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SAMUELA ZOCHA

Samuel Zoch, autor textu Martinskej deklarácie, zároveň jej slávnostný deklamátor v budove
Tatra banky – na ktorej dvere počas rokovania mieril maďarský guľomet – bol evanjelickým farárom
v Modre a správcom jej sirotinca. Po vzniku 1. ČSR sa stal prvým bratislavským županom. V roku
1921 bol zvolený za prvého biskupa Západného dištriktu novovzniknutej samostatnej Slovenskej
evanjelickej cirkvi a. v. a zároveň za poslanca Národného zhromaždenia za Agrárnu stranu.

KÁZEŇ PRE MŇA A PRE VÁS. KÁZEŇ NA III. ADVENTNÚ NEDEĽU. MODRA 1915
Socialisti obviňujú kňazov, že sú príčinou všetkého útlaku, lebo hlásajú: každá duša
vrchnostiam buď poddaná, mocní a bohatí tohto sveta im vyčítajú, že oni vzbudili socializmus, lebo hlásajú, že všetci ľudia sú bratia. Tí, ktorí sú za vojnu, hovoria, sú proti vojne,
lebo hlásajú nezabiješ, a čo chceš, aby ti ľudia robili, rob aj ty im. Tí, ktorí sú proti vojne
zase hovoria, že mocou Kristovho evanjelia neznemožňujú prelievanie krvi.
Ak kazateľ iba káže, ľudia hovoria: Nič nerobí! Ak sa angažuje aj mimo chrámu, aby všade
panoval kresťanský duch, ľudia hovoria: Čo sa ten do toho mieša, nech ide do kostola
kázať!
Je šťastný vek, ktorý má neohrozených hlásateľov Krista, ale dnešný svet nechce Lutherov,
Husov, či Pavlov, chce mať kazateľov hladkých, príjemných, hodiacich sa do každej spoločnosti.

CHCEŠ VIDIEŤ KRISTA? KÁZEŇ NA IV. ADVENTNÚ NEDEĽU. MODRA 1919
Kto sa svojou vierou v Krista skrýva, je v ustavičnom nebezpečí, že ju stratí. Neprestajné
hlásanie Krista, je bezpodmienečnou podmienkou toho, aby sa Kristus stal naším majetkom. Viete, ako sa v protireformácii docielilo pokatolíčtenie Slovákov? Nedocielili to ani
žalárom, hranicou a galejami. Docielili to jedine odnímaním kostolov a práva na zhromažďovanie. Keď evanjelici nemali možnosť rozprávať sa o Kristovi, museli od neho odpadnúť.
Ja sa nedivím stredovekým pútnikom, ktorí sa vydali v tej dobe na ťažkú cestu do Svätej
zeme. Nečudujem sa ani križiackym vojskám, ktoré bez ohľadu na všetky prekážky, rozhodli sa, aby vytrhli zem Kristovu z rúk neveriacich Turkov.

Ó, PREČO SÚ NIE VEČNÉ VIANOCE! KÁZEŇ NA ŠTEDRÝ VEČER. MODRA 1921
Žijeme v dobe, keď sa vždy hovorí a myslí len o veľkolepých, ohromných veciach svetového
významu. V dobe, keď sa nikto neuspokojí so svedomitou prácou, konanou vo svojom
úzkom kruhu, ale každý chce vytvoriť niečo veľkého, siahajúceho do celého sveta. Samé
svetové kongresy. Tu svetový kongres lekárov, tu politikov, tam poštárov, tu kresťanských
cirkví na zaistenie priateľstva národov skrze cirkev. Tam svetový kongres socialistov, robotníkov. Kongres za kongresom, a doma umierajú ľudia ničení chorobami, zúri politický boj
nízkeho rázu, doma sa žerú kresťanské cirkvi medzi sebou a hynú ľudia bez prístrešia a práce. Dnešný svet chce mať vo všetkom niečo veľkého, nikto sa neuspokojí s prácou doma,
musí zorganizovať celý svet, ale zabúda, že mu hynie rodná obec. Chce spasiť celé ľudské
pokolenie a nevidí, koľko práce je vo vlastnej rodine, dome, obci a krajine.
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A nie div, že sa to chytá aj na kresťanskú cirkev. Kresťanstvo si dnes človek predstavuje ako
ohromnú mašinu, do ktorej sa ľudia hádžu a vychádzajú z nej znovuzrodení. A keď sa im
to očakávanie nesplní, s nespokojnosťou sa od nej odvracajú. Očakáva od kresťanstva hneď
veľkolepé veci. A to za deň za dva, sám si ho tak predstavuje, že ono len vo vykonaní veľkých
diel záleží. Preto je tak málo kresťanov práce, preto potom tak málo činov opravdivého
života, preto toľkí nenapredujú vo svojom kresťanstve.
A pritom kresťanstvo záleží len v malých veciach.

KRISTUS JE SVETLO. KÁZEŇ NA II. SLÁVNOSŤ VIANOČNÚ. MODRA 1922
Vidíš jarmiť a ničiť kresťanské národy v mene slobody, vidíš ničiť, páliť a vraždiť v mene
potláčanej chudoby.
Čo odhaľuje vianočne svetlo! Obraz cirkvi evanjelickej. Pyšne sa odvolávame na to, že sa pridŕžame len čistého evanjelia Kristovho. Ale čo je v nás vidieť z toho evanjelia? Je náš život
takým, akým by mal byť podľa Krista? Dokazuje to náš súkromný život, naše domácnosti,
výchova našej mládeže, naše hospodárske, naše spoločenské a politické žitie? Neplatí o nás,
že sme kresťanmi len pokiaľ to vyhovuje našim chúťkam?

ČO SI ODNÁŠAME Z DOMU BOŽIEHO? KÁZEŇ NA NEDEĽU PRED NOVÝM ROKOM.
1924
Následkom pokroku človečenstva v technike sa stratilo mnoho cenných vecí, o ktorých
budúce pokolenia nebudú už mať ani pochopu. Z okna uháňajúceho vlaku vidíš mnoho,
môžeš hovoriť, že si bol tam i tamto, ale nikdy nenazrieš do tichých, skrytých a čarokrásnych kútkov prírody, ktoré peší chodec videl a ktorými pozdvihoval svojho ducha.

NÁDEJ V PÁNOVU POMOC NETRATÍME. KÁZEŇ NA NOVÝ ROK. MODRA 1917
Naše ženy už ani smiať sa nevedia, naše domy plné plaču a náreku. Nie div, keď sa i naše
deti len plakať učia! Našimi oknami vliezla smrť, už deti hubí, veď deti musia ísť pod zástavu a mládenci už dávno tam, kde smrť kosí. A výhľady? Nuž, výhľady na ďalší plač, na ďalšie
smútky.

ZLO – K DOBRÉMU. KÁZEŇ NA NEDEĽU PO NOVOM ROKU. MODRA 1925
V minulom roku sme si na celom svete pripomenuli 200-ročnú pamiatku narodenia svetoznámeho nemeckého mysliteľa – filozofa Kanta. Myšlienky tohto veľkého muža mali
ohromný účinok na celé človečenstvo. Ale mali veľký účinok aj na našu evanjelickú cirkev.
Veď pod dojmami jeho učenia bola v nemeckej evanjelickej cirkvi prekonaná doba rozumkárstva, tzv. racionalizmu, ktorá hrozila, že v nemeckej evanjelickej cirkvi bude viera úplne
pohltená a zničená. Kant venoval veľmi mnoho spisov náboženským otázkam. Nepatril medzi tie ľahkomyseľné povahy, ktoré všetko zavrhnú, čo sa nedá počuť, vidieť a nahmatať.
Zreteľne povedal: Boh sa dokázať nedá, ale duša požaduje existenciu Boha a nemôže sa bez
neho uspokojiť. Stotožnil sa s Augustínom, ktorý povedal: Nespokojné je srdce moje, kým
nespočinie v Tebe, ó Pane.
Okrem iných otázok sa Kant zaoberal aj večnou, vždy nanovo kladenou otázkou, prečo
Všemohúci a Dobrý Boh trpí, aby na tomto svete neraz tak kruto vládlo zlo?
Posledný kráľ Karol prišiel v roku 1918 do Bratislavy. Vedel dobre, že i naši slovenskí mužovia mreli a trpeli vo vojne, a predsa len vyslovil svoju radosť, že sa Slováci tak pekne maďarčia. Teda maďarčenie malo byť odmenou za všetko utrpenie vojny. A veru sme sa opytovali,
prečo Boh dopúšťa takúto krivdu na náš národ? Bolo nám to k dobrému, aby sme videli,
že nemáme od Habsburgov očakávať nič dobrého. Tak Boh touto cestou pripravil naše
srdcia ku slobode spod ich jarma.
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KDE JE JEŽIŠ? KÁZEŇ NA ZJAVENIE KRISTA PÁNA MUDRCOM. MODRA 1925
Misia medzi pohanmi je povinnosťou kresťanskej cirkvi. Nemecký učenec Haase rozprával
tento príbeh: Francúzsky kresťan mal priateľa Žida. Chcel tohto dobrého človeka obrátiť
na kresťanstvo. Vynaložil na to celú svoju výrečnosť, ale ničoho nedosiahol. Konečne prišiel
Žid k nemu a hovorí: „Chcem ísť do Ríma, aby som sa v pápežovom sídle presvedčil, či je
kresťanstvo dokonalým náboženstvom.“ Priateľ kresťan sa toho naľakal, lebo si myslel,
že keď Žid uvidí skazenosť stredovekého pápežského Ríma, nikdy sa nestane kresťanom.
No opak sa stal pravdou. Jeho priateľ konvertoval na kresťanskú vieru a zdôvodnil to týmito slovami: „To náboženstvo, ktoré ani taká veľká skazenosť, aká panuje v Ríme nezničí,
musí byť pravým náboženstvom. Povedzte, či súd pokrsteného žida neplatí v mnohom
i o iných kresťanských cirkvách? Neplatí o našej cirkvi a tzv. kresťanskej spoločnosti?
Hovorí sa, že románske národy, ktoré vyvodili kresťanstvu v stredoveku hlavnú váhu, zdôrazňovali kresťanskú nádej a podľa toho si zariadili svoj náboženský život. Svedčí o tom
i celé učenie stredovekej cirkvi, ktoré sa zaoberalo len posmrtným životom a hnalo ľudí,
aby pre zaistenie žitia podnikali i vojny v ďalekej Svätej zemi.
Germánske národy, ktoré sa skoro pripojili k reformácii zachytili sa na viere. Prízvukovali,
že človek je spravodlivý len z viery, bez skutkov zákona. Podľa toho zriadili svoj náboženský
život a dospeli na vysoký stupeň kresťanstva.
Tí, ktorí poznajú Slavianov, poznajú ich demokratické zmýšľanie, ich bratské cítenie,
tvrdia, že na poli kresťanstva by mali vystúpiť s láskou, o ktorej nám apoštol hovorí, že je
najvyššou hodnotou.

ÚDY TELA KRISTOVHO SME. KÁZEŇ I. NEDEĽA PO ZJAVENÍ. MODRA 1910
Všetci sú potrební. Práca všetkých je rovnako vážna! A predsa každý stav svoju prácu vyvyšuje. Roľníci hovoria: sme najvážnejšou oporou štátu a spoločnosti, bez nás by nemohla
existovať. Robotníci hovoria: my svojimi mozoľmi živými spoločnosť. Bez nás by ani
24 hodín nemohla existovať. Učení ľudia hovoria: my držíme spoločnosť v poriadku, bez
nás by sa všetko rozpadlo. Všade sa nachádzajú ľudia, ktorí si namýšľajú, že oni sú všetko
a bez nich by nemohlo nič existovať.
Podobné javy sú i v náboženskom živote. Mnohí hovoria: Ja som obrátený, ostatní chodia
v tmách, tí druhí sú zatrateniahodní hriešnici. Napokon aj učeníci sa hádali, kto bude prvý
v kráľovstve Božom.
Sme však údmi jedného tela. Práca každého je potrebná, a preto je každá práca aj rovnako
vážená. Len ak prijmeme túto zásadu, môže byť spoločnosť ozdravená. To je liek proti triednemu boju a triednej nenávisti.

ČO MÁ KRESŤAN O SVOJICH POVINNOSTIACH VEDIEŤ? II. NEDEĽA PO ZJAVENÍ.
MODRA 1918
K práci a nie k záhaľke si nás stvoril, ó Hospodine! A preto daj povinnosti naše vždy verne
konať, daj medzi ne i úprimnú bratskú lásku počítať, a keď nás nezdar stretne, nedaj nádej
stratiť. Amen
Našou životnou zásadou má byť, aby sme to, čo sme za svoje povinnosti prijali, konali
za všetkých okolností a aby sme považovali za veľkú chybu a veľký hriech, keď povinnosti
svoje zanedbávame a chceme sa im vyhnúť. Konanie naše nesmie byť len tak na oko. Nesmieme byť oráčmi, ktorí len za ten čas pustia pluh hlboko, kým je tam gazda. Nesmieme
byť furmanmi, ktorí ťažké bremeno nechajú v hore, veď kto by ho dvíhal, a hospodár to
nevidí. Nesmieme byť ševcami, ktorí robia tak, aby to vydržalo na jarmok a potom, nech sa
predá a nech sa stará ten, čo kúpil. Nesmieme byť farármi, ktorí sú nimi len na oko, ale
súkromne všetko iné, len nie farármi. Nesmieme byť úradníkmi, ktorí len pozerajú, aby
ručička hodín prišla na vymeranú hodinu, a o ostatné sa nestarajú. Lebo prácou len tak na
oko sa ľudia len dočasu dajú klamať. A ak aj človeka oklameme, Boh napokon všetko vidí.
Cena človeka spočíva v dobre konanej práci. Slúžka, ktoré verne koná to, čo má konať, je
cennejšia, ako pani, ktorá zanedbáva svoje práce a myslí na zábavu. Nádenník, ktorý svedomite pracuje, i keď ho nevidia, je viac, ako farár, ktorý koná svoje povinnosti len na oko.
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Sluha, ktorý drží v poriadku a čistote úradnú miestnosť, je viac ako ten pán, ktorý úrad riadi, a chodí do úradu len preto, aby čas zabil.

BOJ ZA PEVNÉ NÁBOŽENSKÉ PRESVEDČENIE. V. NEDEĽA PO ZJAVENÍ.
MODRA 1920
Koľkokrát si už ľudská spoločnosť namýšľala, že je s Bohom hotová. A vždy nanovo sa
vynorila otázka: A ak predsa len je? A vždy za obdobím, ktoré si myslelo, že je s Bohom
vysporiadané, nasledovala doba, ktorá radostne vyznávala: Hospodin je, Hospodin je Boh!
Za neverou renesancie nasledovala hlboká viera reformátorov. Za racionalistami prišli Kant,
Schleiermacher a Hugo. Za ateizmom Darwinových potomkov nasledovala živá viera Tolstého, náboženská filozofia Emmersona a Masaryka. S otázkami nebude ľudské pokolenie
nikdy hotové. To „prečo“ ostane vždy niečím, na čo si musí každý sám odpovedať. A neprestanú nikdy ani náboženské otázky.
Spoločenský názor, ktorý nevidí iného medzinárodného pomeru, ako pomer pána k otrokovi, nevidí inej medzinárodnej moci, ako bodáky a kanóny; niet iného zákona, ako zákon
prospechu svojho národa – ten nemôže mať pravého náboženského základu. Veď sme v tejto vojne mali príležitosť sa presvedčiť, že táto múdrosť kniežat sveta tohto z Hospodina
spravila národného bôžika, ktorý musí byť s nami a musí nám dopomôcť k víťazstvu. A ak
by to neurobil, budeme si hľadať iného Boha. Preto sa tratí náboženský základ pod nohami.

ZOCH BOL PRESVEDČENÝ, ŽE VOJNA NAROBILA V DUCHOVNEJ OBLASTI
NENAPRAVITEĽNÉ ŠKODY.
Len hmota je, len ona má cenu, len ona má vplyv na vývin ľudskej histórie a na vývin národov. Podľa tohto svetového názoru, pravda, nemôže mať Boh miesto vo všednom živote.
Viera v Boha je bláznovstvom, keď neposkytuje hmotné výhody. Podľa tohto svetového
názoru križiaci len preto išli do vojny, aby sa obohatili, a aj naši legionári bojovali len
z hmotných príčin. Človek sa až strasie, keď si domyslí, k akým dôsledkom vedie tento svetový názor. Niet hodnoty, len tej, ktorá sa dá oceniť peniazmi. Je len jeden zákon, a to zákon
sebectva.

DOBRE JE NÁM TU BYŤ. VI. NEDEĽA PO ZJAVENÍ. MODRA 1916
Uštvaná a ubolená duša hľadá odpočinku. Zlosťou tohto sveta stýraný človek by neraz na
kraj sveta utekal, aby nikoho nevidel, nič nepočul a aby zabudol na všetko, čo ho trápi.
Mojžiš, keď sa nemohol ďalej dívať na krivdy ľudu svojho v Egypte a keď brániac svojho
rodáka, zabil egyptského dozorcu, ušiel do samoty, stal sa pastierom. V tej samote ukázal sa
mu Boh v horiacom a predsa nezhorenom kre. A Mojžiš odišiel zo samoty posilnený a smelo sa postavil pred mocného faraóna.
Pre učeníkov bola vždy kameňom úrazu myšlienka, že by Ježiš Nazaretský, ktorého považovali za Mesiáša, mal trpieť a umrieť. Prišiel predsa preto na svet, aby bol Vykupiteľom národa
izraelského. Ale akože Ho má vykúpiť a spasiť keď zomrie, veď nemá žiadnej moci, aby sa
obránil pred zlosťou mocných tohto sveta. Ježiš toto dobre vedel a preto chcel aspoň niektorých utvrdiť vo viere, zobral Petra, Jakuba a Jána a vyšiel s nimi na vysokú horu. Na tej hore
zaskvela sa jeho tvár ako slnko a ukázal sa im Mojžiš a Eliáš, ktorí sa rozprávali s Ježišom.
My kresťania sme neraz v podobnom položení ako učeníci. Nerozumieme, prečo prichádza
utrpenie. Vidíme však, že krížu a utrpeniu sa nemôže vyhnúť nikto z nás. Obzvlášť v tento
ťažký vojnový čas. Sme zbití, naša viera v spravodlivosť je otrasená a kláti sa naša viera
v dobrotivosť a v lásku Hospodinovu. Nehanbi sa priznať k týmto chvíľam slabosti! Keď
prídu tieto chvíle slabosti a vo vojne veru často prichádzajú, utiahni sa so svojím Pánom
do samoty. Pros Pána úprimne, aby sa sklonil do tvojho srdca. Odrazu pocítiš, že tvár Pánova, ktorá sa zdala zatemnená ľudskou zlosťou, sa jagá a Pán ti dáva duševnej sily, aby sme
prenášali aj tie najťažšie kríže.
Na druhej strane aj keď Pán naučil učeníkov oceniť význam samoty, napokon im povedal:
Vstaňte a nebojte sa! To je vážnym napomenutím aj pre nás. Ani my nesmieme zostať
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v samote sami. Ňou posilnení máme ísť do zlostného sveta a hlásať; a nebojácne hlásať
zásady Kristove.

S BOHOM ZA KRÁĽOVSTVO BOŽIE. NEDEĽA SEPTUAGESIMA. MODRA 1917
Je potrebné pracovať. Na Božom požehnaní síce všetko záleží, ale bez práce, po ľudsky
povedané, určite nebudú žiadne koláče. Ak máš pocit, že tvoja práca neprinesie výsledky,
neboj sa! Ak ju konáš s Bohom, určite nie je zbytočná. To platí, aj keď rastie počet ľahostajných a upadá cirkev aj národ.

HLAD PO POČÚVANÍ HOSPODINOVÝCH SLOV. SEXAGESIMA. MODRA 1924
Drahý zbor! A zase na tomto mieste! Na mieste, ktoré značí vrchol nášho kňazského účinkovania. Veď niet pre nás vážnejšej a významnejšej práce, ako zvestovať ľudu slovo Božie
a donášať mu ľúbezné zvesti Kristovho evanjelia.

I NECH SME BLÁZNI, NECH NEROZUMNÍ, ALE S PÁNOM ZVÍŤAZÍME!
QUINQUAGESIMA. MODRA 1920
Je pravda, že duchovné prúdy u nášho malého, v svete zastrčeného národa, ako by sa o pár
desaťročí pozdejšie zjavovali.
Nemáme sa čo báť o našu vieru. Bol predpovedaný už neraz úpadok našej cirkvi, a ona žije
s Božou pomocou i napredovať bude. Rozlukou cirkvi od štátu chceli jej nepriatelia podkopať korene, a máme príklady, že táto rozluka cirkvi osoží.

POKUŠENIE I MY MÁME PREMÁHAŤ. I. NEDEĽA PÔSTNA. MODRA 1911
Diabol nám hovorí: Pozri, čo na teba čaká v službe Božej? Boj a borba. Musíš sa zrieknuť
tohto sveta, musíš do protivy postaviť sa s mnohými, musíš pre svoju spoločnosť a pre svoje
presvedčenie snáď i trpieť. Môže sa ti i to stať, ako mnohým, že sa ťa ľudia budú strániť.
Pokušiteľ doráža. Nikoho neušetri. Kristus však, ktorý sám trpel, je naším najlepším
pomocníkom. Nad pokušiteľom zvíťazil, a s ním i my zvíťazíme.

TY SI KRISTUS. II. NEDEĽA PÔSTNA. MODRA 1912
Najnovšie vravel jeden učenec, že Kristus bol človek nenormálny, po slovensky rečeno
blázon. Podobne iný učenec tvrdil, že Kristus je vybájená osoba, ktorý nežil a ktorý vyrástol
len v hlavách apoštolov. Toto je najhroznejšie trýznenie Pána. Odoberte človeku to, čomu sa
celým svojím oduševnením posvätil, odoberte vinohradníkovi vinohrady, hospodárovi role,
kňazovi kostol, učiteľovi školu, hudobníkovi jeho nástroj, a ďalej sa mu ani žiť nežiada. A to
platí aj o všetkých ľudských grémiách, ktoré chceli Kristovi odobrať, prečo prišiel na svet.
Nenachádzaš v kostole pokoj? To nič! Dôležité je, aby si v ňom našiel Krista.

KRISTUS UMREL ZA NÁS. III. NEDEĽA PÔSTNA. MODRA 1910
Pavel nie je proti hospodáreniu. Nie je proti sporeniu, nie je proti statočným úsporám pre
ťažšie dni. Veď takto sporiť, takto poistiť svoje živobytie je našou povinnosťou. No nesmieme sa nechať uniesť lakomosťou. Sú, ktorí myslia len na zhŕňanie majetku. Grunt ku gruntu, striebro k striebru, zlato k zlatu. Kto takto žije, ten nemá pochopenie pre vznešené ciele.
Pavel je proti márnym a nemravným rečiam, ale nechce od nás zasmušilosť, zrak len k zemi upretý. Nezakazuje úsmev, veď život kresťana sa práve radosťou a spokojnosťou má vyznamenávať.

NIE ZÁKON, ALE MILOSŤ. IV. NEDEĽA PÔSTNA. MODRA 1922
Sú i večité otázky, s ktorými sa pokolenie ľudské na novo a novo vždy zaoberá. Otázky,
o ktorých si človek neraz myslel, že sú už vyriešené, a oni sa predsa znovu vynoria. Platí to
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na poli mravnom aj na poli prírodných vied. Keď sme rástli, učenie o nedeliteľných prvkoch bolo nám predstavované ako skala, ktorou nikto nepohne. Dnes sa učí, že i prvky sú
ničím iným, ako spojením iných nepatrných čiastočiek hmoty. Tak je to i na poli náboženskom. Medzi najhlavnejšie otázky, ktoré sa neustále vynárajú, patrí otázka: Môžem byť spasený kvôli svojej dokonalosti, a je to výsledok Božej práce?
Mýli sa, kto si myslí, že táto otázka je už dnes vyriešená. Aj v evanjelickej cirkvi sa vždy
znova a znova zjavujú smery, ktoré aj keď nezavrhujú učenie o ospravedlnení skrze vieru,
v celom svojom živote sa tak zariaďujú, že môžeš na nich vidieť, že sú to ľudia, ktorí sa kochajú vo svojej samospravodlivosti a robia si posmech z učenia o dedičnom hriechu.
Zákony sú azda dobré a ideálne, ale ako sa uskutočňujú, ako ich občania plnia! Podporovať
invalidov, vojenské vdovy a siroty je iste dobrá vec, ale koľkí berú podporu, čo ju nepotrebujú, a tým ukracujú chudobných.

MYSEĽ NAŠA – AKO KRISTOVA. VI. NEDEĽA PÔSTNA. MODRA 1918
Dnešné kresťanstvo kuľhá na obe strany. Sme kresťanmi v chráme, ale nie sme kresťanmi
pri svojej práci, svojom obchode, svojej spoločnosti a svojej politike. Preto sa náš život zamotáva a preto nenachádzame východiska.
Ak prosíme Boha, nie sme pozbavení ľudskej dôstojnosti. Oj, zaslepený a vysokomyseľný
človek! Bojíš sa o svoju hodnosť a o svoju moc? Tá para, elektrina a čo ja viem, čo ti ešte
do hlavy udrelo, keďže ňou pravé divy tvoríš! Ale zabúdaš, že ku tej pare je potrebné uhlie,
ktoré iný nazhromaždil, kým ťa ešte na svete nebolo.

PÁN SA MODLIL – MODLIME SA AJ MY. KONFIRMÁCIA NA ZELENÝ ŠTVRTOK.
MODRA 1914
Rodičia, modlite sa za svoje dietky! Robte tak, ako to odporúčal chýrny Herman Franke.
Prišiel k nemu otec s chlapcom, aby ho prijal do svojho ústavu, bo že si s ním nevie rady.
Rozprával, že všetko možné vynaložil na dobrú výchovu dieťaťa, a chlapec je ešte vždy zlý.
Franke sa ho opýta: A vy ste sa modlievali za neho? Otec odpovie so zahanbením, že nie.
Na to Franke: Vidíte, to hlavne ste zanedbali, a ponosujete sa, že chlapec je zlý.

ŽIVOT V KRESŤANSTVE. I. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ. MODRA 1922
A nešľachetnosť? Protiva šľachetnosti! Len si zopakuj hymnu veľkého evanjelického kňaza
Kuzmányho: Sláva šľachetným, hymnu Kto za pravdu horí – a hneď sa presvedčíš, ako je málo
šľachetnosti vo svete, málo tých, ktorí bojujú za právo tých, ktorí ronia slzu nad krivdou biednych, ktorí by boli hotoví donášať za dobro iných každú obeť. A potom pochopíš, prečo volá
Pavel: vyčistite starý kvas a prízvukuje, aby sme hodovali v stanoch úprimnosti a pravdy.
Kliatbou dnešného kresťanstva je, že svätí podľa kalendára veľkonočné sviatky, slávnosti
nového života, ale v skutočnosti v ňom nového života niet. Je to svätenie len podľa formy,
pripomenutie si veľkej udalosti, ale nie svätenie života. Voláme Kristus, ale my nevstávame
zo svojich hriechov, prízvukujeme, že sa s týmto končí moc smrti a začína víťazstvo nového
života, ale toho nového života niet v nás.

VSTAL. I. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ. NEŠPOR. MODRA 1916
Kristovo zmŕtvychvstanie dokazuje, že každé súženie má koniec. Nemusí byť človek hádačom, keď vie našu otázku: Či vezme koniec i toto naše súženie. Či po tomto našom Veľkom
piatku bude nasledovať Veľká noc? Či nie je pravda to, na čo každý kresťan myslí, že dnešné
rozbúrenie národov značí koniec viery v Krista, že táto vojna by bola tým kameňom, ktorý
zavalili hrob Kristovej cirkvi, z ktorého hrobu už niet viac z mŕtvych vstania? Je pravda,
že je nemožné, aby sa uskutočnila všeobecná kresťanská láska, keď pod údermi meča, pušiek,
hrmením diel a hukotom lietadiel dokonala svoj život? A že na tieto otázky dnes ešte nemôžeme dostávať odpoveď činmi, že vojna, ako ťažký hrobový kameň leží na nás, na celom
kresťanstve. Kameň vojny leží na nás, ale kameň Kristov je odvalený, hrob Kristov otvorený.
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KRISTUS A ČLOVEČENSTVO. II. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ. MODRA 1918
Nie je pravda, že by nás príroda učila tomu, že sú všetci ľudia bratia. Príroda sa vzpiera proti
tomu, aby sme i čierneho negra, i žltého a škuľavého Japonca, i krivonosého Žida prijali
za svojho brata. Príroda nás delí, i nás tu v Európe, ktorí sme všetci kresťania, delí povahou,
zvykmi, obydlím. My sme vždy naklonení hovoriť o zvláštnom poslaní nášho národa, veď
Nemci i v tejto vojne neraz prízvukovali, že sú oni vyvoleným národom Božím a my všetci
ostatní sme len k tomu dobrí, aby sme moc a slávu tohto vyvoleného národa rozmnožovali.
Od prírody sa ľudia necítia byť bratmi, nie dietkami jedného Otca. Tomu nás len Kristus
učí, ktorí prišiel pre všetkých ľudí, ktorí nerobí rozdiel medzi Samaritánom a Židom. Povinnosťou nás kresťanov je túto prirodzenú príčinu odstraňovať, postarať sa o to, aby do každého kúta zeme bolo zanesené evanjelium, aby každý jazyk mohol ďakovať Bohu za dobrotu nám v Ježišovi Kristovi preukázanú.

PRVÁ NEDEĽA PO VEĽKEJ NOCI. MODRA 1917
Z detských časov sa pamätám na ohromný oheň, ktorý dostihol moju rodnú dedinu. Bolo
to v najväčších horúčostiach, vo veľkej suchote. Všetko práceschopné bolo v poli, v žatve,
doma ozaj len deti a nevládni starci. Oheň vypukol práve tam, kde boli slamou kryté domy
najhustejšie. Každý myslel, že niet záchrany, a celá dedina ľahne popolom. I chytili sa do
práce deti a pár žiakov, i tí skoro ešte deti. Ísť na veži zvoniť na poplach, vytiahnuť striekačku, prepustiť vodu z rybníka, veď potoka tam nebolo, ťahať striekačku za hodiny, to bola
práca detí, ktorou zachránili 9 čiastok dediny.
Boh neopúšťa, na to sú dôkazy z dejín izraelského národa, ale aj z dejín cirkvi. Keď za časov
Márie Terézie sa zdalo, že sa jezuitom podarí vyničiť našu cirkev, vtedy Boh vzbudil pápeža,
ktorý sa presvedčil o škodnosti jezuitského rádu, a preto ho zrušil. Boh vzbudil panovníka
Jozefa II., ktorého chceli jezuiti vychovať za prenasledovateľa evanjelikov, a on sa im stal
najväčším záchrancom.
Keď sa naša miestna cirkev nachádzala v takom žalostnom položení, že musela na zaplatenie svojich dlhov popredať všetky svoje pozemky, keď sa zdalo, že bude len hynúť, vtedy jej
Boh vzbudil zaujatých mužov, ktorí ju viedli tak, že si mohla nielen všetky svoje stavy do
poriadku doniesť, ale i pekné kapitáliky odložiť.
A kto by pochyboval o pravde prorockých slov: „Ustáva a umdlieva mládež a mládenci ťažko
klesajú, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina dostávajú novú silu.“ Veď ozaj naši mladí chlapi umdlievajú a klesajú na bojištiach, tí, ktorí mali byť živiteľmi ľudu, museli zložiť pluh
a kosu, nožnice a motyku a doma pracujú starci, ženy a deti a tri roky živia všetkých.
Tí, ktorí očakávajú na Hospodina nadobúdajú novej sily! Kto by si bol trúfal, že to bude
možné porobiť. A starci, ženy, deti dostali novú silu, a porobilo sa.
Oj, Boh sa stará o nás, Boh nás posilňuje. Prácu musíme konať my, ale On vyvodí chlieb
k posilneniu. On sa stará: Aj hľa! V minulú nedeľu som oznamoval, že sirotinec má už len
3000 kor. dlhu, a dnes môžem oznámiť, že už len 1000 kor.

DRUHÁ NEDEĽA PO VEĽKEJ NOCI. MODRA 1918
Keby neboli ľudia opustili Kristovu cestu, ako by bol možný ohromný húf väčších – menších
dráčov, húf tých, ktorí, keď iní za domovinu krvácajú a umierajú, tú domovinu klamú
a šudia? Keby ľudia neboli opustili Krista, akoby bolo možné, že chrámy prázdnejú a zábavné miestnosti sú preplnené, ako nikdy?

NEBOJ SA UTRPENIA. IV. NEDEĽA PO VEĽKEJ NOCI. MODRA 1920
Zjavujú sa proroci blahobytu, hojnosti, lekári všetkých nedostatkov a trápení, a utýraný ľud
ide za nimi. Hľadá sa človek, hľadá sa strana, ktorá by všetkému zlému odpomohla a ľud sa
hrnie za tými, o ktorých si myslí, že mu to donesú. A kde je kresťanstvo? Je zatisnuté v kúte
so svojou zvesťou: na svete budete mať súženie.

1

n

2015

7

KRESŤAN V SÚŽENÍ. V. NEDEĽA PO VEĽKEJ NOCI. MODRA 1914
Už po štvrtý rok! Takto vzdycháme od pár dni bez výnimky všetci. Už po štvrtý rok darmo
prosíme Otca nebeského, aby odvrátil od nás nebezpečenstvo mrazov, darmo prosíme, aby
zachránil pramene našej výživy neporušené a aby poprial dostatok toho, čo na každý deň
potrebujeme. Tri roky, pre väčšinu z nás to boli roky starostí, trápenia a aj teraz čiastočne
zmarené... A vravíš: Prečo nevypočul naše prosby? Prečo dal mráz, keď sme teplo prosili,
prečo odoberá v zárodkoch to, čo na každý deň potrebujeme a čoho sme nemali dostatku
už ani roky pominulé? Preto náb. duše, lebo nás nechce klamať a zvádzať, aby sme poznali
a presvedčili sa, že na svete budeme mať súženie. Keď strihám vinič a nedovolím mu toľko
niesť, koľko by chcel, keď hneď pod nožnicami plače, viem, že mu tým silu i život zachránim. Je to prirodzené, že Boh mierni naše žiadosti, že neplní všetko, čo chceme, že nás i kára
a tresce a nedbá vždy našej kvíľby, veď tunajším súžením nám zachráni život vo večnosti.
Ak nikdy, tak dnes podávam to, čo som v duši zažil, čo precítil. A ak niekedy, tak dnes som
chcel vštepiť svoje city do vás. City a myšlienky ustarostenej, no nie poranenej, ani nie skľúčenej duše.

JEŽIŠ – POVÝŠENÝ. VSTÚPENIE PÁNA. MODRA 1917.
V tom leží kliatba dnešného kresťanstva, že na stav slávy a moci Kristovej zabúda. Kresťanstvo síce prevláda medzi náboženstvami, ale aká je to vláda? Kresťanské národy, prvé medzi
národmi, ale to prvenstvo je označené strojovými puškami, kanónmi, granátmi a bombami.
Nepriatelia Kristovi i dnes pyšne dvíhajú hlavu, i dnes myslia, že úplne zvíťazili, veď ten
Kristus, ktorý svojou láskou nebol vstave zamedziť toto prelievanie krvi, musí byť úplne
porazený.
Ale pokiaľ kresťania na slávu a moc nemysleli, Pán žehnal ich práci. Oni neučení premohli
učenosť Grécka, oni slabí premohli moc Ríma. Dokázal túto svoju moc a toto svoje žehnanie i v živote cirkvi. Keď sa zdalo, že evanjelium bude na veky zatemnené, vtedy vyvolal svetlo reformácie.

ŽIVOT VEČNÝ. NEDEĽA PO VSTÚPENÍ. MODRA 1915
Od pokraja hrobu, od brán večnosti sa vraciam zase medzi vás. Po dlhej nemoci prvý raz
zaujímam toto miesto, miesto, ktoré človeku tak k srdcu prirástlo a ktoré pre nás značí prácu, ale aj nevysloviteľnú radosť a pôžitok. A iste sa nebudete diviť, keď pri tejto príležitosti
slovo viazne, hlas sa trasie a nebudete sa diviť, keď si duša predkladá otázku: Prečo sa tak
stalo? Prečo? Nuž preto, aby naše hlásanie nebolo len hlásanie slovom, ale aj životom, aby
sme svojím príkladom mohli dokázať, že teší a pozdvihuje človeka viera i v najťažších okolnostiach života, že pravdivé sú slová žalmistu: „Keby som kráčal hoci údolím tieňov smrti,
nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou, Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú...“ Večný život nie je pre kresťana hrozný, ale práve tým, čo s túžbou čaká. Smrť je síce bolestná, ale nie
beznádejná, veď značí začiatok lepšieho žitia... A práve ťažké dni, či už nedostatok, hlad,
nemoc, vojna nás v túžbe za životom večným utvrdzujú.

HOVORME ŽIVOTOM SVÄTODUŠNÚ KÁZEŇ. I. SLÁVNOSŤ SVÄTODUŠNÁ. MODRA
1925
Že dnešná spoločnosť potrebuje ducha pravdy, kto by to nevidel. Veď nepravdou sú pomery
tak rozvrátené, že dnes ľudia ani nikomu nechcú veriť. O zosnulej pani Masarykovej, manželke nášho drahého prezidenta, som čítal, že sa za každých okolností pridŕžala pravdy
a hovorila pravdu. Keď počas vojny jej muž opustil vlasť, aby v zahraničí pracoval na jej
oslobodení, ona bola stále pod policajným dozorom a ustavične volaná k výsluchu. Pri
výsluchu bola vždy hlavnou otázka, že čo vie o mužovi, kde je a čo robí? Aby ani v záujme
dobrej veci nemusela klamať a pokojným svedomím hovoriť pravdu, že nevie, nechcela
nikdy ničoho počuť od priateľov o svojom mužovi.
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NOVÝ VEK. I. SLÁVNOSŤ SVÄTODUŠNÁ. NEŠPOR. MODRA 1918
Zoslanie Ducha Svätého znamená začiatok nového veku. Znamená toľko, že Boh vyvolil
ľudí za svoje nástroje, aby jeho duchom vedení, viedli ľudí k Nemu. Duch Boží sa stal stálym
činiteľom v dejinách ľudského pokolenia, nie v dejinách tých, ktoré panovníci robili svojimi
vojnami, ale v dejinách celého človečenstva, počnúc od pastierov, rybárov a colníkov. A toto
je to, čo predtým nikdy nebolo. Dovtedy robili históriu veľkí panovníci: Alexander, Caesar,
Augustus, Xerxes, Ramses, a tu vstúpil Duch Svätý a obraz sveta začali premieňať rybári.
Dovtedy platili Roma locuta, Rím prehovoril, koniec diskusie. Od tých čias sa musel Rím
pokoriť pred tým, čo prišlo z Nazareta.
Veď aj my stojíme tiež na hranici medzi dvoma dobami, prežívame časy, keď sa starý svet
rúca a povstáva nový. Prežívame časy, ktoré sú práve následkom povstávania tohto nového
nesmierne bolestné a ťažké.

NAŠA VIERA JE PRAVÁ. I. NEDEĽA PO TROJICI. MODRA 1917
Časy sa menia, dnes sa nepovažuje za dobrý tón a považujú to za známku nevzdelanosti,
keď niekto začne rozprávať o viere. Viera je vraj súkromnou vecou každého, každý nech sa
svojho drží, ale prečo sa o tom hádať, prečo o tom hovoriť! Ba tí, ktorým je záležitosť viery
úplne ľahostajná, hovoria tak, akoby každá viera bola dobrá a dáko zvysoka a s pohŕdaním
pozerajú na nás farárov a na našu evanjelickú cirkev, ktorá si ide toho roku pripomenúť
400-ročnú pamiatku týchto bojov za vieru, bojov za pravdu Božiu. Načo zohrievať staré
veci? Načo spomínať to, čo priviedlo ľudí ku 30-ročnej vojne? Načo chcieť obnovovať náboženské boje, a načo začínať starú nôtu? Každý nech má svoje, a každá viera je rovnako dobrá. Samozrejme, Boh uchovaj v tejto vojne od náboženských bojov, ale nech nás Boh uchová
aj od ľahostajnosti. Lebo takto môže hovoriť len ten, kto nechápe význam a cenu viery, kto
nevie porozumieť, že viera nie je šatom, ktorý si človek oblečie a zase zoblečie. Nie, viera je
najvážnejšou čiastkou nášho života, od ktorej závisí naše časné aj večné blaho.
Vybral J. V.
ZOCH, Samuel: PÁN BLÍZKO. Zbierka nedeľných a sviatočných kázni a rečí.
Liptovský sv. Mikuláš: Nákladom kníhkupeckého
a vydavateľského účtovného spolku Tranoscius 1925, s. 340.
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NA D R A K VO U M I C H A L A
GÁFRIKA
Vážení pozostalí príbuzní, smútočné zhromaždenie, bratia a sestry v Kristovi!
Poklady minulých generácií, poklady biblickej
zvesti i literatúry vôbec, odhaľujú nepreberné
bohatstvá. Z nich máme čerpať základné – oddávna platné posolstvá, ale aj nové pokyny pre
našu vieru i život. Práve týmto úsilím naplnil
svoj činorodý život brat PhDr. Michal Gáfrik,
DrSc. – významný slovenský literárny historik,
textológ a publicista. Je symbolické, že on, ktorý patril k tým, čo pomáhali zachovať nášmu
národu pamäť, zomrel krátko pred 2. pôstnou
nedeľou zvanou Reminiscere – Rozpomeň sa
(Pamätaj). Pritom Dr. Gáfrik sa nevracal k minulému s nostalgiou, ale preto, že „nepamätanie sa“, zabúdanie na minulosť, máva vždy ďalekosiahle dôsledky. Dr. Gáfrik cituje výrok
Štefana Osuského (z r. 1935): „Nezabúdajme, že
národ, ktorý si nepamätá, nikdy štátotvorným národom nebude a je odsúdený slúžiť cudzím“!
Nepamätanie – nedbanie na minulosť bráni
napredovaniu. Keď sa vodič chce dostať do cieľa musí sa dívať na cestu pred sebou – zároveň
sa však aj pozerať do spätného zrkadla. Keby
hľadel iba do spätného zrkadla – uviazol pohľadom v tom, čo je za ním, jeho cesta by skončila haváriou. No ak by sa do spätného zrkadla
prestal pozerať, hrozí mu rovnaké nebezpečenstvo.
V úvode knihy V spätnom zrkadle Michal Gáfrik napísal: „Som presvedčený, že ohliadanie sa späť,
vedomie toho, čo nám predchádzalo a istým spôsobom
nás i formovalo, je nevyhnutnou podmienkou reálneho zorientovania sa i v zložitých bludiskách dneška a zajtrajška.“ Nepamätanie – neohliadanie sa
na to, čo je za nami, bráni napredovaniu.
Nepamätanie na minulosť ničí našu identitu. Kazašský spisovateľ Čingiz Ajtmatov rozpráva o hroznom zvyku svojich dávnych pred10
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kov. Porazených nepriateľov nezabíjali, ale vzali im pamäť. Títo úbožiaci – mankurtovia, stratili vedomie svojej osobnosti nepoznali nikoho
zo svojich niekdajších blízkych. Keď sa matke
jedného z mankurtov podarí dostať k synovi,
nepomôže ani jej úpenlivé volanie: „Spomeň si,
kto si!“ – Syn obratý o pamäť ju chladnokrvne
zavraždí.
Áno, stratiť pamäť pre základné, oddávna
platné posolstvá, osobitne pre Božie slovo, Božiu milosť, je tragédiou. Platí: Reminiscere
– Rozpomeň sa – Pamätaj!
Z Evanjelia podľa Matúša sme čítali Ježišove
slová: „Preto každý učiteľ, vyučený kráľovstvu nebeskému, je podobný hospodárovi, ktorý zo svojej komory vynáša nové i staré.“ Tieto Kristove slová sú
o učiteľoch vyučených kráľovstvu nebeskému,
k princípom ktorého patria zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom
(Micheáš 6, 8). Princípy uplatňované aj Dr. Gáfrikom. Ježiš rozlišoval medzi tými, ktorí boli vyučení kráľovstvu nebeskému a medzi falošnými
zákonníkmi, ktorí ľpejú na litere a uniká im posolstvo.
Michal Gáfrik dokázal priniesť posolstvo minulosti ako vzácny poklad súčasnej generácii
novým spôsobom. Vystihol to Kornel Földvári,
keď vyznal, že práve od Gáfrika sa naučil, že
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„literárna história nie je inventarizácia motýľov, ponapichovaných na špendlíky, ale zápolenie s živým
organizmom, ozajstné dobrodružstvo poznávania.“
Dodal: „Michal Gáfrik ako historik literatúry, hodný toho mena, vždy rozširoval priestor pre to, čo sa
prihovára tvorivému duchu, nie pre vypreparované
muzeálne exponáty.“
Aj ďalší (Ján Švantner) kvitujú Gáfrikovu
mravnú zaangažovanosť, nepodkupnosť, autentické
nadviazanie na životodarnú líniu vyznačenú menami velikánov dejín slovenskej literatúry ako Hurban,
Vajanský, Vlček, Škultéty, Krčméry a iní. Podčiarkujú, že slovenská literárna historiografia má v ňom
jeden z vrcholov.
Literárny kritik Alexander Matuška zdôraznil, že „kultúra sa robí aj charakterom“ a že musíme sa modliť, aby nám Boh „zoslal charaktery.“ Čo
sa Dr. Gáfrika týka, sme vďační, že Pán Boh
modlitbu o zoslanie charakterov vypočul.
Sotva to možno povedať jasnejšie, ako to napísal ten, kto poznal Gáfrika zblízka, jeho spolužiak Kornel Földvári: Hoci sa menili časy, charakter
Michala Gáfrika nie. K moci sa drali ľudia nie jeho
krvnej skupiny. Stál proti nim ako nepatetický Dávid
s kamienkom svojej pravdy v praku. Pravdu vždy kládol vyššie než existenciu. Až mu to nakoniec zrátali
a vyhnali ho z vedeckého výskumu. Prakticky zo života. No treba priznať, že jeho mocní nepriatelia i „priatelia“ si na to museli prizvať tanky piatich „spriatelených“ krajín... Okradli ho o dvadsať kľúčových rokov
vedeckého bádania, v ktorých mal syntetizovať výsledky dovtedajšej práce. Intenzívny znalec a milovník
poézie ocitol sa na neúrodnej kamenistej pôde štatistického úradu. No tvrdohlavý „sedliak“ sa po každodennom mocovaní so sizyfovským balvanom matematiky
večer čo večer tvrdošijne vracal na svoje políčko a obrábal ho všetkým navzdory. S vytrvalosťou a láskou – doslova v amatérskych podmienkach. Národná knižnica
mu dokonca odoprela možnosť nahliadnuť do rukopisov skúmaných autorov, ktoré jej kedysi osobne venoval.
Až sa derie na jazyk ono biblické (Príslovia 23,
23): Kúp si pravdu! Nepredaj múdrosť, poriadok
a rozumnosť! M. Gáfrik mal nechuť vnucovať sa,
upozorňovať na seba. Práve svojou nepodkupnosťou, maximálnym využívaním času i tvorivých síl však na seba upozorňuje. – Oslovujúco
hovorí – hoci telesne už nie je medzi nami – za1
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nechajúc nám mravný vzor hodný nasledovania.
Hovorí, nie ako falošný zákonník, ktorý ľpie
na litere, ale ako učiteľ, vyučený kráľovstvu nebeskému, ako dobrý hospodár, vynáša z pokladnice slovenskej literatúry nové i staré.
Ak sa básnik Willy Bunter pýta:
„Povedz mi, čo ťa nesie.
Rozprávaj mi o tom, čo ťa drží,
čo ti nedovolí zúfať.
Ukáž mi základ svojej dôvery,
prameň svojej sily.
Podaj mi správu o svojej ceste
do hlbín,
aby som mal odvahu ísť svojou cestou,
aby som našiel
dôvod a prameň
a dôveru čerpať od Toho,
ktorému dôveruješ ty“
– za Michala Gáfrika azda môžeme odpovedať
textom z Lutherovho Smerovníka kresťanskej cesty, ktorý si deň pred jeho smrťou so švagrom čítali a ktorý Dr. Gáfrika oslovil. Išlo o zamyslenie
na 27. február, na text z listu Rímskym 5, 1 („A tak
ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze
nášho Pána Ježiša Krista.“)
„Keď verím, že Kristus Pán prekonal moju biedu,
hriech, smrť a všetko zlo, nie je možné, aby som si zúfal a zmalomyseľnel, i keď by hriech a smrť priveľmi
doliehali. Lebo vždy je tu viera a hovorí: Doliehajú na
teba hriechy, desí ťa smrť, nuž upri zrak na Krista.
Ten kvôli tebe zomrel, vstal z mŕtvych a všetko nešťastie prekonal. Čo ti môže ešte uškodiť? Čoho sa desíš? Aj vtedy, keď ti iné nešťastie, ako je choroba alebo nedostatok, ťaží plecia, upri zrak nahor, umlč
rozum a spoľahni sa na Krista, a očakávaj na Neho,
to ťa posilní a poteší. Nijaké zlo, ak ťa stretne, nie je
také veľké, aby ťa premohlo, uškodilo ti, ako je silný
Kristus, v ktorého veríš a na ktorého hľadíš. Preto nie
je možné, aby tam, kde je viera, nebolo aj ovocie: Pokoj.“
Brat Dr. Gáfrik, ďakujeme!
Odpočívajte v pokoji. Amen.
M A R T I N Š E F R A N KO,
námestný farár v Cirkevnom zbore
Evanjelickej cirkvi a. v. Bratislava Legionárska
(Pozn. red.: o celoživotnom diele dr. Michala Gáfrika
sa môže čitateľ dozvedieť v jemu venovanom
slávnostnom čísle 2011/2.)
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Päť básní v próze

VÝKRIK, KRÁTKY POHĽAD na svoj zrkadlový obraz cez zaslzený zrak, dotyky
cudzieho tepla, pocit neuhasiteľného smädu... Náznak zablysnutia, chvíľka ticha,
po ňom monotónna melódia, akoby vychádzajúca z tvojej zahmlenej pamäti...
Svrbenie po celom tele, túžba po niečom nesmierne vzdialenom, po žiare večného ohňa, po súlade s okolitým svetom... predtucha zániku, ktorý bude azda aj znovuzrodením... Vidina nekonečnej chodby plnej šera: nehlučne po nej kráčaš a hľadáš dvere, na ktorých by bolo napísané tvoje meno... Všade však iba steny, dlhé,
hladké, sivé, azda nekonečné... Zisťuješ, že si nahý – je to tvoja vina? Alebo to tak
má byť?... Zdá sa ti, že si tu už kedysi bol, stretol si svoj tieň a splynul s ním tak,
ako teraz splývajú dve slzy na tvojom líci. A ešte dotyk tepla, akýchsi prstov, nikdy nie dosť jemných...Tvoj výkrik trvá, ešte jedno zablysnutie, po ňom rachot, ktorý ťa vyľaká na smrť. Ktosi ti chce pomôcť, utíšiť ťa, dosahuje však opak, úzkosť
v tebe iba vzrastá... Nie, tejto chodbe nikdy nebude konca, azda v tom je jej zmysel, čo by ti mohol dodať útechu, treba si na ňu len zvyknúť. Odrazu sa sám sebe
strácaš, necítiš si telo, všade len tma a pohyb čohosi nehmotného, tvojho vedomia, tvojej túžby po netúžení... Zaniká aj melódia, ostáva iba rytmus, ten istý neuchopiteľný, zato ti tak dôverne známy rytmus tvojho bytia... Kde je teraz tvoj
tieň? Zanikol alebo čaká na teba za neexistujúcim rohom?... Načo sú vlastne dobré takéto otázky? Dochádza ti dych, ostáva už len útecha myšlienkou na to, že si,
aj nie si, že všetko sa raz skončí, okrem nekonečnosti, že ty si svet a svet je v tebe,
aj mimo teba... cudzie teplo sa vzďaľuje, prsty neznámeho dobrodinca sa vzdávajú možnosti utešiť ťa... Tvoj výkrik sa končí, trval iba krátko, kratučko, vari ešte
kratšie ako inokedy... a ty splývaš s bleskom, žiariš nad pustatinou, meníš sa na
nové slnko, slnko s večnou, hmlistou pamäťou, so spomienkou na nekonečnosť
súmračnej chodby, na márne dotyky pokožky cudzej, navždy utajenej bytosti...

KAŽDÁ PRECHÁDZKA MESTOM VYVOLÁVA v tebe ten istý údiv, ba úžas. Kam
si sa to dostal? Je toto pravda? Je to skutočnosť? Si to ty? A je vôbec toto všetko
možné? Domy stoja strnulo a nepohnute, tvária sa, že tu budú večne. Na oblohe
chumáče bielych oblakov, z dubov v parku počuť zúfalé krákanie vrán, odkiaľsi
z diaľky nástojčivé trúbenie lode, pod nohami popráskaný asfalt, naokolo vrčanie
áut, takmer neznesiteľné bezvetrie. O nič z tohto si nikoho neprosil, padá ti to do
obrazu ako dar-nedar, vyostruje pozornosť zmyslov, no útočí na tvoju identitu,
vzďaľuje ťa od idey, v ktorej by si tak rád spočinul. A potom sú tu ľudia: tvoji bratia a sestry, večne sa ponáhľajúce uzlíky hormónov a vedomia, neprístupné tvojim
pohľadom aj otázkam. A ty len kráčaš a kráčaš, pomaly prekladáš nohami, kývaš
12
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rukami, rozopínaš si kabát, ohmatávaš si vrecká, či máš so sebou peniaze, kľúče
a iné zbytočnosti, chytíš si pravý ukazovák do ľavej ruky, aby si sa presvedčil, či si
to naozaj ty... Odpoveď ostáva visieť vo vzduchu, všetko okolo teba sa tvári, akoby to bolo samozrejmé a nevyhnutné, akoby iného sveta ani nemohlo byť. Dostaneš chuť zmeniť si meno, nasadiť si inú tvár, vžiť sa do iného vedomia, zabudnúť
na všetko, čo si dosiaľ prežil, obrátiť sa a ísť opačným smerom, zájsť do iného, pre
teba nepredstaviteľného sveta, kde by ti fungovali iné zmysly, kde by všetko bolo
opakom toho, čo sa ti tu vnucuje do pozornosti. A či je toto iba sen, ktorý je v inom
sne a ten zase v ďalšom...? Vchádzaš do známeho obchodného domu, nachádzaš
tu všetko také, ako vždy predtým, nekonečne veľa možností kúpiť si to, čo azda
vôbec nepotrebuješ... Predavačky sa na teba usmievajú, lebo vedia, a či aspoň predpokladajú, že im neublížiš, nenarušíš ich kruhy, automaticky im úsmev vrátiš,
jemne sa ukloníš jednej, čo si ťa azda pamätá, práve tá sa však od teba s kyslou tvárou odvráti. Stále si sa nerozhodol, či si niečo kúpiš, nikto ti to nepošepká, si odkázaný sám na seba. Zazdá sa ti, že všetko toto je iba fatamorgána, že tento obchodný dom je prízrak, ktorý sa objaví len keď doň vojdeš, ináč je to čierna diera,
pustý svet nikoho. Aj predavačky sú iba bábky, rozprávajúce figuríny s pohyblivými očnými viečkami. A ony to azda dobre vedia, sú kulisami kozmického divadla,
čo ťa nepretržite klame, iba pred tvojimi očami predstiera svoju existenciu. A azda
práve preto si nakoniec kupuješ drobnôstku, miniatúrny keramický džbánik
s umelou kvetinkou, aby si videl, či v tvojom príbytku prežije do nasledujúceho
dňa a potvrdí tak tvoju autenticitu... Potom ho azda raz niekomu daruješ, aby si
mal za čím žialiť.

TRI DNI A TRI NOCI HRDO visel cencúľ zo strechy sedliackeho domu kdesi
v údolí, okolo neho ticho a nehybnosť, cencúľ si ani nepomyslel, že by sa čokoľvek na svete mohlo zmeniť. Iba kedy-tedy sa akoby z diaľky ozval pokrik dvojnohých stvorení, kde-tu zaručala rohatá obluda, jemne zaševelilo opojenie všetkého
stvoreného. Ale bol tu aj znepokojujúci sen o zurčiacej vode, úzkosť z možnosti
nebytia, clivota osamelosti... Cencúľu sa zvyčajne rýchlo podarilo zahnať tieto strašidielka, ako si ich v duchu nazýval a znova sa naduť pýchou na svoju špicatú krásu, mrazivosť a schopnosť visieť dolu hlavou bez prívalu krvi do mysle. Až zrazu
mal zvláštny sen: Bol jedným zo šiestich šteniat, čo sa narodili matke sučke s mäkučkým kožúškom a teplým vlhkým jazykom, s bradavkami plnými sladkého
mliečka, s krátkymi, hlasnými vzdychmi, ktoré akoby tušili príchod čohosi strašného a neodvratného. A snívalo sa mu aj o ohnivej guli nad obzorom, čo roztápala
snehy a ľady, o pučiacich stromoch a rozkvitajúcich kvetinách, o všadeprítomnej
tráve, bzučiacom hmyze, množiacich sa hlodavcoch a všežravých dvojnožcoch, čo
si namýšľali, že sú pánmi tohto sveta a ničili všetko, čo im prišlo do cesty... A keď
sa cencúľ prebudil z nočnej mory, začul odkiaľsi jemný žblnkot vody, vnútorné
prúdenie všetkého existujúceho, a bolo to cítiť všade, akoby večnosť odrazu dostala hlas, a on mal pocit, že zurčal a žblnkotal aj on sám. Bolo to všetko silnejšie
ako jeho vôľa a zdalo sa mu, že z neho začína ubúdať, on však nechcel tomu veriť
a radšej zadriemal... A znova sa mu snívalo, že je šteňaťom, ktoré sa čoraz pevnejšie pritíska k bratom, sestrám, k bradavke s mliečkom, súčasne však cíti, že ho odzadu pevne chytá akási ruka, päť silných kostnatých prstov ho spolu s niekoľký1

n

2015

13

mi súrodencami vkladá do vreca a nesie ho kamsi do neznáma... A cencúľ sa prebudí spotený a slabý ako prútik, voda z neho tečie dole dvorom, jeho myseľ aj srdce
sa rozplývajú v nezadržateľnom prúde sĺz, stráca sa aj to, čo ešte donedávna volal
nádejou na večnosť, ostávajú už iba zvyšky spomienok na nočné mory, na úzkosť
zo zániku... A už len jedna jediná kvapka si pamätá čosi z prísľubov zimy, časy, keď
ešte bola substanciou pevnou a tvrdou ako oceľ, a teraz sa vlieva do neďalekej riečky, tohto banálneho symbolu plynutia času a večných premien bytia... A všetko
naokolo sa kvapke zdá cudzím a ľahostajným, koryto plynutia sa stáva čoraz
hlbším, širším a cynickejším, na dne bytia čupí nekonečný rad tupých skál, kde-tu po hladine pláva papek či zoschnutá nádej, prúd berie so sebou všetky sny
a túžby, radosti aj bolesti, a tu zrazu neznáma ruka hodí do vody vrece s piatimi
trasúcimi sa zvieratkami a kvapka v nich spoznáva psíčatá zo svojich snov. Vníma, ako sa ešte chvíľočku zúfalo usilujú vyslobodiť, ba prosia kvapku, aby im
pomohla von z vreca, že ony už potom vyplávajú. Kvapku však prúd unáša ďalej
a ešte ďalej a postupne sa rozplýva aj jej pamäť a schopnosť súcitu, a ešte si nakoniec stihne pomyslieť, že bolo to všetko pekné, kým to trvalo... Bolo to však aj skutočné?...

VO CHVÍĽACH, KEĎ SA PODVEČER svetlo mení na tmu, vychádzajú zo svojich
tajných skrýš, z nadskutočna, mĺkve, priesvitné postavy našich dvojníkov. Vstávajú z dávno zabudnutých hrobov, oddeľujú sa od kôr stromov, zo skalných stien
a vodných hladín, nečujne sa prechádzajú po mestách a dedinách, kradnú sa popri múroch, cez okná nazerajú do ľudských obydlí, akoby sa znova chceli zaradiť
medzi smrteľníkov, vedia však, že ich čas sa už dávno pominul, že dnes iné bytosti musia niesť kríž, ktorý oni kedysi zanechali pri prašných cestách. Sú to lúzri,
smoliari či nešťastníci, štvanci, duchovia ľudí, ku ktorým sa tento svet správal ako
ku škodnej zveri, hoci od neho nežiadali nič viac než kúsok ľudskej dôstojnosti.
Svojím vnútorným hmatom v nich spoznávaš colníkov, hriešnikov a prostitútky
z čias nášho Spasiteľa, žobrákov a bezdomovcov našich veľkomiest, dedinských
tulákov a pustovníkov, panicov a panny, čo nepoznali lásku tohto sveta, nanútenými pôrodmi uštvané matky, ale aj múdre osamelé ženy, čo vrchnosť vyhlásila za
bosorky, vyhnancov, zbojníkov, zúfalcov a utýrané deti, ktorých osud ostal úradnými historikmi navždy utajený. My však vieme o nich, máme ich zapísaných v neomylnej pamäti zdesenia, súcitu a revolty. Vieme, že toto sú plaché duše zaručene spasených ľudí, takých, čo vo svojom biologickom štádiu nezískali ani piaď
tohto sveta, zato si silou svojho utrpenia zachovali dušu, ideu svojej bytosti a svojho osudu. Navždy ostávajú žiť v medzisvete, v sebestačnom očarení večným bytím.
Nevedia o svojom spasení, no práve preto je ono pravé a autentické, zabudli už na
svoju pozemskú trýzeň, sú však svojím nezničiteľným magnetizmom stále priťahovaní k nám trpiacim, tápajúcim a pochybujúcim, a sotva počuteľným šepotom
nám núkajú služby strážnych duchov a učiteľov, varujú nás pred nástrahami priveľmi silného pripútania sa k tomuto svetu a pripomínajú nám, že všetci sme lúzri, stratenci a vydedenci a že naša jediná nádej spočíva v tom, že sa k tomu bez obáv
a bez márnomyseľnosti priznáme.
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OSLOBODIŤ SA OD DIKTÁTU užitočnosti. Byť neustále na ceste, nevieš, nechceš
vedieť kam, len ísť, hýbať sa, vyvíjať sa, zbavovať sa príťaží, čo na teba naložila príroda, rodina, spoločnosť, ideológia otrokárstva a kupčíctva. Ešte viac uvoľniť myseľ
aj svalstvo, zato nepoľavovať v pozornosti, bdieť nad sebou samým, nad svojím
okolím aj nad svetom. Ak treba, byť zdvorilý, komunikatívny, hoci aj kooperatívny, no nezaraďovať sa do šíkov vojakov a otrokov. Vedieť sa rozcítiť aj usmiať, vypočuť si zaujímavý, hoci aj nepravdivý príbeh. Ak ťa má kto počúvať, porozprávať
aj príbeh svoj, ak nie, porozprávať ho aspoň sebe, podumať o ňom, vylepšiť jeho
štýl aj rytmus a ísť len ďalej, ďalej, ďalej. Zahrať si partiu šachu či karát s tulákom,
kopnúť si párkrát do lopty, čo sa ti pripletie pod nohy, odtrhnúť si zopár černíc
z okolitých kríkov, pochutnať si na nich a dať z nich svojej milovanej, podeliť sa
o pôžitok s priateľmi aj nepriateľmi. Keď treba, s dobrým svedomím sa zvaliť do
machu a oddýchnuť si, pozdraviť líšku, čo práve beží okolo, posnívať si o lepšom
svete, zaspievať obľúbenú pieseň, vybaliť z batôžteka niekoľko spomienok, čo potvrdia tvoje ja aj tvoju spolupatričnosť s ľuďmi, so svetom, alebo azda svetmi... Tvoj
život je ako čaša priezračného vína, chutí, treba ho však piť, vstrebávať do seba
s mierou ako každú drogu, každú rozkoš. Preto si človekom, aby si rozoznal, kde
končí blahodarnosť opojenia a kde už začína kliatba pachtenia po niečom nedosiahnuteľnom, po zvieracej nevinnosti, či po pokušení nadčlovečenstva. Už aj kvapka vína na jazyku ťa jemne opája, tak ako prechádzka lesným chodníkom, plávanie v slanej, vlažnej vode, alebo ako Mallarmého verše, van Goghove farby či hlahol
Bachových variácií. A ty len ideš ďalej, chvíľu sám, chvíľu vo dvojici, potom zas
v skupinke, raz ako osamelý atóm padajúci vesmírom, inokedy ako súčasť bludného súhvezdia, ktoré sa takisto nepýta na dôvod svojho bytia, ani na cieľ svojej
cesty. Sme zbytoční práve tak, ako naše myšlienky a skutky a v tom je naša útecha,
naša sloboda, naša ľudskosť. A ešte kvapka vína pod vrbinou pri rieke, ešte jedno
ľahké objatie s milou, ešte jeden úsmev, zamyslenie, a znova si berieš batoh na
chrbát a ideš ďalej k neznámemu cieľu, cítiac ťažobu údov, ale aj ľahkosť mysle...
Vieš, že tento sen ti nikto nemôže vziať, že prežívať vlastný osud je tvojím najväčším privilégiom.
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T h o m a s Fe ve r e l M e r t o n

PRÍČINOU VOJEN
JE STRACH
„Svet je iba odrazom toho, čo je v ľudských dušiach“
„Úsilie o svätosť predpokladá ohľaduplnosť
a veľkodušnosť v obyčajnom živote.“
Thomas Feverel Merton (* 31. január 1915 Prades, Východné Pyreneje – † 10. december 1968 Bangkok, Thajsko), americký trapistický mních v kláštore Gethsemani,
kňaz, mystik, pedagóg, sociálny aktivista, spisovateľ a básnik, sa narodil presne pred 100 rokmi. Preslávil sa autobiografickou knihou Sedemstupňová hora (1948), po ktorej
napísal ešte množstvo ďalších kníh, najmä o kontemplácii
a modlitbe, množstvo básní, esejí, úvodníkov, recenzií, prednášok a zanechal po sebe aj obsiahlu korešpondenciu a denníkové texty a iné. Z pozície pacifistu sa venoval občianskym právam, sociálnej spravodlivosti a nastoľovaniu
pokoja, neraz kritizujúc súčasný svet a spoločenské štruktúry. Zaoberal sa aj témami ekumenizmu, angažoval sa
v dialógu medzi náboženstvami. V Čechách preložili a vydali z jeho kníh: Sedmistupňová hora, Jonášovo znamení,
Kontemplativní modlitba, Žádný člověk není ostrov, Rozjímaní v samotě, Duchovní vedení a rozjímání, Vody Siloe.
Thomas Merton vo svojich kontemplatívnych textoch
hľadá a oslovuje živého celistvého človeka, ktorý by sa mal
usilovať o ovládnutie pudov a spojenie rozumu so živou
vierou, spiritualitou v hlbšej múdrosti (Sofia); v jednom
duchu. Duchovný život bude potom podľa neho dokonale
vyvážený život, v ktorom telo so svojimi vášňami a inštinktmi, myseľ so svojou racionalizáciou a podriadením
sa princípu a duch so svojou pasívnou osvietenosťou Svetlom Lásky Boha tvoria úplného človeka, ktorý je v Bohu,
s Bohom, z Boha a pre Boha. Zjednoteného človeka, v ktorom je Boh všetko vo všetkom. Človeka, v ktorom Boh bez
prekážky koná svoju vôľu.
-SM-

Podstatou všetkých vojen je strach. Ani nie strach ľudí zo seba navzájom, skôr strach, ktorí ľudia pociťujú zo všetkého. Nielen preto, že nemajú voči sebe
navzájom dôveru, oni nedôverujú ani sami sebe. Ak
nemajú istotu, či sa niekto proti nim neobráti a nezabije ich, trpia ešte väčšou neistotou, či sa neobrátia proti sebe a nezabijú samých seba. Nie sú schopní ničomu dôverovať, lebo prestali veriť v Boha.
Nielen nenávisť voči iným je nebezpečná, ale hlavne nenávisť voči sebe, a to najmä tá nenávisť, ktorá
je príliš hlboko v nás a je prisilná, aby sme ju vedo16

me zvládli. Práve táto nenávisť spôsobuje, že svoje
vlastné zlo vidíme v ostatných, lebo ho nedokážeme
vidieť v sebe.
Keď vidíme zločin, pokúšame sa ho napraviť tým,
že zničíme človeka alebo ho aspoň odsunieme preč
z nášho dohľadu. Je ľahké stotožniť hriech s hriešnikom, keď ide o niekoho iného, a nie o naše vlastné
ja. Ak už ide o nás, je to presne naopak – vidíme svoj
hriech, ale len ťažko berieme zaň zodpovednosť.
S veľkými ťažkosťami stotožňujeme svoj hriech s našou vlastnou vôľou a zlom v nás. Máme skôr sklon
prirodzene hodnotiť svoj nemorálny čin ako neúmyselnú chybu, alebo ako čin zlého ducha, ktorý
akoby bol mimo nás. Zároveň si však plne uvedomujeme, že iní nás len tak ľahko neospravedlnia. Činy, ktoré sme urobili sú v ich očiach „naše“ činy a žiadajú od nás za ne plnú zodpovednosť. Ba čo viac,
máme podvedomý sklon uľaviť si ešte väčšmi a bremeno svojej viny zvaliť radšej na niekoho iného. Keď
som urobil zle a ospravedlnil toto zlo tak, že ho
označím za zlo „iného“, ktorý je z nevysvetliteľných
príčin „vo mne“, moje svedomie ešte aj tak nie je celkom spokojné. Ešte je toho veľa, čo treba vysvetliť,
lebo „ten iný vo mne“ je príliš blízko k môjmu ja.
A tak prichádza pokušenie, preniesť svoju chybu na
iného a v ňom vidieť rovnakú intenzitu zla. Takto
minimalizujem svoj vlastný hriech a kompenzujem
ho zveličovaním chýb iných.
A akoby toho ešte nebolo dosť, celú situáciu zhoršujeme oveľa viac, keď umelo zvyšujeme svoj zmysel
pre zlo. Pri tendencii pociťovať vinu aj za veci, ktoré
samy osebe nie sú zlé. Takto si vytvárame posadnutosť
zlom v sebe, aj v iných a spotrebúvame všetku duševnú energiu na to, že sa pokúšame preniesť zodpovednosť za zlo na iného, potrestať ho alebo sa ho zbaviť
akýmkoľvek spôsobom. Doháňame sa do šialenstva
prehnaným zaoberaním sa zlom a nakoniec už niet
iného východiska len násilie. Musíme niečo alebo niekoho zničiť. Už sme si vytvorili vhodného nepriateľa,
obetného baránka, do ktorého sme vložili všetko zlo
sveta. On je príčinou všetkého zla. On je podnecovateľ všetkých konfliktov. Ak by sme ho dokázali zničiť,
konflikt ustúpi, skoncujeme so zlom a už viac nebude vojen. Tento druh fiktívneho myslenia je zvlášť nebezpečný, keď má oporu v prepracovaných pseudovedeckých štruktúrach mýtov, ako napríklad v tom, čo
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marxisti prijali za svoju náhradu náboženstva. Určite
však nie je menej nebezpečný, keď funguje vo vágnom,
premenlivom, zmätenom a neprincipiálnom oportunizme, ktorý na západe preberá funkciu náboženstva,
filozofie a dokonca aj „zrelého“ myslenia.
Keď je celý svet v morálnom zmätku, keď už nikto
nevie, ako má myslieť a keď vlastne každý uniká pred
zodpovednosťou myslieť, keď človek spôsobuje, že
racionálne myšlienky o morálnych otázkach sa
stávajú absurdnými, lebo sa od reality utieka do oblasti fikcie a keď smeruje všetku svoju snahu na vytváranie ďalších fikcií, aby nemusel znášať zodpovednosť za morálne zlyhania, potom je jasné, že svet
nemožno uchrániť od globálnych vojen a globálnej
deštrukcie len samotným úsilím mierotvorcov. V skutočnosti si každý z nás čoraz viac uvedomuje zväčšujúcu sa priepasť medzi ich dobrými úmyslami
a zlými výsledkami, medzi úsilím vytvoriť mier a rastúcou pravdepodobnosťou vypuknutia vojen. Zdá
sa, že aj najstarostlivejšie prepracované mierové plány a všetky pokusy o medzinárodný dialóg končia
výsmešnými zlyhaniami. Už vlastne nikto neverí ani
tým, ktorí sa iba pokúšajú o dialóg. Naopak, vyjednávači s celou ich patetickou dobrou vôľou sa stávajú predmetom opovrhnutia a nenávisti. Nakoniec
to budú práve títo „ľudia dobrej vôle“ so svojím márnym úsilím urobiť niečo za záchranu mieru, ktorých
osočia, ponížia a zničia a ktorí sa stanú obeťami všeobecne existujúcej sebanenávisti človeka. Svojím zlyhaním túto sebanenávisť iba väčšmi roznietili.
Stále máme tendenciu spájať zlyhanie s nečestnosťou a vinu-zlyhanie hodnotiť ako trest. Ak aj
niekto má dobrý zámer, no zlyhá v jeho uskutočnení, domnievame sa, že si to „zavinil“ sám. Ak aj uznáme, že nie je vinný, prinajmenšom máme sklon si
myslieť, že to urobil zle. A niečo zle urobiť, je to, čo
sme sa ešte nenaučili prijať vyrovnane a s porozumením. Buď to zatracujeme a snažíme sa, aby naše
opovrhnutie naoko vyznelo dobre, alebo naoko
odpúšťame a snažíme sa zahladiť svoj pocit nadradenosti. Nedokážeme to prijať s ľudským súcitom
a v pravdivosti. Nikdy nevidíme jedinú pravdu, ktorá by umožnila vyriešiť všetky naše etické aj politické problémy, spočívajúce v tom, že my všetci sme na
vine, všetci sme obmedzení a brzdia nás naše protikladné motívy, náš sebaklam, nenásytnosť, sebaospravedlňovanie a sklon k agresivite a pokrytectvu.
Ak odmietame prijať čiastočne dobré zámery
iných a odmietame spolupracovať (samozrejme prezieravo a bez toho, aby sme trvali na dokonalom výsledku), podvedome pripúšťame svoje vlastné zlo,
svoju netolerantnosť, nedostatok realizmu a svoje
vlastné etické aj politické podvody.
Prvý realistický krok k mieru bude možno prijatie faktu, že naše politické ideály sú vo veľkej miere
ilúziou a fikciou, na ktorých lipneme na základe nedokonale úprimných motívov a že práve oni nám bránia vidieť akékoľvek dobro alebo praktickosť v politických ideáloch našich nepriateľov. A politické ideály
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našich nepriateľov môžu byť ešte väčšou ilúziou, a dokonca ešte neúprimnejšie ako naše. Nikdy sa nikam
nedostaneme, pokiaľ nedokážeme prijať fakt, že politika je nesmierna spleť dobrých a zlých motívov,
v ktorých možno prevažuje zlo, no človek musí aj
tak neustále tvrdohlavo dúfať v to málo dobra, ktoré sa ešte vždy dá nájsť. Niekto by namietal: „Ak raz
zbadáme, že sa všetci rovnako mýlime, všetky politické aktivity budú okamžite paralyzované. Konať
môžeme len vtedy, ak sme presvedčení, že konáme
správne.“ Ja však verím, že základom pre hodnotné
politické aktivity môže byť, ak uznáme, že riešením
našich problémov nie je jedna izolovaná strana alebo národ, ale vzájomná spolupráca nás všetkých.
Nechcem tým podnecovať vinou riadené myslenie, ktoré sa vyžíva, keď sa vo všetkom „mýli“. Aj toto je len vyhýbanie sa zodpovednosti, lebo každá forma prílišného zjednodušovania má tendenciu
znehodnocovať rozhodnutia. Musíme sa pokúsiť akceptovať sa, či už individuálne alebo kolektívne, nielen ako dokonale dobrí alebo dokonale zlí, ale vo svojej tajomnej spleti dobra a zla. Musíme sa uspokojiť
so štipkou dobra v nás bez toho, aby sme ho zveličovali. Musíme brániť svoje skutočné práva, lebo pokiaľ ich nebudeme rešpektovať, určite nebudeme rešpektovať ani práva iných. Súčasne si však musíme
uznať, že sme narušili cudzie práva vedome alebo
inak. Pripustiť si to nielen ako výsledok sebaskúmania, ale aj v situácii, keď na to niekto poukáže nečakane a možno aj nie najjemnejšie.
Tieto princípy, ktoré riadia osobné i morálne správanie a umožňujú harmóniu v malých sociálnych jednotkách, akou je rodina, platia aj v širšom meradle štátu, a v celom spoločenstve národov. V dnešnej situácii
je však úplne absurdné očakávať, že sa na základe morálnej výzvy budú tieto princípy všeobecne akceptovať. Je veľmi malá nádej, že sa nimi začne zrazu riadiť svet v dôsledku hypotetickej zmeny srdca politikov.
Je zbytočné, ba dokonca smiešne zakladať politické
myslenie na márnej nádeji o čisto náhodnom a subjektívnom morálnom osvietení sŕdc svetových lídrov.
No mimo politického myslenia a činnosti – v náboženskej sfére, je nielen dovolené dúfať v takúto mysterióznu premenu, ale je nevyhnutné sa za ňu aj modliť. Môžeme a musíme veriť ani nie tak v to, že tajomné
svetlo Boha dokáže „premeniť“ ľudí, ktorí sú najviac
zodpovední za svetový mier, ale prinajmenšom, že aj
napriek ich tvrdohlavosti a predsudkom ich Boh môže viesť, aby neurobili osudovú chybu.
Bolo by sentimentálne hlúpe očakávať, že si ľudia
budú navzájom dôverovať, keď to evidentne tak nie
je. Môžu sa však aspoň naučiť dôverovať Bohu. Môžu sa presvedčiť, že tajomná sila Božia dokáže úplne
nezávisle na ľudskej zlobe a chybách tajomne ochrániť ľudí samých pred sebou a že On vždy môže obrátiť zlo na dobro, aj keď nie vždy tak, aby to dokázali pochopiť optimistickí kazatelia o žiarivom svete
plnom ideálov. Ak dokážeme dôverovať a milovať
Boha, ktorý je nekonečne múdry a ktorý riadi naše
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životy, pričom nám umožňuje využívať slobodu až
takmer do bodu neuveriteľného zneužívania, dokážeme milovať aj zlých ľudí. Dokážeme sa naučiť ich
milovať aj v ich hriechu, lebo aj Boh ich tak miluje.
Ak dokážeme milovať ľudí, ktorým sa nedá dôverovať (bez toho, aby sme im hlúpo dôverovali) a ak dokážeme do určitej miery spoluniesť bremeno ich
hriechu tým, že sa v nich sami uvidíme, potom je tu
možno určitá nádej istého druhu mieru na zemi, ktorý nespočíva na „múdrosti“ a manipuláciách človeka, ale na tajomnom milosrdenstve Božom.
Lebo iba láska – teda pokora – dokáže odohnať
strach, ktorý je základom každej vojny.
Načo je dobré dávať na poštové známky nápisy
„modlite sa za mier“, keď potom utrácame miliardy
dolárov na atómové ponorky, termonukleárne zbrane a balistické rakety? To je celkom určite to, čo sa
v Novom Zákone pomenúva ako „zosmiešnenie Boha“. A toto zosmiešnenie je oveľa účinnejšie, než dokážu ateisti. Vrchol hororu je, že zbrane hromadíme
na svoju obranu proti ateistom, ktorí celkom úprimne neveria, že Boh existuje a sú presvedčení, že sa musia spoliehať na bomby a rakety, lebo nič iné im neposkytuje skutočnú bezpečnosť. Teda preto, že tak
veľmi dôverujeme moci Boha, chceme úplne zničiť
týchto ľudí, predtým než oni zničia nás? Dokonca
za cenu, že súčasne s nimi zničíme aj samých seba?
Nechcem tým povedať, že modlitba vylučuje súčasné využitie obyčajných ľudských prostriedkov na
získanie prirodzeného dobra a spravodlivého účelu.
Človek sa môže modliť za znovunadobudnutie svojho zdravia a súčasne užívať lieky, ktoré mu predpísal
lekár. V skutočnosti by veriaci človek mal robiť oboje. A mala by byť zjavná rozumná miera využitia oboch
týchto prostriedkov na získanie sledovaného cieľa.
Predstavte si neuveriteľné množstvo peňazí, plánov, energie, vypätia a starostí, vynaložených na výrobu zbraní, ktoré takmer okamžite zastarávajú
a musia sa zničiť. Porovnajte toto všetko s úbohým
malým gestom „modlite sa za mier“, ktoré sa zbožne snaží narúšať to na halierových známkach! Rozmýšľajte aj o nerovnováhe medzi našou zbožnosťou
a obrovským aktom vražednej deštrukcie, čo nečinne hľadí bez výčitiek svedomia a bez zahanbenia! Dokonca sa nezdá, že by sme sa v mysli zaoberali tým,
že by mala existovať nejaká ikonografia v modlitbe
k Bohu za mier. K tomu Bohu, ktorý nám odkázal,
aby sme sa navzájom milovali, ako On miloval nás.
K Bohu, ktorý nás varoval, že kto mečom bojuje, mečom zahynie. Nebráni nám to plánovať zničenie nie
tisícov, ale miliónov civilistov, vojakov, mužov, žien
a detí bez rozdielu, dokonca s neotrasiteľnou istotou privolávať také isté zničenie seba!
Možno má zmysel, ak sa chorý človek modlí za
svoje zdravie a potom si vezme liek, no nevidel by
som zmysel v tom, aby sa modlil za svoje zdravie
a následne požil jed.
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Keď sa modlím za mier, prosím Boha, aby zmieril
nielen Rusov a Číňanov, ale hlavne môj vlastný národ a mňa. Keď sa modlím za mier, modlím sa, aby
som bol ochránený nielen od Červených, ale takisto
aj od nerozumnosti a slepoty mojej vlastnej krajiny.
Keď sa modlím za mier, modlím sa nielen za to, aby
nepriatelia mojej krajiny prestali chcieť vojnu, ale predovšetkým, aby moja vlastná krajina prestala robiť
veci, ktoré spôsobia, že vojna bude nevyhnutná. Inými slovami, keď sa modlím za mier, nemodlím sa len
za to, aby sa Rusi vzdali bez boja a nechali nás ísť svojou vlastnou cestou, modlím sa za to, aby sme aj my,
aj Rusi, vedeli znova vytvoriť zdravé nazeranie a aby
sme sa spoločne naučili riešiť svoje problémy najlepšie ako vieme, namiesto toho, aby sme si pripravovali globálnu samovraždu. Plne si uvedomujem, že to
vyznieva sentimentálne, archaicky, a nie je to v súlade s vedeckým vekom, avšak uvedomujem si aj to, že
atómoví vedci sú často tí, ktorí sa najviac zaoberajú
etikou a odvážia sa aj vystúpiť a niečo o tom povedať.
No kto ich už len na zemi počúva?
Ak ľudia naozaj chcú mier, mali by oň úprimne
žiadať Boha a On im ho dá. Ale prečo by dával mier
svetu, keď ho svet nechce? Mier, ktorý svet predstiera, že ho potrebuje, nie je skutočný mier.
Mier pre niektorých znamená slobodu vykorisťovať iných ľudí bez strachu, že im to odplatia alebo sa
proti nim obrátia. Pre ďalších mier znamená neustále okrádať iných alebo využívať dobrá zeme bez toho, aby mysleli na tých, ktorí hladujú kvôli ich túžbam. A pre každého mier prakticky znamená, že
neexistuje žiadne fyzické násilie, ktoré by vrhalo tieň
na ich lenivé životy so zvieracími chúťkami po pohodlí a potešení.
Mnohí ľudia tohto zmýšľania žiadajú Boha o to,
čo sami volajú „mier“ a čudujú sa, prečo ich modlitby nie sú vypočuté. Nedokážu pochopiť, že ich modlitby boli vlastne vypočuté. Boh im dal, čo si želali,
lebo ich mier, bola len iná forma vojny. Studená vojna je jednoducho normálny dôsledok našej skorumpovanej predstavy o mieri, založenej na myšlienke „každý človek pre seba“ v etike, ekonomike
a v politickom živote. Je absurdné dúfať v pevný mier,
založený na fikcii a ilúziách!
Takže namiesto lásky k tomu, čo považujeme za
mier, milujme iných ľudí a milujme hlavne Boha a namiesto nenávisti voči ľuďom, o ktorých si myslíme,
že roznecujú vojny, nenáviďme svoje chúťky a zmätok v duši, čo spôsobuje vojnu. Ak milujeme mier, potom nenáviďme nespravodlivosť, tyraniu, nenásytnosť – no nenáviďme tieto veci v sebe, nie v iných.

MERTON, Thomas: Semená kontemplácie. (Seeds
of contemplation, 1949, v revízii New Seeds of Contemplation, 1961. Elektronicky voľne dostupný neznámy
preklad upravila Stanislava Matejovičová)
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Ján Beňo

Č L OV E K B A L L E K
ALEBO
P I S AT E Ľ O P I S Á ROV I
Spisovateľ, jeden z najvýznamnejších prozaikov svojej krajiny, ktorá prekročila hranicu druhého tisícročia, sa nazval pisárom vari aj preto, lebo ho čaká
povinnosť vytvárať dlhý zápis vyrastajúci z toho, čo
bude prinášať dlhý rad dní. Dôležitá funkcia mu nedovoľuje písať román ani novelu, aké mu vychádzali v rokoch 1967 až 1995, ani len eseje, ako tie, čo prišli k čitateľom v roku 1998, či o dva roky neskôr.
„Okrem úradných povinností,“ píše na začiatku knihy, ktorá bude mať skoro sedemsto stránok, podtitul Pisárov dlhý zápis 2000 – 2008 a názov Trojou
a vŕškom pamäti „takmer na nič nemá čas, v kratších prestávkach zvýši mu zavše chvíľa na fajku v prijímacích salónoch“ – sú to salóny veľvyslanectva jeho štátu v Prahe – či na prechádzku záhradou,
ulicou, ale napríklad do bazéna v suteréne vily, kde
bol aj správcov byt, ešte ani nevkročil.“
Je v službe. Dosiahne napokon dobré štvrťstoročie verejnej i štátnej služby, ktorú vykonáva od roku
1977 po redaktorskej práci v krajskom rozhlase a týždenníku a potom vo vydavateľstve v Bratislave. Pavol Jurkovič, literárny prototyp pisárovho otca, ktorého pisateľ spoznal v Južnej pošte z roku 1977,
v rozhovore s manželkou povie, že vychováva synov
„podľa návodu svojho otca, len sa vyhýbam istým
chybám.“ Vo svojom najrozsiahlejšom knižnom spise pisár v poslednom novembrovom dni roku 2001,
vo svojej pamäťovej Rezidencii / Troja 01, tak ich
označuje, oveľa redšie ako každodenné služobné
Denníky VV, v ten novembrový piatkový večer pocíti túžbu zaspomínať si na rodičov a na svoju výchovu. Bola hlavne otcovská: matkina sa držala predovšetkým domova, kým otcova „väčšmi osvety, stavu
spoločenstva, mesta, štátu.“ Financ a colník, ktorý
vraj bez kravaty, motýlika a klobúka na ulicu nevyšiel, svojim deťom neraz pripomínal, že sa „nebudú
živiť kosením lúk, oraním polí, pasením ovečiek, preto sa musia aj samy doučovať, čítaním predovšetkým
a pritom sa hlbšie nad sebou a okolitým svetom zamýšľať.“ Pisár citujúc zo svojej pamäti píše o ďalších
výchovných ponaučeniach otca. Veľkomyseľný človek je dobrý, aj po hlbších úvahách a zamýšľaní sa
nad sebou. Ale keď ho urazíme, keď zneužijeme jeho veľkorysosť, premyslene nám to zráta... Dobrého
človeka sa neodporúča uraziť. On nás načisto porazí „svojou hĺbavosťou, striedmosťou, zdržanlivosťou
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a veľkomyseľnosťou.“ Otcovi zvlášť záležalo na tom,
aby sa jeho deti „a najmä na verejnosti vyjadrovali
zdržanlivo a svoje emócie ovládali.“ Tie sa na dedine neskrývajú, jej svet by to pokladal za „ľudskú nepravosť, ale v meste a v spoločenských službách je to
už inak.“ Pisateľ prišiel na svet v malej dedine a môže porovnávať. Hej, väčšinou neskrývajú – zvady, hádky, krik, opitý spev, ale on sa vo svojej rodine stretával najmä s málovravnosťou. Občasným dlhším
rozprávaním boli domáce spomienky starého otca
z vojenčiny v Maďarsku a v Bosne. Z Ameriky, zo služby u majiteľa vígľašského zámku pána Kišša, o tom,
ako viezol ťažko chorého z ďalšej rodiny z Bratislavy taxíkom a ten mu po ceste zomrel...
Rozprávací talent s originálnymi obrazmi, výrazmi a prirovnaniami mala stará matka. Starého otca
prezývali podaktorí v dedine „starý dunčo“, vraj preto, že medzi ľuďmi nebol zhovorčivý. Ale on bol pisateľovi popri dobrej, ale nevýbojnej matke najlepším vychovávateľom. Od neho má vety: „Drž sa
svojho presvedčenia, vždy sa ho treba držať a tiež jeho výroky proti skrivodlivosti, ako nazýval nespravodlivosť, proti vyťahovaniu sa bohatších, proti darebnosti – lenivosti, proti pyšným pánom, čo nevedia
v riadnej robote krížom slamy preložiť i proti poľnohospodárskemu úradu, čo robí „prenasledáciu“
gazdov...
Pisárova služba spoločenstvu a štátu spájala ambíciu s otcovskou motiváciou. Hoci ten zomrel, keď
budúci pisár mal len šestnásť rokov, svoje deti videl
„pôsobiť v stredných spoločenských vrstvách, ktoré
sa bez dobrej povesti neuživia.“ V tomto duchu jeho
a súrodencov vychovával ich otec, zamestnanec dolnokubínskeho poštového úradu. „K najlepším mravom a noblesným spôsobom viedla ich aj matka,
hrdá nielen na svoj rod, ale aj na svojho manžela,
syna oravského šľachtica“... A najmladší brat pisárovho otca svojich predkov po meči najradšej videl
v rovnošatách kapitánov Oravského hradu a medzi
podžupanmi Oravskej stolice,“ napísal slovenský veľvyslanec v Prahe.
Po piatich rokoch vydavateľského redaktorovania,
s ktorými sa spája aj vydanie jeho osobne dôležitej
knihy Južná pošta (1974), nasledujú roky v službe.
Pre jeho písanie neboli dôležité z hľadiska využitia
skúsenosti. On svoju životnú už nosil v sebe, mal
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v sebe príbehy a poznanie, prispel k nim napokon aj
matkin a starorodičovský nemecký Spiš. Mal príbehy, mal z čoho písať. Jeho obsahová a kompozičná
literárna „anekdota“, ktorá sa stala východiskom Pomocníka, bola z Palánku, zo Šiah rovnako, ako neskoršie Agáty. V slovenskej literatúre je jedinečná
a závideniahodná. Funkcie a postavenia vznikli od
roku 1977 na ministerstve kultúry, v Slovenskom literárnom fonde, vo Zväze slovenských spisovateľov
a potom v deväťdesiatych rokoch okrem pedagogického pôsobenia dvakrát v NR SR.
Boli zo začiatku – aj štipľavé poznámky o sedení
„u nôh“, ako sa vyjadril spisovateľ nazývaný baťko.
Opakovalo sa to po ňom v Budmericiach a inde, keď
pisár s manželkou robil v kaštieli spoločnosť svojmu
šéfovi z ministerstva. Jeho slušnosť, schopnosť byť
nad vecami i nad rečami, zdržanlivosť a sebaovládanie ho chránili pred citovými vzplanutiami a nepremyslenými reakciami. Nesporný individualista ovládal otcovské ponaučenie, že „čo sa povie v spálni,
nemá vkročiť do kuchyne, to z domu na dvor a najmä nikdy nie z domu na ulicu.“
Pisár musel odísť roku 1972 z Banskej Bystrice do
Bratislavy rovnako, ako pisateľ týchto riadkov o ňom
v roku 1959. Rozdiel medzi nimi bol len v tom, že
prvý pôsobil či mohol pôsobiť v tomto aj „albánskou
Bystricou“ nazývanom krajskom meste šesť rokov,
kým druhý iba dva. Stretli sa potom vo vydavateľstve
Slovenský spisovateľ a divným riadením osudu bol
pisateľ necelé tri roky jeho „nadriadeným“. Keď sa
zblížili, pisár mu hovoril, že spočiatku si naňho ako
ináč uspôsobeného potreboval zvyknúť, ale teraz mu
celkom vyhovuje.
„Väčšinu svojich programov neurčoval si sám,“ napíše o sebe hneď v prvej Rezidencii na čele knihy. To
je pravda, ale keď sa mu „naskytol voľnejší víkendový deň, vybral sa na miesta, ktoré ho v Prahe zvlášť
oslovovali.“ Tak v nedeľu ráno z Troje na Petřín, začal pri soche M. R. Štefánika, odtiaľ k Lorete. Zašiel
k nej vždy, keď mu to v Prahe dovolil čas – výzvou
k tomu mu bola aj spomienka na otca, ktorý pri služobných pobytoch v Prahe, sprvu ako financ, neskôr
ako colník, návštevu Lorety nikdy nepremeškal. Keď
loretánske zvonky stíchli, nasledoval pamätník E.
Beneša, socha T. G. Masaryka na Hradčianskom námestí. Pri Masarykovej soche si spomenie, ako jeho
matka nazývala prezidenta tatíčkom a otec svojim
deťom častejšie pripomenul aj Masarykovo priznanie v Kyjeve, že „sa celý život cítil Slovákom.“
Pisateľ predáva, ako kúpil... Sebapomenovanie pisárom pôsobí, ako nie dosť dôstojné pri porovnaní
so skutočnosťou, s akou je tento slovenský veľvyslanec v Česku prijímaný a uznávaný – ako mimoriadna literárna a spoločenská osobnosť. Je synom svojho otca, ale naozaj nielen ním. Má v sebe viac Česka
ako on; prežil tam dva roky ako vojak a potom dôstojník pohraničnej stráže a už začiatkom septembra svojho prvého veľvyslaneckého roka sa vydal so
šoférom po svojich stopách spred tridsiatich šiestich
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rokov. Túžil vidieť Domažlice, Nýrsko (pred kostolom si tam spomenie na svojho prvoradého priateľa
R. Chmela, ktorý ležal po operácii srdca v pražskej
nemocnici – pred ôsmimi rokmi to sám zakúsil...).
Z Nýrska odchádzal za dažďa, vo Folmave postál
pred objektom bývalej pohraničnej roty, kde velil
prvej čate a odtiaľ už rovno do Chebu.
Pisár príbehov nevydrží a rozpovie dosť podrobne svoj dávny chebský, v ktorom on vystupuje ako
vojak – netanečník sledujúci zábavu v miestnej Kultúre. Príde za ním „jedna z krások miestnej továrne
Okula,“ vraj pôvodom Slovenka a predtým údajne
„šľapka“ pražských ulíc, spozná jej príbeh a div-divúci, pri návrate z hotela k veľvyslaneckému autu na
svojej ceste do minulosti hľadí na túto, ako na matku s dcérou tlačiacou detský kočík... Zapisovať si svoj
týždenný program veľvyslanca do denníka, a to najdôležitejšie zo zápisu posielať ako informáciu do
bratislavského ústredia, začal koncom augusta na
popud svojej sekretárky. Takto vznikala veľká väčšina skoro sedemstostránkového knižného textu.
Množstvo programov, stretnutí, akcií, rozhovorov,
povinností, ciest po Čechách zahŕňa tisíce a tisíce informačných jednotiek, veď pisárov pobyt v Prahe sa
napokon predĺžil na sedem a pol roka, dohromady
trval vyše 2 600 dní. So svojimi vlastnosťami mal neobyčajné predpoklady na službu štátu, na zastávanie vysokého úradu, na reprezentáciu a dosahovanie
nadštandardných a nevšedných výsledkov, ktoré s takým uspokojením kvituje najmä česká strana.
Opravdivý tvorca a nespokojnosť so stavom vecí
vo svete patria k sebe, i keď súlad medzi nimi nikdy
nenastane. Keď pisár na Štedrý deň roku 2003 spomína na domov pri Ipli, dom detstva s otcom, matkou, s bratom a so sestrou, vyvoláva vtedajší poriadok v usporiadanom svete domova a rodiny značný
nesúlad s tým, ako potom „vonkajší svet šiel zvláštnymi cestami..., večné zmeny akoby z provizória do
provizória a hodnoty, v ktoré vďaka rodičom veril,
slabli...“ A v tom súčasnom, dnešnom svete pribúdajú najmä rozdiely, uvažuje, a čoraz ťažšie sa dajú
zladiť. Vlastne už keď sa narodil, jeho stav chátral.
„Stredné stavy slabli, chudobneli, strácali na povesti, vplyve a pritom boli tie, ktoré žili a žiť museli
z dobrej povesti.“ Ten svet akoby už nebol jeho. Ale
jeho svet domova „uviazol v ňom hlboko, v jeho mene písal i tvoril príbehy... Na tento terajší príbeh ešte nemá. Veď on každý svoj príbeh písal aj štyri roky. Vo svojej terajšej situácii si ani nevie predstaviť,
aby sa tak dlho zaoberal jedným programom, úlohou, tu všetko tak starne a uniká. Môcť tak vkročiť
do Studienky, kde má chalupu, sadnúť si za stôl
a písať... Hlava a myseľ je otvorená, jeho kôň je osedlaný, on, pisár, kráča vedľa neho a nevie, kedy sa vyšvihne do sedla a poženie sa ďalej.“
Slúži v Prahe. S Bratislavou ho spájajú pravidelné
návštevy lekára, pisateľ roku 2001 vie o tom, že trvajú už viac rokov. Vždy to znamená vyšetrenia a výsledky vyšetrení, výber liekov, inokedy aj testy. Do1
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Ladislav Ballek. Foto Ľuboš
Pilc, Pravda

volenky, keď do toho nič nepríde, v Studienke, prípravy návštev českých oficiálnych osobností na Slovensku i účasť na nich. V Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela mu udelia čestnú vedeckú
hodnosť Doktor honoris causa, prednesie tam prednášku o mieste umenia, vedy a filozofie v súčasnom
svete, o súvislostiach kultúrnych, politických i postojoch generačných. Od viacerých rektorov univerzít v ČR dostal – ako píše v zápise za deviaty september 2002 – ponuku predniesť ju aj českým
vysokoškolákom. Na vysokej škole ekonomickej
v Prahe mal prednášku o zahraničnej politike SR,
česko-slovenskej vzájomnosti a pomeroch vo V štvorke. 23. októbra sa na banskobystrickej Univerzite
M. Bela zúčastnil prvého dňa na dvojdňovej literárno-vedeckej konferencii o svojom literárnom diele
– „referáty na uvedenú tému prednieslo 23 profesorov a literárnych vedcov zo SR a ČR“. Prvého novembra rozhovor s R. Chmelom, ministrom kultúry SR, o prednáškach, ktoré na jeho želanie pisár
prednesie študentom Filozofickej fakulty Karlovej
univerzity. A on je, prosím, veľvyslanec, diplomat...
Chce sa uštvať?
Jeho odborné a publicistické vystúpenia v ČR, besedy o jeho tvorbe, predvádzanie nového českého vydania Pomocníka, filmu, ktorý vznikol na základe
Južnej pošty či Pomocníka – dosť týchto i jeho prezentácií kníh českých autorov počas ďalších rokov
pôsobenia v Prahe robia zo spisovateľa, ktorý sa nazval pisárom, najuznávanejšiu osobnosť slovenskej
literatúry prvého desaťročia 21. storočia. Patrí s Jozefom Leikertom medzi najuctievanejších.
Kto pozná Ballekove knihy Letiace roky (1998)
a Zlatý stôl (2000), vie aj o publicistickej stránke jeho talentu. Rozhľadený a nekompromisný kriticky
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ref lektuje zakorenené i novovyrastené neduhy, chyby i spoločensko-politické nedostatky štátu, ktorý
reprezentuje. „Kúpiť si je možné všeličo, doviezť zo
sveta je možné čokoľvek, ale talent nie. A za cudzie
talenty nemáme navyše čím zaplatiť. Vskutku preto, že sme si pridlho nevážili a nestrážili ani naše
vlastné. A nevedno, či sme už zmúdreli... Ako sme
slúžili iným, slúžime svojím, ako nám vládli cudzí,
vládnu nám aj naši... Slovákmi sme svojou kultúrou,
nie ochotníckym politickým oduševnením, a naša
národná kultúra, hlbšia a staršia ako nacionalizmus,
už svojím duchom diletantská nie je... Zišla by sa
dnešná slovenská inteligencia v Trenčianskych Tepliciach na svoj kongres... Zakladáme si povesť, pre
ktorú najmä svet mešca od nás čoraz viac bočí... Slovensko stojí pred mravnou obrodou, duchovným priblížením sa k dnešku a zarábaním viac peňazí. To
musí podstúpiť.“ Lenže: „Na časoch a mravoch sa
nezmení nič bez kultúry... Kultúra je totiž hlavným
hovorcom spoločnosti... Kultúra ľudí spája, naša časná moc ju rozdeľuje.“
Pisárove záznamy v ref lexiách pokračujú: „... diplomat musí byť aspoň sčasti básnikom, nielen rečníkom... Pomery sa zhoršujú... akoby sme sa vracali
do dávnych čias ľudstva, keď pre človeka bolo najdôležitejšie prežiť, najesť sa, ukryť, ochrániť najbližších, rodinu, rod... Proti korupcii musíme už bojovať aj udavačstvom... Úžitok z udania bude mať
nakoniec len udavač... V takomto svete aj pisárske
diela strácajú na hodnote.“ A do toho otázky: Čo potom, v Bratislave, keď skončí na VV?... Bude písať?
A o čom? Dá sa do príbehu alebo spomínania? Nájde si ešte nejakú prácu? Vie bez nej žiť? Bude vedieť?“
Veľa zariaďuje, organizuje, viaceré české mestá poznajú slovenské podujatia, dni, stretnutia, po kto21

rých sa hovorí o nadštandardnom, nevšednom, prijatom s mimoriadnym ohlasom. Je tvrdohlavý a ambiciózny. S robotou nevie prestať a byť ľahostajný voči tomu, čo má rád. „Umelý život je jemu, pisárovi,
prívržencovi prirodzenosti, ten najcudzejší... A akoby si v ňom rozumel už s čoraz menším počtom ľudí... Osamieva.“
Nie je jednoduchá osobnosť. Tak, ako má z čoho
písať, tak aj o ňom by bolo podobne „z čoho“. Pisateľ si uvedomuje, že v našej domácej literatúre hodne chýbajú životopisné romány o literárnych osobnostiach. Ak berieme do úvahy druhú polovicu
minulého storočia, nezaslúžili by si dobré románové diela o sebe A. B., V. M., D. T.? Nemali by sa pomaly pustiť do práce aj autori, ktorí by vedeli zvládnuť L. B., J. V.?
13. mája 2005 a niečo z ďalších dvoch týždňov. Už
piata jar v Prahe. Prechádzka so svojou paňou, dlhšie
prechorenou. Piata jar – „a čo ďalej? Dokedy? A čo
potom? ... Veľa vidí, veľa počuje, zažíva.“ O týždeň
manželka odcestuje do Bratislavy. Veľmi ho mätú jej
choroby. Vystúpil s autorským čítaním svojich textov a s úvahou na tému Umelec a politika. S Čestmírom Císařom... Na 121. výročie narodenia E. Beneša ide položiť kvety na jeho hrob v Sezimovom
Ústí... Rozhovor so Slovákom z Hontu, ktorý tu žije 40 rokov a chová kone... Úspešný syn Rastislav režijne pripravuje Volákovej hru Tri sestry v Divadle
Rokoko... Je akýsi rozpoltený... „Tešil sa domov, netešil odísť z Prahy, tešil sa z pražských programov,
netešil z dôchodku po návrate do BA.“
„Okrem povinností sám nemá takmer na nič čas...
veľmi sa upriamil na svoju veľvyslaneckú robotu, žil
s ňou nepretržite..., denne akoby hral viac šachových
partií, v ktorých mu išlo najmä, a bez akéhokoľvek
predstierania, o rešpekt voči Slovákom a Čechom
a o tie ich najlepšie vzájomné vzťahy... Veľakrát pocítil radosť, zadosťučinenie, nezriedka však už aj svoje zdravotné limity... Na svet nikdy nehľadel stranícky, ale z pozície štátu, spoločnosti, spoločenstva, ku
ktorému patrí. Svet doma ho znepokojoval, s kýmkoľvek hovoril, každý bol s niečím hlboko rozladený.“
Zdravotné limity ... Čoraz väčšie problémy so zdravím. Koncom prvého roka veľvyslaneckého pôsobenia, 9. decembra večer, zamieril od televízora do pracovne – zrazu neznesiteľná bolesť v krku, do rána sa
stala ešte neznesiteľnejšou, druhý deň obstrek v nemocnici, troje liekov, ale bolesť v krku ustupovala
pomaly... Záznamy o lekárskych kontrolách, vyšetrovaniach a občasných zdravotných zlyhaniach
pisateľa neprekvapujú. Roku 1986 sa ich rodiny nasťahovali do novostavieb neďaleko seba. Obaja spisovateľskí kolegovia bývali neďaleko seba – pisár na
Bajzovej ulici číslo 6, pisateľ na takom istom na Líščích nivách. Pisateľ viackrát stretol pisára, poslanca
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Národnej rady SR i vysokoškolského učbára v Ružinovskej poliklinike. Viac razy boli spolu na pive – pisateľ zo svojich skúseností informoval pisára, raz
i kandidáta na prezidenta, ako neprimerane je podporovaná literatúra aj zásluhou politiky ministra
kultúry, ale ten problém nevedel dodnes nikto vyriešiť a literatúra zostáva ako bez macochy.
Kontrol najmä v domovskej Bratislave zaznamenal vo svojej rozsiahlej knihe dosť, neskôr pristúpili k nim aj kontroly v pražskej Vojenskej nemocnici.
Dohromady štyri lekárske kontroly, vyšetrenia, aj
v Ústave cudzokrajných chorôb absolvoval v Bratislave po mesiac trvajúcej chrípke, vysokých horúčkach a zápale priedušiek. V tom istom roku začiatkom augustovej dovolenky znovu zhoršený
zdravotný stav, potom dvojtýždňový pobyt v nemocnici, po ňom pravidelné kontroly, v októbri podrobnejšie lekárskej vyšetrenie, začiatkom novembra
zhoršenie zdravotného stavu z prechodenej chrípky, potom Vojenská nemocnica, lieky, vyšetrenia „od
hlavy po päty, injekcie, trikrát v týždni ďalšie vyšetrenia, aby sa mohol cítiť trochu lepšie...“ Onedlho
tam aj hematologické vyšetrenia, v Bratislave kardiologické, pomedzi ne pravidelné a týždňový pobyt v pražskej vojenskej, kde ním pretieklo 15 f liaš
infúzie a pisateľ čítajúci cez Vianoce 1913 Trojou
a vŕškom pamäti tŕpne...
Stretávali sa v posledných dvoch rokoch aj v autobuse do Prievozu, kde pisár chodil počas hospitalizovania svojej manželky, čo však nikdy nespomenul. Jeho sused a kolega nikdy od neho nepočul
jediné slovo o jej či o jeho zdravotnom stave. Veľmi
vychudnutý sa v poslednom čase radšej pýtal pisateľovej manželky na jeho zdravie... V januári, keď sa
v ich spoločnom spisovateľskom klube hovorilo
o pisárovej veľvyslaneckej knihe, nepovedal slovo o sebe a radšej chválil pisateľa za to, ako mu to stále dobre myslí.
Nepoznám človeka, hovorí jeho pisateľ, ktorý sa
vedel tak ovládať, odosobňovať, keď bolo treba, byť
taký ušľachtilý a noblesný. Chodil na schôdze spisovateľského klubu, počúval, čo sa hovorí, zriedka
sa ozval. Pisateľ ho vidí, ako vyjde z domu, potom
prejde krížom popred dom, v ktorom bol zastrelený
minister Ducký, do parku. Vidí ho tiež z okna či
z balkóna, ako ide na zastávku autobusu či električky, potom väčšinou na polikliniku. Videl ho tak ísť
pred sebou, ibaže z druhej strany cesty, deň bol bez
slnka, mal na sebe sivý, akoby kovový plášť – pisateľ
sa ponáhľal, chcel ho dohoniť, ale sa mu to nepodarilo... Ich stretnutie by bolo bývalo posledným... Taký človek... Taký autor, Bože môj... Taký vari nikdy
nemiznúci smútok.
Hľadieť na ulicu, cez okno, z balkóna a nikdy viac
ho nevidieť, nesedieť s ním, nerozprávať sa...
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Bum-bum, bum-bum…, údery boli pravidelné, neobyčajne pravidelné. Veľmi sa tešila na stretnutie s Oxym. Rozbehla sa cez predsienku napravo. Ani sa nenazdala už bola za komôrkou,
v tajnom tuneli, o ktorom vedela len ona. Nebolo pre ňu príjemné prechádzať tmavými úzkymi stenami, no vidina svetlého, voňavého priestoru ju napĺňala šťastím a odvahou. Vedela, že
tam na ňu čaká On. Stretne sa s ním tvárou v tvár. Budú spolu kráčať po svojej púti. Tešila sa
na neho a na jeho príbehy o istej dáme, ktorú bol kedysi spoznal.
„Vieš, veľmi sa na teba podobá svojou podstatou, ale ona je slobodnejšia, jej životná trasa je
oveľa väčšia a zaujímavejšia,“ rozprával jej potom, čo sa zvítali. „Aka je nežná, a preto ju majú
mnohí ľudia radi, no dokáže sa aj brániť i pokoriť, dokáže sa aj vypariť ako najväčší mág.“ Keď
jeho ústa vyslovovali slová, ktoré ona takmer hltala, zdalo sa jej všetko okolo (tak stereotypne
známe) omnoho cennejšie. Zrazu, akoby sa všetko zmenilo. Tmavé tunely, cez ktoré sa museli
preháňať, najprv namáhavo hore, potom cez dlhú ostrú zákrutu. „Pozor, drž sa ma, musíme
byť spolu!“ Naľakal sa Oxy, potom, čo sa Sanga v ostrej zákrute šmykla a akosi zabudla na nasledujúci zostupný úsek. Toto všetko sa jej zdalo náhle iné, nie nebezpečné, ale krásne. Veď ona
sa nešmykla, to len chcela ovoňať kvietok, ktorý tak prenikavo vytŕčal spomedzi ostatných
rastliniek. Chcela len nachvíľku zastať a vypočuť si spev vtáčika, či šum lístia, ktoré jej ševelilo
do uší: „Do toho!“ No nemohla, čaká ju cesta a ona musí ísť. Ešte, že ju Oxy zachytil, inak by
bola úplne sama.
Zrazu obaja tvoria len jedno telo, majú strach, pretože všetko okolo nich sa zmenšuje a náhle zväčšuje a zasa zmenšuje a oni majú pocit, že ich tie steny pohltia. Oveľa lepšie sa cítia v tuneloch, ktoré sa však postupne stále zužujú.
„Nemám strach, keď si tu so mnou,“ zašepká Sanga trasúcim sa hlasom priateľovi do ucha.
„Neboj sa ja ťa ochránim,“ povie priškrteným hlasom Oxy, ktorý cíti jej chvejúce sa telo. Tunel
sa stále zužuje a Oxy sa stráca. „Chcem spoznať Aku,“ zakričí Sanga, ale nie je si istá, či to Oxy
počuje.
Sanga sa ťažko prediera uličkami úzkych stien, ktoré sú pomaly užšie ako ona, no zvykla si
na to. Vedela, že o chvíľu bude úzkym tunelom koniec a ona sa opäť stretne s Oxym. Tak, už je
to lepšie, pomyslí si Sanga, teraz tu už môžem aj tancovať.
Konečne bola zasa v predsieni, ktorá viedla do jej dobre známej komôrky. Tú delil od jeho
komôrky len obyčajný hlúpy tunel. Už sa ho vôbec nebála, veď prešla aj horšími. Pri behu za
Oxym ju opäť sprevádzal dôverne známy rytmus – bum-bum, bum-bum…
„Počul som to,“ povedal a vôbec sa nezasmial. „Čo si počul?“ Spýtala sa prekvapene Sanga,
ktorá ostala v nemom úžase, vďaka prvému neradostnému privítaniu. „S Akou sa môžeš stretnúť iba vtedy, ak zmeníš spôsob života.“ Sanga mu vzápätí skočila do reči: „Rozlúčiť sa s bludným, začarovaným kruhom, to nie je problém.“ „A čo ja? Ja síce prichádzam odtiaľ, odkiaľ je aj
Aka, no vrátiť sa späť nemôžem.“ Povedal to dosť ostro, no v skutočnosti plakal. Ona si to nevšimla, pretože cez zaslzené oči nevidela ani na špičku nosa.
Potom už o tom nehovorili, vlastne nehovorili o ničom, mlčali. Stretli sa tak ešte veľakrát,
ale už nikdy neplakali, no ani sa nikdy nesmiali. Žili v absolútnej zhode, kdesi v neutru, tvorili takmer dokonalú rovnováhu.
„Prepáč, musím to urobiť.“ Odhodlala sa prehovoriť Sanga po 33 rokoch. „Viem, Aka ťa už
čaká.“ Odpovedal pokojným hlasom. Ani jeden z nich nebol prekvapený. „Zbohom!“
Bola sama v komôrke. Zrazu našla iný otvor, ako ten, čo vedie do známeho tunela. Tento
smeroval do úžasného priestoru, v ktorom žije aj Aka, ktorú túžila poznať celý život. Len, čo sa
s ňou zvítala, pocítila pod sebou niečo ostré, no nevšímala si to, pretože jej tvár zaliala slnečná
žiara, o ktorej doteraz nič nevedela.
Konečne sa dostala z osídiel stereotypného kolobehu a pocítila skutočný závan vetra.
„Kosť mu nebude zlomená.“ „ Uvidia, koho prebodli.“ To bolo posledné, čo v živote počula.
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Haiku

Rozprávka
p r e 21. s t o r o č i e
Snehulienkin sen

do hluku mesta
začal padať sneh. zima
predsa len bude

„Napísala som na motívy ľudových rozprávok,
očarená archetypmi a životom“

K

končiare veľhôr
v nápevoch vetra tušia
pieseň o jari

oceán neba
sleduje bez žmurknutia
oko vo vrchoch

v svätojánskej tme
sa blyštia zlaté oči
pradávnych šeliem

vytrvalý dážď
kropí les slabikami –
kruh sa uzavrel

na sklonku zimy
uzrieš návrat večnosti –
krídla v povetrí

pod kôrou cítiš
pulz a ston a vieš. treba
vyrobiť husle
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de bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi
dolinami, kde sa piesok lial a voda sypala, býval na zámku šťastný kráľ so šťastnou kráľovnou. Ľúbili sa tak veľmi a vznešene, že na znak svojej nekonečnej lásky si
v deň svojej svadby zasadili jabloň. Dlho predlho trvalo, kým sa im konečne narodila vytúžená krásna dcéra.
Mala snehovo bielu pleť, červené líčka a havranie vlasy,
presne ako si to priala jej matka. Nazvali ju Snehulienka. Lenže pôrod bol taký ťažký, že ho kráľovná neprežila. Kráľ smútil celé dni aj noci a chradol a chradol. Až
jedného dňa navštívila ho prekrásna kráľovná z iného
kráľovstva. Milými slovami a čarami presviedčala kráľa,
že nie je dobré, aby Snehulienka vyrastala bez matky.
Napokon sa kráľ poddal. Rozhodol sa oženiť po druhý
raz s kráľovnou, najkrajšou na svete.
Snehulienka rástla a rástla. Každý deň zalievala jabloň slzami, vyronenými za svojou mŕtvou matičkou. Až
raz, jedného dňa, jabloň spolu s dievčatkom snehobielej pleti rozkvitla do nevídanej krásy. Každý, kto uzrel
Snehulienku, či kameň, či rastlinka, či zviera, či človek,
rozžiaril sa nad toľkou nádherou. Bol len jeden tvor, ktorý nezniesol dívať sa pravde do očí. Kráľovná. Doteraz
to bola len ona, ktorá všetkých prevyšovala svojou krásou. Aspoň tak to tvrdilo kráľovnino čarovné zrkadlo.
No už aj ono zmenilo názor. Zrkadlu sa zapáčila iná tvár.
Snehulienkina.
Rozhnevala sa kráľovná na Snehulienku a začala jej
robiť naprotiveň. Nebolo Snehulienke pomoci, darmo
nariekala, darmo prosila, darmo činila macoche po vôli. Zlá kráľovná vyhnala mladú krásku z paláca. Ba čo
viac, zažiadala si od horára v lese jej smrť. Horár sa našťastie zľutoval nad nevinnou devou. Obetoval za ňu
srnku, ktorej srdce zaniesol kráľovnej.
Snehulienka blúdila lesom, húštinou, dúfajúc, že zanedbaná a celá od blata nebude už viac krásou vyčnievať. No nepomohlo Snehulienke, ani keď sa v službe
siedmim trpaslíkom zmenila na nepoznanie. Napriek
ťažkej práci naďalej bol Snehulienkin pôvab nadovšetky krásy. A tak sa kráľovná pokúsila nevlastnú dcéru
zniesť zo sveta inak. Vyslala za starou bylinkárkou čier1
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neho havrana, aby Snehulienke dopomohla na druhý breh. No starenka neuspela s otráveným hrebeňom
a ani s pritesnou šnurovačkou.
Zlá kráľovná sa ešte viac nahnevala. Nariadila starej bylinkárke, aby zaniesla Snehulienke do tretice nezrelé jablko z kráľovského stromu. Starenka šla a odťala jablko čarovnou striebornou dvojsekerkou, ktorú
nosila vo svojej čiernej zástere. I ponúkla plod Snehulienke. Keď tá uvidela krásu jabĺčka, neodolala a zahryzla doň. Netušila však, že ho zlá kráľovná otrávila. Zadul silný vietor a v kráľovskej záhrade predčasne
opadali všetky jabĺčka. Snehulienka vyronila slzu od bolesti a zaspala spánkom šípovej Ruženky. Nik ju nedokázal zobudiť. A tak Snehulienku umyli, obliekli do bielych šiat a pre jej nevídanú krásu uložili ju do priehľadnej truhly. Kráľ za svojou dcérou veľmi smútil. Ba celé kráľovstvo okolo rakvy nariekalo. Iba zlá kráľovná sa s havranom na pleci potajme vo svojej veži veľmi radovala.

K

eď tu zrazu, Snehulienka precitla hlboko v hustom lese. V podobnom, ako bol v jej svete, ale predsa rozdielnom. Ako tak blúdila cestou-necestou, zjavila sa jej stará bylinkárka so striebornou dvojsekerkou, ukrytou v bielej zástere. „Kam ma vedie to jablko, starenka?“ I zaviedlo ju za tou, čo zasiala jabloň. Keď uzrela Snehulienka svoju matičku, nemohla uveriť vlastným očiam. Ihneď pocítila, že je to tá jediná žena, ktorej vďačí
za život. Od samej radosti hodila sa matičke do náručia. Tak veľa jej musí toho povedať. Ako Snehulienke veľmi chýbala, ako sa poctivo starala o strom, a ako na zámku robila všetko, aby obmäkčila zlú Kráľovnú. Matička pozorne počúvala svoju milovanú dcérenku. Bozkávala ju pritom na červené líčka a snehobielu tváričku a hladila ju po krásnych havraních vlasoch. Tak veľmi ju mrzelo, že nestihla ukázať Snehulienke, čo je to
skutočná vznešená láska. A tak jej aspoň o tom, čo dáva krídla, všetko vyrozpráva. Teraz si už dcérka môže
pokojne odpočinúť a zabudnúť na všetky svoje starosti.
Snehulienka sa schúlila matke do náručia a nechala sa ňou nežne čičíkať. Matička jej prezradila, ako veľmi Snehulienkinho otca ľúbila a ako spolu zasadili strom na znak svojej nekonečnej lásky. Ako dlho nemohli
mať vytúžené dieťa a koľko len bolo radosti, keď zistili, že sa im predsa narodí vysnívané dievčatko. I zaplakala Snehulienka, že jej príchod na svet vzal matičke život. Ešte veľa preveľa si toho dcéra s matkou povedali.
Snehulienka však pocítila túžbu ísť ďalej. Aj ona sa chce naučiť skutočne ľúbiť. Sľúbila, že si bude matičku navždy v srdci uchovávať a nikdy nezabudne, že matička je prvou kráľovnou kráľovského otca. A tak
Snehulienka dostala od matky požehnanie, objatie a prisľúb, že ju bude na ceste sprevádzať motýľ. Kdesi na
svete opadaná jabloň zapustila hlbšie a hlbšie korene.
I vybrala sa Snehulienka na cestu za okrídlenou nežnou láskou. Dlho predlho hľadala špinavá, unavená
a hladná, no márne. Keď tak raz usedavo plakala a nariekala, zjavila sa jej znova starenka. „Jedla si jablko,
aj keď si vedela, že ešte nie je čas jeho zrelosti, si zvedavá, ale aj odvážna.“ Nasmerovala preto Snehulienku
za opojnou jablčnou vôňou, kde sa konečne naozaj nasýti.
Prišla ona k riečke, ktorá dookola chránila kráľovstvo jabloňového sadu. Jablká tam rástli veľmi-veľmi
vysoko. Mohli ich oberať iba víly. A hoci Snehulienka tušila, že jablká sú v sade dobre spočítané, zatúžila vyhladovaná zjesť aspoň jedno jediné. Lenže, ako sa dostane cez riečku a ako si odtrhne jabĺčko z jablone, keď
nemá krídla? Bezmocne padla na kolená úpenlivo prosiac o pomoc. Zrazu nádherný motýľ zamával pestrými
krídlami a odletel za vílami. I zašumelo lístie, zdvihol sa vietor a jabloň nahla svoje konáre cez riečku. Ruky
stromu stali sa Snehulienke mostíkom na jabloňový ostrov.
Privítali víly mladú dámu a pohostili ju plodmi svojho sadu. A hoci zmätený záhradník videl, že niekto
cudzí je z ich úrody, nedokázal pre div divúci zasiahnuť.
Na druhý deň mladý kráľovič zistil, že má jabĺčok menej. Kto to len zavítal do jeho kráľovstva? Spýtal sa
svojho záhradníka. Zrazu zazrel krásnu mladú devu so snehobielou pleťou, červenými lícami a havraními
vlasmi. Ihneď sa do nej zaľúbil.
„Kto si? Ako je možné, že nemáš krídla a aj tak ješ moje jablká?“ I spýtal sa jej kráľovič, či je duch či človek? Snehulienka riekla, že bola z iného sveta a aj tak nie je z tohto sveta. „Snehulienka je oboje, syn môj,“
odvetila mu starenka, kráľovná jabloňového sadu i podala mu striebornú sekerku. Kráľovičovi poskočilo
srdce a plačúc zvolal, že sa Snehulienky nikdy nevzdá. Bude ju chrániť a milovať. I vyrobil jej z dvojsečnej
sekery strieborné krídla. A v jabloňovom kráľovstve bola úžasná svadba. Starenka sa tešila, že syn má krásnu, milú a odvážnu ženu. A všetci boli veľmi šťastní.
Jedného dňa však mladý kráľ musel odísť do vojny. Požiadal starenku, aby sa dobre postarala o jeho milú a ihneď mu napísala, keď sa im narodí dieťa. A tak sa aj stalo. Snehulienke sa narodila nádherná vysnívaná dcéra.
Posol vysadol na koňa a cválal za kráľom s odkazom, že má čarovné dieťa, ktoré sa volá Radosť. No kdesi
pri rieke zaspal. Havran, čo celý čas striehol, kedy konečne príde jeho čas, nelenil a zamenil poslovi správu.
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Kráľ nešťastný čítal si list znova a znova. Nechcel uveriť, že sa Snehulienke narodil napol človek, napol
pes. Čo robiť? I spomenul si kráľ na svoj sľub lásky. Nie, neprestane Snehulienku ľúbiť a chrániť. Poslal späť
správu, nech sa starenka o nich dobre postará, kým sa vráti.
Posol na ceste domov opäť zaspal. I zamenil havran ešte nemilosrdnejšie odkaz. Požadoval v ňom v mene kráľa, aby dali mladú kráľovnú zabiť spolu s dieťaťom. Kráľova matka nedokázala uveriť listu. Čo sa to
len stalo s jej synom vo vojne? Zažiadala si preto potvrdenie kráľovej hroznej správy.
Havran však znova využil slabosť posla, ktorý nakoniec doručil najkrutejšiu zvesť. Kráľ požadoval vyrezať jazyk a oči ako dôkaz, že kráľovná a dieťa sú mŕtve.
Bystrá starenka, opásaná červenou zásterou, vytušila, že niečo nie je v poriadku. Snehulienka musí utiecť.
Zabila namiesto Snehulienky srnku a odložila pre syna jazyk i oči šľachetného zvieraťa. Mladú kráľovnú vypravila na cestu, dieťatko jej priviazala k prsiam i zahalila ju do závoja. Dlho by sa ešte Snehulienka so starenkou v slzách lúčila a objímala, keby sa nemusela tak veľmi ponáhľať.
Snehulienka sa znova vydala na cestu hlbokou horou až prišla do horského hostinca. V lese všetci veľmi
dobre vedia, čo sa deje v kráľovstve, a tak už Snehulienku čakala krásna žena s krídlami. Volala sa Tvorivosť.
V tom čase, keď Snehulienka našla lesný hostinec, vrátil sa kráľ z vojny domov. „Ako si mohol byť taký
krutý a žiadať smrť dvoch nevinných ľudí?“ Privítala skormútená starenka svojho syna. I odovzdala mu jazyk a oči. Kráľ horko zaplakal, keď zistil, že prišiel o ženu i dieťa. Plakal a nariekal celé dni a noci.
Starenka rozpoznala prácu havrana. Prezradila synovi, že jeho Snehulienka žije v lese, no život musela za
ňu srnka položiť. Tak putoval on hustým lesom bez vody a jedla, živený silou silnejšou, ako je on sám, sedem rokov.
Jednej mesačnej noci šla Snehulienka nabrať vodu do studne, aby mohla víle umyť nohy. Ako tak spúšťala vedro, pristál na studni havran. Snehulienka sa naľakala až sa jej dieťa zo šatky vyšmyklo a padalo dole do studne, hlbšie a hlbšie. I pýta sa jej krásna Tvorivosť, prečo svoju Radosť nezachráni? „Veď nemám krídla,“ ohradila sa preľaknutá Snehulienka. A z celej túžby načiahla sa za dieťaťom. Zrazu jej krídla narástli
a Snehulienka svoju Radosť zachránila. I trojnásobne sa s vďakou pri piecke zohrievali šťastné dieťa, šťastná matka i šťastná víla.
V ten istý čas začul v lese krik mladý kráľ. Bežal za zvukom, ktorý ho doviedol až k studenému jazierku.
No ako sa díval, tak sa díval, nevidel v ňom nič, len prekrásnu lunu. Krik však šiel z vody. „Hádam len nevolá o pomoc samotný mesiac?“ čudoval sa unavený kráľ. I pozrel sa lepšie, keď tu zrazu zazrel topiť sa v jazierku malého tvora. Havran zakrákal z neďalekého stromu: „Zima je vonku, zima, a ešte väčšia je vo vode.“
Veru, pravdu mal. Tvor ale úpenlivo volal ďalej o pomoc. Mladému kráľovi to srdce nedalo, až nakoniec skočil do chladného jazierka. Spoliehal sa na silu silnejšiu, ako je on sám, a vytiahol z vody topiaceho sa trpaslíka. I založil rýchlo na brehu oheň, aby sa trpaslík zohrial. A pozrel sa kráľ bližšie na vysmiateho tvora: „Si
ty ten, u koho slúžila moja Snehulienka?“ Trpaslík prikývol a ukázal mladému kráľovi na znak vďaky smer.
Jedného čerstvého predpoludnia šla Snehulienka spolu s dieťaťom natrhať bylinky na čaj. Nebolo ľahké
rozpoznať z toľkého množstva tie, ktoré si zažiadala priniesť víla. Celá pohrúžená do hľadania v zeleni, nevšimla si, že sa jej dieťa vytratilo z dohľadu. I pýta sa Tvorivosť Snehulienky, kde má svoju Radosť. No Snehulienka nevedela. „Ako ho teraz nájdem, veď nemám krídla?“ žalostila preľaknutá. A rozbehla sa túžobne
hľadať svoje dieťa. I narástli jej krídla a z výšky ľahko našla svoju Radosť. Trojnásobne s vďakou popíjali bylinkový odvar šťastné dieťa, šťastná matka i šťastná víla Tvorivosť.
V ten istý svieži čas putoval lesom hladný, smädný kráľ. Iba sila silnejšia, ako je on sám, mu dovoľovala
kráčať ďalej. Keď tu raz naľavo, raz napravo bežala popri ňom srnka. Vábila kráľa zísť z chodníka a uloviť si
ju, toľko dní už nejedol. No mladý kráľ sa nedal zlanáriť, nájde on radšej svoju milú. „Nedovolím, aby ďalšia srnka za nás život položila,“ pomyslel si. Nezradí sľub, ktorý sám sebe dal a pôjde on ďalej pekne po ceste. Lenže zrazu kráľ začul také bolestivé kvílenie, až mu nedalo nezastaviť. „Kde si, nech ti pomôžem!“ zvolal. Kvílenie pokračovalo a bolo ešte úpenlivejšie. A tak mladý kráľ zišiel z cesty hľadať toho, čo tak preveľmi
kvílil. I našiel on trpaslíka, ktorý sa lapil do pasce na srnky. Kráľ ihneď priskočil a vyslobodil malého uboleného tvora. Ošetril mu ranu vodou z prameňa, ktorý sa mu zjavil pred očami. I priložil na ranu liečivú bylinku. Trpaslík sa rýchlo uzdravil a usmial sa na mladého kráľa. „Si ty ten, u koho slúžila moja Snehulienka?“ Trpaslík prikývol a ukázal mladíkovi na znak vďaky smer.
Jedného dňa, za úsvitu zorničky, keď opojná vôňa kvetov šírila sa celým okolím, šla Snehulienka so svojím dieťaťom zistiť, čo hora víle odkazuje. Prišla na čistinku a začala počúvať. Zrazu orchester vtáčikov spustil nádherné árie. Lístie z hory zašumelo a potôčik pomedzi skaly zažblnkotal. I sadla si Snehulienka do tône stromov na mäkkú trávu, aby si vychutnala malebnú melódiu hory. Vetrík sa jej pohrával s krásnymi
čiernymi vlasmi a maľoval na jej bielej tvári ešte červenšie líčka. Až Snehulienka zavrela viečka. I prišla k nej
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víla Tvorivosť a pýta sa Snehulienky, prečo necháva svoju Radosť napospas vánku. Snehulienka zaplakala,
že sa nechala tou nádherou učičíkať. „Ako sa teraz vyrovnám vetru, veď nemám krídla?“ A z celej túžby narástli jej krídla a vzala si späť svoju Radosť. Poďakovala sa víle, že jej nedovolila nadlho sa zasnívať. I trojnásobne si s vďakou vyspevovali šťastné dieťa, šťastná matka i šťastná víla.
V ten istý čas, za rána, za rosy, začul mladý kráľ ďalšie volanie o pomoc. Obzrel sa on navôkol a nič nevidel iba obrovský nádherný ružový krík. Odkiaľ potom počuje ten nárek? Mladý kráľ poprosil, aby sa mu
znovu ohlásil ten, koho volanie pred chvíľkou vetrík dovial až k jeho ušiam. Ozval sa hlas ďalší raz. Akoby
to šlo z omamných ruží, čo obohnali skaliská. Lenže uzimený, hladný a smädný kráľ si nevedel dať rady
s kríkom, ktorý dokáže aj sto rokov trápiť spiace kráľovstvo. Ako s ním má naložiť on? Doráňal si ruky na
tŕní, ktoré stále len dorastalo a dorastalo. Už celé dni sa snaží predrať cez ruže. Keď tu zrazu uzrel, že z toľkej námahy kvapky potu začali do skaly škárku hĺbiť. A tak sa silou silnejšou, ako je on sám, namáhal a čakal, namáhal a čakal a namáhal a čakal. Až kým sa zo škárky stala škára a zo škáry škárisko. I zachránil on
ďalšieho trpaslíka. „Si ty ten, u koho slúžila moja Snehulienka?“ Spokojný trpaslík prikývol a ukázal mladému kráľovi smer na znak vďaky za jeho oslobodenie.
Jedného krásneho žiarivého dňa, keď slnko kraľovalo na oblohe, šla Snehulienka nazbierať drevo do hory. I smiala sa cestou spolu so svojím dieťaťom, šťastná a plná nehy. Obklopili ju tvory lesa: „Ako to, že si taká radostná, Snehulienka?“ „Učím sa u dobrej víly.“ Snehulienka zatúžila vyrozprávať im všetky svoje tajomstvá a divy, ktoré zažila. No zjavila sa pri nej krásna Tvorivosť a pýta sa, kde má svoju Radosť? „Čo teraz?“
zavzdychala Snehulienka, keď uzrela, že jej dieťa hrá sa na vrcholkoch stromov s neznámymi tvormi lesa.
„Vrátime ti tvoju Radosť, ak nám prezradíš, čo všetko si sa už naučila,“ volali. Lenže Snehulienka vedela, že
tajomstvá sa nedajú kúpiť a tobôž nie Radosť. I horko zaplakala, veď nemá krídla. A rozbehla sa k stromom
túžobne dočahujúc svoje dieťaťa. I narástli jej krídla a zniesla si Radosť z výšky na zem. Trojnásobne s vďakou niesli z hory drevo šťastné dieťa, šťastná matka i šťastná víla Tvorivosť.
V ten istý jasný čas putoval ďalej lesom mladý kráľ. Od tepla a únavy si už ani len telo necítil. No slnko
ho svojimi lúčmi hladilo a povzbudzovalo na ceste za jeho krásnou Snehulienkou. Ako tak šiel a šiel, stretol ďalšieho trpaslíka. Naťahoval sa s konármi jaseňa, väčšími, ako bol on sám. Navrhol mu mladý kráľ, že
mu pomôže. „Dobre,“ súhlasil trpaslík, „za to si môžeš u mňa zajesť, zapiť a vyspať sa doružova.“ Mladík sa
trpaslíkovi ospravedlnil. Nemôže prijať jeho pohostinnosť, pretože sa ponáhľa za svojou milou. No trpaslík namietal. Veď mladý kráľ prešiel už riadny kus cesty a ešte aj jemu pomohol poznášať konáre na zimu,
mal by si oddýchnuť. „Nie, dobrý trpaslík, nehnevaj sa, musím ja ďalej ísť,“ nedal sa mladý kráľ. Silou
silnejšou, ako je on sám, spravil múdro z konárov pevnú kopu a dal sa do lúčenia s vysmiatym trpaslíkom.
„Si ty ten, u koho slúžila moja Snehulienka?“ Trpaslík prikývol a ukázal mladému kráľovi na znak vďaky
smer.
Jedného uplakaného popoludnia šla Snehulienka so svojím dieťaťom nazbierať pre vílu kvapky dažďa.
No zostala jej zrazu taká zima, že sa nevedela priam od zeme odlepiť. Stála tam ona ako soľný stĺp, hoci jej
z krčahu dážď dávno pretekal. Obloha sa náhle hrozivo zatiahla a akoby ohňom zahorela. No Snehulienka
tam len stála a stála. Prišla k nej víla Tvorivosť a pýta sa jej, prečo nechráni svoju Radosť, ktorá sa prchkým
tancom stále viac vzďaľovala. Zaplakala zmeravená Snehulienka, že sa jej už nepodarí dohoniť svoje dieťa.
„Veď nemám krídla,“ zvolala od túžby. I narástli jej krídla a našla svoju Radosť. Trojnásobne s vďakou preleteli s plným džbánom do hostinca, šťastné dieťa, šťastná matka i šťastná víla Tvorivosť.
V ten istý čas, s dažďom bojoval mladý kráľ. Premočený, hladný, smädný, spoliehal sa len na silu silnejšiu, ako je on sám. Keď tu zrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, stál pred ním ďalší trpaslík. „Čo tu robíš, veď ani
psa nehodno vyhnať von,“ spýtal sa trpaslíka mladík. „Hľadám lúč slnka,“ odvetil trpaslík. Mladý kráľ sa
začudoval. Bdie či spí, keď sa trpaslík nazdáva, že vyjde slnko na rozhnevanom nebi? I hútal mladý kráľ, hútal, čo povedať. Nevedel, ako môže poslúžiť. „Prosím, prebojuj sa cez rozohnené oblaky a vypýtaj mi od slnka
jeden jemný lúč,“ riekol trpaslík. I veľmi silno prosil mladý kráľ o lúč pre trpaslíka a slnko vyšlo mu v ústrety. Zaradoval sa lúču trpaslík a usmial sa na kráľa. „Si ty ten, u koho slúžila moja Snehulienka?“ Trpaslík
prikývol a ukázal mladíkovi na znak vďaky smer.
Jedného zasneženého večera, šla Snehulienka so svojím dieťaťom pripraviť nápoj lásky. I dala doň vody
zo studne, voňavé bylinky z lesa, zvuky hory, lesné drevo i dažďové kvapky. Snehulienka sa veľmi usilovala,
aby všetkého nebolo veľa, ani málo. Presne tak, ako jej to kázala víla Tvorivosť. No kam sa zas vytratila Snehulienkina Radosť? Snehulienka sa veľmi naľakala. Hľadala Radosť po celom dome, no nebolo jej. „Ako ju
teraz nájdem v zime a za súmraku, veď nemám krídla?“ žalostila. A túžobne sa rozbehla hľadať svoje dieťa
široko ďaleko. I narástli jej krídla a sama sa priam bleskom stala. Posvietila si na cestu a rýchlo našla svoju
Radosť. Trojnásobne s vďakou popíjali nápoj lásky šťastné dieťa, šťastná matka i šťastná víla Tvorivosť.
I zatúžila Snehulienka dať z nápoja lásky aj svojmu mužovi, kráľovi jabloňového sadu.
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V ten istý čas, v zime, v snehu predieral sa horou mladý kráľ. Zmenil sa on na nepoznanie po toľkých útrapách. Keď tu znova začul ďalšie volanie o pomoc. A akoby tých hlasov bolo viac. Rozbehol sa on teda z posledných síl za hlasmi, až prišiel k obrovskej priepasti. I našiel pred ňou trpaslíka, ktorý veľmi žialil za trpaslíkom, volajúcim na druhej strane rokliny. „Čo robiť?“ pomyslel si rozvážny mladý kráľ. Zrazu si všimol
uzučkú lávku, čo viedla cez nebezpečnú priepasť. I padol on na kolená, prosiac silu, čo je silnejšia, ako on
sám, aby mu pomohla prekonať ozrutnú jamu s trpaslíkom na chrbte. A vykročil on smelo na šmykľavú lávku, mysliac pritom na svoju Snehulienku a na všetko, čo na ceste zažil. Na mesiac, čo odrážal sa vo vode
a silu ohňa vyzdvihol. Na liečivú silu prameňa a bylín. Na vietor, čo ho k tŕniu ruží priviedol, na ťažké drevo lesa i na lúč slnka, ktorý aj v nečase zasvietil. A sám akoby sa bleskom stal, ocitol sa zrazu na druhej strane priepasti, kde ho čakal posledný usmiaty trpaslík. „Vy ste tí, u ktorých slúžila moja Snehulienka?“ Trpaslíci prikývli. Zrazu zjavili sa mu všetci siedmi. „Si na dobrej ceste,“ a ukázali mladíkovi smer. A poďakoval
sa siedmim trpaslíkom mladý kráľ.
Jednej hlbokej noci, plnej hviezd, rozpomenula sa Snehulienka, že už sedemkrát zakvitli jablone, priniesli
plody, lístie opadalo a prikryl ich sneh. Veru, už sedmoro krásnych rokov žila Snehulienka s vílou, čoraz
šťastnejšia so svojím dieťaťom, čoraz šťastnejšia so svojím životom. Zamilovala si horu, prameň, skalu, kvety, hviezdy, slnko i mesiac, zamilovala si všetky tvory. Hora, prameň, skala, kvety, hviezdy, slnko, mesiac
i všetky tvory zamilovali si Snehulienku. A Snehulienka sťa Popoluška naďalej neúnavne triedila šošovicu
od popola, posmelená všetko navôkol viac a viac obdivovať i ľúbiť. I zjavila sa pri nej víla Tvorivosť a pochválila Snehulienku, že pri práci nezabudla dbať na svoju Radosť. A Snehulienke, plnej lásky, narástli krídla. Viac už nezmizli.
Veru, sedemkrát sa vystriedali štyri ročné obdobia, no kráľ stále nenašiel svoju milovanú Snehulienku.
Spriatelil sa s ohňom, vodou, vetrom, zemou, mesiacom i slnkom. Čo má ešte vykonať, aby konečne mohli
spolu šťastne žiť? Trpko on zaplakal pod hviezdami. Tak veľmi sa mu cnelo. No neprestával veriť. I zjavila
sa mu víla Tvorivosť, čo potajme šepkala mu v lese, ako sa má zachovať, aby ho trpaslíci doviedli až k nej.
Lenže sedem rokov je pridlho, aby ku zmene nedošlo. Navrhla mu teda, že sa stane jeho ženou.
Kráľ bol očarený krásou a dobrotou víly, no miloval nadovšetko svoju Snehulienku z mäsa a kostí. Veril
a dúfal, že ho stále kdesi s ich dieťaťom čaká.
Tvorivosť pochválila kráľa za všetku preukázanú múdrosť, spravodlivosť, obratnosť i odvahu. A zaviedla
ho do svojho horského hostinca. Konečne sa mohol najesť, napiť a načerpať vlastných síl. Zaspal tam vďačný kráľ, prikrytý závojom a opojený nápojom lásky.
V hlbokom spánku však rúško odfúkol a ráno pred sebou uzrel vysmiate tváre. Stáli nad ním Snehulienka
so striebornými krídlami, Tvorivosť so zlatými krídlami a Radosť s diamantovými krídlami. Usmial sa mladý kráľ, lebo v srdci pocítil, že vidí svoju milú. „Ako je možné, že máš skutočné krídla, Snehulienka?“ Čudoval sa. Tak zašla víla po strieborné krídla, vyrobené z dvojsečnej sekery, ktoré si Snehulienka nechala na
pamiatku ako dar od svojho muža. Už ich viac nepotrebovala nosiť.
A spoznal kráľ svoju premenenú milovanú i spoznala ona svojho premeneného milovaného. I pobozkali sa vášnivým nežným bozkom a v hostinci zavládla obrovská radosť. Zaplesal mesiac i zaplesalo slnko. Kráľovská jabloň na svete opäť zakvitla.

Snehulienku vášnivý bozk v sklenej truhle zobudil. Vypľula jablko a uzrela nad sebou stáť švárneho udatného kráľoviča. A dívali sa do očí dlho predlho. „Viem, že máš krídla,“ pošepkal jej. Snehulienka sa od lásky
rozžiarila radosťou prenesmiernou.
Keď kráľovský otec zbadal, že sa jeho dcéra po toľkom čase i nečase prebudila, rozbehol sa za Snehulienkou a tuho objímal ju i statočného kráľoviča. Vystrojil tú najkrajšiu svadbu, akú kedy živé oko videlo,
akú si kedy pamäť pamätala. Starenka si sadla vedľa Snehulienkinej macochy a havran odletel. Na jej pleci
zaujal miesto nádherný motýľ.
Mladý kráľovský pár zasadil na znak svojej nekonečnej lásky jabloň, ktorá čoskoro priniesla nádherné
šťavnaté plody. Do roka a do dňa sa im narodilo krásne radostné dieťa. Rozhodli sa ho príkladom sprevádzať na ceste životom. Spoločne ho budú pozorne chrániť a starať sa oň. Presne ako o novú jablonku, okolo ktorej všetci dodnes radostne tancujú na oslavu vznešenej nežnej lásky.
Kráľovský pár má v úmysle vysadiť celý sad. Pozýva doň všetkých statočných odvážlivcov.
KONIEC J
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JUBILEÁ

P OZ D R AV
Ľ U B O M Í ROV I Ď U ROV I Č OV I
9. februára 2015 sa v dobrom zdraví a sviežosti dožil deväťdesiatin vážený pán profesor Ľubomír Ďurovič, významný slovenský jazykovedec – slavista, učiteľ Univerzity Komenského, lektor slovenského jazyka v Slovanskom
ústave na Univerzite v Uppsale (1966 – 1972), exulant
– emeritný riaditeľ Slovanského ústavu na Kráľovskej univerzite v Lunde (1972 – 1991), hosťujúci profesor svetových univerzít, Yalskej v USA, v Aarhuse, v Zürichu alebo
v Berne, po roku 1989 začas pôsobil v Prahe, pravidelne
navštevoval Slovensko, nositeľ radu Ľudovíta Štúra Slovenskej republiky a Zlatej medaily Univerzity Komenského, tvorca bohatého a rozvetveného jazykovedného diela.
Na Univerzite Komenského po prof. Isačenkovi prevzal vedenie tímu slovenských lexikografov, ktorý pripravil na vydanie šesťzväzkový Veľký rusko-slovenský slovník
(1955), na Univerzite v Uppsale sa pričinil o vydanie
štvorzväzkového slovansko-latinsko-švédskeho rukopisného slovníka švédskeho šľachtica a intelektuála J. G. Sparwenfelda (tvorcom slovníka však bol slovenský exulant
Matiáš Zabani – Caban). Švédsku slavistiku organizoval
a budoval aj ako prezident Škandinávskeho zväzu slavistov. Pozoruhodne do nej prispel jedinečnými projektmi výskumu a archivácie jazykov slovanskej (napríklad srbochorvátskej) diaspóry vo Švédsku či nezabudnuteľným
medzinárodným sympóziom o predlomonosovskom období starého ruského jazyka, radom publikácií, ale i štúdiom
starých švédskych prekladov Malého katechizmu Martina
Luthera do ruštiny. Rozlúčil sa s ňou zhrnujúcim článkom
Cirkevná slovančina – misijný jazyk Švédska. Dejiny
Slovenska obohatil ako editor prameňov k dejinám slovanských jazykov, okrem iného Štúrovej Náuky reči slovenskej i ako inšpirátor vydania publikácie Bardejovský
katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha. Patrí k popredným bádateľom dejín slovenčiny, ako
aj slovenských jazykovedcov: Tobiáš Masnicius, Daniel
Krman ml., Pavel Doležal, ktorí v jeho štúdiách a statiach
patria medzi kľúčové postavy dejín spisovnej slovenčiny.
Vášnivo dokazuje, že aj to, čo bolo pred Bernolákom na
prvý pohľad jazykovo „české“ – je v mnohých prípadoch
nad akúkoľvek pochybnosť slovenské (napríklad Masniciova Zpráwa písma slowenského) – a hoci to niektorým literárnym historikom alebo jazykovedcom nekonvenuje – jednoznačne patrí do dejín spisovnej slovenčiny.
Ďurovičove vybrané jazykovedné štúdie vyšli vo dvoch
zväzkoch: prvý, O slovenčine a Slovensku, vyšiel r. 2004,
druhý, Všeobecná jazykoveda a slavistika, v r. 2005 (vo
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výberoch je aj kompletná bibliografia Ľ. Ďuroviča za roky 1948 – 2004). Svedčia o jeho výnimočnom postavení
v slovenskej jazykovede.
Ale ty zustáway wtom čemus se naučil
/wéda od kohos se naučil

V Martine 9. februára 2015
Vážený pán profesor, začnem spomienkou na deň,
ktorým sa začal beh Tvojho roku jubilejného: bola
nedeľa, 9. februára 2014, deň poloslnečný, v ktorom
sme z Martina odštartovali do Bardejova, kde sme
v tamojšom evanjelickom kostole privítali a pozdravili jednu z Tvojich výborných myšlienok rozvinutú
do publikácie Slovenskej národnej knižnice Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha.
Bol to nezabudnuteľný nedeľný deň: kostol naplnený do posledného miesta, prítomní boli predstavitelia Východného dištriktu a Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV, reprezentácia mesta Bardejov.
Zazneli prehovory, podmanivý umelecký program
– konalo sa nádherné duchovné vítanie faksimilného vydania najstaršej slovenskej knihy, vytlačenej
v 16. storočí v Bardejove: Malý katechizmus Martina
Luthera v dávnom bardejovsko-slovenskom preklade. Zachovaný dnes v jedinom poškodenom exemplári v Slovenskej národnej knižnici, sa vo faksimilnej podobe ocitol medzi „domácimi viery“. Uprostred
vítania sa mi dostalo cti predstaviť nielen publikáciu, ale i jej neprítomného inšpirátora: zazdalo sa mi,
milý Ľubo, že si sa v tom kostole ako „otec myšlienky“ ocitol vedľa mňa. Aj dnes, po roku, mám dojem,
že práve to ma oslobodilo od trémy a mimoriadne
povzbudilo; reč sa uvoľnila, plynula hladko.
To všetko umožnilo, aby Ťa – obrazne povedané
– účastníci slávnosti „uvideli“. Najskôr ako dieťa
– rodáka z Važca (v tom istom nedeľnom dni sme
sa na ceste do Bardejova zastavili pred važeckým kostolom), vnímali Tvoje roky v spoločnosti váženého
pána otca, farára, ctihodného historika staršej slovenskej literatúry a evanjelickej duchovnosti, univerzitného učiteľa Jána P. Ďuroviča, v rodnom Važci, neskôr Tvoje detstvo i mladosť v Skalici. Potom Ťa
už spoznávali na Univerzite Komenského – ako jej
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študenta i učiteľa, podobne ako poslucháča i učiteľa pražskej Karlovej univerzity, uvideli Ťa ako prednášateľa na škandinávskej či všesvetovej univerzitnej
púti i na vrcholových jazykovedných a slavistických
kongresoch, konferenciách, ako redaktora a autora
v rešpektovaných časopisoch a zborníkoch. Bol to
najmä švédsky Lund, kde si prežil desaťročia ako
vážený profesor i riaditeľ Slovanského ústavu Kráľovskej univerzity. Práve Lund (kde dodnes žiješ) je
spätý s Tvojím menom rovnako nerozlučne ako Bratislava, od ktorej Ťa politické pomery po roku 1968
násilne odlúčili, no opäť v nej činorodo prebývaš. Našiel si v nej jeden zo svojich dvoch autentických domovov – domov dobrý pre mladosť i pre múdrosť
a jedinečnú celoživotnú skúsenosť – so Slovenskom
a obzvlášť s dejinami slovenského jazyka.
Jedným slovom: Bardejov uvidel v Tvojich rukách
knihu, ktorá sa zrodila kedysi v tomto jedinečnom
meste. A listoval v nej spolu s Tebou, pripamätúval si
nielen nezabudnuteľné – pamätihodné katechizmové poučenia, ale i nezabudnuteľných mužov, s ktorými si si na prezentácii podával ruku: Martin Luther,
Leonard Stoeckel, David Gutgesell, Severin Sculteti.
Počúval citácie z Blahoslavovho Nového zákona či
Melantrišskej Biblie, ktoré dávny bardejovský prekladateľ Lutherovho katechizmu neprekladal z nemeckej predlohy, ale prevzal zo svätých kníh v českom
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preklade. Nebolo a niet lepšieho dokladu o ich čítaní a pôsobnosti na vtedajšom Slovensku. S radosťou
prijal správu o tom, aké a ktoré míľniky historického zrodu slovenčiny možno hľadať a nájsť práve
v Bardejove. Jeden z nich predstavovali slovakizmy
– slovenské slová, ktoré prenikli do Bardejovského
katechizmu a ohlasovali ním a v ňom budúcu „slovenskú slovenčinu“. Zaznel tiež výklad o prvkoch
kresťanského života na báze Reformácie, ktoré zakladali bardejovské (ale i slovenské i uhorské) školské tradície: bardejovské lutheriana, stoeckeliana,
scultetiana i gutgeselliana! S nimi v jednom rade
„brat“ Jan Blahoslav; verše, ktoré preložil a uverejnil
v Novom zákone (vyšiel v rokoch 1564 i 1568 a upravil budúce cesty Biblie kralickej), zjavili sa v Blahoslavovej dikcii v záhlaví najstaršej slovenskej tlačenej
knihy – Bardejovského katechizmu Martina Luthera z roku 1581: Ale ty zustáway wtom čemus se naučil/
a což jest swěřeno / wéda od kohos se naučil / a že hned od
Dětinstwij Píjsma swatá znáss, kteráž tě mohau umělého
učiniti k Spasenij / skrze Wijru v Krysta Ježijsse. Duše prítomné v bardejovskom kostole verše „spoznali“. Kostol sa roztlieskal nefalšovanou srdečnosťou. Bol to
pravý chrámový pozdrav 2. Listu Timoteovmu v Blahoslavovom podaní, ale i Tebe, vážený pán profesor
Ďurovič, veď si medzi bádateľmi ako vôbec prvý dokázal – a budeš to práve Ty, kto bude „naveky“ zvestovať, že jazyk budúcej „Kralickej“ vstúpil už do najstaršej slovenskej tlačenej knihy. Citovaná bude
i Tvoja téza: tak Lutherova reformácia – dôrazom na
zrozumiteľnosť evanjeliového posolstva, ale i vznešenosť Slovákom pochopiteľnej českej biblickej reči
prostredníctvom Melantrichových vydaní Biblie
– povzbudili zrod prvej slovenskej tlačenej knihy.
Toto všetko sa udialo presne pred rokom. Bol to
nádherný bardejovský podvečer.
V tých istých hodinách sa začínal Tvoj rok deväťdesiaty. Hospodin Ťa obdaroval múdrosťou ctihodného veku, pridal Ti čerstvosti – a Ty si do svojej celoživotnej súvahy na základe skúmania Bardejovského
katechizmu mohol vložiť ďalšie dobré podnety v podobe prekvapujúcich myšlienok o dejinách spisovnej
slovenčiny. Hľadal si dôkazy o tom, ako pretekala naša reč „štrbinami stáročí od cyrilo-metodských až po
dnešné časy. O tom si mi v jednom z Tvojich nedávnych „malých nočných mejlov“, ktoré „očakávam“
ako prameň čerstvej vody, napísal: „Osobne toto všetko /mi/dalo inšpiráciu a podklady pre novú, dúfam,
že spravodlivejšiu interpretáciu našich najstarších
kultúrnych dejín, o ktorej idem rozvinúť diskusiu
článkom v Slovenskej reči, ale taktiež výkladom
v rámci Štúrovho roka vo februári 2015 v Bratislave.“
Intenzívne si sa zaujímal o to, čo sa dialo s jazykom Slovákov pred Martinom Lutherom – pred Bardejovským katechizmom. Čo všetko do duchovného
a jazykového vedomia Slovákov prinášali v tom čase
české impulzy, ktoré popri reformačných – predluterských, napríklad Husových a husitských, kultivovali český jazyk prostredníctvom českých biblických
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prekladov. Čo znamenali pre Slovákov české Biblie
v 15. a 16. storočí tlačené, z ktorých sa na Slovensku
do súčasnosti zachoval pozoruhodný počet exemplárov. V jubilejnej prednáške, ktorú si v rámci Roka
Ľudovíta Štúra pripravil pre štúrovský cyklus v Slovenskom národnom divadle pod názvom Od Proglasu k Bernolákovi, si poukázal na málo známy,
a predsa dôležitý – kľúčový predpoklad ich zrodu; na
povolenie na český preklad Biblie a jeho výhradné používanie v pražskom Emauzskom kláštore Na Slovanech, o ktoré kráľ Karol IV. požiadal Rím. K vysväteniu kláštora došlo okolo roku 1370. Svätiaca slávnosť
uvidela český rukou písaný preklad Biblie svätej, ktorý sa stal (napriek výhradnému povoleniu pre Emauzy) modelom pre ďalšie české biblické preklady. Išlo
nepochybne nielen o echo snáh vtedajších kresťanov
v Európe – o čítanie Písma v domácom jazyku, ale aj
o – vtedy už celé storočia – trvajúci ohlas českého duchovného prostredia na biblický preklad Cyrila a Metoda v staroslovienskom jazyku.
Sformuloval si dôležitú otázku, prečo približne
v tom istom čase „slovenská vysoká šľachta, Štiborovci, Podmanickovci, Pongrácovci, Komorovci, Coborovci..., ktorí si v Chaloupeckého edícii rukopisov
,v národní řeči’ po česky v 15. storočí dopisovali
– na rozdiel od Chorvátov, Srbov, Čechov neustálili
nejakú špecifickú slovenskú národnú reč, nenašli
slovenské pomenovanie územia Hungaria Superior,
neutvorili národné politické či aspoň kultúrne centrum, politickú či aspoň kultúrnu organizáciu.“
A túto významnú historickú otázku domýšľaš ďalšou; stalo sa tak preto, lebo im chýbala idea, vyhnaná so žiakmi Cyrila a Metoda, za ktorú by sa boli
ochotní aj biť (ako husiti, verbálne ako Chorváti „glagoláši”)? „A tak to, čo v XIV. a XV. stor. neurobila
slovenská šľachta, museli v XVI. a XVII. stor. robiť
(luteránski) kňazi – napríklad Masnicius, Krman,
Bel, Doležal...“ – s nimi a pred nimi mužovia Žilinskej synody, ktorí v roku 1610 založili prvú – evidentne slovenskú organizáciu: evanjelickú a. v. cirkev na
území „hornouhorských“ stolíc.
Títo mužovia, farári i jazykovedci, vykonali veľké
dielo. Žiaľ, my, dávni i dnešní Slováci, sme ich spoznali iba povrchne a naďalej dôkladne nepoznáme.
Preto na nich, na ich historický zástoj horlivo upozorňuješ. Nedávno si editoval – komentoval (napríklad) v slovenskom preklade Daniela Škovieru Masniciovo latinské Praefatio k Zpráwe písma slowenského
(1696), v ktorom sa slovenčina – nad akúkoľvek pochybnosť – označuje a definuje ako osobitý slovanský
jazyk. Pri každej príležitosti zdôrazňuješ: nestačí
„krásne“ reštaurovať rozsiahlu rukopisnú gramatiku
Daniela Krmana, treba ju predovšetkým – neodkladne vedecky komentovať, vydať a sprístupniť širokej
verejnosti, pretože práve v nej je, ako píšeš „podiel slovenčiny prezentovanými historicky neobyčajne dôležitými pojmami Slavi, Slavi Pannonii, Slavi in Hungaria.“ A v tomto kontexte vo vedomí Slovákov vysoko
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vyzdvihovať Krmanov pojem „Slovacii“, ktorý veľký
superintendent používa na označenie svojho národa
v spise Rudimenta linguae slavico-bohemicae. K tomu priraďovať Doležalovo „synovské“ dielo Gramatica slavico-bohemica (1746), ktoré svojou gramatikou inšpiroval Krman. Priekopnícky ho označuješ za
historicky prvú kodifikáciu slovenského jazyka. Jej
systém sa stal vzorom pre slovenského Antona Bernoláka a českého Josefa Dobrovského. Na týchto pozíciách napriek všetkému pevne zotrvávaš.
Za dôležité považuješ a presadzuješ v slovenskom
vedeckom vedomí výskum a vedeckú prezentáciu „prameňov k duchovným dejinám Slovenska“. Nadchol si
sa založením rovnomennej edície na pôde Slovenskej
národnej knižnice a poctil si ju návrhom, aby edičným
číslom „1“ bolo označené faksimilné vydanie Bardejovského katechizmu z roku 1581 – najstaršej slovenskej knihy (2013). Stalo sa tak. Učinili sme Ti radosť
nielen signovaním, ale i koncepciou vydania. Na jej
pramennej príprave sa spolu s Tebou zúčastnili znalci stredovekých jazykov, reformačného humanizmu,
starého Bardejova, východoslovenskej reformácie,
lingvisti, slavisti i germanisti, teológovia, historici starej typografie i bibliografi, sprevádzaní majstrom
knižnej grafiky. Potvrdilo sa, a to aj pri vydaní čísla
„2“ – originálnej listiny Akty a závery/Zákony a ustanovenia Žilinskej synody – že pramene k duchovným
dejinám Slovenska môžu byť samy o sebe objavnými,
no komentáre k nim – dôkladne a nenáhlivo pripravené kriticky na interdisciplinárnej úrovni – môžu objavnosť prehĺbiť. Posúvajú, vytyčujú, spevňujú nielen
kompetíciu vedy, posilňujú historické vedomie, špeciálne slovenské, ktoré na Bardejovský katechizmus
začalo zabúdať a v literárnohistorických syntézach jeho vydanie – napriek starším edíciám Adamišovým
a Bálentovým až – fatálne prehliadať.
Prešiel, milý pán profesor, jeden rok. Bohatý, akčný, požehnaný. Dovoľ, aby som pri jeho naplnení
zdvihol čašu červeného skalického a zaželal Ti spolu s mnohými čerstvosti a múdrosti, zdravia i síl, aby
Ti bola pridaná dobrá vôľa. Máš predsa pozoruhodný sen: súbor komentárov ku K 1612, inak povedané k slovenskému prekladu Malého katechizmu Martina Luthera, ktorý učinili v roku 1612 Tři
superattendenti Cýrkewní/Desýti krajů Králow:
Uherského/z hornij strany Dunage ležijcých... O Pribišovom vydaní tohto katechizmu (1634) máme jedinečnú monografiu, ktorú pripravil na vydanie Tvoj
učený pán otec, Ján P. Ďurovič. Ale o pôvodnom vydaní z roku 1612 toho veľa nevieme. Prajeme Ti, aby
sa Ti dostalo žičlivého času a príležitostí vystúpiť na
túto „katechizmovú horu“ našich otcov a zakresliť
jej duchovné i jazykové súradnice.
Mnoho rokov, šťastných rokov, milý Ľubo!

S ú c t o u a v ďa ko u
M I LO Š KO VA Č K A
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DA N I E L H E V I E R ( 19 5 5 )
Básnik, prozaik, esejista, dramatik, prekladateľ, autor kníh
pre deti, vydavateľ a všestranný umelec. Redaktor a šéfredaktor vyd. Mladé letá. V roku 1992 založil vyd. Hevi.
Z jeho zbierok: Motýlí kolotoč (1974), S otcom v záhrade (1976), Vták pije z koľaje (1977), Nonstop
(1981), Elektrónkový klaun (1983). Napísal (aj zostavil) celý rad kníh pre deti – najznámejšia je Nevyplazuj
jazyk na leva (1982). Kniha esejí: Dorozumenie v jednej reči (1988). Kniha piesňových textov: Hrdzovlasá
(1997). Uvádzal sa jeho muzikál Beatles (1999). Prekladá
poéziu (Stevens, Bukowski). Napísal aj román Kniha, ktorá sa stane (2009).
A BOL TU
(Keď vydavateľstvo LIC zistilo, že som knihu Ťahák
napísal objemnejšiu, než pripúšťala zmluva, a keď
celá druhá polovica musela von, ocitol sa v tej na inokedy – a možno na nikdy – odloženej kôpke kapitoliek aj text A bol tu. No vďaka výzve Jula Vanoviča
mám príležitosť ho z tej kôpky vyloviť. Pridávam
k nemu – keďže sa ten chlapec Daniel práve dožíva
šesťdesiatky – už iba: „Živió!“)
Konal sa raz literárny večierok, na ktorom Daniel
Hevier pobavil publikum (aj mňa) rozprávaním
o tom, ako za mnou – ešte ako chlapec – prichádzal
z Prievidze, ako mi prinášal svoje básničky – a ja som
s nimi vraj potom chodil po redakciách a prihováral
sa, aby mu ich uverejnili. Dokonca má vraj odložený môj list, v ktorom sa mu ospravedlňujem, že som
niečo niekam ešte nezaniesol, ale sľubujem, že svoju chybu čo najskôr napravím.
Nuž, musím sa priznať, že hoci v tých jeho spomienkach vyzerám ako poštár, mám z nich radosť.
Potvrdzujú moju schopnosť rozpoznať už v zárodku talent. Totiž – aj keď v Danielovom prípade bolo
rozpoznávanie hračkou – nie každý tú rozpoznávaciu schopnosť má. Keď napríklad sto rokov predtým
poslal šestnásťročný Jean Arthur Rimbaud svoje prvé
básne Théodorovi de Banvillovi, boli medzi nimi aj
také geniálne verše, ako
Už mala takmer dole háby
a veľký, indiskrétny sad
do okien hádzal lístie, sťaby
aj on bol rád, aj on bol rád...
Dnes báseň Première soirée vie naspamäť každý
Francúz, no ctihodný klasik Theodor de Banville
– hoci sa mohol stať jej kmotrom – Rimbaudovi ani
neodpovedal.
Aby som však uviedol Danielove spomienky na
správnu mieru – nebolo za normalizácie tých redakcií, po ktorých by sa dali roznášať jeho básne, zas
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až tak veľa, a navyše ja sám som nepôsobil v nijakej:
v roku 1961, po návrate „z výroby“ som sa totiž rozhodol žiť na voľnej nohe, aby ma už nikdy nemali
odkiaľ vyhodiť, a vydržal som to až (alebo iba) do roku 1973. Chtiac-nechtiac som teda musel posunúť
Heviera Vojtechovi Mihálikovi, ktorý si vtedy – vo
svojej „básnickej škole“ v Novom slove – vzal pod kuratelu celú nastupujúcu generáciu. Našťastie aj Mihálik bol bystrejší než Theodor de Banville a ani on
Hevierov talent neprehliadol. Zakrátko si mohol Daniel v jeho Listárni prečítať odkaz: „Ľubo Feldek mi
poslal tvoje básne. Sú také pekné, akoby ich napísal
on sám.“ A iste hneď vedľa odkazu mu niektorú
z tých básní Mihálik už aj uverejnil. Zaobišlo sa to
dokonca bez apelu, aby v budúcnosti písal angažovanejšie.
Neubehlo veľa času a sedemnásťročný Daniel Hevier sa u mňa objavil s hotovou básnickou zbierkou.
Ešte vždy som bol na voľnej nohe – znova som ho musel „posúvať“. Poslal som ho s ňou do vydavateľstva
Smena – tam mali na starosti vydávanie debutov – a napísal som mu na ňu odporúčajúci lektorský posudok.
No aby v tých časoch mohla vyjsť kniha, vydavateľstvo na ňu potrebovalo kladné externé posudky dva,
jeden by nestačil. Zrejme však ani so získaním druhého nebol v Hevierovom prípade problém – a do
dvoch rokov (lebo rýchlejšie to vtedy nešlo) bol na svete jeho knižný debut Motýlí kolotoč.
Nielenže výroba knihy trvala vtedy dlhšie– bola to
doba, keď panoval názor, že aj talent potrebuje na svoje dozrievanie dlhší čas, a najlepšie je, keď básnik nadobudne životné skúsenosti v nejakom pracovnom
prostredí. To, že sa Hevierovi napriek všetkému podarilo debutovať v devätnástich rokoch, bol malý zázrak.
Po autonehode, ktorá vyradila Jana Stacha, som
roku 1973 nastúpil do vydavateľstva Slovenský spisovateľ na jeho miesto vedúceho redaktora edície
KMP – z ktorého sa po roku stalo miesto vedúceho
redaktora oddelenia pôvodnej aj preloženej poézie
– a tak som mohol aj tam Danielovi otvárať dvere.
Keď po knižkách S otcom v záhrade (1976) a Vták pije
z koľaje (1977) priniesol výbornú zbierku Elektrónkový klaun, tú som už bez váhania zaradil aj do erbovej edície vydavateľstva Slovenský spisovateľ – do
Kruhu milovníkov poézie. Vyšla tam v roku 1983.
Nie každý v tejto edícii vyšiel. Viacerí básnici aj prekladatelia márne dúfali, že v nej dostanú príležitosť.
Milošovi Krnovi, napríklad, hoci bol členom ÚV KSS,
sa to nepodarilo ani ako básnikovi, ani ako prekladateľovi. Zato Heviera som do KMP nechal vniknúť ako
nôž do masla – nielen ako básnika, ale – so Stevensom
– aj ako prekladateľa. A nesklamal ani ako zostavovateľ – antológia Pod jablonkou pávy pásla (slovenská
poézia o sne) patrí k najkrajším, aké v KMP vyšli. Kto
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si tie knihy prečíta dnes, ten navyše zistí, že v nich nenájde nijaké dobové poplatnosti, o ktorých oneskorení bojovníci proti normalizácii tvrdia, že to boli povinné cviky, bez absolvovania ktorých nemohla vyjsť
kniha. Každá doba je taká, akí sú ľudia v nej – a ľudia
sú rôzni, treba mať šťastie na tých správnych, Daniel
Hevier také šťastie mal – a nemyslím tým iba seba.
A už vonkoncom nie som taký hlupák, aby som
spájal svoje zásluhy s Hevierovým básnickým úspechom. Aj keby som dostal k takejto odpovedi nasmerovanú otázku, vždy mám na ňu len jednu odpoveď: treba si prečítať hociktorú z Hevierových
vtedajších básní. Napríklad túto:
A SÚ TU
Kvapky horúceho neba
tu cinkajú ako vosk
Moje srdce vedľa teba
rozbehnutý Veľký voz
Svoj vrúcny dych do dlane ti
šepnem tíško ako kvet
Už mi nikdy neuletí
plachá muška tvojich viet
Záclona tmy je už hustá
súmrak skúša tenko húsť
A sú tu aj tvoje ústa
ktoré svietia z mojich úst

Daniel Hevier. Foto: Miriam Petráňová

Dnes, keď sa z poézie stalo jedno mordovisko
(mordovisko hlavne pre čitateľa), takáto jednoduchá, a predsa geniálna báseň nepotrebuje komentár.
Aj z prečítania jedinej takejto básne prídeme na to,
že Daniel Hevier môže za svoj básnický úspech ďakovať jedinému človeku: Danielovi Hevierovi. Už ako
šestnásťročný to urobil presne tak, ako v tej básni:
iba otvoril ústa – a bol tu.
ĽUBOMÍR FELDEK

Z U Z A NA B U KOVS K Á
S L OVO M A Č I N O M
Zuzana Bukovská, publicistka a recitátorka, podielnička na duchovných aj kultúrnych podujatiach, patrí k osobnostiam, ktoré stmeľujú ľudí do súčinnosti, veď ich aj sama dvojdomo viaceré viaže. Ticho
a predsa výbojne. Predznamenala ju k tomu životná
cesta i osobné rozvitie záujmov. Pochádza z Kežmarku – Ľubice, zo strediska evanjelickej vzdelanosti,
kde sa narodila. 25. januára 1945. Maturovala ešte
východnejšie, v Kráľovskom Chlmci, ale vysokoškolské vzdelanie nadobudla v Martine, v práve sa
vtedy rodiacom Pedagogickom inštitúte (ten po čase prešiel do Banskej Bystrice a stal sa základom Univerzity Mateja Bela). Študovala slovenčinu a dejepis
spolu s básnikmi Ivanom Laučíkom, Jaroslavom Rezníkom, Antonom Strakom, literárnym historikom
a bibliografom Milošom Kovačkom. Na čas učila na
základných školách vo Varíne a Martine, bola inšpektorkou na martinskom Odbore kultúry ONV. Najvýraznejšie sa tvorivo prejavila ako redaktorka Nového Života Turca v rokoch 1990 – 1999. V závere
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profesionálneho pôsobenia bola tlačová referentka
a lektorka v Slovenskej národnej knižnici.
Z odstupu času vydala knihu rozhovorov Rozdané
zostáva (Martin, 2007), ktoré postupne uverejňovala
najprv v Novom Živote Turca. Kniha je výberom
z nich a obsahuje odpovede na otázky, pri niektorých
osobnostiach aj návratne, a to nielen pôsobiacich
v Martine, ale aj v iných prostrediach, so vzťahom
k tomuto stredisku, pri návštevách a podobne. Svedčí o jej hĺbavej znalosti pôsobenia a diel osôb, s ktorými sa rozprávala, prevažne sa vzťahujúcich na literatúru, umenie a históriu. V r. 2000 dostala Cenu
Literárneho fondu za tvorivú publicistiku. Výrazne
sa pričinila o vydanie knihy Kazateľ Ján Bohdan Hroboň (Martin, 2014, 268 s.), ako zostavovateľka aj prepisovateľka zvukových i rukopisných záznamov
a spolueditorka knihy. (Pozri recenziu Tvorba, 2014,
č. 4.)
Druhou oblasťou, v ktorej vyniká, je umelecký
prednes. Od čias mladosti sa venovala recitovaniu
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slovenskej i svetovej poézie. Zúčastňovala sa na celoslovenských súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Chalupkovo Brezno, Vansová Lomnička, Plávkov Liptov.
Získala množstvo ocenení na Chalupkovom Brezne
po dva razy prvé miesto, na Vansovej Lomničke, Plávkovom Liptove vo viacerých ročníkoch hlavné ceny
a v r. 1989 ju výnimočne ohodnotili aj Cenou Dennice. Stala sa spoluzakladateľkou dnes už dvadsaťročného Kruhu 3P – Priateľov poézie a prózy, čiže spoločenstva víťaziek a víťazov rozličných recitačných
súťaží, ktorí neprestali recitovať ani v staršom veku
a pravidelne pripravovali každý rok od r. 1993 prinajmenej dve podujatia. Predjarie, v ktorom sa spravidla predstavovali členovia Kruhu svojimi najmilšími či najnovšími objavmi vhodnými na osobný
prednes a pred koncom roka komponovanými programami venovanými jednotlivým autorom. Kruh

3P pôsobí nielen v audiovizuálnej sieni Slovenského
národného literárneho múzea SNK a martinskom
evanjelickom chráme, ale zúčastňuje sa aj na podujatiach mimo mesta. Jej „kmeňovými“ básnikmi boli a sú najmä Hviezdoslav, Novomeský a Rúfus, zo
súčasných Hevier. Blízka je jej aj tvorba Jevtušenka
a Vysockého. Výklad básnických predlôh recitátorkou má ráz vhĺbenia sa do textov. Odtienkuje nálady
a myšlienky autorov osobitým kľúčom s výdychovým
frázovaním. O zástoji v kolektívnej práci Kruhu svedčí, že spravidla jej interpretačné príspevky odznievajú na záver buď komponovaných pásiem alebo
osobných vystúpení. Popri tom obohatila prednesom aj nejedno kultúrne podujatie sólovým účinkovaním nielen v Martine. Má dobré vzťahy so Slovákmi v Prahe, kde tiež často účinkuje.
M I Š O A . KO VÁ Č

NA M I E S T O R E C E N Z I E

SILA SKUTOČNÉHO
P R I AT E Ľ S T VA
Popol a vášeň v SND
Z popola môže povstať nielen fénix, ale aj nenásytná
vášeň. Vášeň poľujúca na hrane lásky a nenávisti, vernosti a zrady dlhotrvajúceho silného, ale predsa pochybného priateľstva. Už deväť rokov sa na doskách
Slovenského národného divadla drží inscenácia Popol a vášeň, ktorú naštudoval režisér Roman Polák,
a to ešte v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava, vtedajšej veľkej scény národného divadla. Zdá sa, že je
to predovšetkým vďaka sile nadčasovej témy a pre výborné sústredené herectvo Martina Hubu, ktorému
čo do kvantity textu, nie však kvalitatívne, dôstojne
sekunduje Dušan Jamrich. V inscenácii hry Christophera Hamptona, napísanej na námety románu
Sándora Máraia Sviece dohárajú, možno až prekvapivo prijať všetky príznačné gestá i intonácie Martina
Hubu, ktoré má v prospech svojej postavy veľmi presne a bez afektu vystavané. A to natoľko, že udrží pozornosť diváka, až dokonca, napriek tomu, ba priam
práve preto, že skoro celé dve hodiny (a pol) hovorí
iba jeho Henrich. Hoci sa v inscenácii mihne ako krehká, ale dosť ilustratívna vidina aj Henrichova mŕtva
manželka a pestúnka Nini, príbeh je predovšetkým
o sebavedomom konzervatívnom generálovi Henrichovi a jeho priateľovi z detstva, svetobežníkovi Konrádovi. Komorná inscenácia sa z točne v DPOH preniesla do arény Štúdia, medzi zrkadlovo usadených
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divákov. A tak sa môžeme dívať nielen na to, čo sa
odohráva na maličkej scéne, uprostred ktorej prší piesok sťaby z presýpacích hodín a vytvára kôpku popola, ako „smetisko“, na ktorom končia predmety
i ľudia, ale môžeme sa dívať aj na divákov oproti seba. Áno, téma večného priateľstva sa totiž neustále
týka všetkých nás. Možno až dovtedy, kým na nej vedome nezapracujeme, aby sa stala ušľachtilou samozrejmosťou.
Na jednej strane dvere, na druhej horí oheň v krbe,
a ešte dve kreslá a na nich priatelia. Starí priatelia,
ktorí sa dávno nevideli. Jeden bol lev salónov, druhý
samotár. Dopĺňajú sa, ale si aj závidia, či skôr závideli, postavenie toho druhého. Zrazu všetko nevypovedané pri rekapitulácii životov začína vychádzať
najavo. Stretnutie po štyridsiatich rokoch otvorí staré rany. Prečo Konrád tak náhle opustil po spoločnej poľovačke sídlo a spoločnosť najlepšieho priateľa a jeho krásnej mladej manželky Kristíny? Zdá sa,
že obaja túžia po konfrontácii a odpustení, ktoré
kdesi hlboko v podvedomí oboch priateľov leží celé
roky. Ale je možné začať znova, ak v ceste stojí závisť,
žiarlivosť, nevera, túžba po láske a pozornosti, ba
priam túžba zabiť jeden druhého?
Zdá sa, že ticho sústredených divákov počas predstavenia je dôkazom, že nás téma veľmi zaujíma. Prí1
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beh nás čarovne vťahuje do našich životov. Môžeme
konfrontovať naše priateľstvá, lásky, manželstvá. Sú
dosť pevné, aby obstáli v neľahkých skúškach? Existuje niečo, čo nedokážeme odpustiť? Alebo sa nenecháme ničím zmanipulovať a rozhodneme o priateľstve len my?
Zdvihnúť priateľstvo o úroveň vyššie po neľahkom
konf likte či sklamaní (priveľkých očakávaní) je obrovská výzva. Domnievam sa, že vyžaduje sebaprekročenie a vďačnosť. Skutočnú, precítenú vďačnosť
voči priateľovi za všetko, čo kedy pre nás spravil a robí. Ospravedlniť sa za nesprávne kroky, ktorými sme
ho zranili, hoci neúmyselne – v nezrelej láske, opantaní strachom a závislosťou. Veď, uznajme, aká je to
česť, mať blízkeho človeka. Možno pocítime silu skutočného priateľstva. Tú, ktorá nespočíva v tom, že
očakávame od ľudí, aby boli takí, ako to chceme my.
Aby pre nás urobili to, čo potrebujeme. A zrazu ich
možno necháme byť samými sebou. Aby sme ich už
viac nezneužívali a nemanipulovali. Druhého nezmeníme. A ak áno, jedine inšpiráciou, čím sa však
mení len on sám. Môžeme sa ale nechať unášať silou, ktorá je za nánosmi ľudských slabostí a objaviť
tak v ľuďoch ich podstatu.
Nazdávam sa, že keď si dovolíme cítiť a vidieť druhého človeka takého, aký je, tak sa nás potom nedotýka len ten človek, ale dotýka sa nás Niekto, Kto
nás prevyšuje. Nedíva sa na nás len ten človek, ale díva sa na nás a usmieva samotný Boh. Keď tú Silu pocítia naraz v tej istej chvíli dvaja alebo traja, tak radosť a láska sa znásobia natoľko, že to môže spôsobiť
až emočný „pretlak“, priam explóziu. V tom najlepšom zmysle slova. To je, azda, onen entuziazmus (en
Theo; v Bohu). To, čomu v inscenácii hľadajú meno,
hlboká Láska na hrane Erota, či skôr vznešený Eros,
Storge, Fília a Agape vedno...
Lenže dokáže človek uniesť toľkú nádheru? Azda
by sme mali byť na to dostatočne čistí, otvorení, slobodní a pripravení tú silu v prvom rade rozdávať.
Človek by si mal však vedieť aj prepáčiť, ak tú silu pri
niekom pocítil, no aj tak ju nezrelými krokmi zmaril či zastavil. Máme strach dávať aj prijímať lásku
naplno. Akoby sme tomu neverili, akoby sme si lásku nezaslúžili. Toľko pýchy...
Verím však, že sa to dá zmeniť. Že sa vždy dá poprosiť o odpustenie. Ak nie človek, Boh rozdáva milosť. A preto, azda môžeme dúfať, že pravdivá sila
priateľstva spočíva aj v jej nie najideálnejšej podobe,
veď učiť sa dá aj z omylov. A tie je dobré rozpoznať,
aby sme ich mohli zmeniť a rásť. Aby sme na láske
druhého nezáviseli, lebo jej máme z Hora v sebe dosť
aj na rozdávanie...
Nazdávam sa teda, že priateľstvo môže mať viac
fáz. Tá nezrelá fáza je podobná plamienkom sviečok,
ktoré popritom vypúšťajú aj škodlivé látky. Až nakoniec úplne dohoria a zhasnú. Lenže plamienky sa
dajú aj rozdúchať. Dokonca, existujú aj sviečky, ktoré žiaria „len“ čisté, skutočne zdravé svetlo. Myslím,
že je to výzva pre dnešnú dobu, zasiahnutú hodno1
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Popol a vášeň – Dušan Jamrich (Konrád), Lívia Bielovič a. h.
(Ona), Martin Huba (Henrik). Foto: Juraj Chlpík pre SND

tovou krízou. Pokúsiť sa pozdvihnúť stupne vzťahov ľudskej lásky.
Lež, asi to nepôjde bez vlastného sebaspytovania.
Pravda, ak nechceme uviaznuť a kochať sa v konfrontácii odlišných interpretácií „priateľov“ na jednu
a tú istú konf liktnú situáciu, pre ktorú by sme, azda, dokázali blízkeho aj znenávidieť na smrť. Možno by sme sa skôr mohli pokúsiť pomenovať rozdiel
medzi nezrelosťou a vznešenosťou a vybrať si, k čomu sa prikloníme tu a teraz. Istotne boli v našich životoch situácie, keď sme nedokázali sami dať toľko
priateľskej lásky, koľko by náš blízky potreboval, hoci sme sa o to naozaj usilovali. No nedokonalo. Možno si uvedomíme, že to, čo nám na druhom prekážalo, bolo skôr o nás, našich nevyrovnaných účtoch
vo svojom vnútri. Ak to uznáme, empatickejšie pochopíme blížneho. Lenže, ak o to blízky nestojí, nemožno ho nútiť zotrvávať v priateľstve. Prejavom
hlbokej lásky je sloboda, a šanca dať druhému na výber. Prijať odlúčenie či dovoliť si odísť s pocitom vďaky za všetko, čo sa nám v priateľstve dostalo, bez potlačenej nenávisti, je, domnievam sa, zrelý skutok.
Zdá sa, že iba odpustenie a milosť dokáže preťať puto lásky a nenávisti priateľstva plného nezodpovedaných otázok.
Existuje však už spomínaná vyššia možnosť. Sviečky nemusia zhasnúť, ak na tom priateľom záleží.
Skutočná sviečka žiari bez podmienok a očakávaní.
A o takú lásku sa pousilovať najlepšie, ako dokážeme, stojí za námahu. Pretože vzťahy sú, azda, to najťažšie, ale aj najkrajšie, čo tu na Zemi môžeme zažiť.
A cítiť dotyky Nekonečna v tele je neuveriteľne krásne. Jedine človek má výsadu niečo také zažiť a pritom si to uvedomovať – telom, dušou i duchom. Je
to Boží dar. Je to ako v podobenstve s talentami; buď
ich zakopeme, lebo sa bojíme a túžime vlastniť, alebo im dáme vzlet, slobodu, dôveru, priestor a úsilie
zveľaďovať ich a násobiť. Lenže človek dokáže násobiť, len keď uverí tomu, čo má v sebe. Čo nevlastní,
ale čím skutočne je. Čo nemá v sebe len tak, ale ako
dar z Hora; talent, plamienok, ktorý sa dá rozdúchať, aby ohrial nielen svojho nositeľa, ale aj všetkých, ktorí sú mu nablízku.
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Ak máme priateľov, s ktorými si vzájomne dovolíme cítiť v priateľstve Toho, ktorý nás presahuje,
spoločnou prítomnosťou a zdieľaním fílie naplno,
máme byť za čo vďační. Nie je to teda „len“ dar, ale
aj úsilie oboch strán. Úsilie tolerovať sa takí, akí sme,
hoci s chybami a rozdielmi. Bez viny a výčitiek. A azda si dovolíme aj pomáhať, aby sme sa posúvali k tomu, akí máme byť. Žiadna obeť, ale slobodný tvorivý čin. Ak o to stojíme. Aby sme cítili Nebo už tu na
Zemi. A to je pravý luxus, ktorý si v tejto dobe málokto dovolí.
Možno sa potom prekážky, ktoré stáli priateľstvu
v ceste, ako napríklad v inscenácii nastolená žiarlivosť
či závisť, premenia už nie na neovládateľné posluhovanie týmto dosť neskoro priznaným necnostiam, zafixovaným v nezrelých činoch, ale naopak, stanú sa
po prekročení zrkadiel sebaspytovania – nástrojom

obdivu. Stanú sa obdivom kvality toho druhého, ktorý nás môže inšpirovať, aby sme aj my dosiahli vrchol
v zušľachtení talentu, ktorý je zas daný nám.
Myslím, že nie je nič krajšie, ako keď vám niekto
povie a prejaví, že vás má z celého svojho srdca rád
a vy ste ochotní a schopní mu to opätovať.
Slúži nám ku cti, že na hlboké hodnoty poukazujú aj inscenátori v divadle a diváci im to so záujmom oplácajú. Otvárajú a nastoľujú otázky, týkajúce sa nadčasových tém, vhodných na kontempláciu,
tak ako inscenácia nominovaná na cenu Dosky 2007
v kategóriách Najlepšia inscenácia, Najlepšia réžia
(Roman Polák) a Najlepší mužský herecký výkon
(Martin Huba za postavu Henricha) – Popol a vášeň,
ktorá sa v SND hrá dodnes.
S TA N I S L AVA M AT E J O V I ČO VÁ

J Ú L I U S VA N OV I Č :
ANTIMEMOÁRE
/ ZÁPISKY
Z MŔT VEHO ČASU
Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014
JANUÁROVÁ LITERÁRNA UDALOSŤ
Dňa 27. januára 2015 sme sa pod záštitou Literárneho informačného centra a vzácneho mecenáša Ing. Karola Pavlů i jeho manželky zišli v podvečerných hodinách v nádherných priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave, aby sme spoločne oslávili významnú literárnu udalosť.
Diela ANTIMEMOÁRE / ZÁPISKY Z MŔTVEHO ČASU a NOVA ET VETERA spisovateľa JÚLIUSA VANOVIČA a publikácia AUTORITA SYMBOLU etnologičky ZORY VANOVIČOVEJ boli
uvedené do sveta literatúry. Diela predstavili a predslov predniesli literárna vedkyňa a prekladateľka Michaela Jurovská, mladý spisovateľ Ján Púček z vydavateľstva Fragment, etnologička
Eva Krekovičová a ukážky z tvorby predniesol Rasťo Piško. Večerom príjemne sprevádzalo aj
dychové kvinteto Harmonia Nova a pani Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra, ktorá viedla podujatie.
-DZ-

Vážené dámy a páni, milé priateľky a priatelia,
pripadla mi česť predstaviť dobrým ľuďom súcim na
slovo najnovšiu knihu popredného slovenského esejistu, literárneho kritika a prozaika Júliusa Vanoviča. Sú ňou jeho dlho očakávané Zápisky z mŕtveho času / Antimemoáre. V prvom názve (pod ktorým vyšli
už v roku 2003 fragmenty z denníkových zápiskov)
sa tají ruský velikán a Vanovičov mŕtvy čas je tak ako
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u Dostojevského časom vyhnanstva v mŕtvom dome, čiže v domovine umŕtvenej štyridsiatimi rokmi totalitného režimu, dovezeného k nám z Dostojevského
otčiny. V druhom názve sa ozýva francúzsky autor
z okruhu existencialistov André Malraux, ktorý proti absurdite ľudského údelu staval čin, dobrodružný, revolučný a napokon umelecký, a v roku 1967 vydal takisto Antimémoires, odvíjajúce sa v znamení
odvekej ľudskej, preňho priam božskej schopnosti
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„neustále spytovať svet“. Názov Antimemoáre je však
aj vanovičovský, súvisí s autorovými Antidialógmi
z pamätného roka 1968 i s jeho Novými antidialógmi
z obdobia po ďalšom pamätnom roku 1989, pričom
to -anti- súznie s celým Vanovičovým životom, pôsobením a krédom, ktoré prevzal od svojho veľkého
českého vzoru Václava Černého: „Prvým slovom kultúry je slovo protestujem.“ Tu si však dovolím malú korekciu, a tú mi potvrdzuje tak Černého, ako Vanovičovo celoživotné úsilie: prvým slovom kultúry je
podľa mňa slovo kultivujem, skultúrňujem, teda obrábam národa a ľudstva roľu dedičnú, pestujem, zveľaďujem, zušľachťujem – a aby sa to mohlo slobodne
a zodpovedne diať, protestujem proti všetkému, čo
tomu bráni!
Vanovičova retrospektíva sa v Antimemoároch začína jednou perspektívou – rokom 1945, „keď sa sloboda rodila...“, teda keď pominula vojnová kataklizma a Vanovič chlapec dovŕšil desiaty rok života,
a končí sa perspektívou druhou, rokom 1989, májovým stretnutím slovenských literátov, prispievateľov Slovenských pohľadov, v Budmericiach na druhý deň po pohrebe Dominika Tatarku, keď už podľa
dospelého, životom pootĺkaného aj doráňaného Vanoviča „nová úfnosť či viera... reálnejšie poletovala v povetrí“ a búranie berlínskeho múru o pár mesiacov neskôr symbolicky zvestovalo „rozpad celej ríše zla“,
„neodvratný koniec diabolsky vymysleného režimu, ktorému sa 40 rokov hovorilo: socializmus“. Medzi týmito
dvomi dátumami, či presnejšie medzi rokom 1949,
keď sa stal Vanovič otec a s ním aj jeho neplnoletý
syn obeťou tzv. žingoriády, a rokom 1989, keď sa nežne udiala novembrová revolúcia, náš memoárista,
a nielen on, zažíva len čiernu grotesku, pochmúrnu,
desivú a bez perspektív. Svet-život je odrazu hore nohami či dolu hlavou, všetko je naopak. „Naopak“, to
„strešné aj strašné“ slovo. Sú to časy, keď lož sa vydáva za pravdu „v podlej komédii aranžovaného ,verejného’ procesu“ a keď spomínajúci subjekt, syn najlepšieho dražkovského gazdu a politického väzňa,
„stigmatizovaný inakosťou“, spoznáva na vlastnej koži
násilie a pokrytectvo novej, červenej totality s vypaľovaným biľagom – triednym pôvodom. Časy, keď
kolaborovanie zo strachu po 48-om, vystrieda po krátkom období nádeje zosobňovanej Dubčekom a jeho
socializmom s ľudskou tvárou ešte horšie, ešte neospravedlniteľnejšie kolaborovanie z vypočítavosti po
68-om. O tomto mravnom relativizme, strašnejšom
ako v 50-tych rokoch, Vanovič nevydáva svedectvo
prvý raz, vydal ho napríklad aj formou románovej
fikcie. Jeho Kronika nepriznaného času, ktorá vznikala v 70-tych rokoch minulého storočia, no vyšla až
v roku 2008, je pre mňa, dovolím si povedať, akýmsi slovenským pendantom románu La Nausée (1938)
Jeana-Paula Sartra. Na rozdiel od protagonistu francúzskeho prozaika a filozofa nauzea (lekársky termín pre žalúdočnú nevoľnosť), voľnejšie a prenesene
hnus či znechutenie, odpor, sa Vanovičovho antihrdinu
nezmocňuje v predvečer druhej svetovej vojny, na pra1
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hu katastrofy. Prepuká v deň po katastrofe, teda po
okupácii vlasti údajne bratskými vojskami, a románové stvárnenie tejto situácie by som prirovnala
u Vanoviča k monochrónnej maľbe – je to čierna na
čiernej, kde sa chveje skôr tušená, ako videná, bodka
jasu v podobe rodiaceho sa vzťahu hlavnej postavy,
komunistami odstaveného intelektuála a pacienta,
k mladej sestričke v nemocnici...
Vráťme sa však k Antimemoárom I. (lebo po nich
má prísť aj druhý diel). Ich východiskom je pochopiteľne autorov Turiec s rodnými Dražkovcami a sám
Martin, teda miesta a mesto, ktoré poznáme aj
z iných jeho kníh, najmä z troch myšlienkovo i materiálovo bohatých Kníh o starom Martine či z novších,
duchu Antimemoárov bližších Listov zo starého dvora
(2012). V Antimemoároch pásmo prežitého a pretrpeného, odvíjajúci sa film konkrétnych faktov a udalostí, rozpamätávanie s ozvenami a reťazcami dávnych pocitov a tušení, siaha ďalej – do Bratislavy či
až do Prahy (najmä návštevy u Václava Černého a napokon účasť na jeho pohrebe v posledných podkapitolkách), a ako je to pre nášho autora typické, voľná rekonštrukcia či výber z dobových záznamov
osobnej skúsenosti sa prepletá s kritickými postrehmi a komentármi. Tak je to v rozsiahlej úvodnej časti, príznačne nazvanej Epilóg starého Martina (1945
– 1959), aj v reminiscenciách na prvé vyše desaťročie
v hlavnom meste, nazvaných prosto V Bratislave (1959
– 1971), aj v zlomkovitých, hlboko osobných, neraz
depresívnych a repetitívnych Zápiskoch z mŕtveho času
z pookupačných rokov 1970 – 1975, a tak je to v záverečnej dlhej a neradostnej „bilančno-situačnej správe“ o normalizačno-konsolidačnom dvadsaťročí.
Postupne sa vyjavuje pátos i étos životnej púte slovenského intelektuála a spisovateľa, ktorá viedla od
kádrového prenasledovania a ťažkostí s dokončením
stredoškolského štúdia a so získaním vysokoškolského vzdelania a zároveň s nájdením zamestnania
v hlavnom meste – pritom o tieto ťažkosti sa výdatne pričinili autorovi rodáci, dražkovskí a martinskí
donášači-udavači „informujúci“ príslušné orgány
v Bratislave – až po profesionálnu marginalizáciu
v rokoch 1971 – 1989, keď po plodnom redaktorčení
v Slovenských pohľadoch, vzápätí v Mladej tvorbe,
a po krátkom pôsobení v Ústave slovenskej literatúry autor chtiac-nechtiac zakotví v jazykovej redakcii
vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Ocitne sa tak síce v jednom z ohnísk literárneho diania, ale na jeho
okraji, navyše v zamestnaní, ktoré je pre človeka
s vlastnými literárnymi ambíciami nanajvýš vysiľujúce – je korektorom z núdze a v núdzi, a zároveň spisovateľom v ilegalite, a nielen z vlastného rozhodnutia.
„Fabulu môjho života určila komunistická strana a jej
úchylovia, kádrovníci, všelijakí riaditelia a riaditeľky,
poskokovia totalitného a posttotalitného režimu, žil som
takpovediac nanútený život, o sebe som nerozhodoval ja;
len v rámci tej nanútenosti, iba v súkromí vymáhal som si
ostrovy, svoje vlastné územia slobody.“ „Nanútený život“
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či „nezavinený osud“, tento tragický leitmotív Vanovičových Antimemoárov obsahuje v sebe protiklad: jas
rozumu kontra temné fátum, čiže zlovôľa bohov. Ale
nie, hovorí nám Vanovič, nie zlovôľa bohov, skôr zlovôľa ľudí a temnota režimu, v ktorej ľudia tápu a ktorej skôr či neskôr takmer všetci podľahnú – zo strachu, zo slabosti, z pohodlnosti. Ľudská pretvárka
a faloš, perverznosť konformity. Človek človeku zverom. Pascalovský svár medzi anjelom a zverom. Ostáva to antické fátum, tá nevysvetliteľná vôľa bohov
– fakt, že sa rodíme na istom mieste a v istom okamihu, to znamená do istej doby, krajiny, spoločenskej a kultúrnej situácie. Reakcie človeka na nepriazeň osudu bývajú rôzne – niekto zatrpkne a uzavrie
sa do seba, do súkromia, do osamelosti a sebatrýzne, v lepšom prípade do útešného spolužitia s blízkymi ľuďmi. Niekto zatrpkne a stane sa zlý, vŕši sa
za zbabraný život na iných, neraz nevinných, a niekto naopak – a to je ten najšťastnejší prípad – otvorí sa po úderoch osudu nešťastiu a utrpeniu iných
a v pokore voči svetu a svojmu ľudskému údelu s nimi súznie, nezištne im pomáha, mysliac nielen na
seba. U Júliusa Vanoviča komplikované životné peripetie, zapríčinené konkrétnou spoločensko-historickou situáciou, oná nepriazeň osudu vedie k podvedomému, no čoraz jasnejšie si uvedomovanému
mravnému aj intelektuálnemu odhodlaniu nevzdať
sa, nepoľaviť v ostrosti videnia, v nezmieriteľnosti
postoja, a zároveň – a pre nás čitateľov našťastie
– k odhodlaniu písať, aj k uskutočňovaniu tohto odhodlania vrátane opakovaných, no márnych pokusov publikovať napísané, a to aj v komunisticky konsolidačnom či normalizačnom dvadsaťročí, keď celá
oficiálna, teda oficiálne vydávaná literatúra klamala, ako to autor v Antimemoároch viac ráz zdôrazňuje. Mimochodom som zvedavá, či túto Vanovičovu
spätne hodenú rukavicu do tváre publikovaných spisovateľov aj ich hodnotiteľov niekto zdvihne...
S výnimkou Antidialógov mohol náš autor predstúpiť pred verejnosť až v zrelom veku, a to sčasti
s tým, čo vzniklo už pred rokom 1989, predovšetkým
s fundovanými „personalistickými portrétmi“ Václava Černého a Júliusa Barča-Ivana, ku ktorým pribudol Alfonz Bednár a iní, a vrátane viacerých inšpiratívnych výberov z literárnej a kultúrnej esejistiky,
ktorú v roku 2011 prekvapujúco rozšíril o rozsiahlu
esej o „existenciálach“ švédskeho filmového režiséra
a scenáristu Ingmara Bergmana. Fakt, že svoj záujem
Vanovič upriamuje na nepodkupné umelecké aj mravné autority, tak slovenské, ako inonárodné (z nich
najmä Francúz Henri Bergson a ďalší veľký Čech, učiteľ Václava Černého aj Júliusa Vanoviča, František Xaver Šalda), nie je náhodný, veď ambíciou tohto burcovateľa svedomia je vytŕhať čitateľa z hlivenia a zo
sebaspokojnosti, a to aj vyzdvihovaním diela a účinkovania veľkých osobností. Exempla trahunt. Bodaj
by! V Antimemoároch tak Vanovič poukazuje na ďalších veľkých Slovákov (štúrovci, Krčméry, Hronský
a mnohí matičiari, ale aj Beniak či Silan a iní...), čo
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súvisí s jeho dlhoročným cieľavedomým úsilím budovať a rozvíjať slovenské kultúrne a historické vedomie. Dobre totiž pozná našu boľavú stránku, náš
kolektívny archetyp – kultúrnu a historickú nepamäť,
kontinuitne pretrvávajúcu diskontinuitu. V nej sa
skrýva aj odpoveď na jeho zistenie v Antimemoároch:
„Ľudí, ktorí si v komunistických desaťročiach zachovali presvedčenie a nezlomili charakter, je na Slovensku pramálo,
a tých, ktorí vyvíjali odpor, ešte menej“ (163). Toto zistenie inak rezonuje s opakovaným povzdychom Dominika Tatarku: „Bože, koľko je v nás poddanstva!“
Vanovičova fazetová výpoveď v Antimemoároch teda nie je ani nemôže byť výpoveďou iba o sebe. Je výpoveďou o všetkých jeho rodákoch a o stave celej polis,
obce-pospolitosti-spoločnosti, turčianskej, bratislavskej, slovenskej, s presahmi do inonárodnej,
východoeurópskej i celoeurópskej, ba interkontinentálnej reality. Osobný smútok sa prekrýva so
smútkom zo stavu sveta, najmä však zo stavu Slovenska, keďže vo vypaľovaní neba i zeme, ľudského
ducha aj duše sa u nás pokračuje v nových sofistikovanejších podobách aj po nežnom prevrate. „Mravnú apokalypsu pookupačnej konsolidácie“ vystriedala
„perverzná podoba postkomunizmu, ktorú nám osud po
revolúcii (rozumej po Novembri 1989) nadelil“, konštatuje Vanovič aj v knihe nových i starších esejí o ľuďoch,
knihách a dobe, ktorá mu takisto vyšla vlani pod latinským názvom Nova et vetera v Knižnej edícii Fragment. V záverečnom antidialógu s Olegom Pastierom
svoju diagnózu neúprosne uzatvára: „Slovensko je
smutná krajina demencie či podchvíľou vyprázdňovanej
pamäti – dopomáhajúcej národnej kultúre, aby bola bez
chrbtovej kosti.“
Na záver len toľko: uplynulo štvrťstoročie od nežnej revolúcie a otázky etiky, ktoré tak nástojčivo zaznievali v novembrových dňoch 89-ho, sme už dávno odsunuli do suterénu nášho individuálneho, ale
aj kolektívneho vedomia, vytesnili sme ich, povedané
spolu s psychoanalytikmi. Za toto štvrťstoročie prevládajúceho hodnotového relativizmu sa však na Slovensku – vďakabohu – vynorilo aj množstvo najrozmanitejšej dokumentárnej či vecnej literatúry o tom,
ako to bolo, od tradičných pamätí a autobiografií cez
korešpondenciu a denníkové zápisky po rozhovory
iných s ťažiskovými i okrajovými svedkami minulosti a niekedy aj s protagonistami dneška. Mnohé
z týchto textov sú vzletne poetizujúce, neskrývane
sebamýtizujúce, ba sebaokiadzajúce, no nájdu sa aj
také, ktoré sú prísne vecné a presne usvedčujúce vinníkov, demaskujúce dobu i režim. Máloktoré z nich
však s takým vášnivým zaujatím ako Vanovičove
Antimemoáre vypovedajú cez tragickú osobnú skúsenosť o hodnotách základných a trvalých, platných
aj v našich postmoderných časoch – o charaktere, čiže mravnosti, a o slobode, najmä o jej menej atraktívnej druhej tvári – o zodpovednosti človeka za svoje slová a činy, o zodpovednosti človeka pred sebou,
pred svojím svedomím, ale aj pred kultúrnou po1
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spolitosťou, z ktorej vzišiel a v ktorej pôsobí. Skrytý pátos Antimemoárov vyviera práve z tohto autorovho presvedčenia o potrebe, ba nevyhnutnosti
nájsť odvahu a brániť si slobodu – vnútornú slobodu, tú predovšetkým – za akýchkoľvek okolností.
Antimemoáre, ako neprikrášlený obraz-záznam
tŕnistej cesty slovenského umelca a intelektuála do
hlbín noci, mnohým a mnohých iste podráždia či popudia, a vieme prečo. Všetkých nás však vyzývajú podstúpiť očistnú katarznú cestu nielen v úzko osobnom
záujme, ale v záujme budúcich pokolení. Všetkých
bez ohľadu na vek, profesionálne zameranie či doterajšiu životnú skúsenosť, no v prvom rade a bezvýhradne tých, čo sa hlásia ku kultúrnej elite. Ako povedal Július Vanovič v rozhovore s Olegom Pastierom
v knihe Nova et vetera: „intelektuál, spisovateľ, umelec nie
je politik, ktorý taktizuje a využíva možnosti, ale človek,
ktorý hľadá, ktorý zastupuje a presadzuje, doslova ručí za
nájdenú pravdu.“ Vďaka nášmu autorovi za večný
nepokoj po-etika, za neúnavné hľadanie pravdy a jej ne-

únavné presadzovanie a vďaka Literárnemu informačnému centru v Bratislave za vydanie Antimemoárov v elegantnej úprave a s výborným fotografickým
portrétom od Pavla Kastla. Ešte stručné vysvetlenie:
po-etikom nazval Júliusa Vanoviča Daniel Hevier, a pokiaľ viem, nemá to byť označenie človeka, ktorý sa
zaoberá náukou o poézii, respektíve má svoju poetiku. Ide tu o kombináciu slov poet a etik, v ktorej sa
ozýva etika ako mravnosť, morálka ako systém i náuka, a najmä ako životný postoj, v spojení s ďalším
krásnym a živým slovom poézia, poiesis (čítaj písis),
ktoré znamená v starej aj modernej gréčtine čin, činnosť, činorodosť, teda opak trpného stavu, teda aktívne pomenúvanie vecí a javov.
Želám Vanovičovým Antimemoárom, a takisto jeho esejam Nova et vetera, veľa vnímavých čitateľov
a vám všetkým ďakujem za trpezlivosť a pozornosť.

O univerzite jeho života, ako najnáročnejšej alma
mater, píše Kornel Földvári v doslove k románu Kronika nepriznaného času, dokončenom v roku 1979
a vydanom v Tatrane v roku 2008: „Július Vanovič ju
zvládol s červeným diplomom – žiaľ, až po absolvovaní nekonečných semestrov, ako bezprávne dieťa triednych nepriateľov, semestrov plných krívd, ústrkov a zaznávania.“
Krátko po februári 1948 sa zo života štrnásťročného chlapca začal stávať osud. A to, čo sa potom za
komunizmu dialo, je – ako hovorí v autorskom vstupe do knihy – „aspoň pre mňa viac ako tragédia.“ Hneď
po vojne zažil nezabudnuteľné chvíle na chýrnom
martinskom gymnáziu, kde na hodinách s dobrými
profesormi „akoby vyletovali iskry“ zapaľujúce vnímavé mladé duše.
Chlapcova idyla netrvala dlho. Rozrušili ju udalosti spojené s krutou a zločinne vykonštruovanou
„žingoriádou“, otcovo zatknutie a väznenie s tvrdými
následkami pre rodinu, na gazdovstvo ktorej prišiel
„národný správca“ a jej členovia sa stali bezprávnymi
cudzincami vo vlastnom dvore aj dome.
Deti uväznených čakala budúcnosť bez perspektív. Július Vanovič sa v roku 1950 ešte dostal do prvej
triedy 11-ročného gymnázia. Lenže komunistická
kontrola z kraja zistila na škole vážne ideologické
nedostatky. Riaditeľa, pravdaže, odvolali a na jeho
miesto prišiel 24-ročný evanjelický učiteľ Jamriška
zo Slovenského Pravna. Zo zbožného rechtora sa
urýchlene prezliekol na sekerníckeho komunistu
a s prezývkou Makarenko začal dirigovať žiakov
i profesorov. Na dverách pri vchode do tried viseli
menoslovy žiakov a graf ukazoval výšku rodičovského majetku. Pred triedou I. B sa najvyššie dvíhalo
meno Evy Passerovej, sestry neskoršieho známeho

hollywoodského režiséra, a pod jej menom graf Júliusa Vanoviča.
O rok čéesemácky triedny aktív, usmerňovaný
triednym profesorom Zelenkom, vyhodil zo štúdia
najprv súrodencov Passerovcov a po nich aj Vanoviča pre jeho „mýlne, spiatočnícke a evolučno-revolučné názory neprijateľné pre kolektív.“ Triedny boj sa mládencovi začal spájať s rasizmom. Keď mu vtedy už ťažko
chorý dramatik Július Barč-Ivan, ku ktorému ho doviedol Vanovičov priaznivec doktor Boris Bálent, požičal posledný, deviaty ročník Šaldovho Zápisníka,
priam zhltol jeho dve state Ve věku železa a ohně
a Gideovo Zklamání ze sovětského Ruska.
Bolo preňho zjavením a osvietením, keď sa dozvedal, že medzi šestnástimi popravenými boli Zinoviev, Kamenev a iní „vesměs členové staré leninské gardy, přátelé a soudruzi Leninovi, otcové ruské
komunistické revoluce... Ti zlomení lidé byli oloupení o poslední špetku sebevědomí, o poslední potuchu lidské důstojnosti.“ Vie v sedemnástich rokoch, čo vie málokto, čo v ňom vyostruje neskoršie
nekompromisné odsudzovanie ľudí. Akým bol napr.
Ladislav Mňačko, autor ohavnej brožúry o Žingorovi a jeho spoločníkoch, dokument pripravujúci
popravu nevinných. Pridáva k nemu Juraja Špitzera, ktorý so skupinou ďalších partizánskych veliteľov žiadal v liste Štátnemu súdu „spravodlivé a prísne
potrestanie velezradného Žingora a jeho odporných pomáhačov,“ čiže smrť. Nezabudne ani na Špitzera, ako
spolulikvidátora básnickej budúcnosti E. B. Lukáča
a jeho Tvorby, na Daniela Okáliho s jeho tajnými
prstami v žingoriáde. Ani na bývalého príslušníka
martinského lumpenproletariátu a pochybného partizána Daneka, ktorý ako krajský veliteľ ŠTB v Žiline
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organizoval polapenie Viliama Žingora. Jeho partizánsku skupinu obviňuje aj z doživotnej traumy spôsobenej počas povstania J. C. Hronskému, keď ho
na noc zavreli a vystrašili v pivnici, čo viedlo k jeho
emigrácii.
Vylúčený z gymnázia sa pričinením známeho rodiny na úrade práce vyhol honelníčeniu pri družstevných ovciach, kde si vraj mohol aj knihy čítať
a pridelili ho ako pomocného robotníka do Neografie. Najprv robil v ofsetovej strojárni. Keď tam od
benzínu, petroleja a farieb dostal hnisavé vyrážky na
ruky a tvár, závodný lekár ho preradil do ručnej
a strojovej sadziarne. Nadobúda životnú skúsenosť,
pri typografoch spoznáva dosť ľudí, ktorí boli sem
preradení z iných nerobotníckych a súkromných zamestnaní. Po poldruha roku si pýta od kádrovníka
odporúčanie do školy, keďže tu mal byť iba jeden rok
– a ten mu dá prihlášku do ostravských baní.
Keď potom napísal do závodného časopisu článoček o knihárovi Gašparovi Belopotockom a vedúci
korektorne zistil, že v ňom nebolo treba nič meniť,
získal jeho uznanie a stal sa pomocným korektorom
v Neografii. V prúde rozprávania sa Vanovič zrazu
necíti dobre, že hovorí stále len o sebe, o tom, čo sa
jeho týka, no uvedomí si, že vstúpiť do tej „sprepadenej doby“ okolo neho sa nedá ináč ako cez seba, to je
„svedectvo z prvej a pravej ruky“. Pravda trpiteľov, nie
ich trápiteľov, je predsa ľudsky a mravne najsmerodajnejšia.
V korektorni mohol osem hodín čítať aj kvalitné
texty a získal prístup ku knihám, svojej duševnej
potrave. Osud bol k nemu na jednej strane nežičlivý, ale na druhej strane ešte ako študent mohol vďaka už spomínanému doktorovi Bálentovi, manželovi svojej profesorky, chodiť do knižnice Matice
slovenskej aj Slov. nár. knižnice, ktorú viedol. Ten
mu knihy nielen požičiaval, ale aj darúval a prostredníctvom týchto darov a kníh z matičných pivníc vznikal zlatý poklad jeho mladej knižnice. Čítaním a uvažovaním sa dvíhal a intelektuálne mocnel
napriek všetkému, čo ho postihlo a ďalej naňho
striehlo do roku 1962. Získal povolenie dokončiť si
gymnázium. Od júla 1954 do konca mája 1955 poskladal skúšky z polovice desiateho ročníka, z celého jedenásteho ročníka a pripravil sa aj na maturitu.
Keď sa dostal do knihovedného oddelenia oklieštenej MS, predovšetkým triedil, usporadúval a spisoval archivované multiplikáty matičného vydavateľstva, celú jeho knižnú a a zborníkovú produkciu. Od
konca novembra 1954 do konca augusta 1955 prešlo jeho rukami všetko, čo Matica vydala. Vďačil osudu, že ho obdarúval knihami a takým rozhľadom,
o akom jeho rovesníci v školách ani nechyrovali. Pri
tejto práci sa zbierala aj látka na jeho budúcu
staromartinskú trilógiu.
Lenže osud má preňho aj odvrátenú stranu tváre.
Po maturite sa nedostal na filozofickú fakultu a po
prvom semestri štúdia ruštiny, nie slovenčiny, na
Vysokej škole pedagogickej musel napísať na kád40

rovom oddelení vlastný životopis. Po niekoľkých
dňoch ho zo školy vyhodili „pre zamlčanie vážnych
kádrových údajov.“ Otcov žalár, pravdaže. Predseda
KSS a tajomník MNV z Dražkoviec oznámili, že odišiel na vysokú školu bez ich povolenia. A funkcionári VŠP dostali strach, pri ktorom vyjadrenie dekana Topoľského: „My vám nechceme zle,“ bolo
karikatúrnym táraním. Kladie si otázku: „Čo je triedne zaťažený oproti čistému pofebruárovému kádru, hoci
ten prvý sa učí lepšie?“
A tak naďalej chodí do Martina k doktorovi Bálentovi. Tam ho zakrátko postihne podozrenie manželky dôstojníka z požičovne, hľa: Politicky nespoľahlivý, vyhadzovaný zo škôl, a má väčší plat ako ja!“
Nasleduje vojenská prezenčná služba, majú ísť o mesiac na hranice, ale jemu sa obnoví porucha reči, pustia ho domov a socialistický smoliar má aj šťastie; do
roka dostane modrú knižku... Jeho hviezdnou chvíľou, ako ju nazve, sa potom stane návšteva žilinského antikvariátu. Medzi staršími vydaniami, aké tam
nájde v roku 1957, sú aj Mukařovského Kapitoly
z českej poetiky a kniha Václava Černého Osobnost,
tvorba, boj. Z listovania v nich bolo impulzívne rozhodnutie pre Černého. Ak Július Vanovič napísal, že:
„Bol som odchovaný kultom obdivu a uctievania,“ tak našiel osobnosť, ktorú v ďalších desaťročiach mal prečo obdivovať a nasledovať.
Musel odísť z Martina, o ktorom bol presvedčený, že v ňom bude „navždy prekliaty a zakliaty“. V Bratislave si napokon našiel miesto v Slovenskej pedagogickej knižnici. Myslel si, že tam sa kádrovo
oslobodí a pomôžu mu dostať sa na vysokú školu.
Ale toto od riaditeľky Ireny Blühovej nedosiahol. Bola veľká a ctižiadostivá snobka, ktorá chcela dôverčivého Vanoviča využiť na písanie jej komunistických
spomienok. A keď to on odmietol, nebolo už pre
neho v knižnici miesta. Hľadal uplatnenie aj v bratislavskom mestskom múzeu. Jeho slušný riaditeľ
doktor Bodlák nad papierom z Vanovičových Dražkoviec povedal: „S takýmto posudkom len do fabriky!“
Až traja obecní funkcionári písali, že syn odsúdeného dedinského boháča sa do poľnohospodárstva nehodí, preto ho z dediny uvoľňujú, no neodporúčajú
ho do nijakej vedúcej funkcie. Žiadajú jeho osobu
sledovať, veď „menovaný platil v obci súc za podivína.“
Od prvého júna 1963 sa však nečakane stal redaktorom Slovenských pohľadov! Na začiatku mu
žičlivý Kornel Földvári dal recenzovať knihu z Mladých liet, ten dal recenziu Kotovi, zastupujúcemu
šéfredaktora Milana Ferka. Kot potom zavolal Vanoviča, vyzval k ďalšej spolupráci a o niekoľko dní
sa ho opýtal, či by nechcel nastúpiť do redakcie SP.
O Václavovi Černom písal Vanovič pri jeho šesťdesiatinách v roku 1965, no najväčšiu spokojnosť
prežíval už predtým ako redaktor SP. V ich desiatom
čísle, ročníka 1962, vyšla štúdia tohto Šaldovi najbližšieho a v Čechách diskriminovaného človeka
Hrst poznámek o Kafkovi a kafkovském světe. Ďalšia komunikácia Václava Černého s Pohľadmi išla už
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cez redaktora Vanoviča – ten sa neskôr stal na Slovensku najlepším znalcom života a diela tejto vynikajúcej osobnosti českej kultúry. Obdivoval ho, stretával
sa s ním a roku 1999 mu vzdal hold 300-stranovou
personalistickou monografiou Osobnosť Václava
Černého.
Šesťdesiate roky dostali prívlastok „zlaté“. Lenže
Vanovič je človek kontinuitný. Pri delení dejín na obdobia neslobodno zabúdať a vynechávať zo súvislého celku. „Keď sa prítomnosť nepociťuje kontinuitne, na
pozadí minulosti, čiže v súvislom, nedeliteľnom celistvom
čase, vystúpia prítomné dni – ani o tom nevieme – v neúplnej a lživej, ba nemorálnej podobe.“ Áno, autor citátu vidí do vecí, zabúdalo sa nielen na servilné režimové, ale doslova kruté, nehumánne texty
literárnych a publicistických protagonistov šesťdesiatych rokov, ktorými sa v päťdesiatych rokoch tak
„vyznamenali.“ Tak vtedy, tak po Novembri 1989.
Spod Vanovičovho „pera“ sa až tak iskrí, keď dokazuje, čo všetko popáchal v nedávnej dobe Ladislav
Mňačko, odhaľujúci sa v reportáži Záhrada mučenia, uverejnenej roku 1964 v SP; „v našej literatúre obdobie takzvaného kultu osobnosti v jeho protihumanistických, a teda protisocialistických zvratoch a či dokonca
zvrátenostiach.“ Proti reportáži „literárne a mravne“
protestoval Dominik Tatarka. Podľa neho sudca,
o ktorom píše Mňačko, spáchal vraždu vynesením
rozsudku smrti nad nevinným, on nesie za ňu zodpovednosť, nie nijaký kult.
Rozhnevaný humanista Tatarka odsudzuje falošný prístup iného spisovateľa, zabúdajúc pritom, čo
všetko rovnako aj on má na rováši v prvej polovici
päťdesiatych rokov. Obviňuje Mňačku – a mal by rovnako obviňovať seba. Autor Zápiskov... a Antimemoárov dôkazne usvedčuje viacerých predstaviteľov
slovenskej literatúry, v čom všetkom zlyhali z morálneho i ľudského hľadiska po februári a po auguste. Proti Tatarkovi uňho, ktorý ho mal rád pred
poznaním jeho „čiernych“ textov, je kniha Ľudia
a skutky, dve hrôzostrašné stránky textu v Pravde
z 26. novembra 1952, nazvaného Prudšie nenávidieť
nepriateľa – vrúcnejšie milovať stranu, fejtón Rozžaly sa svetlá na Orave, nekrológy za Stalinom a Gottwaldom, proklamácie pred zjazdmi strany, pochvalné agitácie venované brigádam socialistickej práce.
Vanovič hovorí, že u Tatarku, ako u iných, dôvodom
takejto angažovanosti bol „holý človečí strach,“ ale žila v ňom zároveň „nesmierna ctižiadosť zostať známym
a slávnym, režimom uznávaným a zvýhodňovaným.“ Čosi dosť podobného sa odohrávalo aj u Vojtecha Mihálika, Alexandra Matušku a u ďalších menej ohrozovaných.
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Keď Kot odišiel do Tatranu a Milan Ferko sa vrátil z Prahy, Vanovič sa začiatkom roku 1967 rozhodol odísť do Mladej tvorby. Tam však zistil, že časopis pre mladých autorov preňho celkom nie je. A tak
od začiatku roka 1969 do apríla 1971, keď ho „konsolidačný riaditeľ“ Ján Brezina prepustil, mal možnosť zisťovať, v akom úpadku je Ústav slovenskej
a svetovej literatúry; podľa neho táto „vedecká komédia“. Doplatil na Brezinu aj tým, že mu tento zlikvidoval všetky jeho kandidátske materiály, na základe ktorých sa mal stať kandidátom vied, a tak
hodnosť CSc. mohol získať až o dvadsať rokov... Za
šéfovania Brezinu začal písať tajný denník a so svojimi Zápiskami z mŕtveho času vydržal šesť rokov
(od roku 1970 do roku 1975).
Odborne stratil, ako píše, 11 rokov života. A ďalších sedemnásť, od roku 1971 do roku 1989, mohol
robiť len korektora vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V denníku píše o osobných zážitkoch i o veciach
z literárneho sveta, o tom, čo sa deje v Ústave na Konventnej. Uvažuje o svojom živote i o spoločenskej situácii. Skepsa sa strieda s pocitmi radosti, odhodlania vytrvalo, húževnato robiť. Má čas aj na jogu, na
tenis, na plávanie. A plán na päť rokov písania, knihu
po knihe. Prvú, románovú Kroniku nepriznaného času, dokončil v roku 1979, vyšla však až v roku 2008.
Potom nasledovalo písanie o starom Martine a ďalšie
a ďalšie. Vie opovrhovať nehodnými ľuďmi a byť hrdý.
Slovenská literatúra mu „hovorí strašne málo.“ Väčšina
z ľudí, ktorým veril, ho sklamala. Kladie si otázku, kto
napíše román o tomto čase, režime a ľuďoch v ňom.
Ozýva sa v ňom pocit, že nepatrí nikomu, všetko mu
je odcudzené. A že sa bude obracať čím ďalej, tým viac
do sveta a menej na Slovensko.
„Ono je čosi iné,“ uvažuje, „byť odstavený a znemožňovaný – ako ostatní povyhadzovaní a umlčaní – len od
roku 1971 – 1972, a byť znemožňovaný aj predtým 11 rokov (1952 – 1962).“ Hovorí, že po februári sa dávali
do služieb a kolaborovali zo strachu, po okupácii
v roku 1968 sa dávalo do služieb a kolaborovalo už
iba z vypočítavosti, utilitárne, s chladným, nemorálne kalkulujúcim rozumom.
A nechce, tisíckrát nechce, „aby nedávnu minulosť
nepoznala, ale ju tragicky opakovala generácia, ktorá komunizmus nezažila, ba ani sa oň nezaujíma, či jednoducho, nechce ho poznať.“
A on, Július Vanovič, sa svojím písaním a životom
vrchovato zaslúžil o to, aby takáto možnosť poznania vošla do čelných análov skúsenosti pre tento
ustavične problematický národ.
JÁN BEŇO
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J E D NA O TÁ Z K A

JÚLIUSOVI VANOVIČOVI
P R E Č O S T E S A ROZ H O D L I
NA P Í S AŤ ( A N T I ) M E M O Á R E ?
Prečo som sa rozhodol písať memoáre – a ešte k tomu „antimemoáre“ – čiže pamäti nie ani nostalgické a vôbec nie sentimentálne, ale voči dobe a istým
súčasníkom kritické a polemické?
Viem, že o písaní a vydávaní pamätí pobehujú, niekedy i vládnu, názory aj keď nie protirečivé, tak iste
rôznoraké. Napríklad: pozrite, ako sa ide vytŕčať, robiť dôležitým a sebastredným; ako nám chce tými písačkami vsugerúvať, že hral inú úlohu ako tú, ktorú majú v očiach jeho súčasníci, a budú mať
pamätníci. A vôbec, je to egocentrizmus a narcisizmus, to spisovanie spomienok, a najmä nebezpečný
subjektivizmus, ktorý vždy potláča a zahmlieva objektívnosť aj historickú pravdu, a tak ďalej.
Znovu však počujem odpoveď Stefana Zweiga
z jeho Spomienok Európana, akoby už vtedy nášho
súčasníka: „Své osobě jsem nikdy nepřikládal tolik
důležitosti, aby je lákalo vyprávět druhým příběhy
svého života. Muselo se stát mnohé, nekonečně více
zkoušek a katastrof, než kolik je obvykle souzeno
jedné generaci, abych nalezl odvahu začít psát knihu, v níž by mé já mělo být hlavní osobou, lépe řečeno – středem. Nic mi není vzdálenějším než stát
v popředí“ – toľko Stefan Zwaig.
Ani ja som sa necítil vždy najlepšie pri tomto rozprávaní. Ale ako vstúpiť do tej sprepadenej komunistickej doby, ak nie cez seba, cez to, čo som sám videl, počul a zažil – to predsa musím považovať za
svedectvo a pravdu z prvej a najspoľahlivejšej ruky.
Noviny, rozhlas, filmy, romány o tej epoche klamali, a vedecké práce o nej sa píšu odosobnene, neutrálne, s takzvaným vedeckým chladom, a najmä z časového odstupu: hlasy a úpenia tých, čo trpeli, z prác
historikov veruže nepočuť. Pot, krv a slzy historické
práce stierajú – ale pravda trpiteľov, nie ich trápiteľov, je predsa ľudsky a mravne najsmerodajnejšia.
Niet nič strašnejšieho a nespravodlivejšieho, ako
umlčané a nezabúdané krivdy a nespravodlivosti: zabudnutí, premlčaní väzni aj ich týratelia, zahladené
hroby, nevypočuté osudy.
A nevykričaná krivda, nepotrestaný zločin ničia
predstavy, ba aj vieru ľudí v pravdu a platnú spravodlivosť.
Pritom nevyvolané a nepotrestané zlo má diabolskú schopnosť plodiť a šíriť nové a ďalšie zlo.
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Fabulu tisícov životov, nielen môjho, určila komunistická strana a jej úchylovia: kádrovníci, všelijakí nedovzdelaní funkcionári, riaditelia a riaditeľky, poskokovia totalitného, ba aj posttotalitného
režimu – žili sme, tak povediac, nanútený život, o sebe sme nerozhodovali my – a len v rámci tej nanútenosti, len v súkromí vymáhali sme si ostrovy, svoje
vlastné územia slobody.
Ako o tomto všetkom, za seba aj za tie tisíce nevydať aspoň memoárové svedectvo?
Ak mi bolo dožičené prežiť to všetko so zdravým
rozumom aj s ako-tak slúžiacim zdravím, považujem
to za dar a milosť, ktorej by som chcel byť hoden.
Hoden práve týmto svedectvom neradostným
a niekedy krutým, písaným však – aj v onom biblickom epištolárnom presvedčení, že iba pravda je tá,
ktorá nás môže oslobodiť, a že ju ako slnko pre naše trvajúce tmy životne a prvorado potrebujeme.
„Aké knižky stoja za to, aby boli napísané okrem
Pamätí?“ pýta sa dokonca André Malraux v románe
Altenburské orechy. Asi preto, že pamäti hrali u neho prioritu, tak ako všetko románové, čo vyšlo z pamätaného a prežitého. Čiže z toho, čo človek skúsil
a prebolel, k čomu došiel nie ako k hotovej, ale celým životom dolovanej a zaplatenej pravde – a tak aj
pravde, za ktorú celým odžitým životom ručí.
V prípade mojich Antimemoárov ide o druhú polovicu 20. storočia, takže aj o akýsi osobný – nelecléziovský – „zápis o katastrofe“ – katastrofe predovšetkým ideovej, humanistickej a mravnej, ktorej dôsledky
okolo seba doteraz vidíme a bezmocne pretrpievame.
Čo je však najnebezpečnejšie: vieme, že zlo, ktoré tu
bolo, v preoblečenej podobe stále číha – a môže sa pod
iným menom, v ešte strašnejších účinkoch opakovať.
A vidíme, že na to, čo u nás štyridsať rokov panovalo a nás tyranizovalo, sa povážlivo, rýchlo a ľahkoverne zabúda. Veľmi rýchlo, veľmi povážlivo. Ako
povedal Nietzsche: ľudská povaha znáša víťazstvo
horšie ako porážku. Ale tí, ktorí na minulosť zabúdajú alebo nechcú o nej nič vedieť, môžu byť, odkazuje zas filozof Santayana, naozaj odsúdení k tomu,
že ju budú musieť na vlastný účet opakovať.
Z a o d p o v e ď ďa k u j e
S TA N I S L AVA M AT E J O V I ČO VÁ
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RECENZIE

AUTORITA SYMBOLU
VO VÝSKUME ZORY
VANOVIČOVEJ
ZORA VANOVIČOVÁ:
Autorita symbolu
Bratislava: Ústav etnológie SAV,
2014, 117 s.

Zborník štúdií Zory Vanovičovej
Autorita symbolu, ktorý vznikal v rokoch 1991 – 2009, vyznieva ako ucelená monografia. Štúdie totiž nie
sú zoradené podľa rokov ich vzniku, ale vzhľadom na postupnosť
riešení hľadísk. Sú to príspevky
o osobitom domýšľaní a vymýšľaní
príbehov, o pôsobení čelných osobností prvej Česko-Slovenskej republiky v ľudovom slovesnom podaní.
Oral history v slovenskom sebauvedomovaní, zvlášť dedinského
ľudu, má kľúčové postavenie popri
náboženskom živote, či pôsobení
cirkvi v domácom jazyku a výročitom zvykosloví. Slovenské povesti
(popri fantazijnom rozpútavaní
rozprávok) uchovávali povedomie
nielen o miestnych udalostiach
(kde sa niečo výnimočné dialo), ale
aj o postavách. Buď vládcov, kráľov,
alebo pánov a iných významných
osobách, spravidla presahujúcich
miestne pôsobenie, alebo poznamenaných niečím výnimočným, a to
popri rozjímaniach o utrpení svätcov. Čím sa už približovali k súčasným zreteľom istej mystifikácie
pozoruhodných ľudí. Dialo sa tak,
keď slovesný, priamy osobný styk
bol určujúcim pri každom životnom oboznamovaní sa. Rozšírením
vzdelanosti a elektronických komunikačných prostriedkov sa povesti
postupne dostávajú cez literárne záznamy zberateľov do literatúry, prostredníctvom knižných vydaní. Presadzuje sa mýtizačná fabulácia
o výrazných osobnostiach, najmä
po uzatvorení ich životného pôsobenia, do osobitého aj v širších skupinách sa vyskytujúceho rozsahu.
Tento fenomén Zoru Vanovičovú zaujal už pri príprave diplomovej práce Milan Rastislav Štefánik.
Totalitné „profilovania“ humanistických výskumov spôsobili, že ten1
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to zreteľ sa potláčal, pretože sa vzťahoval na osobnosti pre komunizmus ideologicky neprijateľných.
Okrem toho nemali takéto osobnosti, ktoré by sa vnútornejšie dotkli záujmu ľudu. Tak ako v minulosti ľud nespieval a nerozprával si
povesti o osobnostiach, ktoré mu
spôsobovali traumy. Stačila ešte zachytiť pamätníkov, ktorí sa priamo
zúčastňovali „rozvinu“ slovesného
podania osudov a pôsobenia zakladateľských osobností prvého obdobia jestvovania Česko-Slovenskej
republiky, aj následných oživovateľov týchto spomienok, uchovávaných spravidla už nie v širšej obci,
lež užšie v rodinách. Deti, ktoré boli a sú tiež v zreteli výskumu Zory
Vanovičovej dospeli a nesú dôkaz
ďalej. Hoci zúženejšie, ale predsa.
Potvrdzujú to jej štúdie, ktoré sa
vzájomne viažu a dopĺňajú, rozvíjajúc predmet metodologicky i sémanticky. Zvlášť sa sústreďujú na
Štefánika.
Prvou jej štúdiou je Obraz hrdinu
v slovenskom prozaickom folklóre, ktorá je akoby výskumnou správou,
k čomu sa dopátrala v diplomovej
práci Súčasný stav prozaického folklóru na Brezovej pod Bradlom (1969).
K nej sa prezentačne vrátila v r. 1990
v Slovenských pohľadoch. Išlo o prvú fázu folklorizačného procesu
podaní o M. R. Štefánikovi so sústredením sa na jeho rodisko. Táto
fáza sa metodologicky zameriavala
na zber záznamov, následne porovnávanie ich variantov zo 60-tych
rokov, s vyústením do prieskumu
najmladšej vrstvy – brezovské deti.
Nadviazala tak na starších kolegov
sledujúcich ľudovú fakty fabulovanú prózu o osobách a udalostiach,
akými boli A. Melicherčík, V. Gašparíková a J. Michálek, ako aj na ľudových rozprávačov o hrdinoch
spracovaných G. Kiliánovou a H.
Hlôškovou. Získaný materiál potvrdzuje, že napriek totalitným zákazom a zložitým historicko-politickým situáciám sa štefánikovská
téma z ľudového podania nevytratila.
Prvky biosu v súčasnom slovenskom
folklóre (1993) rozpracúvajú zretele
folklórnej cyklizácie okolo postavy

hrdinu, ktorý akoby nadväzoval na
historický a univerzálny žáner heroických biografií, známych od čias
gréckej mytológie i z hagiografických rozjímaniach o svätcoch. Ide
teda o istý komunikačný proces,
polarizujúci ľudovú slovesnosť
s folklórom. Deje sa tak aj v našej
kultúre od životopisov Konštantína Cyrila a Metoda z Veľkomoravského obdobia. Štúdia konfrontuje
život Konštantína Cyrila v 18 epizódach a porovnáva ich s obdobným epizodickým cyklom o M. R.
Štefánikovi. Zisťuje iba neveľké rozdiely v dvoch epizódach, a síce, že
„súčasný folklórny cyklus s prvkami biosu zahrňuje v seba viac reálneho a konkrétneho z histórie, obdobia, diania, ktorého sa týka, čím
bližšie je téma k súčasnosti (rovnako ako rozprávanie zo života), ale
zároveň uchováva v tradícii prvky
klasických folklórnych žánrov a motívov.“
Tretia štúdia sa sústreďuje na Motív smrti ako mýtotvorný prvok vo folklórnom cykle o Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi (1992). Nemusíme sa
presviedčať, že smrť, najmä tá záhadná, od vekov podnecovala pozornosť a vyvolávala dohady. Aj
ľudové rozprávania o živote a pôsobení Štefánika sa začínajú od jeho tragickej smrti, vlastne dodnes
plne pre mnohých nevysvetlenej.
Keď sa o nej vyskytujú viaceré „dovyprávania“. Táto časť práce je nasýtená viacerými autentickými záznamami iných zberateľov i priamo
Zory Vanovičovej. Dokladá, že „folklorizovaný politický mýtizačný proces, akým je nepochybne aj štefánikovský folklórny cyklus, nesie
v sebe nielen rôzne politické ilúzie,
zdôvodňovanie politických postojov, ale aj archetypový osud násilne
či záhadne usmrteného hrdinu,
v ktorom sa jeho životom vo folklórnej tradícii prenáša do nesmr teľnosti aj národná idea, ktorú
hrdina stelesňuje.“
Obdobný ráz má aj štúdia Milan
Rastislav Štefánik v ústnej tradícii na
Slovensku (2001). Sleduje aj čo ovplyvňuje spomienkové rozprávanie na
Štefánika. Vychádza z výskumu na
Základnej škole v Brezovej pod
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Bradlom, ako sa uchováva tradícia
v blízkosti rodiska (Košariská). Záber rozširuje aj na záznamy a dôvodenia v širších súvislostiach, s bohatými citačnými odkazmi.
V knihe nasledujú dve štúdie venované ústnej tradícii o Tomášovi
G. Masarykovi Folklórny hrdina za
národnou hranicou (1998) a Genius
loci – genius personae: Topoľčianky
(2001). Prvá sa viac vzťahuje na
pobyty Masaryka v Turci, kde mal
na Bystričke rodinné letné sídlo
a druhá na letné sídlo prezidenta
v Topoľčiankach. Obe využívajú
metodologické skúsenosti zo štefánikovského výskumu a dokladajú
bohatý výskyt takýchto vnútorných
ozvien na vonkajšie pôsobenie
osobnosti, ako si ich domýšľa človek pri stretnutí z blízka, ale aj
z diaľky a z odstupu času. Rodinný
zreteľ dourčováva štúdia Obraz Jana Masaryka v ústnom podaní (2004).
Tak ako osud, aj model rozprávaní
je akoby zrkadlovým obrazom štefánikovského mýtu.
Záver knihy tvoria dve štúdie Autorita symbolu: Osobnosti Československej republiky v pamäti a folklóre Slovákov. Štefánik a Masarykovci (2008).
Vyšli pri príležitosti 90. výročia založenia Československa a K 90. výročiu smrti generála Milana Rastislava
Štefánika (2009). Tú predniesla na
pôde Slavistického seminára Univerzity Bazilej vo Švajčiarsku. Obe
zisťujú, že ľudové spomienky sa ani
dnes nevzťahujú len na Slovákov
a Čechov, ale dotýkajú sa širších súvislostí a „že spoločný štát Čechov
a Slovákov, ktorého symbolom je aj
M. R. Štefánik, nebude nikdy len
minulosťou, pretože je natrvalo samozrejmou súčasťou histórie jedného aj druhého národa.“
Kniha Zory Vanovičovej Autorita
symbolu je z hľadiska postupov riešenia výskumu i výsledným zberom
a domýšľaním sledovaných zreteľov
jedinečným doložením, že na jednej strane významné osobnosti,
ktoré „pohli dejinami“ zasahujú vedomie nielen vzdelancov, ale aj ľudu, a na druhej, že ten si niektoré
stránky ich života a pôsobenia modeluje na svoj spôsob.
M I Š O A . KOVÁ Č

44

PO TOĽKÝCH ROKOCH
KOLLÁR STÁLE EŠTE
NEZNÁMY?
RÓBERT KISS SZEMÁN:
SLOVANSKÝ GOETHE
V PEŠTI
Ján Kollár a národní
emblematismus
středoevropských
Slovanů.
Praha: Akropolis, 2014, 209 s.

Maďarský slavista – Róbert Kiss
Szemán, literárny historik, univerzitný profesor a kultúrny diplomat
je absolventom Filozofickej fakulty budapeštianskej univerzity Loránda Eötvösa, kde vyštudoval
hungaristiku a slovakistiku. Bol
redaktorom viacerých odborných
časopisov a je členom redakčných
rád nielen viacerých slavistických
časopisov, ale i vedeckých rád ústavov v Českej republike a na Slovensku.
Okrem pôsobenia na svojej materskej univerzite bol spoluzakladateľom odboru slavistiky na FF
katolíckej Univerzity Petra Pázmányho v Budapešti. Prednášal na viacerých domácich i zahraničných vysokých školách. V rokoch 2000
– 2005 a znovu od roku 2011 pôsobí v Prahe ako riaditeľ Balassiho
inštitútu, a popri tom je aj kultúrny radca maďarského veľvyslanectva v Prahe.
Vedecká činnosť Róberta Kissa
Szemána sa sústreďuje najmä na literárnu komparatistiku stredoeurópskeho priestoru v období romantizmu, moderny a katolíckej
moderny. Venuje sa dejinám filozofického myslenia 19. a 20. storočia a kultúrnym dejinám stredoeurópskych národných hnutí. Dlhé
roky pracuje na výskume obdobia
národného obrodenia a romantizmu v strednej Európe, sústreďuje sa
najmä na dielo Jána Kollára. Zaoberá sa tiež českou, slovenskou
a maďarskou katolíckou literatúrou 20. storočia v európskom kontexte. Pravidelne vydáva svoje odborné štúdie a do maďarčiny
preložil mimo iného filozofické
eseje a štúdie Jana Patočku, prozaické dielo Bohumila Hrabala, Jaroslava Durycha a Jaroslava Haška.
Jeho ostatná do češtiny preložená knižka Slovanský Goethe v Pešti sa
zaoberá osobnosťou a dielom Jána
Kollára z obdobia jeho peštianske-

ho pôsobenia, ktoré bolo rozhodujúce v jeho profesionálnej činnosti.
Bola to reformná doba rokov
1825 – 1848; mimoriadne dynamické obdobie, v ktorom došlo k rozvoju nielen mesta, krajiny, ale aj
uhorských národností. V liberálnych dejinách národov stredoeurópskych Slovanov ho poznáme pod
pojmom Národné obrodenie. Ján Kollár, básnik, vedec, duchovný pastier,
je najdôležitejšia postava českého
a slovenského národného hnutia.
Sám sa považuje za Slováka rodom, ktorý disponuje širokou vzdelanosťou na báze uhorsko-latinskej
a nemeckej vedeckej kultúrnej univerzálnosti. V literatúre 18. a 19.
storočia možno nachádzať stále veľa osobností veľkého formátu, ktoré svoje významné diela vytvárali
zhodne na poli umenia, vedy, filozofie a náboženstva. Kam by sme
zaradili Voltaira, Rousseaua, Goetheho, patrí v tomto aspekte podľa
Kissa Szemána aj Ján Kollár. Nielen
mnohovrstevnatosťou svojej tvorby, ale aj jej záberom a vplyvom,
ktorým jeho dielo pôsobilo súčasne po stránke estetickej, jazykovej,
duchovnej i politickej.
Kollár strávil sedem rokov na
prešporskom evanjelickom lýceu
a ďalšie roky svojho života univerzitným štúdiom v Jene. Po absolvovaní štúdií sa vrátil do Pešti, aby sa
stal kaplánom u chorľavého pastora Jánoša Molnára. Žil a tvoril po tri
desaťročia v hlavnom meste Uhorska. V tomto prostredí sa zrodila jeho Slávy dcéra, rovnako ako jeho známe kázanie Dobré vlastnosti národu
slovanského. Sem si taktiež priviedol
svoju milovanú ženu Mínu.
Szemánova kniha hovorí o čulom duchovnom živote uhorského
hlavného mesta a jeho pôsobení na
Kollára i na jednotlivé národné
hnutia: české, slovenské, chorvátske, srbské a maďarské. Na základe
nových prameňov autor rekonštruuje taktiež peštiansky evanjelický cirkevný život, ktorý Kollárovo dielo i činy do značnej miery
poznamenal.
Kniha Róberta Kissa Szemána
stavia bádanie o Kollárovi na úplne
nové základy.
Obsahovo je rozdelená na úvod
a päť ďalších kapitol. Kollárov život
v Pešti mapuje najmä úvod a druhá
časť, ktorá sa venuje anamnéze Kollára ako duchovného pastiera, vedca a umelca. Šiesta kapitola je o vie1
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denskom epilógu; Dohre a erózii kollárovského diela. Kapitoly Dcéra Slávy,
Slovanské/slovenské Peklo, Púťové zastavenie slovanského národného exodu
sú neobyčajne zaujímavé najmä pre
toho, kto čítal Slávy dcéru, alebo sa
zaoberá literatúrou „predmarcového“
(1848) obdobia. Rozbor slovansko-slovenského Pekla môže vzbudiť
pocit, že čítame horor. Toľko trestov a toľko mien už z ranej slovanskej histórie sa hneď tak nevidí. Pre
nás je zaujímavé, že v roku 1819 vďaka mimoriadnym milodarom došlo
k založeniu slovenskej školy a k zahájeniu jej činnosti. Kiss Szemán píše o sporoch nemecko-slovenských;
napríklad na 60 – 70 slovenských
žiakov pripadal len jeden učiteľ,
kým na rovnaký počet nemeckých
žiakov učiteľov až šesť. Kollár zostavil a tlačou vydal Čítanku a Šlabikár.
Už skoro po svojom príchode
k evanjelickému zboru v Pešti sa
Kollár postavil do čela osamostatňujúcich sa snáh slovenských veriacich, dotýkajúcich sa vedľa vlastného duchovného života komunity
i štatútu nezávislosti slovenského
pastora a slovenského kantora.
A tiež poriadku slovenských bohoslužieb a slovenskej školy. Vo vedení
nemeckej časti zboru došlo k prudkému odporu. Problémy boli s platom pre slovenského kaplána. Po
troch rokoch svojho pobytu v Pešti
píše Františkovi Palackému:„ Já jsem
již 3 roky v Pešti a předce vždycky jen
tak jako prák na kole.“ V roku 1824
sa vzdal svojho úradu, aby svojím
odchodom otvoril cestu k zlepšovaniu vzťahu medzi Nemcami a Slo-

vákmi. Intrigy, ktoré boli okolo jeho
nástupcov viedli k jeho opätovnému povolaniu, aby zastával slovenské duchovné úlohy. Neskôr nastal problém okolo rozhodnutia
generálneho konventu z roku 1828,
že kaplánom peštianskych Slovákov
môže byť len ten, kto bude schopný vykonávať bohoslužby aj v maďarčine, čo bolo pre Kollára neriešiteľné. Ani v začiatkoch svojho
pastoračného života nebol 35-ročný kaplán schopný naučiť sa po maďarsky. Preto sa obrátili slovenskí
veriaci na miestodržiteľskú radu so
žiadosťou o založenie samostatnej
farnosti. Slovenská strana sa nakoniec obrátila v tejto súvislosti priamo na panovníka. Trvalo päť rokov,
kým panovník priznal Slovákom
právo na vlastného pastora a rovnaké právo udelil aj Maďarom.
Kollár sa už v roku 1824 podieľal na založení katedry slavistiky na
peštianskej univerzite. V roku 1834
spolu s Martinom Hamuljakom založili Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej s cieľom odsunúť
konfesijné rozdiely medzi katolíkmi a reformovanými stranami tak,
aby sa spoločne podieľali na rozkvete slovenského literárneho a kultúrneho života. Po vytvorení slovenskej farnosti vďaka mecenáške
Žofii Hvizdákovej bol vybudovaný
slovenský evanjelický kostol. Medzi
dôležitých zástancov Kollára patril
aj barón Šándor Prónay.
Kiss Szemán považuje Viedeň
v Kollárovom živote na prvý pohľad
za malér. Ale na druhej strane Kollár
celý život túžil zavŕšiť svoju kariéru
v imperiálnom meste. Neustále sa

vzďaľoval kultúrnej, jazykovej a politickej tradícii Uhorska. Za osobnú tragédiu Kollára možno považovať predovšetkým to, že nezavŕšil
národný exodus Slovákov v imaginárnej zasľúbenej krajine slovanskej
kultúrnej vzájomnosti, ktorá na
svoju cestu k jazykovej a národnej
nezávislosti vykročila pod novým
vodcom. V revolučných rokoch
1848 – 1849 sa Kollár podľa Pavla
Blaha (ktorý vo viedenskom slovenskom spolku Tatran vydal k storočnici Kollárovho narodenia významnú a na informácie jedinečnú
knihu) stal obeťou viacerých inzultácii. V marci 1849 bol povolaný do
Viedne. Mal vypracovať návrh, na
ktorého podklade by mohol byť pomer medzi Maďarmi a Slovákmi
usporiadaný tak, aby viedol k urovnaniu situácie po revolúcii a aby
Slovákom umožnil v ich národnom
rozvoji v rámci Uhorska zabezpečiť
príhodnejšie podmienky. K odsunutiu Kollárovho životného diela
na okraj prispela významnou mierou i skutočnosť, že v roku 1843 došlo k pretvoreniu slovenského jazyka na literárny jazyk.
Profesor Róbert Kiss Szemán napísal veľmi dôležitú knihu, ktorá
nám približuje nielen roky Kollárovho peštianskeho pôsobenia, ale
aj veľmi dôkladný rozbor Slávy dcéry. Szemánovu prácu treba privítať
aj preto, že každá generácia by mala
znovu čítať a na základe poznatkov
svojej doby interpretovať klasiku.
To sa Róbertovi Kissovi Szemánovi
podarilo.
VOJ T E C H Č E L KO

D O R E DA KC I E P R I Š L O
Knižnej edícii časopisu Fragment
vyšli v roku 2014 viaceré pozoruhodné diela slovenských autorov,
z ktorých chceme aspoň letmo priblížiť štyri diela, považujúc ich
za obohatenie stredoeurópskeho
kultúrneho kontextu.
KAROL CHMEL:
Batéria

Vydaním šiestej básnickej zbierky
Chmel len potvrdzuje svoj auten1
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tický rukopis, ktorý sa výraznejšie
neodlišuje od svojho predchádzajúceho obdobia jeho tvorivých aktivít. Napriek téme každodennosti
a istej všednosti ale nemožno za
žiadnych okolností konštatovať, že
by sa videnie autora mohlo označiť
ako ošúchané, topické. Energiu veršov možno vnímať pri čistení zubov, ale i pri pití vína na banskobystrickej kalvárii. Šesťdesiat päť strán
čistej poézie zo života stredoeurópskeho intelektuála, plne si uvedo-

mujúceho svoju prítomnosť a k tomu záverečný dodatok Olega Pastiera si dovoľujeme označiť za nevyhnutné dielo slovenskej poézie.
VALERIJ KUPKA:
Zabudnutá štvrtá strana

Hoci sa Valerij Kupka rozhodol
písať poéziu výlučne po rusky, vďačne prijímame preklad Ivany Kupkovej a Jána Štrassera do slovenského jazyka. V tejto zbierke vidieť
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priamo isté posuny slovenského
textu oproti ruskému originálu, no
práve pre tento prvok môžu recipientovi, ovládajúcemu ruský jazyk
zvyšovať atraktivitu čitateľského
zážitku. Kupkove verše spájajú v sebe folklór, mystiku, či snovú abstrakciu, no nechýba ani humor.
Ponúka nový rozmer poézie z pohľadu štvrtej strany, ktorý nám doteraz akosi chýbal.
IVAN KADLEČÍK
– OLEG PASTIER:
Krúženie
(Fragmenty z románu)

Korešpondencia a výpisky z diárov
netvoria prvý dialóg medzi Ivanom
Kadlečíkom a Olegom Pastierom –
ten začal možno už pred dielom
Spytovanie (2010). Ku knihe nemožno pristupovať ako ku klasickému
románu, možno by bolo lepšie pomenovať Krúženie ako slovenský
postmoderný román, ktorému isto
nechýba bohatý kontext, odkazy na
dobovú situáciu slovenských dejín,
cítiť v nej i skrytú formu humoru,
no hlavne priateľskú súhru, preja-

vujúcu sa vzájomným dopĺňaním,
či rozvíjaním myšlienok a vlastným
jazykom. Krúženie sa dá chápať nielen ako sústredenie sa na jeden
problém, v ktorom sa môže jedinec
zaseknúť a vykonávať krúživý pohyb, ako cyklus bez nádeje vymaniť
sa, ale ako príležitosť vytvoriť si
ideálne podmienky na saturovanie
tohto problému.
LAUČÍK– ŠTRPKA
– REPKA:
Poker s kockami ľadu

... alebo inak výber z korešpondencie Osamelých bežcov 1963 – 2014...
alebo inak Kniha roka 2014 v ankete denníka Pravda v kategórii Pôvodná slovenská tvorba. Jej kvalitu
uznala porota, zložená zo slovenskej literárnej elity. Kniha je unikátna už len tým, že nejde o typický žáner – pozostáva z korešpondencie,
z esejí, no a pochopiteľne i z viacerých básní trojice autorov. Dielo obsahuje texty, vyjadrujúce realitu slovenských dejín (od roku 1963 až po
súčasnosť), odhaľuje súkromie,
vzťahy a premenu troch mladých

chlapcov, s hlavou plnou vízií až
po smrť Ivana Laučíka. Vypovedá
i o samotnom čitateľovi – je i nie je
možné prejsť dielom na jeden, či
tretí raz – vyžaduje skutočnú prítomnosť percipienta. A je zaujímavé sledovať schopnosť bežať v čase
i proti nemu, ktorý dá vydýchnuť
len s obrovskými ústupkami s úsilím obsiahnuť texty čo možno do
najväčšej hĺbky. A tiež je pozoruhodné všímať si, že stále je v nás prítomná nostalgia za niečím, po čom
tajne túžime vo vlastnom podvedomom svete. 442 strán diela podnecuje i vizuálne; štyri kapitoly, ktorých prirodzenosť je vytvorená
rokmi, dopĺňa faksimile konceptu
i definitívnu verziu manifestu Osamelých bežcov – Návrat anjelov
(1963), či ilustrácie, pozostávajúce
z pôvodnej korešpondencie. Precíznosť a trpezlivosť diela podčiarkuje
nepochybnú výzvu k životu večných
bežcov, ale i usilovné a zmysluplné
mapovanie Olega Pastiera a Jána
Púčeka.

-DZ-

D O K U M E N T Y D O BY
SAMIZDAT O PAULOVI TILLICHOVI
„Paul Tillich – míľnik a obratník v dejinách modernej teológie.“ – Tak nazval R. Niebuhr tohto z najvýznamnejších protestantských teológov nášho
veku, ktorý sa odvážne podujal interpretovať kresťanskú vieru filozofickými kategóriami. Týmto pokusom o nenáboženskú interpretáciu biblickej zvesti
blízky Bohhoefferovi, bol vedľa K. Bartha a R. Bultmanna najvýraznejším mysliteľom v protestantizme.
Narodil sa 20. VIII. 1886 v blízkosti Guben /Oberlausitz/ ako syn luteránskeho farára. Študoval teológiu a filozofiu v Berlíne, Halle a Tübingen u A.
Harnacka, E. Troeltscha, D. W. Lütgerta, Gunkela.
Filozoficky školený na Kantovi, Fichtem, Schellingovi, zaoberal sa novokantizmom, filozofiou hodnoty a fenomenológiou. Za svojich teologických učiteľov sám označoval Martina Kählera, Rudolfa Ottu,
nezabúdajúc na Kierkegaarda.
Po krátkej farárskej službe sa venoval akademickej dráhe. I. svetová vojna, ktorú prežil celú ako vo46

jenský duchovný, rozbila v ňom idealizmus a priviedla ho k „tragickému realizmu“. Napadá meštiacku cirkevnícku zbožnosť a ujíma sa práv proletariátu ako vedúca osobnosť náboženských socialistov
s rozhodným odporom k nacizmu.
R. 1924 bol povolaný za profesora do Magdeburgu, kde ho ovplyvnil M. Heidegger. Potom prednášal filozofiu náboženstva na Technickej vysokej škole v Drážďanoch; súčasne hosťovsky prednášal
v Lipsku. R. 1929 bol pozvaný prednášať do Frankfurtu nad Mohanom, ako nástupca Maxa Schelera.
Vo februári 1933, 7 dní po Hitlerovom nástupe
k moci, ako prvý z radu nacistami nenávidených učencov, stratil miesto. Reinhold Niebuhr ho odviedol na
Union Theological Seminary v New Yorku. Mal veľký vplyv najmä na študujúcu mládež. Postupne vtláča
punc americkej teológii a stáva sa vedúcim evanjelickým teológom USA. Povolávajú ho na najváženejšiu
katedru USA na Harward univerzitu v Cambridge pri
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Bostone. Cez 2. svetovú vojnu pomáhal utečencom
pred nacizmom ako člen mnohých výborov.
Dostalo sa mu najvyšších akademických pôct
a vyznamenaní, vyše desať čestných doktorátov
a mnohé medaily. Ešte 76-ročný nastúpil na nové
miesto profesora v Chicagu. Umrel v plnom rozmachu tvorivých síl na infarkt dňa 21. X. 1965.
Bibliografia jeho diela vykazuje vyše 400 publikácií. V Stuttgarte vychádza v nemčine jeho zobrané dielo v 11 zväzkoch.
Paul Tillich charakterizoval svoj život ako existenciu v hraničnej situácii. Vedome sa staval do miesta najväčšieho napätia viery, medzi heteronómiou
a autonómiou, medzi teológiou a filozofiou, medzi
cirkvou a spoločnosťou, náboženstvom a kultúrou,
luteránstvom a socializmom, idealizmom a marxizmom. Šírka myslenia tohto muža zapájala do kontaktu kresťanskej zvesti vzťahy kultúrne, politické,
ekonomické. Spája teológiu a filozofiu. Ako teológ
bol filozofom a ako filozof ostal teológom.
Ťažko je urobiť prehľad jeho myšlienkovo bohatého diela v základných črtách.
Centrálnou tézou jeho filozofie náboženstva už
z r. 1937 je výrok, že „náboženstvo je substanciou
kultúry, kultúra je výrazom náboženstva.“
Obsahom jeho teológie je nové bytie ako substancia celého kresťanstva, v ktorom je premožená
trojitá rozštiepenosť bytia, v biblickom pomenovaní hriech: Rozpor medzi Bohom a svetom, rozpor
medzi človekom a človekom, rozpor človeka v ňom
samom. Láska nie je len fenomén emocionálny, ale
ontologický a univerzálny.
Dôležitý význam v Tillichovej tvorbe má tzv. protestantský princíp. – Znamená ustavičnú kritiku
všetkého časného, ako protest proti každej konečnej
(obmedzenej) skutočnosti, pretože sa absolútne usadzuje. Tak ako niet v cirkvi absolútnej svätosti, t. j.
skutočnosti domáhajúcej sa nepodmienečna, práve
tak málo jestvuje Bohom zavrhnutá profanita. Na
tomto princípe rozvíja vzťahy medzi kultúrou a náboženstvom. P. Tillich sa usiluje presadiť protestantský princíp ospravedlnenia vierou v osnove celej oblasti kultúry. „Princíp ospravedlnenia skrze
vieru sa vzťahuje nielen na nábožensko-morálny, ale
aj na nábožensko-intelektuálny život.“ „Nijaká sféra nemôže obstáť bez väzby s niečím nepodmieneným, na niečo, čo sa nás nepodmienene týka.“ – Protestantizmus, princíp a skutočnosť (1950)

PAUL TILLICH
O NÁBOŽENSTVE A KULTÚRE
„Náboženství otevírá hlubinu duchovního života člověka, která je obvykle zanesena prachem našeho denního života a hlukem naší světské práce. Dává nám
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„Náboženstvo nie je viera v existenciu božstiev, ani
v existenciu jediného Boha... Náboženstvo je vo svojej pravej podstate bytím človeka, nakoľko mu vôbec
ide o zmysel jeho života a bytia.“ „Byť náboženským
znamená náruživo sa pýtať po zmysle nášho života
a byť otvoreným voči odpovedi, aj keby nami hlboko otriasla.“ – Stratená dimenzia (1962)
„Veriaci prežíva, že je uchopený samotnou silou bytia – Bohom. Odvaha k bytiu má pôvod v Bohu, ktorý sa zjavuje, keď Boh v úzkosti pochybovania je stratený“. „Bytie znamená celú ľudskú skutočnosť,
štruktúru, zmysel a cieľ existencie“. – Odvaha byť (1958)
Vrchol tvorby dosahuje P. Tillich v trojzväzkovej
Systematickej teológii (1951 – 1962), ktorá má 5 častí:
1. /Rozum a vyjavenie, 2. /Bytie a Boh, 3. /Existencia a Kristus, 4. /Život a Duch, 5. /Dejiny a kráľovstvo Božie. Autor tu predstavuje svoj spôsob uvažovania ako metódu korelácie, v ktorej sa do vzájomného
vzťahu dostáva človekova existenčná otázka a teologická odpoveď.
Tento metodický princíp dáva posolstvu cirkvi nový impulz. On sám ho vyskúšal vo svojich kázňach, uverejnených v zbierkach: V hĺbke je pravda a Nové bytie.
Hlása, že „kresťanské posolstvo nesmie byť vrhnuté človeku na hlavu ako cudzie teleso z iného sveta.“
Podanie zvesti evanjelia má len vtedy zmysel, ak je vo
vzťahu k našim najvlastnejším existenčným problémom.
DA N I E L V E S E LÝ
Jeden z viacerých samizdatových textov, ktoré som osobným, nie poštovým stykom dostával v 70-a 80-tych rokoch
od priateľa, budúceho docenta DANIELA VESELÉHO;
podobne ako ma obdarúval z cudziny tajne dovážanými
teologickými knihami JÁN BOHDAN HROBOŇ a nezabudnuteľným prekladom Tillichovej Systematickej teológie, ešte vo zviazaných rukopisných troch zväzkoch, obohatil profesor JÁN GREŠO.
Nie sú len dokladom tichej a vytrvalej disidentskej práce spomínaných evanjelických kňazov odídených už do večnosti, ale aj mojou vďačnou spomienkou: z neznámych pohnútok prispievali na môj duchovný rast a vlastne ma
pripravovali na budúcu redaktorskú prácu v Tvorbe.
(Mimochodom, vtedy som si pod Danielov text o Tillichovi pripísal: „Akú odpoveď dala slovenská teológia na
existenciálne problémy dnešného človeka?“ – otázka, ktorá dodnes ostáva bez odpovede.)
J . V.

zkušenost Svatého, něčeho, co je nedotknutelné, budí bázeň, dává poslední smysl, naplňuje nás odvahou v mezních chvílích. V tom je sláva tak zvaného
náboženství. Ale vedle jeho slávy leží jeho hanba. Samo ze sebe činí to nejvyšší a pohrdá vším světským.
Vytváří své mýty a nauky, své rituály a své zákony, dělá z nich nejvyšší měřítka a pronásleduje ty, kdo se
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jim odmítají podřídit. Zapomíná, že jeho vlastní existence je výsledkem tragického odcizení se člověka
svému vlastnímu bytí. Zapomíná, že má charakter
pomoci v nouzi. Proto se sekulární svět tak bouřlivě staví proti náboženství, což má zas tragické důsledky pro sekulární oblast. Náboženská a sekulární oblast ... by od sebe neměly být odděleny ... obě
jsou totiž zakotveny v náboženství v širším slova
smyslu, ve zkušenosti toho, co je nejdůležitější. Do
té míry, do které je toto realizováno, je konf likt mezi náboženským a sekulárním překonán a náboženství může znovu objevit své místo v duchovním životě člověka, v jeho hloubce, které dává substanci,
poslední smysl, soud i tvořivou odvahu ke všem
funkcím lidského ducha.“
(Ivana Noble: PO BOŽÍCH STOPÁCH. Teologie
jako interpretace náboženské zkušenosti, s. 189)

„Náboženství ... je substance kultury, dává kultuře
smysl; kultura je úhrn všech forem, v níž dochází základní zájem náboženství svého výrazu. Zkráceně:
Náboženství je substancí kultury a kultura je formou
náboženství.“ – „Náboženství není žádná specifická
funkce, nýbrž dimenze hlubiny ve všech funkcích lidského duchovního života.“ – „Náboženství je podstata, základ a hlubina lidského duchovního života.“
„Odvozujeme-li náboženství z velkého přikázání
,Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým
srdcem a celou svou duší a celou svou silou. (Deuteronomium 6,5), pak můžeme náboženství definovat jako to, co se nás týká bezpodmínečně a co se nás
má jako jediné týkat bezpodmínečně. Jinými slovy:
Víra je uchopenost něčím, co se nás bezpodmínečně
týká, a Bůh je jméno pro obsah toho, co se nás bezpodmínečně týká.“
„Náboženství je v nejširším a nejhlubším smyslu
slov to, co se nás týká bezpodmínečně.“ – „Náboženství je uchvácenost tím posledním, nepodmíněným zájmem.“ – „Být náboženský znamená vášnivě
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se ptát po smyslu našeho života a být otevřený pro
odpovědi, i když námi tyto odpovedi hluboce otřesou.“
(Jan Štefan: KARL BARTH A TI DRUZÍ, s. 344-345)

Název této nekonečné nevyčerpatelné hlubiny a základu všeho bytí je Bůh. Hloubka je to, co znamená
slovo Bůh. A pokud pro vás toto slovo žádný velký
význam nemá, převeďte je a zkuste mluvit o hlubině svého života, o zdroji svého bytí, o svém nejzazším zaujetí, o tom, co berete bezvýhradně vážně.
Abyste to mohli udělat, nejspíš musíte zapomenout
na vše tradiční, co jste o Bohu věděli, možná dokonce
i samo toto slovo. Protože pokud víte, že Bůh znamená hloubku, víte toho o něm dost. Pak už si nemůžete říkat bezvěrec nebo ateista. Už si totiž nemůžete pomyslet nebo říct: Život nemá žádnou
hloubku! Život je povrchní. Samo bytí je povrchní.
Pokud byste to dokázali říct naprosto vážně, znamenalo by to, že jste ateisté, jinak ne. Ten, kdo poznal hloubku, poznal Boha.
Ponořme se tedy ještě hlouběji k základu naší dějinné existence, do nejzazších hlubin dějin. Tento nekonečný a nevyčerpatelný zdroj dějin má jméno Bůh.
To je význam tohoto slova a k němu odkazují výrazy království boží a boží prozřetelnost. A pokud pro vás
tato slova žádný velký význam nemají, převeďte je
a zkuste hovořit o hloubce dějin, o základu a cíli našeho společenského života a o tom, co ve svých morálních a politických aktivitách berete bezpodmínečně vážně. Možná byste tuto hloubku měli nazvat
naděje, prostě naděje. Protože pokud v základu historie najdete naději, jste zajedno s velkými proroky,
kteří dokázali nahlédnout do hlubiny své doby a snažili se jí uniknout, protože tento hrůzný pohled nedokázali snést. Přesto však měli dostatek sil nahlédnout do ještě hlubších vrstev a tam objevit
naději.
(Paul Tillich: OTŘÁSÁNÍ ZÁKLADŮ, s. 54-55, 56-57)
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