budem myslieť jedine
vo chvíli, keď mi ocot hrdlo zovrie.
Kým moje srdce s Tvojím nesplynie.

***

Povzniesol som sa nad bolesť      
a nepodobá sa to pýcham, 
že túžim kríž aj vtedy niesť,  
keď sotva ešte dýcham.      

Chcem ako Šimon z Cyrény
pomôcť. No teraz dobrovoľne.
Pre lásku, pre lásku nech sa mi nelení.
Nesme a nehovorme!

Tvoj úsmev krúži svetom ako vták.
Veľavravný a tichý.
Veď je to všetko vlastne naopak:
Ty pod krížom ma prichýľ.

***

Stojím tu obnažený
so srdcom na dlani.
Už nechcem bývať v tieni,
prišiel som za vami

kúpať sa v Božom svetle,
v prameňoch života.
Môj duch už nespí, netlie -
tryská a kolotá.

Kto sa skryl včera v chvojí,
dnes narovnaný stojí.
I nečasu, i búrkam odolám.
Som vetrolam.

***

Čím viacej dávaš svoje srdce,
tým sa len ono viacej znásobí. 
Pretože všetko milujúce
má nevyčerpateľné zásoby.

A hoci je to rvúce, a tiež vrúce,
mať žiaľ i radosť cez spojené nádoby,
čo dáš, to sa ti nabudúce
navráti v plnšej miere, akoby

už nie dve telá, ale jedno bolo,
jediné ako slnko, ktoré lúče
vylieva všade naokolo.

Prstenec zlatý, než diamant tvrdšie
jediné nepretrhnuteľné kolo,
dve duše zliate do obruče.

T VORBA MLADÝCH TALENTOV
MARTIN NAVRÁTIL
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Veľmi dlho trvá slovenskej literárnej premávke,
kým uzná literáta s iným vedomím, ako je bežné. Ta-
kým bol napríklad Egon Bondy, ktorý vo svojich prá-
cach voľne prechádzal epochami, ale tá naša mu ne-
sedela. Ostatne, nevyhovoval by mu asi ani stredovek
alebo pravek, o ktorých tak rád hovoril a písal.

Básnik s pravedomím bol napríklad Marián Ku-
bica. Keď človek chvíľu číta a počúva, ako títo ľudia
hovoria o svete, z ktorého prišli, musí sa po chvíľke
mimovoľne spýtať: kde sa ten ich svet rozprestiera
a čo v tom ich kraji dávajú do vody.

Aj prozaik a scenárista Ján Púček svojou doteraj-
šou tvorbou znovu navodzuje otázku, či vlastne my
všetci vospolok máme správne otočený list v kalen-
dári, či sme si všetci dokopy nevdojak nepomýlili rok
alebo storočie. Či sme si medzi ľuďmi a krajinou, čo
nás obklopujú, iba nepomýlili pár mestských sno-
bov a pár poľných snopov.

Ján Púček je spisovateľ, ktorý nás netrápi skepsou.
Z jeho literárnych prác sa dá aj citovať. A ďalšia po-
zitívna správa je, že tohto prozaika baví mapovať ma-
lokarpatský kraj, ktorý ho literárne naštartoval
a sformoval. Dokonca rád hovorí o svojich koreňoch,
o svojich predkoch, živých ľuďoch. Ľuďoch živých
často práve vďaka jeho písaniu.

„Proti jesennej psote bojuje babička svetlom a teplom.
Ráno, ešte za úplnej tmy, vybehne z postele s ťažkým pap -
lónom preveseným cez ramená a do pece zasadí plameň
– v okamihu jej rozkvitne dokorán.

– Ešte ma tí chlapci ľúbia! – povie si a tvár jej planie,
oheň je aj dnes na nebi skôr ako slnko.“

V slovenskom literárnom kontexte sa Ján Púček
svojimi dvoma knižkami Kameň v kameni a Okná do
polí líši od svojich vrstovníkov tým, že nadväzuje na
silný tradičný prúd. Umelecky, povahou svojich po-
viedok sa otvorene prihlásil k viacerým neprehliad-
nuteľným autorom, napríklad Ivanovi Kadlečíkovi
alebo Ivanovi Laučíkovi. Nachádzame tu atmosféru
pozorovania krajiny a ľudí vraviacich autenticky
vlastnými slovami. Niečo podobné poznáme na-
príklad z prác Vincenta Šikulu alebo Dušana Duše-
ka. Svoje postavy nemonumentalizuje a ich osudy
nijako zvlášť nedramatizuje, skôr ukazuje ich úsmev-
nú stránku, nementoruje, skôr hľadá a nachádza ča-
ro skryté v drobných detailoch a vetách, ktoré ľudia
vyslovujú v každodennosti.

Miesto tu majú predkovia, včelári, vojaci, pastieri
kráv, modliace sa babky aj Beethoven, ako aj sestra
Joža Špagáta, ktorú vlastný otec omylom zastrelil,
keď si cigaretovým popolom čistil služobnú zbraň.
Medzi mŕtvymi a živými autor veľké rozdiely nero-
bí, či už je to mŕtvy ujo Jožo z Bíňoviec, dedko s čís -
lom vytetovaným na predlaktí alebo strýco Marek,
ktorého babička videla, ako si strúha pod orechom
vŕbovú píšťalku, a pritom ani nevedela, že už je po
smrti. Všetky tieto postavy sú predstavené primera-
ným spôsobom a čitateľ sa o nich dozvie to pod-
statné: že vo svojom živote zohrali kľúčovú rolu, a to
čo nestihli povedať, sa k nám dostane inak.

A zase celkom inak vraví Ján Púček o svojich ro-
dákoch z Liptovského Mikuláša. Ten nazval malým
krutým mestečkom obklopeným horami. V texte ve-
novanom Ivanovi Laučíkovi píše: „Vkladajú mi do
úst svoje vlastné slová o sebe. To je dosť zvláštna for-
ma sebakritiky.“

Ale prenesme sa späť do jeho sveta, osady pod Ma-
lými Karpatmi, ktorú vo svojom debute nazval Ve-
terlín. Aj v jeho nasledujúcej knižke sú tu zachytené
tie neopakovateľné momenty patriace iba akoby
stromom, vtáčkom, počasiu a poetickým náladám.
Príklon k takto chápanému, akoby trochu starému
chlapčenskému svetu, je pre Púčeka určujúci. Od svo-
jich starších literárnych kolegov sa, samozrejme, lí-
ši, ale čo je dôležité, neodťahuje sa od toho, čo je
v tradičnej slovenskej beletrii dobré, solídne a ume-
lecky zvládnuté.

Jeho pozorovania sa odvíjajú od izby, ktorá vznik-
la z balkóna a „teraz je viac stien tam, kde predtým
býval vzduch“. Z izby vidno všetko podstatné – roz-
vrh svetových strán, pole, cintorín v Hájičku, stromy
aj strechu s uvoľnenou škridlicou, ktorá sa centi-
meter po centimetri zosúva dolu šikminou na dvor.
Cez škáru sa šíri do povetria roztrasený alt susedo-
vej ženy Maríny.

Z každej škáry Púčekovho sveta vyskakuje život.
Alebo zavše aj smrť, ako to je aj v prípade stromu na
námestí nezmyselne vypilovaného anonymnými pil-
nými pilčíkmi. V pozostalom dreve hlavný hrdina
objaví desaťročia zarastenú olovenú guľku a po már-
nej snahe vydolovať ju, ju tam aj nechá.

Čo v knižkách Jána Púčeka a pod ich povrchom
objavíme, je len na nás. Sám za seba musím povedať,

L I T E R ÁT  
S  I N Ý M  V E D O M Í M

NA M I E STO  R E C E N Z I E



42 2 n 2014

že sa teším nielen z tých, ktoré doposiaľ vydal – ale
aj na tie, ktoré sa ešte len píšu a knihami sa v tejto
chvíli ešte len stávajú. Ako vieme, každá dobrá kni-
ha si napokon vždy nájde talentovaného autora,

a napokon aj spokojných čitateľov, ako je to aj v tom-
to prípade.

JÁN LIT VÁK

Pod názvom Spod divadelných kulís na parlamentnú
tribúnu vyšli spomienky slovenského, v Prahe etablo -
vaného historika Jána Mlynárika. Ešte pred názvom
knihy a úvodným slovom politológa a tiež chartistu
Mira Kusého je zoznam ľudí, ktorí „akýmkoľvek spô-
sobom prispeli k vydaniu knihy“. Začalo ma to viac za-
ujímať, pretože som Jána Mlynárika osobne poznal
od roku 1968 a vedel som, že rôzne etapy svojho ži-
vota už literárne spracoval v knihách Ruzyňské me-
ditace, Causa Danubius, Akce Delta, Disidenti proti dik-
tatúre, ktoré postupne vydal vo svojom vydavateľstve
Ipeľ. Viac som s ním prichádzal do styku po jeho ná-
vrate z exilu a najmä po jeho etablovaní sa medzi
 slovenskou menšinou v Čechách, po rozde lení štá-
tu. Využívam príležitosti vydania spomienkovej kni-
hy nie ku klasickej recenzii, ale k zamysleniu nad
niektorými témami, ktoré ma inšpirovali pri jej čí-
taní. Klasickú recenziu preto ponechám na niekoho
iného.

Pretože kniha vyšla dva roky po autorovej smrti,
zaujímala ma genéza knihy. Ani jeho intimus, môj
kamarát Norbert Kmeť, ktorému Ján Mlynárik ešte
niekedy okolo roku 2000 dal potvrdenie na „štúdium
jeho materiálov, ktoré sú uložené v Národnom múzeu,“
o tom, že niečo také vyšlo – nevedel. Potom si spo-
menul, že mu Ján Mlynárik hovoril, že ho vyzvali je-
ho rodáci – priatelia a niekdajší voliči z Novohradu,
ktorých zastupoval v Snemovni národov, prvého slo-
bodne zvoleného federálneho parlamentu, v rokoch
1990 – 1992, aby svoje zážitky a skúsenosti z parla-
mentnej pôdy zúročil v spomienkach na toto obdo-
bie.

Ján Mlynárik udržiaval po celý svoj život s rodným
krajom kontakty, tak niet divu, že v roku 2004 mu
mesto Lučenec udelilo Čestné občianstvo za celoživot-
né pôsobenie pri presadzovaní demokratických princípov.

Hneď na začiatok chcem napísať: Ak by sa ma, ako
to často býva, koncom roka z niektorých novín spý-
tali, ktoré tri knihy ma v roku 2014 najviac zaujali,
tak viem už teraz a ešte nie sme v polovici roka, že
jedna z nich je Mlynárikova Spod divadelných kulís na
parlamentnú tribúnu.

Nepatril som do Mlynárikovho „fan klubu“, na-
opak, často mal jedovaté poznámky na moju adresu,
ale keď niečo potreboval, vždy sa na mňa obracal,
boli sme stále o sebe informovaní prostredníctvom
jeho najbližšieho druha z disentu a tiež spolupra-
covníka po jeho návrate z exilu, historika Jozefa Jab -
lonického. Ten pri svojich návštevách Prahy, či už iš-
lo o štúdium v archíve, alebo účasti na konferencii,
besede alebo v posledných rokoch jeho života len ná-
vratu ku spomienkam a miestam predchádzajúcich
rokov, u mňa býval a vždy Mlynárika navštívil. Tiež,
keď niekto hľadal spojenie na Mlynárika sa zase pre
zmenu obrátil na mňa. Patril som tiež k tým, kto-
rým Mlynárik dával produkciu svojho vydavateľstva
Ipeľ na ďalšiu distribúciu.

Ja som ho rešpektoval a vážil som si ho pre jeho
zanovitosť ísť za svojimi predstavami aj za cenu osob-
ných obetí, ktoré keď bolo treba podstúpil, aj keď
som s ním v mnohých prípadoch nesúhlasil.

Pár slov k čitateľovi, aby som Jána Mlynárika pri-
blížil tým, kto ho nepoznali. Narodil sa 11. februá-
ra 1933 v rodine kováča vo Fiľakove. Vyrastal v Ze -
lenom na Ipli pri Poltári, gymnázium absolvoval
v Lučenci. V jednom rozhovore povedal, že mama
chcela mať z neho kňaza. Pred konfirmáciou pre-
študoval Bibliu, lebo tam je celá história ľudstva, ale
on pôvodne chcel byť lekárom. Postupne pod vply-
vom zmien v spoločnosti začal čítať Marxa, a najmä
Engelsa, jeho historické práce, ako Nemecká sed-
liacka vojna. V Prahe začal najskôr študovať marxis-
tickú filozofiu, ale po pol roku zistil, že je to „pláca-
nie o ničom“ a prestúpil na históriu. Po piatich rokoch
štúdia histórie na FFUK v Prahe odišiel do Bratisla-
vy, kde učil históriu na Vysokej škole múzických
umení. Od roku 1959 prednášal históriu na Akade-
mii muzických umění v Prahe. V roku 1967 sa habi-
litoval pre odbor československých dejín. Témou je-
ho záujmu boli sociálne a politické dejiny Slovenska
v dvadsiatom storočí, česko-slovenské vzťahy, odsun
sudetských a karpatských Nemcov. Venoval im pozor -
nosť vo svojich tridsiatich knihách. Pre odpor k so-
vietskej intervencii v roku 1968, musel odísť zo ško-
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ly. Pracoval ako kulisár v Národnom divadle v Pra-
he, neskôr ako kurič v kaviarni Slávia. Patril k prvým
signatárom Charty 77. Dramatik a jeden z popred-
ných disidentov Pavel Kohout kedysi napísal, že raz
sa možno budú penzie pre chartistov udeľovať pod-
ľa toho, kto ju kedy podpísal. Ak by naozaj došlo na
jeho slová, pražský Slovák Ján Mlynárik by mal pen-
ziu najvyššiu. Bol na prvom zozname.

Bol to on, kto otvoril otázku odsunu Nemcov zná-
mym textom Tézy k vysídleniu Nemcov a Maďarov z Čes -
koslovenska, ktorý pod menom Danubius publikoval
v roku 1978 v Tigridovom, v Paríži vydávanom ča-
sopise, Svědectví. V roku 1981 v akcii Delta, súvisiacej
s francúzskym kamiónom zásielky kníh a časopisov,
bol na trinásť mesiacov uväznený. Patril k najbliž-
ším priateľom Dominika Tatarku, ktorý ho poveril
editovaním svojej neskoršej tvorby pre domáce a za-
hraničné vydavateľstvá. Neskôr, po návrate z exilu
inicioval pamätnú tabuľu Dominikovi Tatarkovi na
Náměstí Jiřího z Lobkovic v Prahe a postaral sa o vy-
danie jeho rukopisov. Po prepustení z väzenia mu-
sel odísť v rámci akcie Asanace, ktorej cieľom bolo
primäť odporcov normalizačného režimu ku emig -
rácii. Mlynárik odišiel v decembri 1982 do Nemec-
ka. Žil vo Waldkraiburgu neďaleko československých
hraníc a spolupracoval s rozhlasovými stanicami. Je-
ho hlas a pod svojím menom ho bolo možné počuť
vo vysielaniach Hlasu Ameriky, BBC, Deutschland-
funku a Slobodnej Európy. Publikoval vo viacerých
exilových časopisoch. Po návrate v roku 1990 pre-
vzal post docenta československých dejín na FFUK
v Prahe a stal sa poslancom za VPN vo Federálnom
zhromaždení. Po rozdelení Československa založil
Zväz Slovákov v Čechách a časom Vydavateľstvo Ipeľ,
kde vydával štvrťročník Slovenské rozhľady a svoje
a Tatarkove knihy. Zostavil a vydal svoje články o spo-
roch s normalizačným režimom v knihe Diaspora his-
toriografie. Štúdie, články a dokumenty k dejinám česko-
slovenskej historiografie v rokoch 1969 – 1989.

V roku 1998 obhájil pred Vedeckou radou FFUK
profesúru novodobých českých a slovenských dejín.

F. X. Šalda raz povedal: „ o mŕtvych v dobrom, ale
spravodlivo!“ Nemôžem nepoznamenať, ako som už
v úvode uviedol, že nebolo jednoduché s ním vyjsť.
Jeden môj starší priateľ – historik, raz o ňom pove-
dal a budem to voľne parafrázovať: Mlynárik vždy
chcel, aby sme sa delili o jeho stanovisko, ktoré mal v tom-
ktorom momente. Jeho pohľad, stanovisko sa v priebehu
rokov a desaťročí menil. A on chcel, aby sme mali ten istý
názor, ku ktorému práve dospel. Ak nie, koniec, konflikt,
nepriateľ.“

Mal veľmi rád vážnu hudbu, najmä viedenských
klasikov a často sme sa stretávali  v pražských kon-
certných sálach, kde ho sprevádzala jeho manželka.
Zomrel 26. marca 2012.

Mlynárik bol veľmi tvorivý. Odzrkadlilo sa to aj
v širokej škále jeho textov, ktoré napísal pre rozhlas.
Písal ľahko, dokonca aj beletriu, bol autorom knihy
Poviedky spod kulís, ktoré napísal pod pseudonymom

Ján Holík. Mal editorské schopnosti, čo bolo vidieť
na roky vydávanom štvrťročníku Zväzu Slovákov
v Čechách Slovenské rozhľady.

V úvodnom slove v knihe Spod divadelných kulís na
parlamentnú tribúnu pod názvom Fenomén Mlynárik
Miro Kusý knihu víta, ale zároveň polemizuje s jej
obsahom a ohradzuje sa ako priamy účastník popi-
sovaných udalostí voči niektorým Mlynárikovým
tvrdeniam. Uvádza ale, že ide o knihu pamätí, kto-
rú Mlynárik píše nie ako historik, ale aj priamy účast-
ník opisovaných dejov.

Hlavná pozornosť knihy je zameraná na obdobie
Mlynárikovho parlamentného pôsobenia. Vlastné
spomienky sú doplnené úryvkami z prednesených
prejavov, ale ako komentár k nim používa citáty
z odbornej historickej publikácie Jana Měchýřa Veli-
ký převrat či snad revoluce sametová?

Tomuto deju predchádzajú kapitoly, ktoré pribli-
žujú jeho parlamentné aktivity.

Opisuje v nich, ako ho perzekvovali, deťom ne-
umožnili ani štúdium na strednej škole. Jeden prí-
pad sledovania aj dokumentuje v prílohe knihy. Per-
zekúcii a domovým prehliadkam sa nevyhli ani jeho
príbuzní na Slovensku. V tejto súvislosti spomína
chovanie svojich spolužiakov pri maturitnom stret-
nutí po dvadsiatich a tridsiatich rokoch. Zo strachu,
že by ich niekto videl s ním hovoriť, sa mu na stret-
nutí vyhýbali. Záujem štátnej bezpečnosti pokračo-
val aj po jeho vysťahovaní do Nemecka a podieľali sa
na ňom aj ľudia, od ktorých by to nečakal. Spomína
niektoré prípady, ale najvypuklejšie je to vidieť na
prípade jeho niekdajšieho spolužiaka z vysokej ško-
ly, historika Jaroslava Valentu. Ten bol tiež pôvodne
perzekvovaný, ale potom ho získala štátna bezpeč-
nosť do svojich služieb. Ako Mlynárik po návrate
a sprístupnení v archíve v Pardubiciach, kde boli pô-
vodne uložené materiály štátnej bezpečnosti, zistil,
Valenta bol dlhoročný agent ŠtB. Navštívil ho pri
svojej študijnej ceste v Nemecku, bol u neho týždeň
hosťom vo Waldkraiburgu a po návrate všetko, čo
eštébákov zaujímalo, oznámil. V materiáloch refero -
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val nielen kde, ako a z čoho Mlynárik žije, s kým sa
stýka, ale nakreslil policajtom presne Mlynárikov
trojizbový byt s určením a polohou všetkých mies -
tností.

Mne sa tiež niektoré súvislosti až pri tomto číta-
ní ozrejmili. Jaroslav Valenta sa stal po novembri
1989 profesorom, bol odborníkom na históriu Poľ-
ska, ale aj česko-slovenské dejiny. Stal sa dokonca aj
predsedom komisie pre udeľovanie veľkých dokto-
rátov – DrSc., predsedom Združenia vyhnaných
z pohraničia a mal aj iné funkcie, čo mu vydržalo
dvanásť rokov, než došlo k jeho odhaleniu. Navšte-
voval ma v Dome slovenskej kultúry, kde som vtedy
pracoval, zúčastňoval sa na niektorých diskusiách.
Raz, keď sme sa bavili o Mlynárikovi, mi hovoril, že
najväčšiu „riť“ na svete má Sidónia Dedinová, ktorá
v Nemecku nejaký čas žila s Mlynárikom a myslím
si, že sa do Československa nevrátila. Veľmi som sa
čudoval, odkiaľ má také informácie, ale teraz už
viem, že ju spoznal pri návšteve vo Waldkraiburgu.

Mlynárik v pardubickom archíve našiel zoznam
ďalších desiatich kolegov – historikov, ktorí ako agen -
ti donášali na neho správy o jeho zmýšľaní, a najmä
o jeho stykoch.

Pomerne veľkú pozornosť, čo je pochopiteľné, ve-
nuje aj svojim Tézam k vysídleniu československých Nem-
cov, ktoré napísal pod pseudonymom Danubius.
Uvádza, že k jeho identifikácii ako autora tohto tex-
tu významnou mierou prispel chartista Hübl. Milan
Hübl patril medzi tých českých historikov, ktorí sa
veľmi angažovali v rehabilitáciách buržoáznych na-
cionalistov, mal vrelý vzťah ku Slovensku, kde mal
veľa priateľov a usiloval sa o návrat Gustáva Husáka
do politického života už hneď po roku 1963. Mal aj
významný podiel na jeho zvolení za prvého tajom-
níka ÚV KSČ v apríli 1969, keď ako člen Ústredné-
ho výboru presvedčil mnohých pražských členov
 tohto orgánu, aby v tajnom hlasovaní podporili Hu-
sákovu kandidatúru.

Neskoršie ho dal Husák na viac ako šesť rokov
uväzniť. Ako Mlynárik v archíve už v roku 1992 zis-
til, lebo tam ako člen parlamentnej Komisie 17. no-
vembra Federálneho zhromaždenia mal prístup.
 Hübl pod krycím menom Tomáš bol platený fízl, ne-
obyčajne vysoko hodnotený vedúcimi orgánmi ŠtB,
s rozsiahlymi stykmi v kruhoch disentu, najmä me-
dzi osemašesťdesiatnikmi. Hübl sa nedožil politic-
kých zmien. Mlynárik píše, že zomrel na schodoch isté-
ho činžiaku mesiac predtým. Jeho smrť je zahalená
záhadou: vedel toho na všetky strany príliš mnoho, pre is-
té kruhy tajnej polície sa stal nebezpečným. Tu musím
poznamenať, že Ján Mlynárik občas mal predstavu
záhad. Aj vo svojich spomienkach párkrát na takéto
prípady poukazuje.

Ja sám som bol na Hüblovom pohrebe a nikomu,
s kým som hovoril, takáto vec na um neprišla.

Napríklad aj zrazenie Dominika Tatarku taxíkom
v Prahe na Silvestra 1976 považoval za atentát na ne-
pohodlného slovenského spisovateľa, disidenta videného

v poslednom čase s najvplyvnejším predstaviteľom českej
občianskej opozície.

Celá vec okolo Téz je príliš komplikovaná, aby som
sa ku nim vyslovil len pár vetami. Nerobím tak z ali-
bizmu, na niektoré jeho tézy mám odlišný názor, le-
bo nemožno vidieť túto problematiku čierno-bielo.

Mlynárik spomína aj svojho niekdajšieho priate-
ľa, ktorému dokonca robil svedka na svadbe; Vilia-
ma Plevzu. Ten ako Husákov služobný historik bol po-
výšený na riaditeľa Ústavu dejín KSS. Pri posudzovaní
Mlynárikovej práce O vzniku ČSR a slovenskom socia-
listickom hnutí, ktorú chcel predložiť k obhajobe veľ-
kého doktorátu, bola už vytlačená v stránkach a ma-
la ísť do výroby, Plevza zasiahol a usúdil, že jeho dielo
je ideologicky závadné a politicky škodlivé a jeho tlač bo-
la rozmetaná. Aj na tomto príklade je vidieť, ako po-
litické pomery zasiahli do medziľudských vzťahov.

Možno pre čitateľov Tvorby bude zaujímavá in-
formácia, že už v roku 1983, krátko po svojom prí-
chode do Nemecka, Mlynárik napísal pre v Berne vy-
chádzajúci časopis Nový život článok Falšovanie histórie
evanjelikov. Pokiaľ ide o obsah: Dušan Ondrejovič,
jeho starší kolega z lučenského gymnázia, sám vy-
študovaný evanjelický farár (pochádzal z Turičiek),
vytýka v režimovej tlači slovenskej evanjelickej cir kvi
a. v., že oneskorene a neadekvátne reagovala na Ví-
ťazný február, že ho neprijala včas, ako sa patrí. To
Mlynárika osobne ako evanjelika nahnevalo; nadhľad
evanjelikov na komunistický nástup bol predsa ich plusom
a nie hanbou.

Mlynárik sa zmieňuje aj o svojej editorskej čin-
nosti. Do exilu sa mu podarilo priniesť tri rukopisy.
Tri diely rukopisu niekdajšieho ministra a politic-
kého väzňa v Malej Pevnosti v Terezíne, po vojne
predsedu Najvyššieho súdu a politického väzňa päť-
desiatych rokov Ivana Dérera Antifierlinger, rozsiahly
rukopis Stalinovho väzňa v gulagu Karla Goliatha-
-Gorovského Zápisky zo zakázaného sveta, a napokon
konvolút Tatarkovej tvorby z rokov 1969 – 1976. Mal
ambície vydať všetky tri rukopisy, ale, ako konštatu -
je, podarilo sa mu to len na polovicu – Tatarku celé-
ho, Goliatha na polovicu a z Dérera len jeho závery.

V Goliathovej knihe sú pozoruhodné tvrdenia
o manželoch Marte a Klementovi Gottwaldových,
ktoré som doteraz nikde nečítal. Goliath bol vzdia-
lený príbuzný Marty Gottwaldovej a „kvetnato mi opi-
soval jej začiatky prostitútky ako „děvečky“ v ktorejsi
krčme na Ostravsku.“ Mlynárik si niektoré tieto úda-
je dopĺňa aj tvrdením Sidónie Verčíkovej, manželky
Júliusa Verčíka, zakladateľa slovenského komunis-
tického hnutia, ktorý po V. zjazde KSČ vypadol z po-
litického života, ale s ktorým sa Mlynárik stretával
a usiloval o vydanie jeho spomienok.

V kapitole Kauza Tatarka prináša Mlynárik veľké
množstvo informácií ku genéze jednotlivých Písačiek,
ktoré majú hodnotu najmä pre literárnych histori-
kov. Podrobne popisuje všetky „osudové ženy“ oko-
lo Tatarku.

Viem, aký bol bezhraničný obdiv Mlynárika ku
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Tatarkovi, ale zároveň v knihe spomína aj niektoré
doteraz pre mňa neznáme veci. Hana Ponická Ta-
tarkovi vytýkala, že na výsluchoch štátnej bezpeč-
nosti prijíma ich pohostenie vo forme jeho obľúbe-
ného červeného vína, keď s ním viedli rozhovory.
Mlynárik doslova píše: „Dosiahli, čo potrebovali, Do-
minik ma povedľa Hübla identifikoval ako Danubia (Jab -
lonický to vytrvalo popieral) aj keď ho u mňa vypočúvali
v akcii Delta v máji 1981, na konci protokolu sa ospra-
vedlňuje eštébákom, že nech mu nemajú za zlé, že si pre
starobu a choroby nemôže presne na všetko spomenúť.

Ach, brat môj Dominik! Keď som sa na jeseň 1982 po
prepustení z väzenia s ním stretol u historika Karla Bar-
toška, hanbil sa predo mnou, bál sa mi pozrieť rovno do
očí, bolo mi smutno, že som takto stratil priateľský vzťah,
ktorý ma dovtedy hrial.“

Mlynárik na margo toho zmierlivo píše: „Môj brat
Dominik nebol rozprávkový hrdina, bol iba rozboľavený,
zastrašený človek. Kto si spravodlivý, hoď...“

Mlynárik uvádza aj iné skutočnosti, z ktorých vy-
plýva, aké rôzne tlaky boli vyvíjané na Tatarku a na
dvoch jemu najbližších priateľov Juraja Spitzera
a Alberta Marenčina. Keď dokonca jeho švagor,
úvodnikár Pravdy, J. Meško, brat Tatarkovej man-
želky Viery, na neho donášal.

Ale ďalej píše, že v čase hladu a nedostatkov Ta-
tarku navštívil vtedajší riaditeľ vydavateľstva Slo-
venský spisovateľ Vojtech Mihálik, ktorý za prísľub no-
vého úvodu reflektujúceho dnešok k románu Farská
republika sľúbil jej nové vydanie, tiež aj iných jeho
textov, ale nestalo sa tak. Tatarka odmietol napísať
čokoľvek, v čom by sa mal pokoriť. 

Mlynárik spomína aj na peripetie, ktoré mal s Ta-
tarkovými deťmi po svojom návrate z exilu, keď chcel
opätovne vydať Písačky.

Zaujímavý bol aj vzťah Dominika Tatarku a Vla-
da Mináča, keď začiatkom päťdesiatych rokov mali
spoločné osudy a podobne ako literárnym kritikom
Alexandrovi Matuškovi a Michalovi Chrobákovi hro-
zili im v čase honu proti slovenskému buržoáznemu
nacionalizmu sankcie. Pritom pamätný spisovateľ-
ský aktív roku 1951 zo slovenskej strany organizo-
vali Juraj Spitzer a Július Šefránek.

Vzhľadom na Juraja Spitzera sa táto skutočnosť
dnes ani nespomína. Ján Mlynárik v súvislosti so
vzťahom Tatarku a Mináča uvádza veľa zaujíma vostí,
ktoré sa skôr hodia do bulvárnej tlače, ale záujem-
covia o slovenskú literatúru by ich predsa len mali
poznať.

Ešte dvoch vecí, ktoré ma medzi inými zaujali, by
som sa chcel dotknúť. Mlynárik píše o tom, že poli-
tická elita po roku 1989 nechcela do svojich radov
prijať emigrantov.

Aj tu, tak ako často u nás, platí dvojaký meter.
Napríklad v nedávno vydanej biografii Pavla Kosa-

tíka o Pavlovi Tigridovi sa spomína, že Jiří Pelikán,
ktorý bol dve obdobia poslancom Európskeho par-
lamentu, zvolený na kandidátke Talianskej socia-
listickej strany, ktorý mal prístup k Willy Brandto-
vi, Brunovi Kreiskému, Bettinovi Craxovi a ďalším
európskym politikom, vždy pri svojej návšteve Pa-
ríža sa zastavil u Tigrida, kde bol viac než vítaným
hosťom. Tigrid bol zvedavý na jeho názory, lebo
k politikom tohto rangu, ako bol Pelikán, prístup
nemal. Po novembri 1989, keď sa Tigrid vrátil do
Prahy a zaujal svoje miesto na Hrade, už Pelikána,
ktorý vykonal v exile neobyčajne významnú činnosť
vydávaním časopisu Listy a neustálym upozorňova-
ním na politické pomery v Československu, nepoz-
nal.

Podobne dopadli aj ďalší osemašesťdesiatnici.
Z emigrácie po roku 1948 sa vrátilo už len málo ľu-
dí, predsa len štyridsať rokov bola príliš dlhá doba.
Niektorí z nich, ako Martin Kvetko, vstúpili do po-
litického života, iní učili na vysokých školách, vydá-
vali svoje knihy, ale výraznejšie do verejného života
nezasiahli.

Tiež úvaha, že sa „zabudlo“ na Jozefa Jablonické-
ho, že sa neujal významnejšej funkcie, nie je celkom
presná. Jozef Jablonický kandidoval na kandidátke
Sociálnodemokratickej strany Slovenska vo voľbách
1990. Nebola to jeho chyba, že sa strana nedostala
ani do Slovenskej národnej rady. Neprekročila troj-
percentnú volebnú klauzulu. Jablonický vo svojej
funkcii predsedu slovenskej a podpredsedu federál-
nej Komisie vlády pre analýzu udalostí rokov 1967
– 1970 vykonal veľký kus práce. Okrem toho položil
základy politológie na akademickej pôde. Založil Po-
litologický kabinet, z ktorého sa v priebehu rokov stal
Ústav politických vied SAV. Aj poznámka, že niekto-
rí zo slovenských perzekvovaných spisovateľov, ale-
bo literárnych vedcov, spomína Pavla Hrúza, Júliusa
Vanoviča, Michala Gáfrika či Ivana Kadlečíka, mali
prevziať post ministra školstva, alebo kultúry, nie je
celkom presná. Nie každý vynikajúci vedec a charak-
terný človek je súčasne aj schopný administrátor
a manažér, ktorý by takúto funkciu zvládol. Tým ne-
chcem povedať, že ľudia, ktorí tieto funkcie po roku
1989 prevzali, mali všetky tieto predpoklady. Je len
škoda, že ľudia typu Júliusa Vanoviča, nedostali včas
pozvanie prednášať na vysoké školy, kde by vychova-
li generáciu európsky rozhľadených ľudí.

Na záver svojho zamyslenia by som chcel zopa-
kovať slová Mira Kusého z úvodu, s ktorými sa sto-
tožňujem. Nielen, že sa Mlynárik dobre číta, ale aj sa čí-
tať vyplatí – a to napriek tomu, že sa s ním, pri čítaní občas
nahlas hádate. Alebo možnože – práve preto.“

VOJTECH ČELKO



46 2 n 2014

Mojžišov Dekalóg, daný Bohom, stanovil hlboko
prirodzené mravné a etické hranice Izraelitom, aby
sa im čo najľudskejšie podarilo dostať z Egypta do
zasľúbenej zeme. Desatoro teda vnútorne zrkadlí
vonkajšiu slobodu, ktorá nikdy nie je úplná, ak nie
je vyvážená v duši. Platilo to za Mojžiša, platilo to za
Ježiša, ktorý podčiarkol lásku k Bohu, k sebe a blíž-
nemu (vrátane nepriateľa), a platí to aj dnes. Čo pre
nás teda znamená Desať Božích prikázaní v prí-
tomnosti?

V Slovenskom národnom divadle sa môžeme po-
noriť do našich duší, a to ako jednotlivci, ale aj ako
príslušníci akéhokoľvek nášho kolektívu – v rámci
národa, ako národ sám, či nadnárodne ako obyvate-
lia Zeme. Mnohé otázky otvárajú a nastoľujú slo-
venskí divadelní umelci, ktorí vytvorili desať samo-
statných, približne dvadsať minútových obrazov na
všetkých desať Božích rád. Každé jedno prikázanie
sa odohráva v inom, často netradičnom priestore,
v budove SND. A tak publikum putuje s tvorcami,
ako Bohom vedený Mojžiš putoval po púšti so svo-
jím národom. Mojžiš 40 rokov, diváci s umelcami
5 hodín. Hoci nie všetci inscenátori sa vybrali vyslo-
vene po duchovnej línii, ona Podstata presakuje zo
všetkých desiatich stvárnení, ako aj z celku samot-
ného, a potvrdzuje (Eliadeho) prepojenosť posvät-
ného s profánnym.

Prvou priam meditatívnou otázkou, ku ktorej nás,
divákov, môže priviesť už samotná forma putovania,
je: Ku komu sa rozhodneme vnútorne pridať? K Bo-
žej prítomnosti, k vodcovi, k národu, ku konkrétne-
mu členovi národa, ku všetkým, k nikomu? S kým
budeme, ako diváci, putovať a ako si odpovieme na
ponúknuté perspektívy? Do akej miery si dovolíme
vcítiť sa do problematík na základe toho, po čom tú-
žime, a ako na základe toho, čo naozaj robíme v kon-
texte svojej existencie. Každé jedno dekalógové po-
dobenstvo je výzvou na zamyslenie sa nad našim
človečenstvom v akejkoľvek situácii. Ako si dnes ná-
rokujeme na Boha? Ako sa k Nemu hlásime? Koľko
máme bohov, modiel, koľko náboženstiev a prečo
vlastne? Ako vnímame dôsledky zmien režimov a sta-
ré krivdy? A čo aktéri starých krívd? Čo naši hrdi-
novia? Ako máme nastavené etické a legislatívne nor-
my spoločnosti na Slovensku, ako v Európe, na svete?
Ako vnímame prácu a ako vieme oddychovať? Vážiť
si telo, dušu i Ducha, ako rodinu, priateľov? Čo je to
skutočná úcta k rodičom, ktorí nám dali najcennej-

ší dar – život? Ako sa staviame k eutanázii a ako sa k
nej stavia svet? Koľko máme milencov a mileniek ob-
razne i naozaj? Ako máme nastavené autorské a vlast-
nícke práva? Čo nám vlastne skutočne patrí? Čo oho-
váranie, donášanie, klebety, „bonzovanie“, žiarlivosť,
hnev, nenávisť? A čo náš vzťah k blížnemu? K ľuďom
a majetku s ním spojeným v kontexte úcty a seba -
úcty?

Možno si dokážeme tieto otázky zodpovedať v se-
be samom. Možno máme pocit, že sa Desatorom ria-
dime. Ale čo ten druhý? Človek patrí k človeku. Sám
o sebe je len nepatrné drobnučké zrnko piesku.
A práve s ďalším zrnkom a ďalším dokáže vytvoriť
obrovskú obdivovanú, alebo aj neľútostnú púšť.
Kvapka vody jedine s ďalšími vytvorí oceán, ktorý
môže poskytnúť život a radosť, ale aj záhubu. Na Ze-
mi žije vyše sedem miliárd ľudí, najviac za celé deji-
ny. Kto som ja v kontexte tejto obrovskej spoloč-
nosti? Kto je dnes v nej môj blížny? Je to len blízka
rodina, priatelia či ľudia, na ktorých ukážem prstom?
Mám právo niekoho vylúčiť zo svojej pospolitosti
tak, že ho odsúdim, lebo ja som bez viny? Kto je te-
da moja societa? Kto je nepohodlný a kto mi preká-
ža v tvorení lepšej civilizácie?

Zdá sa, že, ak chceme kolektívne vkročiť na púšť
a spásonosne odtiaľ vyjsť, čo dokázal zatiaľ len má-
lokto, je vhodné pristupovať k ľuďom okolo seba ako
k blížnemu. Pravdaže, je to až ďalší krok, najskôr má-
me najlepšiu možnosť vyskúšať si to na pokrvnej ro-
dine, a na sebe samom. Je to vzácna rada Desatora,
každej jeho časti. Je to cesta k Bohu, do zasľúbenej ze-
me, cesta za snom, ktorý kdesi hlboko klíči v každom
z nás. Veď aj v dnešnej modernej spoločnosti túži-
me po raji, po zrelej spolupráci, po poriadku v lepšom
svete, v ktorom chceme prinášať zdravé ovocie.

Dejiny a prítomnosť nám však jasne ukazujú, že
všetko na svete je zneužiteľné. Dokonca aj najvyššia
výsada človeka, ktorý je stvorený na obraz Boží, a sí-
ce právo tvoriť či pretvárať. Človek, nositeľ výsad tvo-
renia, je ale za každé svoje dielo zodpovedný. Ani tá
najmenšia a najnepatrnejšia vytvorená myšlienka,
slovo či skutok neexistujú bez váhy zodpovednosti
za jej vznik. Zodpovednosť nezmizne, nestratí sa, keď
sa jej otočíme chrbtom, ale naďalej panuje v temno-
te kolektívneho podvedomia. A teda otázka neznie:
Čo ak mne ublíži druhý, keď sa ja na rozdiel od ne-
ho snažím... Lež skôr: Kým sa nechávam naprogra-
movať, zhypnotizovať, aby som tvorila tak, ako tvo-
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rím? Čo ma dnes podmieňuje, aby som cítila, mys -
lela a konala tak, ako konám? Komu verím? Viem
o tom, čo robím, uvedomujem sa? Konám tak, ako
mi to káže moje hlboké Ja, nie moji rodičia, učitelia,
priatelia, politici, vedci, umelci, duchovní? Správam
sa v každom okamihu naozaj slobodne, zodpoved-
ne a dôstojne na obraz Stvoriteľa?

SND na svojej webovej stránke avizuje, že okrem
„samotných inscenácií paralelne vznikne v spolu-
práci s filmármi, výtvarníkmi a spisovateľmi nie-
koľko multižánrových umeleckých diel (výstupov)
na motívy Desatora, ktoré vytvoria a umocnia prie-
stor pre širšiu a hlbšiu celospoločenskú diskusiu na
základnú tému našej civilizácie.“ Niektorí umelci tak
urobili, niektorí upravili tému, niektorí nemohli,
akokoľvek, nápad ako-taký riaditeľa Činohry SND
Romana Poláka sa zrealizoval. A to preto (citujúc ho
z rozhovoru pre Pravdu), lebo „... na tému morálky,
ktorá nám v dnešnej dobe absolútne chýba, sa treba
pýtať cez rôzne umelecké druhy. Veď možno tragé-
diou celej našej spoločnosti je absencia akejkoľvek
morálky, je iba klamanie a podvádzanie. Úlohou
umelca je zamerať sa aj týmto smerom.“

Žeby sme po toľkej, žiaľ, plytkej povrchnej pes-
trosti a hýrivosti v médiách predsa len zatúžili stíšiť
sa a ponoriť do svojho vnútra, aby sme odtiaľ s úc-
tou k prirodzeným zákonom vyšli zmenení? Žeby
sme sa predsa pokúsili vstúpiť do tmy a nezostať
v nej tmármi? Na púšti sú však nástrahy a pokuše-
nia. Je tam aj žiarlivý bratovrah Kain. Dokážeme ho
prijať do rodiny? Uznať, že aj on je dieťaťom praro-
dičov z Edenu? Set, tretie dieťa Adama a Evy, nedo-
káže nahradiť jedného zo svojich bratov, patrí k nim,
tak ako my patríme k dejinám. Dokáže však pouká-
zať na rodinné (kolektívne) východiská cez seba, jed-
notlivca, hlásiaceho sa k obeti aj k páchateľovi. Ne-
zdržuje sa hodnotením iných, ale hodnotne tvorí ako
jedinečná individualita. Dokážeme ich aj my v sebe
zmieriť, ísť ďalej a objaviť na púšti oázu, podobne
ako Setov potomok Noe, ktorý v „pustatine“ vody
uveril v ratolesť? Vykročíme už konečne z tieňa hry
na obeť a vinníka? Dokážeme byť natoľko Kristov-
ský, že poodhalíme náznaky ľudskosti, bezradnosti
a zraniteľnosti nielen v obetiach, ale aj v zmanipu-
lovanej zverskej podobe ich vrahov? Dovolíme si pri-
pustiť, že násilníci sú tiež obete, s ktorými málokto
súcití, obete samých seba, svojich nechutných, prí-
šerných skutkov, s ktorými sami musia žiť. To ne-
ľudské činy treba odsúdiť! (Na túto tému odporú-
čam vybrať sa do SND na inscenáciu M. Vajdičku
Láskavé bohyne.)

Žeby nastal čas prestať sa dívať na zápas extrém-
nych pólov v dilemách (napr. rácio verzus emócia),
a akceptovať polaritu, zdravo ju v jednote vyvažo-
vať; v sebe i navzájom? Čas uvedomiť si, že aj tma
sa môže premeniť na svetlo, nielen sa vyžívať vo svo-
jej rozpínavosti, či v lepšom prípade pozorovaní do-
padu svetla chrbtom k jeho zdroju. Možno je čas
konečne sa obrátiť k Slnku čelom a odvážiť sa doň

pozrieť. Možno postupne, krok po kroku vyraziť
vpred uvedomelým smerom. Hovoriac s Gándhím
– sám za seba stať sa tou zmenou, ktorú chceme vi-
dieť vo svete. Pokúsiť sa, hovoriac s Ježišom, milo-
vať Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou
a celou svojou mysľou. Milovať blížneho, ako seba
samého. Hoci s chybami, ale aj za ne dokázať pre-
vziať zodpovednosť, a tak svoje pády premeniť na
výzvy vstať. Oplakať bolestivé a poučiť sa z toho.
Odpustiť (si) a dovoliť si prijať milosť. Nepitvať sa
sado-masochisticky v ranách nešťastnej hroznej mi-
nulosti, či unášať sa v strachu pred ľahko možným
ovládnutím Zeme v blízkej budúcnosti. To len ďa-
lej prispieva a násobí spoločný doteraz už poriadne
nahromadený a veľmi ľahko zmanipulovateľný
strach všetkých obyvateľov našej planéty. Nezneuží -
vať stvorené a tvorené ani na sekundu. Ale s otvo-
renými očami a najmä srdcom, v pokornom a úcti-
vom prijatí minulosti, tu a teraz, v prítomnosti
zodpovednej tvorby ako benefitnej výzvy v hlbinách
temna, ostáva nám šanca zasvietiť v sebe iskru člo-
večenstva. Postupne – človek k človeku, zrnko k zrn -
ku, kvapka ku kvapke, iskra k iskre – vytvoriť skutoč -
né zrkadlo hviezdnej oblohe, ktorú Kant obdivoval
nielen nad sebou, ale aj v sebe ako mravný zákon.
Začať však musíme  každý sám od seba. A Mojžišo-
vo Desatoro, ale aj to v národnom, môže nám byť
na ceste z púšte dobrou sebaspytujúcou pomôckou,
posväcujúcou pro fánne.

1. JA SOM PÁN BOH TVOJ. NEBUDEŠ MAŤ INÝCH
BOHOV OKREM MŇA, ABY SI SA IM KLAŇAL
Réžia: Anna Petrželková
Účinkujú: Dominika Kavaschová, ako hosť, Andreja 
Vozárová, ako hosť, Tomáš Grega ako hosť

2. NEVEZMEŠ MENO BOŽIE NADARMO
Réžia: Kamil Žiška
Účinkujú: František Kovár, Ján Gallovič, Daniel Fischer

3. PAMÄTAJ, ŽE MÁŠ SVÄTIŤ SVIATOČNÉ DNI
Réžia: Ján Luterán
Účinkujú: Jana Oľhová, Daniel Fischer, Tomáš Mischu -
ra, ako hosť

4. CTI OTCA SVOJHO I MATKU SVOJU
Réžia: Sláva Daubnerová
Účinkuje: Vladimír Obšil

5. NEZABIJEŠ
Réžia: Iva Jurčová
Účinkujú: Anna Javorková, Jana Oľhová

6. NEZOSMILNÍŠ
Réžia: Lukáš Brutovský
Účinkujú: Daniel Fischer, Daniel Ratimorský, ako hosť

7. NEPOKRADNEŠ
Réžia: Anti Korenči / Juraj Bielik
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Účinkujú: Ľuboš Kostelný, Alexander Bárta, Domini-
ka Kavaschová, ako hosť

8. NEBUDEŠ KRIVO SVEDČIŤ PROTI SVOJMU
BLÍŽNEMU
Réžia: Marián Amsler
Účinkujú: Amanita - Ingrid Timková, Manžel – Ma-
rián Chalány, ako hosť, Syn – František Kovár

9. NEBUDEŠ ŽIADOSTIVO TÚŽIŤ PO MANŽELKE
BLÍŽNEHO SVOJHO
Réžia: Júlia Rázusová
Účinkujú: Vladimír Mayakovský – Miloslav Kráľ, ako
hosť, Osip Brik – Robert Roth, Lili Brik – Jana Oľhová

10. NEBUDEŠ TÚŽIŤ PO MAJETKU BLÍŽNEHO
SVOJHO
Réžia: Michal Vajdička
Účinkujú: Emília Vášáryová, Ľuboš Kostelný, Alexan-
der Bárta

***

Dramaturgia: Daniel Majling, Miriam Kičiňová
Scéna a kostýmy: Tom Ciller, AnnaMária Juhásová
Hudba: Vladislav Šarišský

S TANISLAVA MATEJOVIČOVÁ

KRONIKA NÁŠHO
OBRODNÉHO HNUTIA

PAVOL HRONEC: 
Kronika nášho 
obrodného hnutia
Banská Bystrica: Kuzmányho
kruh a CZ ECAV, 2014.

Dňa 24. 3. 2014 sa v priestoroch
štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici uskutočnila prezentácia kni-
hy evanjelického farára Pavla Hron-
ca, ktorá je zbierkou dokumentov,
kronikou nášho obrodného proce-
su. Mapuje aktivitu evanjelických fa-
rárov v rokoch 1968 – 1969 a ich sna-
hu zaceliť rozkol medzi farármi,
ktorý vznikol v evanjelickej cirkvi po
prijatí cirkevných zákonov v roku
1949. Išlo väčšinou o farárov, ktorí
boli prenasledovaní a mnohí z nich
aj zavretí v prvých dvoch desaťro-
čiach komunistického režimu.

Bol to zároveň pokus vrátiť sa
v uvoľnených pomeroch, ktoré v Čes -
koslovensku vznikli koncom šesť -
desiatych rokov, k demokratickému
modelu správy cirkvi. Už po stáročia
vnútorne pomery v evanjelickej cir -
kvi smerovali k demokratickému
usporiadaniu. Dávno pred nastole-
ním demokratického zriadenia po-
znali členovia evanjelickej cirkvi, čo
znamená spravovať si svoje veci sa-
mi. Tento model vznikol preto, le-
bo evanjelici počas väčšej časti svojej

existencie nepatrili medzi prefero-
vané skupiny obyvateľstva. Jediné, na
čo sa mohli spoľahnúť, bola ich vnú-
torná súdržnosť a tú sa naučili do-
cieliť vo vzájomnej diskusii.

Preto sa evanjelici po februári
1948 stali pre komunistický režim
nebezpeční. Vtedajší mocipáni síce
svoj režim nazývali ľudovo-demo-
kratickým, ale v skutočnosti s de-
mokraciou nemal nič spoločné. Na-
proti tomu evanjelická cirkev od
februára 1948 do októbra 1949 dva-
krát celej verejnosti ukázala, čo je
skutočná demokracia. Prvý raz to
bolo v septembri a októbri 1948, keď
viac ako sto tisíc jej členov na zbo-
rových konventoch odmietlo návrh
zákona o majetkových pomeroch
v cirkvi. Bol to prvý pokus komu-
nistov podriadiť cirkev svojej kon-
trole. Druhýkrát sa tak stalo 29. 9.
1949 v Piešťanoch, kde 172 evanje-
lických farárov odmietlo návrh cir-
kevných zákonov, ktoré zbavovali
cirkev autonómie. Keď Národné
zhromaždenie 14. 10. 1949 napokon
tieto zákony schválilo, gen. konvent
SECAV sa tejto kuratele štátnej mo-
ci podriadil len s veľkou nevôľou.
Konventuáli tušili, že pre cirkev začí -
na obdobie „babylonského zajatia“.

Komunisti pochopili, že cirkev
nie je možné ovládnuť útokmi zvon-
ka. Preto zakomponovali do cirkev-
ných zákonov paragraf, ktorý hovo-
ril, že k výkonu duchovnej činnosti

je potrebný štátny súhlas. To umož-
nilo štátnej správe v priebehu nie-
koľkých rokov zvrátiť situáciu
v SECAV vo svoj prospech.

Nikdy by sa im to však nepoda-
rilo, keby vo vnútri cirkvi neexisto-
vala skupina tzv. „vlasteneckých
 farárov“, ktorá vlastnú kariéru po-
výšila nad záujem cirkvi. Stali sa pre
režim preferovanou skupinou. Len
oni mohli dostať výnosné cirkevné
úrady. Nikdy to však nebola počet-
ná skupina. Išlo o 35 – 40 ľudí, z cel-
kového počtu cca 370 duchovných.
Išlo o ľudí, až na malé výnimky, kto-
rí svojím charakterom a schopnos-
ťami by v demokratických pome-
roch žiadnu cirkevnú kariéru
neurobili. Väčšina ostatných farárov
sa stiahla do úzadia. No vždy, keď
k tomu mali príležitosť, dávali na-
javo svoje sympatie s biskupmi V. P.
Čobrdom a F. Ruppeldtom, ktorí sa
museli vzdať svojich postov.

Najdramatickejšia situácia v na-
šej cirkvi nastala v roku 1962, keď
viac ako štyridsať farárov bolo vyšet -
rovaných ŠtB a napokon štrnásť
z nich zavreli. Dôvod, prečo tieto vy-
konštruované procesy prebehli, bol
jednoznačný. Títo kňazi plnili uzne-
senia cirkevnej ústavy z roku 1951,
podľa ktorej bol každý farár povin-
ný pracovať s deťmi a mládežou.

Pre týchto farárov vtedajšie vede-
nie cirkvi vôbec nič neurobilo. Do-
konca z kruhov „vlasteneckých fa-
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rárov“ sa ozývali hlasy, ktoré tvrdi-
li, že farári boli odsúdení z politic-
kých, ba dokonca z kriminálnych dô-
vodov.

Ak do roka 1962 pretrvávalo me-
dzi kňazmi zdanie súdržnosti, to sa
procesmi definitívne skončilo. Už sa
nedala trhlina, ktorá vznikla na za-
čiatku päťdesiatych rokov, ďalej
skrývať. Chabadovské vedenie u väč-
šiny členov cirkvi definitívne strati-
lo úctu a rešpekt.

V takomto stave zastihol SECAV
rok 1968, rok veľkých očakávaní
a nádejí. Tu sa začína príbeh, o kto-
rom hovorí Pavel Hronec vo svojej
Kronike nášho obrodného hnutia (ďa-
lej Kronika).

Farári, ktorí boli zavretí, prípad-
ne tí, ktorým išlo o to, aby sa cirkev
vrátila k hodnotám, ktoré boli pre
ňu samozrejmosťou do roku 1948,
sa rozhodli začať pracovať na týchto
zmenách.

Vo svojej Kronike Pavel Hronec
poctivo krok za krokom píše o všet-
kých stretnutiach a rokovaniach,
ktoré prebiehali v rokoch 1968
– 1970 v Evanjelickej cirkvi medzi zá-
stupcami obrodného hnutia a vede-
ním cirkvi. Pre pozorného čitateľa
autor zhromaždil desiatky zápisníc,
memoránd a vyhlásení, ktorými čle-
novia cirkvi ref lektovali aktuálny
 vývoj. Kronika napriek množstvu
zverejnených dokumentov zostáva
pútavým čítaním, čo nie je pri po-
dobných prácach pravidlom. Zve-
rejnené dokumenty jej dávajú punc
pravdivosti a dôveryhodnosti. Au-
torove tvrdenie nie je možné spo-
chybniť a vyvrátiť. Pavel Hronec
 týmto dielom dokázal, že mal schop-
nosti byť vynikajúcim historikom.
Samotná Kronika nám popisuje, že
trhlina, ktorá vznikla v cirkvi, sa kon-
com 60-tych rokov vôbec nezacelila.
Skupina tzv. „vlasteneckých farárov“
nielenže nedokázala priznať svoj po-
diel viny na kolaborantskej a ne-
chutne servilnej politike evanjelickej
cirkvi voči komunistickému režimu,
ale zubami-nechtami sa držala mo-
ci, ktorú mala. Aj keď zvláštnou zho-
dou okolností v tomto období zo-
mreli všetci traja bis kupi, napokon
vďaka okupácii Česko-Slovenska
vojskami varšavského paktu sa sku-
pina „vlasteneckých farárov“ udrža-
la pri moci a aj tí predstavitelia ob-
rodného procesu, ktorí sa dostali do
funkcií, sa prispôsobili novým nor-
malizačným pomerom, alebo muse-
li odísť do ústrania.

Každý, kto pozná pomery v evan-
jelickej cirkvi, pri čítaní Kroniky zo -
stane prekvapený, ako sa málo zme-
nila atmosféra v cirkvi za posledných
päťdesiat rokov. Dokonca je zrejmé,
že niektoré techniky moci, ktoré
uplatňovalo vedenie cirkvi na pre-
lome storočia, majú svoj vzor práve
v dobách nastupujúcej normalizá-
cie. Je nespochybniteľné, že okupá-
cia a následná nastupujúca norma-
lizácia mala obrovský vplyv na to,
že sa obrodný proces na konci
60-tych rokov skončil nezdarom. Zá-
roveň však zo svedectva Kroniky vy-
plýva, že hlavným dôvodom nezda-
ru bola neschopnosť sebaref lexie
„vlasteneckých farárov“ a naivita fa-
rárov obrodného hnutia. Prví nebo-
li schopní povedať – prepáčte nám
naše správanie a druhí neboli schop-
ní v niektorých prípadoch rozlíšiť,
komu ide o skutočné duchovné ob-
rodenie cirkvi, a tak dovolili, aby za
obrodné hnutie vystupovali aj takí
ľudia, ktorým v skutočnosti išlo
o vlastnú kariéru.

Samotnú Kroniku je možné roz-
deliť na tieto časti:

1. Seniorálne schôdze evanjelic-
kých farárov: 
Po nástupe A. Dubčeka sa začali

v jednotlivých seniorátoch SECAV
ozývať hlasy, ktoré volali po obrode
cirkvi a odstránení najväčších ne-
spravodlivostí, ktoré sa v päťdesia-
tych a na začiatku šesťdesiatych ro-
kov v cirkvi udiali.

2. Stretnutie na Čertovici:
Následne na to stretla sa skupi-

na evanjelických farárov v chate brez-
nianskeho farára Mateja Taslera na
Čertovici, kde prvýkrát sformulova-
la program obrodného hnutia.

3. Konferencia v Turčianskych
Tepliciach:
2. 5. 1968 sa po mnohých prieťa-

hoch podarilo zvolať konferenciu
evanjelických duchovných do Tur-
čianskych Teplíc, a to so súhlasom
štátnych úradov. Na tejto konferen-
cii, ktorá mala naštartovať obrodný
proces, sa jasne ukázalo, že „trhlina“
medzi „vlasteneckými farármi“
a členmi obrodného hnutia je veľ-
mi hlboká a obe skupiny nedokážu
medzi sebou komunikovať.

4. Voľba dištriktuálnych bisku-
pov:
V tej dobe zomreli obaja dištrik-

tuálni biskupi. Napriek obštrukciám
„vlasteneckých farárov“ sa napokon
podarilo presadiť do funkcií ľudí,
o ktorých boli v tej dobe všetci pre-
svedčení, že majú bližšie k farárom
z obrodného hnutia.

5. Zaťatosť a tvrdohlavosť:
Je smutným, ale poučným číta-

ním, ako väčšina – z tých, ktorí sa po-
dieľali na zápase, prebiehajúcom
v tej dobe v cirkvi – nebola schopná
počúvať argumenty druhej strany.

Kronika nášho obrodného hnu-
tia je zrkadlom minulosti. Dáva šan-
cu nadviazať na všetko dobré a vy-
sporiadať sa so všetkým, čo bolo zlé.
Je možnosťou pre všetkých, ktorí si
Hroncovú Kroniku prečítajú, hľadať
cestu k sebareflexii. Poznanie, v čom
zlyhali naši otcovia, nás azda môže
ušetriť nových sklamaní a môže nám
pomôcť nájsť východiská, ako „krá-
čať“ ďalej.

V predhovore svojej Kroniky Pa-
vel Hronec píše: „Vedomý si nedoko-
nalosti tejto, ale svojej zodpovednosti pri
úsudku o ľuďoch a udalostiach, či spo-
mínaných pomeroch, hoc som sa snažil
o pravdivosť a objektívnosť. Pravda, ani
to nevylučuje prípadne subjektívne doj-
my, nepresnosť a omyly, za čo sa vopred
ospravedlňujem. Dobrá vôľa nechýbala.
Veď nezatajil alebo nepreinačil som ani
kritické a neprajné prejavy. Duch prav-
dy a budúcnosť zjaví všetko aj o spomí-
nanej dobe. Pokiaľ ide o našich oltárnych
spolubratov i osobných priateľov, treba
vyznať ono pravdivé: amicus Plato, ami-
cus Socrates, sed magis amica veritas.

Je potrebné poďakovať Kuzmány-
ho kruhu a najmä jej bývalému pred-
sedovi prof. dr. Beloslavovi Riečano-
vi, DrSc., ako aj CZ ECAV v Banskej
Bystrici, že konečne umožnili, aby sa
takmer 25 rokov od pádu komuniz-
mu dostalo do rúk verejnosti dielo,
ktoré popisuje dôležitú etapu v živote
evanjelickej cirkvi na Slovensku. Kro-
nika Pavla Hronca umožní laickej ve-
rejnosti nahliadnuť do života tejto
cirkvi koncom  60-tych rokov. Od-
borná verejnosť touto prácou dostá-
va do rúk množstvo zaujímavých do-
kumentov, ktoré doteraz neboli
prístupne, čo umožní všetkým, kto-
rí sa zapodievajú dejinami cirkvi v do-
be komunizmu, prehĺbiť ich pozna-
nie o tejto ére a pomôže im ozrejmiť
ďalšie skutočnosti, ktoré doteraz ne-
boli známe.

MICHAL ZAJDEN
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SLOVO, GESTO, POHYB,
OBRAZ, TVAR
Zborník z medzinárod-
nej vedeckej konferencie
venovaný okrúhlemu 
životnému jubileu prof.
PhDr. Karola Horáka,
CSc. (Ed. Miron Pukan,
Eva Kušnírová).
Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej
univerzity, 2013, 272 s.

Rozsiahla publikácia Vydavateľ-
stva Prešovskej univerzity s názvom
Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar formou
tematicky i štýlovo rôznorodých prí-
spevkov/štúdií sprostredkováva rôz-
ne pohľady na tvorbu prozaika, dra-
matika, autora rozhlasových hier,
divadelníka, vysokoškolského pe -
dagóga, zakladateľa Študentského
divadla FF UPJŠ a festivalu Akade-
mický Prešov Karola Horáka. Zbor-
ník z medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie usporiadanej pri príležitosti
70. výročia narodenia autora dostal
názov podľa jeho teoretických diel
z oblasti drámy a divadla Slovo, ges-
to, pohyb, tvar z roku 1977 a Slovo,
pries tor, obraz, tvar (1981). Takmer
päťdesiat textov, z ktorých väčšinu
tvoria konferenčné príspevky lite-
rárnych vedcov a teatrológov, roz-
delili editori do šiestich tematických
celkov. Do prvej skupiny s názvom
Kontexty drámy a divadla sú zarade-
né úryvky z už publikovaných štúdií
a monografií odborníkov, ktorí sa vo
svojich dielach venovali ref lexii li-
terárnej tvorby a divadelným akti-
vitám K. Horáka. Kapitolu otvára
štúdia teatrológa Vladimíra Štefka
Skeptický autor či autor skepticizmu, po-
núkajúca ucelený pohľad na auto-
rovu tvorbu a niektoré jej špecifiká.
Tento takpovediac prvý náčrt por -
trétu K. Horáka dopĺňajú texty tea-
trológov Boženy Čahojovej a Miloša
Mistríka, reflektujúce autorove drá-
my, ale i jeho režijnú prácu. Zaují-
mavou voľbou je citácia niektorých
slovníkových a encyklopedických he-
siel pripojených na  záver prvého te-
matického bloku, ktoré čitateľovi eš-
te dodatočne sprostredkovávajú
informácie o ďalších autorových die-
lach, ale aj o jeho mimoliterárnych
činnostiach.

Nasledujúce kapitoly (Tvorba Ka-
rola Horáka v druhových a žánrových
variantoch a Kontexty drámy, divadla
a prózy) prinášajú celkovo pätnásť
štúdií. Ich autormi sú slovenskí li-
terárni vedci, estetici a teatrológovia,

ktorí sa vo svojich textoch venujú
rôznym aspektom tvorby K. Horáka.
Literárny vedec Vladimír Petrík si
v príspevku Prozaik s bohatým poetic-
kým fondom všíma jeho novelistickú
tvorbu a svoju pozornosť upriamu-
je najmä na inovatívne využívanie ja-
zyka v niektorých prózach. Podob-
nou témou sa vo svojej štúdii Človek
cez jazyk, od jazyka k človeku zaobe-
rá aj literárna kritička a historička
Marta Součková, ktorá, okrem iné-
ho, upozorňuje na skutočnosť, že K.
Horák „(...) anticipoval vývin slovenskej
literatúry smerom k postmoderne v tom
zmysle, že text sa stáva výpoveďou o ja-
zyku, zároveň však zotrváva v moder-
nistickom kontexte, keďže jeho prózy
 stále naliehavo hovoria predovšetkým
o človeku a v neposlednom rade o spo-
ločnosti.“ (Podnetná je tiež autorkina
interpretácia Horákovej prózy Kurz
cudzieho jazyka a jej druhej verzie
Kurz jazyka.) Príspevok divadelného
kritika a historika Andreja Maťaší-
ka Národný hriešnik ako trvalá inšpi-
rácia poukazuje na paralely medzi
osudmi tvorby „mrzutého ironika“ Jo-
náša Záborského a jeho „divadelné-
ho advokáta Horáka“. Pokračovaním
línie esejisticky ladených príspevkov
je i text už zosnulého teatrológa La-
dislava Čavojského, stručne komen-
tujúceho literárne, režijné a peda-
gogické postupy K. Horáka, „recesistu
so „študáckou“ dušou“. Široké tema-
tické rozpätie príspevkov, ale i skuto -
čnosť, že tvorba K. Horáka je inšpi-
ráciou pre bádateľov z rôznych
oblastí, potvrdzuje i štúdia jazyko-
vedca Jána Sabola a literárnej histo-
ričky Oľgy Sabolovej, ktorí si ako
 príklad, na ktorom ilustrujú ikoni-

záciu/ikonickosť umeleckého textu,
zvolili autorovu novelu Zánik dia -
lektu.

Štvrtý tematický celok Kontexty
študentského divadla prináša okrem
spomienok niektorých bývalých čle-
nov ŠD FF UPJŠ aj sprostredkované
svedectvo o umeleckom pôsobení
K. Horáka na pôde prešovskej uni-
verzity a jeho vplyve na estetické vní-
manie a (seba)formovanie študen-
tov. Nemenej zaujímavou časťou sú
Osobné a umelecké ref lexie dramati-
kových priateľov a niekdajších i súčas -
ných spolupracovníkov, ktoré majú
zväčša charakter eseje, listu, vtipnej
priateľskej gratulácie či beletrizova-
nej spomienky. Súčasťou publikácie
je dosiaľ nepublikovaný rozhovor
Mariána Gladiša a K. Horáka o fil-
movej adaptácii románu Cukor (fil-
movým a televíznym inscenáciám je-
ho hier sa venuje i samostatná
kapitola Dráma a médiá), nechýba ani
podrobný životopis autora a obra-
zová príloha („fotogaléria“).

Zborník Slovo, gesto, pohyb, obraz,
tvar je obsažným a svojím obsahom
i výnimočným dielom, určeným tak
pre odbornú verejnosť, ako aj pre
študentov či záujemcov o divadlo,
ktorí sa s menom K. Horáka stretá-
vajú po prvý raz. Ponúka komplex-
ný portrét človeka, ktorý nie je len
„papierovým“ dramatikom, ale vďa-
ka jeho režijným a dramaturgickým
skúsenostiam ho môžeme – slovami
autora prvej štúdie V. Štefka – ozna -
čiť za „rýdzo divadelného autora“. A to
je prívlastok, ktorý možno v sloven-
skom literárnom a divadelnom kon-
texte prisúdiť len málokomu.

VERONIKA SVORADOVÁ

REFORMÁCIA 
AKO ZDNEŠNENÉ
DOBRODRUŽSTVO

MICHAL VALČO 
– KATARÍNA VALČOVÁ: 
Teologické posolstvo
Lutherovej reformácie 
a výzvy súčasnej doby
EDIS – Žilinská univerzita 
v Žiline 2012, 415 s.

V akademickom roku 2012/2013
vydala Žilinská univerzita pozoru-
hodnú monografiu, ktorej autormi
sú evanjelickí kresťania a teológovia,
manželia Michal a Katarína Valčov-

PhDr. Karol Horák, CSc.
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ci. V Úvode knihy autori formulujú
dve konštatovania, ktoré zároveň
možno vnímať ako výzvu. Autori
 implicitne adresujú cirkvi výzvu,
smerujúcu k zodpovednému reflek-
tovaniu modernej doby, konštato-
vaním, že „pred evanjelickou cirkvou
stojí naliehavá úloha čerstvým spô-
sobom sformulovať teologické po-
solstvo reformácie v konfrontácii
s meniacou sa spoločenskou klí-
mou“ (s. 21). Zároveň dodávajú, že
cirkev nemá len živoriť, „ale sa aj roz-
víjať v súlade so svojím pôvodným
poslaním,“ pričom má „siahnuť
hlboko ku svojím vieroučným a bo-
hoslužobným koreňom a pritom zá-
roveň doširoka otvoriť oči, aby bola
schopná vnímať zmeny na kultúrnej
a spoločenskej úrovni a náležite na
ne reagovať“ (s. 21 – 22). Azda aj
z tohto dôvodu kniha nie je zosta-
vená, podľa slov autorov, historicko-
-deskriptívne a ani historicko-ana-
lyticky, ale jej cieľom je „premostenie
histórie a systematickej teológie so
súčasnou dobou“ (s. 24).

Okrem Predhovoru a už spome-
nutého Úvodu sa kniha člení na tri
obsahovo bohaté kapitoly, zavŕšené
pomerne neštandardne obsahovo
objemným a spletitým Záverom,
ktorý by mal byť skôr štvrtou kapi-
tolou. 

Prvá kapitola (s. 25 – 71) sa sna-
ží odpovedať na otázku „Kto bol
Martin Luther?“ Autori pútavým
spôsobom dešifrujú osobu Luthera
a vidia ho ako pútnika na ceste a ako
učiteľa cirkvi. Venujú sa tu aj uda-
lostiam po Lutherovej smrti, teolo-
gickým dišputám a sporom, ako aj
neľahkej tvorbe evanjelických vyzna -
ní, ktoré vznikali v napätých vzťa-
hoch a za nepriaznivých okolností.
Exkurz do udalostí má vecne de-
skriptívny a informačný charakter.

Druhá kapitola (s. 72 – 214) sa ve-
nuje teologickému posolstvu Lu -

therovej reformácie. V kapitole sa
hovorí o význame Písma a kladie sa
otázka vzťahu či polarity: „sola
scriptura“ alebo „primát evanjelia“?
Písmo sa chápe ako svedectvo o se-
baodhalení Boha v dejinách. Dešif-
rovanie Písma sa uskutočňuje správ-
nym rozlišovaním medzi zákonom
a evanjeliom, čo je základným Lu -
therovým princípom. Lutherova teo-
lógia kríža, jeho antropológia, fun-
damentálna otázka ospravedlnenia,
učenie o povolaní, o cirkvi, o boho-
službe a o sviatostiach alebo otáz-
ka pôsobenia Božej milosti v člove-
kovi sú nosné témy reformátora,
ktoré nechýbajú ani v predmetnej
kapitole. Tá končí Lutherovou kri-
tikou radikálov a zhrnutím, ktorej
predmetom sú charakteristické prv -
ky luteránskej identity.  

Tretia kapitola (s. 215 – 325) sa za-
cieľuje na výzvy súčasnej doby. Eku-
menický aspekt je jedným z dôleži-
tých bodov úvah, ktorý treba
rozhodne len privítať. Z určitého po-
hľadu ju možno označiť ako význa-
movo obohacujúcu a podnecujúcu.
Autori sa venujú analýze modernej
doby, pričom veľmi dobre ozrejmu-
jú aj formovanie protestantskej teo-
lógie. Neobišli ani odporúčania, kto-
ré pre súčasnú teológiu vyplývajú
z faktu sekularizácie a postmoder-

ny. Úvahy o sekularizácii by si však
žiadali dôslednejšiu klarifikáciu poj -
moslovia a následne zodpovednejšiu
analýzu. Nezvratne pozitívnou sku-
točnosťou je vyššie uvedený fakt eku-
menického prínosu nielen pred-
metnej kapitoly, ale aj knihy ako
 celku. Je sformulovaný do význam-
ného konštatovania, ktoré možno
ponímať aj ako implicitnú výzvu:
„... ak je luteránska cirkev vo svojom
vyznaní pravdivá, bude pracovať
pre zmierenie a jednotu so všetký-
mi kresťanmi – takéto jednanie je
 totiž prirodzeným vyjadrením jej
podstaty, jej evanjeliovej identity“
(s. 318).

V Závere knihy sa autori sústre-
ďujú na viaceré rôzne témy: pouka-
zujú na Luthera ako pútnika, ktorý
nasleduje Dobrého Pastiera, sústre-
ďujú sa na tému Lutherovho teocen -
trizmu, venujú sa opodstatnenosti
teologického jazyka. Ich pozornosť
púta aj téma učenia o vykúpení, té-
ma eschatológie v dimenzii Božej
lás ky, ako aj krátke zamyslenie nad
úlohou teológie v sekularizovanom
svete.  

Kniha je veľmi zaujímavým a pod-
netným čítaním, ktoré rozhodne
upúta aj nenáročného čitateľa. Zá-
roveň je serióznym teologickým po-
solstvom, ktoré vzbudzuje náležitý
rešpekt k predloženým myšlienkam
a podnecuje k hĺbavej ref lexii. Aj na-
priek drobným gramatickým chy-
bám, niektorým metodologickým
nejednotnostiam, ba až omylom,
ako aj neúmyselným autorským po-
chybeniam, ktorým sa pri tak ob-
jemnom diele len ťažko vyhýba, kni-
ha je vzácnym prínosom k rozvoju
evanjeliového posolstva a vítaným
stimulom k zdynamizovaniu hĺba-
vého ľudského ducha.  

TOMÁŠ PRUŽINEC

Michal Valčo a Katarína Valčová
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KRISTUS UČITEĽ NÁRODOV. 
VIII. NEDEĽA PO TROJICI. MODRA 1916
Krista menujú učiteľom pokolenia ľudského.

A právom: Len to je chyba, že tie národy z učenia Je-
žiša Krista prijímajú len to, čo sa im páči. To, čo sa
im nepozdáva, čo sa protiví ich národnej hrdosti
a ich záujmom, to jednoducho nevezmú v známosť,
alebo vysvetľujú podľa toho, ako sa im páči. Veď krik -
ľavým príkladom je súčasná vojna medzi kresťan-
skými národmi. Napokon aj sama cirkev je príkla-
dom, že si ľudia vyberajú len to, čo sa páči. Pán
povedal, kto chce byť medzi Vami najvyšším, nech je
Vaším služobníkom a cirkev predsa zriadila pápež-
sky prestol. Kde sú časy, keď sused susedovi požičal
trebárs celý majetok bez písma medzi štyrmi očami.
Dnes ťa i vtedy oklamú, keď advokát napíše dlžob-
ný úpis. Alebo kde sú tie časy, keď noviny vydávali
preto, aby si sa dozvedel pravdu, čo sa vo svete deje,
veď ich dnes píšu, aby si sa pravdy nedozvedel. Žiaľ
Bohu, nie je to inak ani na poli nábožnosti. I tu mno-
hí iné hovoria a iné konajú, vodu kážu a víno pijú.
Tak, ako je celá história cirkvi kresťanskej plná mu-
čeníckej a obetavej práce pre Kristovo evanjelium,
tak je žiaľ plná i tých, ktorí náboženstvo používajú
za plášť svojej zlosti a nešľachetnosti. Čo krásnych
rečí, koľko sa hovorí o láske k Bohu, ku Kristovi, k ľu -
ďom a ovocie nenachádzaš. Nedivím sa tomu Japon -
covi, ktorý pod dojmom tejto vojny hovorí o úplnom
úpadku kresťanstva a nedivím sa tomu Afričanovi,
ktorý povedal: Keby ste vy, kresťania aspoň desiatu
čiastku konali z toho, čo slovami hlásate, už dávno
by všetci pohania boli nasledovníci Krista.

NOVÝ VEK. I. SLÁVNOSŤ SVÄTODUŠNÁ. 
NEŠPOR. MODRA 1918
Zoslanie Ducha Svätého znamená začiatok nové-

ho veku. Znamená toľko, že Boh vyvolil ľudí za svo-
je nástroje, aby jeho duchom vedení, viedli ľudí k Ne-
mu. Duch Boží sa stal stálym činiteľom v dejinách
ľudského pokolenia, nie v dejinách tých, ktoré pa-
novníci robili svojimi vojnami, ale v dejinách celého
človečenstva, počnúc od pastierov, rybárov a colní-
kov. A toto je to, pred tým nikdy nebývalé. Dovtedy
robili históriu veľkí panovníci: Alexander, Caesar,
Augustus, Xerxes, Ramses a tu vstúpil Duch Svätý

a začnú premieňať obraz sveta rybári. Dovtedy pla-
tilo Roma locuta; Rím prehovoril, koniec diskusie.
Od tých čias sa musel Rím pokoriť pred tým, čo pri-
šlo z Nazareta.

Veď aj my stojíme tiež na hranici medzi dvoma do -
bami, prežívame časy, keď sa starý svet rúca a postá -
va nový. Prežívame časy, ktoré sú práve následkom po -
vstávania tohto nového, nesmierne bolestné a ťažké.

ČO NÁM PRÍRODA HLÁSA? 
IV. NEDEĽA PO TROJICI. MODRA 1918
My, ktorí žijeme v lone prírody, nevieme chápať,

aké nebezpečenstvo hrozí človeku, keď sa od príro-
dy odtrhne. Nevieme dostatočne porozumieť tomu,
keď svetoznámy vodca nemeckého vojska bol núte-
ný vydať národu ohlas, aby sa netisol do miest, ale
zostal vo svojich dedinách a mestečkách, že veľký
francúzsky spisovateľ Rousseau už na začiatku mi-
nulého storočia prízvukoval, že najväčšou chybou
človeka je to, že sa od prírody oddialil a preto odpo-
rúčal návrat ku prírode. Keď sa nad tým zamyslíme,
je nám to hneď jasné. Veď pozri! Či div, keď mešťa-
nia stavali sa namyslenými a keď vzďaľovali sa od Bo-
ha? Bývali vo svojom nádhernom meste, v pohodlí,
všade videli len výsledok ľudskej práce. Ešte aj strom
a rastlina, ktorou si ulice okrášľovali, boli ľuďmi pri-
strihnuté. Blato, ktoré nám po dlhom suchu je také
vzácne nepoznali, noc od dňa skoro nepoznali, veď
si vedeli utvoriť elektrické svetlo. Či div, keď sa stali
namyslenými a na Boha nemysliacimi ľuďmi? Od prí-
rody odtrhnutý človek sa tak ľahko odtrhne aj od
Boha.

SAMUEL ZOCH (1882 – 1928) bol evanjelickým fará-
rom v Modre, kde mal na starosti aj sirotinec. Po vzniku
1. ČSR sa stal prvým bratislavským županom. V roku 1921
ho zvolili za prvého biskupa západného dištriktu evanje-
lickej cirkvi a. v., a tak isto bol aj poslancom Národného
zhromaždenia za agrárnu stranu.

MICHAL ZAJDEN

D O K U M E N T Y  D O BY

Z  K Á Z N Í  SA M U E L A  Z O C H A
ZOCH, Samuel: PÁN BLÍZKO. Zbierka nedeľných a sviatočných
kázni a rečí. Liptovský sv. Mikuláš: Nákladom kníhkupeckého 
a vydavateľského účtovného spolku Tranoscius 1925, s. 340.


