HEINRICH HEINE
S e ve r n é m o r e

I.
KO RU N OVÁ C I A
(Hold)
Vy piesne! Moje dobré piesne!
Zaznejte! Pripravte sa!
Nech trúby zahrajú
a zdvihnite mi na štít
dievčinu, ktorá
má ovládnuť
mi celé srdce ako kráľovná.
Pozdravujem ťa, mladá kráľovná!
zo Slnka tam vo výške
vytrhnem žiarivé červené zlato
a utkám z neho diadém
na tvoju posvätenú hlavu.
Z vejúcej modrej a hodvábnej oblohy,
kde sa trblietajú nočné diamanty,
vystrihnem drahocenný kus
a zavesím ho ako slávnostný plášť
na tvoje kráľovské plecia,
darujem ti dvor
skladajúci sa z vybrúsených sonetov,
hrdých tercín a zdvorilých stancí,
ako strelec ti poslúži môj dôvtip,
ako dvorný šašo moja fantázia,
ako posol, ako smejúca sa slza v erbe
nech ti poslúži môj humor.
Ale ja, kráľovná,
pokľaknem pred tebou.
Ako hold na červených zamatových
vankúšoch
ti darujem
tú trochu rozumu,
čo mi zo súcitu ponechala
tvoja predchodkyňa v ríši.
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II.
ZMRÁKANIE
Na svetlom morskom pobreží
sedel som sám a ponorený v myšlienkach.
Slnko pokleslo hlbšie a na vodu
vrhalo červené plamenné stuhy
a biele šíre vlny
vytláčané príbojom
šumeli a hučali čoraz bližšie,
bol to čudesný zvuk, šepot píšťal,
smiech a mrmlanie, vzdychy a šelesty,
medzitým spev, čo znie pri kolíske –
zdalo sa mi, že počujem zabudnuté mýty,
prastaré ľúbezné rozprávky,
ktorými ma ako chlapca
očarili deti od susedov,
keď sme počas letného večera čupeli
na schodoch pri domovej bráne
a ticho si rozprávali.
Naše malé srdcia počúvali
a oči svietili zvedavosťou,
kým veľké dievčatá
naproti v okne
sedeli pri voňavých črepníkoch,
mali ružové tváre
a usmievali sa v mesačnom svite.

III.
Z Á PA D S L N K A
Rozpálené červené Slnko stúpa
do zadaždeného
striebrosivého mora sveta,
vzdušné obrazce, ružovo nadýchnuté
valia sa za ním a naproti,
z jesenne presvitajúcich závojov mrakov
ako smutná smrteľne bledá tvár
sa vynára Mesiac
1

a za ním sa ako svetelné iskierky
spoza hmly trblietajú hviezdy.
Kedysi sa blýskali na oblohe,
v manželskom spojení
Bohyňa Luna a boh Sol,
okolo nich sa hemžili hviezdy,
malé nezbedné deti.
Zlé jazyky však vysipeli svár
a vznešený žiarivý pár
sa nepriateľsky rozdelil.
Teraz cez deň v osamelej nádhere
si hore pláva osamelý slnečný boh,
pre svoj vzhľad vzývaný a ospevovaný
pyšnými ľuďmi zatvrdnutými v šťastí.
Ale v noci
blúdi na oblohe Luna,
úbohá matka
so svojimi osirotenými hviezdnatými deťmi,
trblieta sa v tichej zádumčivosti.
Zamilované dievčatá a básnici
jej zasväcujú slzy a piesne.
Ľúbezná Luna! Plná ženskosti,
azda ešte stále miluje krásneho manžela.
V podvečer, roztrasená a bledá
je samé ucho, skrytá za riedkym mrakom
bôľne pozerá za miznúcim Slnkom
a ustráchaná by ho rada zavolala: „Vráť sa,
vráť sa, čakajú na teba deti!“
Lenže hašterivý slnečný boh
sa pri pohľade na manželku
ešte väčšmi rozpaľuje
od zlosti a od bolesti
dvojitým purpurom,
neúprosne sa náhli
na rozvlnené chladné lôžko vdovca.
Zlé rozsipené jazyky
priniesli teda bolesť a skazu
aj večným bohom,
a úbohí bohovia tam hore na nebi
v mukách a bez útechy plávajú
po nekonečných dráhach,
nie sú schopní zhynúť,
takže vlečú so sebou
rozžiarenú biedu.

Ale ja, človek,
usadený v nížine, obšťastnený smrťou,
sa už viac nesťažujem.

VI.
V YS V E T L E N I E
V súmraku sa priblížil večer,
divšie burácal príboj
a ja som sedel na pláži pozerajúc
na biely tanec vĺn,
hruď sa mi nadmula ako more,
zrazu sa ma zmocnila veľká túžba
po domove,
po tebe, čarovný obraz,
čo sa vznáša všade okolo mňa
a zovšadiaľ mi privoláva,
zovšadiaľ, zovšadiaľ,
zo svišťania vetra, zo šumenia mora
a zo vzdychov vo vlastnej hrudi.
Trstinou som napísal do piesku
„Agnesa, milujem ťa.“
Lenže zákerné vlny sa preliali
ponad sladké vyznanie
a zotreli ho.
Krehká trstina, rozplynutý piesok!
Nebo tmavne a srdce je čoraz divšie,
takže silnou rukou vytrhnem z nórskych
lesov
najvyššiu jedľu
a nastoknem ju
do žeravého pažeráka Etny, a takýmto
obrovským perom ponoreným do plameňov
napíšem na temnú nebeskú pláň:
„Agnesa, milujem ťa!“

VII.
V NOCI V KAJUTE
More má svoje perly,
hore sa zažínajú hviezdy,
zato však moje srdce
má svoju veľkú lásku.
Veľké je more a nebo tiež,
však moje srdce je väčšie.
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Krásne sú perly a hviezdy,
krajšie mi vzplanula láska.

ligotavý svit ma zdraví
z výšky belasého neba.

Mladučké dievčatko moje,
poď na moju hruď,
srdce a more a nebo
nie sú nič proti láske.
––
Na belasý vŕšok neba,
kde sa trblietajú hviezdy,
chcem pritisnúť svoje pery,
zaplakať chcem rozvíchrený.

Na belasé pekné nebo
blažený sa dlho dívam,
pokým mi hmla ako závoj
neprekazí tento výhľad.
––
O drevené steny lode,
kde si práve sladko snívam,
bijú vlny, veľké, divé,
rozšumené, ušomrané
potajomky do uší:

Hviezdy ako oči milej
tisíckrát ma pozdravujú,
na belasom nočnom nebi
priateľsky sa usmievajú.
Smerom k belasému nebu
podľa očí milovanej
zbožne dvíham svoje ruky,
šepkám prosby úpenlivé.
Milostivé vábne oči,
moju dušu ovládnite
takto konám, čo aj skonám,
získam vás a celé nebo.
––
Z očí na nebi tam hore
letia nocou zlaté iskry,
duša sa mi po tme šíri
v mierke lásky čoraz ďalej.
Ach, vy oči, čo ste hore,
slzami mi kropte dušu,
aby jasné hviezdne slzy
celého ma zaplavili.
–
Keď ma ukolíšu vlny
a keď potom ticho ležím,
v kúte kajuty ma lôžko
opantáva pekným snením.
Z miesta, kde spím, zasa vidím,
ako žiaria jasné hviezdy,
premilené sladké oči
mojej nekonečnej lásky.
Premilené sladké oči
nado mnou tu stále bdejú,
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„Blázonko!
Ruky máš krátke a nebo je v diaľke,
hviezdy sú hore dobre pribité
zlatými klincami,
márne sú tvoje túžby a vzdychy,
najlepšie by si spravil,
keby si zaspal.“
––
Sníval som o rozľahlej planine,
pokrytej tichým bielym snehom,
pod snehom som bol pochovaný
a osamelý som spal spánkom smrti.
z temného neba žiarili dolu
oči hviezd na môj hrob,
sladké oči, čo sa trblietali nevýslovné
a spokojné, ale plné lásky.

X.
MORSKÝ PRELUD
Ja som však ležal na kraji lode,
hľadel som zasneným zrakom
dolu do jasnej vody, všetko zrkadliacej,
hľadel som čoraz hlbšie,
až kým sa mi na dne,
spočiatku ako zahmlené,
ale postupne čoraz väčšmi sfarbené,
neukázali kopule chrámov a veže,
napokon som jasne zazrel celé mesto,
starobylé, nizozemské
a zaľudnené.
Rozvážni muži v čiernych plášťoch
s bielymi goliermi, zlatými reťazami,
dlhými kordmi a dlhými tvárami
si vykračovali po rušnom námestí
3

k poschodovej radnici,
ktorú strážili kamenné sochy
cisárov so žezlom a mečom.
Neďaleko, pred dlhými radmi domov,
pred blýskavými oknami
a pri pyramídovo orezaných lipách
sa prechádzajú panny šuštiace hodvábom,
štíhle telá, kvetné tváre,
ako sa patrí obrúbené tmavými čiapočkami
a zlatými vlasmi, ktoré spod nich
vyčnievajú.
Pestrí mládenci, v španielskych odevoch
sa hrdia a mávajú,
staršie ženy
v hnedých predpotopných šatách
so spevníkom a ružencom pod pazuchou
sa náhlia, cupkajú
do veľkého dómu,
poháňané zvonením
a šelestiacou organovou hudbou.
Aj mňa sa zmocňuje tajomná spŕška
vzdialených zvukov,
srdce mi opantáva
nekonečná túžba a hlboký bôľ,
moje ešte nevyliečené srdce –
Zdá sa mi, že všetky rany na ňom
mi zaceľujú milé pery bozkami,
ale znova krváca,
sú to horúce červené kvapky,
čo dlho a pomaly padajú
na starý dom dolu v hĺbke,
v hlbokom morskom meste,
na starý dom s vysokými štítmi,
kde melancholicky osamotené
dolu pri okne sedí dievča,
rukami si podopiera hlavu
ako úbohé zabudnuté dieťa –
Poznám ťa, dieťa, úbohé a zabudnuté.
Tak hlboko v mori teda
si sa predo mnou skryla,
z detského rozmaru
a už si sa nevládala dostať hore,
ocitla si sa medzi cudzími ľuďmi
na dlhé storočia,
kým ja som ťa so zarmútenou dušou
hľadal po celej Zemi,
hľadal som ťa ustavične,
4

ty ustavične milovaná,
ty dávno stratená
a napokon nájdená.
Našiel som ťa a znova hľadím
na tvoju sladkú tvár,
na múdre a verné oči,
vnímam tvoj milý úsmev
a už ťa nikdy nechcem opustiť,
dostanem sa k tebe až dolu
a s rozprestretými ramenami
sa ti zrútim do srdca –
Ale ešte ma stihol
kapitán chytiť za nohu
a vytiahol ma cez zábradlie,
s hnevlivým smiechom zakričal:
Doktor, čo vás berie čert?

XI.
OČISTENIE
Len zostaň v hĺbke,
bláznivý sen,
čo si mi často v noci
mučil srdce falošným šťastím
a teraz ako morský prelud
ma ohrozuješ dokonca aj za jasného dňa –
Zostaň tam dolu, vo večnosti,
navyše zhodím k tebe
všetky svoje bôle a viny
aj bláznovskú čapicu so zvoncom,
čo mi tak dlho vyzváňala okolo hlavy,
zhodím k tebe aj studenú klzkú hadiu
kožu
pretvárky,
ktorá mi tak dlho obopínala dušu,
chorú dušu,
popierajúcu Boha a anjelov,
neblaženú dušu –
Vtom prifrčí vietor!
Napnite plachty! Trepocú sa a nadúvajú –
Loď letí
po tichej a zhubnej hladine,
slobodná duša mi jasá.
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XII.
P O KOJ
Slnko bolo vysoko na nebi,
obklopené bielymi oblakmi,
more bolo tiché,
pri kormidle lode som ležal zamyslený,
zasnene zadumaný – a v polobdení či
v polospánku som zazrel Krista,
spasiteľa sveta
vo vlniacom sa bielom odeve.
Ako obrovská bytosť prechádzal
ponad súš, ponad vody,
hlava mu siahala až do neba,
ramená rozprestieral žehnajúc
pevniny i moria
a ako srdce v hrudi
si niesol Slnko,
červené žeravé Slnko.
A to červené rozpálené srdce
rozlievalo lúče svojej milosti,
úžasné ľúbezné svetlo,
ktoré osvetľovalo a hrialo
pevninu i moria.
Zvuky zvonov sa slávnostne presúvali
sem a tam, ťahali ako labute
na ružových povrazoch loď,
čo sa kĺzala po vlnách, pritiahli ju
hravo na zelené brehy,
kde žijú ľudia vo vežatých
vyčnievajúcich mestách.

EPILÓG
Ako steblá pšenice v poli,
tak rastú a zvažujú sa v ľudskom duchu
myšlienky.
Lenže nežné myšlienky o láske
sú ako veselé, medzi obilím kvitnúce
červené a belasé kvety.
Červeň a belasé kvety!
Namosúrení kosci vás odvrhujú ako
zbytočné
nevychovanci vás dokonca posmešne
rozdupávajú
ba aj polotuláci,
ktorých pohľad na vás nadchýna
a osviežuje,
krútia hlavou
a nazývajú vás peknou burinou.
Ale dedinské panny,
ktoré vijú vence,
si vás vážia a zbierajú,
vami si ozdobujú krásne kučery
a takto okrášlené náhlia sa na tanec,
kde ľúbezne znejú píšťaly a husle,
alebo k tichému buku,
kde hlas najmilšieho znie ešte milšie
ako píšťaly a husle.
Preložil LADISLAV ŠIMON

Ach, zázrak pokoja! Aké tiché je mesto,
utíchli duté zvuky
roztáraného dusného úsilia
a po čistých zvučných uliciach
chodili ľudia v bielych šatách,
niesli palmové vetvičky,
a keď sa dvaja stretli,
pozreli na seba chápaví
a rozochvení, s láskou a slastným
odriekaním
sa pobozkali na čelo
a pozreli hore
k slnečnému srdcu spasiteľa,
ktoré radostne a zmierlivo kropilo
červenou krvou celú zem;
trikrát blažení hovorili –
pochválený buď, Ježiš Kristus!
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M a r t i n a Pe t r í k o vá

110 ROKOV MÁRIE
RÁZUSOVEJ-MARTÁKOVEJ,
(nielen) poetky a prekladateľky
Mária Rázusová-Martáková sa narodila 28. júna 1905
vo Vrbici, študovala v učiteľskom ústave v Prešove,
učila v Dolnom Srní, v Bratislave a Martine. Kĺbový
reumatizmus ju však prinútil opustiť povolanie a sústrediť sa len na literárnu tvorbu pre dospelých, no
predovšetkým pre deti. Mária Rázusová-Martáková
sa stala „v čase“ redaktorkou matičnej edície Dobré
slovo, či 19 rokov od založenia časopisu Slniečko aj
jeho redaktorkou. „Poetka detstva a bolesti“ zomrela
5. augusta 1964 v Bratislave.
Do literatúry pre dospelých vstúpila Mária Rázusová-Martáková neskôr než do detskej. Avšak z jej literárnych skúseností možno spomenúť najmä preklady francúzskych drám Hernani (1940) od Victora
Huga a Rostandovho Cyrana z Bergeracu (1939), „prameň veľkého básnického divadla“, ktoré sa presadzovalo v čase naturalistického francúzskeho
divadla, teda oproti nemu. A práve zo Cyrana z Bergeracu vyberám fragment, ktorý naznačuje, že prekladateľka Mária Rázusová-Martáková dobre poznala (nielen) romantickú tradíciu a princípy
francúzskeho divadla, ale ponúkla aj kvalitný preklad, ako predpoklad kvalitatívneho vzostupu slovenského divadelníctva. Dnes si zaslúži aj jej dielo,
aby sa využila „nevypätá prepiatosť“ ako princíp výpovede o vzácnom človeku.
„Z princípu však, druh môj, a pre príklad iným
všetko dľa presvedčenia ja prepiato činím. (...)
Ale spievať,
rojčiť a smiať sa, byť sám, so slobodnou vôľou,
mať bystré oči orla a hlas spieža zvonov,
širák, ak zachce sa mi, sotiť nabok smelšie,
biť sa za nie aj áno, abo písať verše,
nedbať na slávu, ni na úsmev Fortúny,
len, ako rojčím, púť opísať do luny,
nebásniť nikdy o tom, čo by nemal v duši,
a riecť si skromne pritom: „Milý môj, sa sluší
pristať na kvety, plody, ba aj lísťa mladé,
hlavné je, keď to trháš v svojom vlastnom sade!“
Napokon, ak by triumf pošťastil sa nový,
nemusieť nikdy za to splácať Caesarovi,“
(Bratislava: Tatran, 1966, II. dejstvo, 8. výstup, s. 110 – 112).

Mária Rázusová-Martáková preložila aj rad diel
z ruskej literatúry, medzi nimi je Drevený zámoček, rus6

ké ľudové rozprávky pre deti – Drevený zámoček, Repa,
Vlk a kozľatá, Pampúšik, Máša a medveď... A tie rámcujú nie jedno, ale takmer každé detstvo, pretože z nich
zaznieva/lo ako ozvena posolstvo o spolupatričnosti a vzájomnej pomoci aj (pre) tých najmenších:
„Zasadil dedko repu. Repa narástla veľká-preveľká.
Chcel dedko repu zo zeme vytiahnuť: ťahá-poťahuje, vytiahnuť nemôže! Zavolal dedko babku...“
(Bratislava: BUVIK, 2010, s. 8).

A spieva sa, aby sa dieťaťu pripomenulo, že dobro a zlo, detská naivita a prefíkanosť, spravodlivosť
a nespravodlivosť sa stále premeriavajú a budú premeriavať vo svete:
„Ja som pampúch-pampúšik
po truhlici škrabaný,
po múčnici metený,
na pekáči pražený,
na oblôčku chladený.
Utiekol som dedkovi,
utiekol som babičke,
utiekol som zajkovi,
utiekol som vlkovi,
utiekol som medveďovi
a tebe, líška, tobôž utečiem!
– Ďakujem, pampúšik, – hovorí líška. – Krásna je
tvoja pesnička! Rada by som ju ešte raz počuť. Sadni si
mi na jazýček a zaspievaj ostatný raz. Pampúšik skočil
líške na jazyk, a líška – ham! – zjedla ho.“
(Bratislava: BUVIK, 2010, s. 17).

Preklady drám inšpirovali autorku k napísaniu
vlastnej básnickej hry s jánošíkovskou témou Jánošík (1941), ktorá však svojím dosahom prerástla svoje tematické východisko známe z ľudovej tradície.
Lyrická povaha poetkinej básnickej (seba)výpovede sa najplnšie prejavila v skladbe Pieseň o láske (1942,
vydaná v roku 1957).
Do poézie pre deti vstúpila Mária Rázusová-Martáková v roku 1932 zbierkou Pestré kvety. Avšak didaktický utilitarizmus sa jej podarilo nadobro prekonať až v piatej básnickej zbierke adresovanej deťom
– Od jari do zimy (1939). Medzi dominantné témy či
motívy, ktoré vstupovali do básní Márie Rázusovej2
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-Martákovej, písaných pre deti, patria prírodné motívy – zvieracie i rastlinné, ale aj
tie, ktoré reagujú na prírodné premeny (jar, leto, jeseň, zima – Jarné vtáča, Sedmokráska, Žltá jeseň, Biela zima...), na podnety spojené so zažínaním alebo zhasínaním
svetla hviezd a plameňa (O hviezdičke – lietavici, Plamienočka...), či s inými nebeskými
telesami (Mesiačikove úbehy, Chorý mesiačik...).
„Bola raz malá hviezdička,
zviedla ju Mliečna cestička.
Zvolala: „Zbohom, družice,
vidieť chcem svetov tisíce!“
V prvý deň letí do sveta –
pýchou sa celá trblieta.
V druhý deň hlávka zmotaná –
v plameňoch horí od rána.
V tretí deň na smrť znavená
vpadla k nám ako z kameňa.
Uhli sa hrudy studené –
schovali hviezdu do zeme.
Umrela hviezda maličká,
končí sa o nej pesnička.“
(O hviezdičke – lietavici, In: Jarné vtáča, 1980, s. 20).

Už v leporele Zatúlané húsa poetka využila epický podnet, zredukovaný príbeh o
stratenom húsatku, ale prostredníctvom paradigmatického princípu (opakovania
veršov – „Či ty nie si moja mať?“ ale aj situácií stretnutí s „cudzími“ obyvateľmi sedliackeho dvora) vzbudzuje lyrický ráz, pocity smútku, žiaľu antropomorfizovaného húsaťa konfrontovaného s neznámym kontextom. Vystupňované napätie stratí
na intenzite a príbeh vyústi do zmierlivého konca, do získaného emotívneho druhu poznania o schopnosti rozpoznať toho svojho v rade cudzích, nájsť toho najbližšieho:
„Gá-gá!“ vtom sa ozve zdola
a húske viac netreba!
Mamka volá, húsa volá –
vo chvíli sú u seba!“
(Jarné vtáča, 1980, s. 20).

Z ďalšieho okruhu sú básne, ktoré zúročia motívy mamy a jej materinskej starostlivosti (Myšacie bundičky...), či výchovy, napr. v nezabudnuteľnej básni Škola. A práve preto aj motív detstva, ktoré sa realizuje v domovskom priestore dediny a prírody, teda v nesmierne harmonickom prostredí.
„Nič sa neboj, rozpni krielka,
veď to nie je výška veľká!
Hlávku takto, nôžky tak! ...“
„Juj, nie! Ja... ja... nie som vták!“
„Čože nie si?“ kričí mati.
„nie som vták!“ – „No počkaj, dám ti!...“
(Jarné vtáča, 1980, s. 23)

Nemôžeme zabudnúť ani na autorské prerozprávanie Dobšinského rozprávok
(Ako šlo vajce na vandrovku, O medovníkovom domčeku...), či na transformáciu detských
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hier (O reťaz, o reťaz, Čížiček, čížiček...). Svedčia totiž
o nevšednom tvorivom potenciáli, o rozmanitosti
inšpiratívnych podnetov, ale aj o žánrovej diferencovanosti tvorby Márie Rázusovej-Martákovej, keďže ľudová slovesnosť ponúkala autorke tiež dostatok (nielen jánošíkovských) podnetov.
Mária Rázusová-Martáková sa narodila pred viac
ako storočím, do „veľkej literatúry“ vstúpila pred viac
ako 80 rokmi, no jej tvorba je dodnes zastúpená (nielen) v prvom čítaní detí. Je plná radosti z tvorby a tvorenia, plná radosti poetky, aj napriek bolesti, ktorá
sprevádzala ženu Máriu Rázusovú-Martákovú:
„Roky utiekli a poznala som mnohé. Poznala som veľké šťastie, veľkú lásku a veľké utrpenie. Od roku 1929
ma morí reuma... Jedna choroba viaže sa na druhú ako
reťaz a neviem, kedy tá reťaz skončí. Neviem, kedy skončí moje utrpenie. Učím sa pokore, odovzdanosti, učím
sa poznávať, čo znamenajú slová, obmyť dušu Kristo-

vou krvou. Moja biedna duša, ktorá bola taká blízka
pýche, učí sa odpúšťať a učí sa milovať.“
(Z rukopisu M. Rázusovej-Martákovej, 4. január 1937,
Archív literatúry a umenia NK v Martine; In: Brtková,
2013, s. 11).

A to sú už vážne slová, nie povedačky. To je život
sám, ale v spomienkach...
„En ten tulipán,
na moste je starý pán
a pod mostom ryba s chvostom,
chytajte ju, bude hosťom.
Ale beda, už je streda,
voda vraví, že ju nedá.
Teč si voda, teč,
a my poďme preč.“
(Ryba, In: Jarné vtáča, 1980, s. 10).

B E L A M A R I E S C H OVA N E C
Básne

Bela Marie Schovanec (1945) je francúzska poetka s moravskými koreňmi. Od roku 1999 je člen`
kou literárnej sekcie Parížskej akadémie vied a umenia (L’Académie Internationale de LUTECE),
od roku 2006 Spoločnosti francúzskych spisovateľov (Société des Poètes Français) a Spoločnosti Básnici
bez hraníc (Poètes sans Frontières). V roku 2007 sa stala členkou talianskej akadémie Gli Etruschi s titulom Accademico d’Onore. V roku 2002 bola vybraná do lektorského kruhu Frankofónnej akadémie (L’Académie Francophone). Autorka publikovala 50 básnických zbierok (La brise du Patmos,
` l’aube, 2004; Les cantiques de la foi et de l’amour, 2005; Au temps de Noël, 2009). V po2003; A
sledných rokoch boli niektoré jej básne a básnické zbierky publikované aj v češtine.

M E S I AC
V nočných hlbinách neba
skvie sa mesiac,
taký nebeský chlieb...
Približuje sa až ku koncom Univerza,
moju dušu napĺňa svojím svetlom
večným svetlom lásky Krista,
môjho spasiteľa.
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PIESEŇ VYHNANÝCH
Otče ...
Tak ako hustý mrak
ktorý pokrýva povrch žiariaceho slnka
tak nás čas odrádza vidieť
Tvoju oslávenú tvár.
Ale ako vietor
ktorý odháňa mraky preč
tak Tvoj dych privedie čas
do minulosti dejín.
Tvoja krása zažiari na azúrovom nebi
aby navždy osvietila Tvoj ľud
a Tvoje meno, Trojité i jediné
bude požehnané ústami každého.
Tvoja láska
zostane v nás, naveky
a šťastný človek bude Ťa milovať bez konca.

POÉMA LÁSKY
Smrti sa neboj
moja milovaná
lebo moja láskavosť v nebi ťa čaká.
Smrti sa neboj ó moja duša milovaná
lebo moja láska ťa stvorila
pre dobro a večný život.
Moja láska ťa spasila
a moja bolesť očistila
keď som trpel na kríži.
Pre teba
ó moja duša milovaná
som podstúpil smrť.
Aby si raz bola
v mojom kráľovstve, v mojej sláve
celkom blízko môjho srdca.
S tvojím osláveným a nesmrteľným
telom
na veky vekov, moja milovaná.
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NOC
Som sama uprostred noci, v tichu takmer absolútnom.
Avšak v tme okolo mňa žiaria miliardy hviezd...
Moje srdce mi vraví,
že v nepoznanom vesmíre,
niekto ako ja,
sám, uprostred noci, tiež pozerá nebo.
Neviditeľná a intímna prítomnosť Božskej súcitnosti nás zjednocuje...
Nemôžeme sa priblížiť, ale obaja vieme,
že noc časov nie je nekonečná
a že raz sa stretneme
v prýštiacej radosti,
v slnku lásky Toho, kto nám dal Život...
a obaja, nerozdelení a naplnení dobrom,
zostaneme pri Ňom,
navždy,
v Jeho Kráľovstve,
aby sme Ho milovali a klaňali sa Mu navždy...
Z francúzštiny preložil TOMÁŠ PRUŽINEC

T h o m a s F. M e r t o n

P O KO R A
A ÚPRIMNOSŤ K SEBE
Mnohí básnici nie sú básnikmi z rovnakého dôvodu, prečo mnohí zasvätení ľudia nie sú svätí – nikdy
nedokážu byť sami sebou. Nikdy sa im nepodarí byť
jedinečným básnikom alebo svätcom podľa zámeru
Božieho. Nikdy sa nestanú človekom alebo umelcom, ktorý je povolaný vo všetkých okolnostiach
svojho vlastného života. Premrhajú roky v zbytočnej
snahe napodobniť niekoho iného – iného básnika
alebo svätca. Sú presvedčení a absurdne to zdôvodňujú, že sa musia stať niekým iným. Niekým, kto
zomrel pred dvoma storočiami a žil v úplne odlišných životných podmienkach než oni. Svoje telá
a mysle vybičujú v beznádejnej túžbe získať skúsenosti niekoho iného, či písať básne niekoho iného
alebo vlastniť duchovnosť niekoho iného. No v napodobňovaní iných sa môže skrývať silný egoizmus.
Ľudia sa ponáhľajú nájsť svoju veľkosť kopírovaním
toho, čo je populárne. Sú príliš leniví, aby vymysleli
niečo lepšie.
10

Náhlenie ničí rovnako svätcov, ako aj umelcov.
Chcú rýchly úspech a ženú sa za jeho získaním natoľko, že si nedožičia čas, aby boli sami pred sebou
pravdiví. A keď ich začne prenasledovať toto bláznovstvo náhlenia, argumentujú tým, že vraj aj samotné náhlenie je istý druh úprimnosti a pokory.
U veľkých svätcov sa dokonalá pokora snúbi s dokonalou úprimnosťou, prakticky sú v nich úplne
zjednotené. Svätec je iný ako ostatní práve preto, že
je k sebe úprimný a pokorný. Čo sa týka bežného života, pokora stačí na jeho naplnenie. Neznamená to
však, že podstata pokory nás všetkých robí rovnakými. Naopak; pokora znamená, že sme presne tá
osoba, ktorou skutočne pred Bohom sme. A keďže
neexistujú dvaja rovnakí ľudia, ak sme pokorne sami sebou, nik iný v celom vesmíre nebude ako my.
Túto jedinečnosť však v každodennom živote jasne
nevidno. Nebadať ju na našom vzhľade, neprejavuje sa ani v názoroch alebo v záľubách, ani v tom,
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akým spôsobom pracujeme. Je to čosi, čo je hlboko
v duši. V skutočne pokornom človeku bežné prejavy ľudí, ani ich zvyklosti nevyvolávajú konf likt. Svätých nenadchnú jedlá, ktoré ľudia jedia alebo nápoje, ktoré pijú, ani čo si obliekajú, či vešajú na steny
svojich domov. Pre nich otázkou života alebo smrti
(či sa prispôsobiť alebo nie) je – či tieto bežné veci
nevyvolávajú v duši zmätok a napätie. Pokorný človek všetky podobné veci vo svete ignoruje a zo sveta
si berie iba to, čo mu pomáha nájsť Boha.
Celkom jasne vie, že to, čo je užitočné pre neho,
môže byť zbytočnosťou pre niekoho iného, a že to,
čo inému pomáha stať sa svätým, jeho môže zničiť.
Preto pokora prináša so sebou hlboké zjemnenie ducha, vnútorný pokoj, taktnosť a zdravý úsudok, bez
ktorého niet zdravej morálky. Nie je pokorou zotrvávať v tom, aby sme boli niekým, kým v skutočnosti
nie sme. Je to podobné, ako keby sme hovorili Bohu,
že vieme lepšie ako On, kto sme a kým by sme mali
byť. Ako môžeme čakať, že dôjdeme do cieľa svojej
cesty, ak si zvolíme cestu, ktorá vedie do cieľa iného
človeka? Ako môžeme dosiahnuť vlastnú dokonalosť, keď žijeme život niekoho iného? Jeho svätosť
nikdy nebude naša; to my musíme mať pokoru pracovať na svojej spáse v temnote úplnej osamotenosti...
Byť sám sebou, teda tým človekom alebo umelcom, ktorým naozaj som podľa zámeru Božieho
a nesnažiť sa byť nikým iným – vyžaduje hrdinskú
pokoru. Dokonca, zbadáme, že aj naša úprimnosť je
len pýcha. Je to vážne pokušenie, lebo si nikdy nemôžeme byť istí, či sme úprimní k svojmu pravdivému ja alebo si iba budujeme obranu falošnej osobnosti, ktorá je stvorená s vlastným apetítom po
uznaní.
Najhlbšej pokore sa však možno naučiť, ak zaujmeme postoj namáhavého udržiavania balansu. Rovnováhy medzi neustálou snahou – byť sám sebou bez
prisilného nátlaku a tým, aby sme – nedovolili svojmu falošnému ja utvrdzovať sa s falošnými ja iných
ľudí. DOKONALOSŤ nie je čosi, čo sa dá získať ako
klobúk; len si zájsť na miesto, kde ich predávajú, niekoľko si vyskúšať, vybrať si ten, ktorý sedí a o desať
minút odísť. No s podobným úmyslom ľudia niekedy vstupujú do kláštora. S nedočkavosťou sa chopia
prvého smeru, ktorý sa im hodí, nasadia si ho ako
klobúk na hlavu a prechádzajú sa s ním potom už
celý život. Bez výberu hltajú náboženské knihy a nezastavia a nezamyslia sa, koľko z ich obsahu platí pre
ich život, alebo čo z nich môžu uplatniť vo svojom
živote. Ich hlavnou starosťou je, aby získali čo najviac vonkajších vecí a ozdobili sa vlastnosťami, ktoré ľahkovážne považujú za dokonalosť. Ďalej sa prechádzajú v šatách, ktoré boli vystrihnuté na mieru
iných ľudí a iných situácií.
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A ak to robia dôkladne, ich duchovnú pretvárku
začnú iní obdivovať – a podobne ako úspešní umelci – stanú sa komerční. Potom im už nezostáva veľa
nádeje. Sú to dobrí ľudia, to áno, ale sú mimo. Ich
vynaložená a dobre mienená energia je len plytvaním. Uspokojili sa so svojou vlastnou značkou svätosti a s dokonalosťou, ktorú si utkali sami podľa
vlastnej fantázie.
Takáto „svätosť“ je iba ovocím vzájomného pochlebovania. „Dokonalosť“ svätého je čosi, čo
utvrdzuje blížnych v ich vlastných predsudkoch
a pomáha im zabudnúť, čo všetko im chýba zo zásadných princípov správania sa v duchovnom živote. Vo všetkých to vyvoláva pocit „pravosti“, že sú na
„pravej“ ceste a že Boh je „spokojný“ s ich kolektívnym spôsobom života. Preto nie je potrebné nič meniť. A každý, kto namieta voči takejto situácii sa podľa nich mýli. Svätosť „svätého“ tu je na to, aby
ospravedlnila úplné vylúčenie tých, ktorí sú „nesvätí“ – teda tých, ktorí sa neprispôsobia.
Tak je to aj v umení alebo v literatúre. „Najlepší“
básnici sú tí, ktorí dokážu byť úspešní spôsobom,
ktorý vyhovuje našim súčasným predsudkom o dobrej poézii. Sme nároční a žiadame, aby boli dodržané stanovené normy, a ani neuvažujeme o umelcovi,
ktorý píše trochu iným spôsobom, ktorý má iný štýl.
Nečítame ho – neodvážime sa, lebo keby nás odhalili, boli by sme v nemilosti, vylúčili by nás.
Šikovný druh sebaistej podlízavosti, zvláštna kombinácia ambícií, zaťatosti a pružnosti, „tretie ucho“,
ostro naladené na najjemnejšiu moduláciu módneho klišé – to všetko nám umožňuje, aby nás prijali
ako svätca alebo génia, ak sa prispôsobíme správnej
skupine. Prídu aj výčitky a obvinenia z druhej strany, no spôsobia nám len veľkú radosť, lebo prichádzajú zo skupiny, ktorá je vylúčená. A teda výčitka
od takejto skupiny je vlastne pochvala. Možno nás
nebudú veľmi vychvaľovať, ba dokonca ani naši priatelia nie, ale presne vedia, kam smerujeme. Úplne prijímajú náš stav, chápu nás. Sme kanonizovaní. Sme
stelesnením ich vlastnej samoľúbosti.
Jeden z prvých znakov svätca je, že iní ľudia nevedia, čo s ním. Naozaj si nie sú istí, či je blázon alebo
len domýšľavý. Musí to byť prinajmenšom pýcha,
keď ho straší nejaký jedinečný ideál, ktorému okrem
Boha nik iný celkom nerozumie. Neuveriteľne ťažko sa mu vo vlastnom živote uplatňujú všetky abstraktné normy „dokonalosti“. Zdá sa mu, že nedokáže svoj život uviesť do súladu s posvätnými
knihami...
MERTON, Thomas F.: 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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M AT E J Š VA N T N E R
Synchronicita
(Neuveriteľne pravdivé príbehy)
Venované Marianovi Albertymu, skvelému kamarátovi, múdremu starostovi Bystrej.

Počínajúc istým vekom, sú naše myšlienky
tak navzájom prepletené, že vec, na ktorú
myslíme, kniha, ktorú čítame, takmer nemajú
pre nás zmysel, do všetkého sme vložili seba,
všetko nám donáša plody, všetko je pre nás
nebezpečné a v hocijakej reklame na mydlo
môžeme nájsť také vzácne objavy ako
v Pascalových myšlienkach.
MARCEL PROUST

Starec sa zobudil sklamaný. Nechcelo sa mu odísť z prijemného sna – krajiny mladosti, ktorá
patrila celá jemu a jeho spolupútnikom po detských hrách a radovánkach. Často mával tieto sny
a aj cez deň, keď ho prechádzali driemoty, vedomie hneď využilo zoslabenú pozornosť a prehodilo mu film z reality na príjemnú rozprávku detstva. Poobliekal sa a začal svoj každodenný
pochod dolu záhradou, k záchodu. Synovia mu už dávno chceli urobiť v dome splachovací, ale
on oponoval: „Starý človek musí mať námahu, pohyb. Inak mu kosti znehybnia, svaly zatuhnú. To je jeho koniec.“ Zostalo pri starom. Teraz by bol rád, keby bolo podľa nich: Predstava
pocitu zo zamrznutej dosky, na ktorú si má sadnúť vyvoláva v ňom triašku. Srdce pri nej zakaždým zatrepoce krídlami...
Bolo priskoro. Všade bola záľaha snehu. Ešte včera bolo všetko v kvete a dnes toto. Aj k potoku zvažujúca sa záhrada ho bola plná. Spod zamrznutej hladiny vytŕčali biele hlavy okruhliaky. Spolu so snehom prikryla krajinu nekonečná tíš. Sem-tam ju prerušovalo temné šuchnutie
snehu, padajúceho z preťažených konárov. Nevydržali jeho váhu a spúšťali z vrcholcov snehové
spŕšky. Potom oslobodené zo studeného jarma radostne rozkyvotali celý strom. Brodil sa dolu,
k búdke. Polovica dediny ich niekedy mávala nad potokom, druhej viseli nad hnojiskom. Rad
domov stál medzi potokom a cestou, druhý nad ňou.
Dedina, celá strčená do úzkej doliny sa mohla šíriť len popri nich. Za jeho mladosti sa na pravej
strane až k hranici temného bukového lesa dvíhali v kaskádach zelené lúky. Neboli bez porastu:
Čím ďalej viac a viac zarastali lieskami, spájajúcimi sa popri medziach do radov. Na spodnom,
za domami, mali dedinčania ostredky vysadené zemiakmi a zeleninou. Na druhej strane, hneď
za potokom, sa očiam ponúkal iný, odlišný obraz. Vyklčovaný svah, taký strmý, že neudržal chodník, sa zrazu rozhodol zabrzdiť svoju túžbu po nebi, spomalil svoj rozbeh a ukončil ho lúkou.
Už sa na nej zachytili stromčeky smrekov a jedlí. Pred nimi, ako predvoj budúceho lesa sa rozosiali
borievky. Potom už nič nebránilo dvíhajúcemu sa pohľadu, aby sa neoprel o temný ihličnatý
les, prechádzajúci vpravo do bánu. Vyrúbané stromy odkryli skaliská. V strede ako večná hrozba visela podlhovastá skala s temnou rozškľabenou jaskyňou.
Predstavoval si, že sa odtrhne a zavalí polovicu domov. Niečo podobné sa raz aj stalo. V škole,
oproti, bola veľká prestávka. Zopár znechutených šarvancov sa motalo popri okne, niektorí
túžobne upierali zrak na bán. Práve bol čas jahôd a tam ich bolo plno. Aj by poprezerali diery
v jaskyni: Vždy ich lákal chlad a hrôza ťahajúca sa z podzemia. Zrazu, z ničoho nič sa odtrhol
poriadny kusisko brala – v priemere dobré dva metre. Valil sa na dedinu. Úchvatný a hrozný
pohľad. Netrpezlivo čakali na koniec vyučovania, potom sa išli pozrieť. Skalisko ležalo v potoku.
Boli sklamaní – očakávali, že ľahko prebehne cez neširokú záhradu a skončí v dome.
Nevedeli si vysvetliť divný pocit zo skúsenosti, ktorú mali pred sebou. Vôbec sa nezhodovala
s tým, čo sa opakovalo pri hre, ktorú ktosi z nich len nedávno vynašiel. Stačilo nájsť staré drevené
koleso od voza – v krajnej núdzi koleso fúrika. Nejaký čas bol nedostatok tohto artiklu, lebo
12
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každý šarvanec túžil po novej zábavke. O múr sa opreli dva rovnako dlhé drúčiky. Na vrch, medzi
ne sa položilo koleso. Jeho os sa začala pomaly otáčať. Chlapcov zaujal nepomer medzi pomalým
otáčaním osky, ktoré zodpovedalo zostupovaniu kolesa po drúčikoch a omnoho väčšej rýchlosti
jeho obvodu. To ale nebolo všetko, lebo tento úžasný pohľad mal vyvrcholenie: Len čo sa obvod
kolesa dotkol zeme, vyštartovalo neuveriteľne rýchlo dopredu, vyhadzujúc spod seba zem. Presne
to isté mal spraviť aj balvan. Po skoku z nevysokého prahu nad potokom sa mal hravo vyniesť do
záhrady. On však naopak: ostal trčať v tvrdom koryte potoka, v plytkej vode. Kde sa zrazu podela
jeho krútivá energia?
Starec si rád pripomínal takéto zážitky. Hlavne pocity, ktoré vyvolávali, sa mu znova vracali
ako stratené deti. Hovorili mu: „My sme už s tebou boli. Poznávaš nás? Vraciame sa ti – poprezeraj
si nás, ohmataj, oňuchaj. A čo tvoja duša? Nech nás znova objavuje: veď sme poslednýkrát s tebou. Už nikdy, už nikdy. Pamätaj: sme len tvoje.“
Nemá to komu ani povedať. Hovoril to synom, potom zistil, že sa opakuje a prestal. Ale ako
prestať hovoriť, keď si plný dojmov? Veril by niekto, že pstruh – šľachtic horských bystrín je náramne
hlúpa ryba? Vždy ju nájdeš pod tou istou skalou. Prstami mu ohmatáš brucho – hlúpo stojí, akoby
sa nič nedialo, druhú ruku mu priblížiš k hlave, aby ti neušiel a už ho máš. Možnože nie je hlúpy:
vycítil, že si ho chmatol len pre zábavu a znova ho pustíš. Na druhý deň ťa čaká pod tou istou
skalou. Darmo si šarvanci stavali na potoku žumpy a znášali do nich pstruhy. Nabudúce ich
našli vždy tam, kde ich chytili.
Pre niekoho nepodstatné veci, pre chlapcov základ nekonečných kombinácií činností a zábav
vypĺňajúcich celé leto. Na jeho začiatku, za niekoľko dní bolo koryto potoka plné žúmp – priehrad
zo skál a šúplat; každý zapĺňal tú svoju rybami. Obviňovali sa z krádeží, zakladali spojenectvá budúcich jesenných, šiškových vojen.
Sem-tam sa objavil rybár a pstruhy museli byť v strehu. Mal hádam stopäťdesiat kíl, veľké
brucho mu ležalo na nádrži Jawy 500. Nezvyklý dunivý zvuk jednovalca vzbudzoval úžas. „Vytiahne
vraj aj stošesťdesiat,“ hovorilo sa. Jawa prejde dedinou, ale nezastaví – mieri vyššie, k nerozdelenému
potoku: Tam je viac vody. Dolu pod haťou, v dedine, majú ryby azyl. Musia sa ale podrobiť detským hrám: Sem-tam niektorá z nich nevydrží hladenie jemných detských rúčok a vo vode sa obráti
hore bruchom.
Potom sa rozšírilo, že pstruhy čistia vodu. Za pár dní všetky studničky dostali nezvyklých
obyvateľov. V každej – malej, veľkej, hlbokej či plytkej kýval papuľou a žiabrami rybí upratovač.
Tam sa ho už nikto nedotkol, lebo studničky boli vo veľkej vážnosti. Kto by do nich vopchal
ruku? Z čoho tie chúďatá žili, nikto nevie. Faktom zostáva, že tam stáli na jednom mieste – presne
ako pod svojimi skalami. Potom možno dostali milosť – zožrala ich líška, rys či dokonca medveď.
Zožral a dobré sústo zapil čistou, pramenitou vodou.
A kto vie, že najväčšími nepriateľmi jastrabov sú lastovičky? Poletujú si pomedzi domy, krkolomne
chytajú lietajúcu hmyziu háveď, všetko večne znášajú hladným mláďatám. Dovtedy, kým nezacítia
vysoko nad sebou jastraba. Hneď ich celý kŕdeľ do neho doráža. Ani sa nebráni – fujazdí k najbližšiemu lesu. Kde sa zobralo to nepriateľstvo? Veď jastrab lastovičky neloví!
Možnože to nie je nepriateľstvo a lastovičky sa chcú s ním len hrať – podeliť o pocit voľnosti
v iskrivom vzduchu. Vyrušujú ho. Vzdušné víry ho nesú vysoko – tak vysoko, že vidíš len bodku.
Žeby sa nechal zlákať radosťou z letu? Alebo si chce z výšky prehliadnuť aj vedľajšiu dedinu? Aha
– tam gazdiná vypustila z kurníka slepačí kŕdeľ! Spúšťa sa nižšie – špirála je užšia a užšia a už
padá ako skala. Gazdiná vidí, že sa niečo ako kohút mechorí po jej sliepke, potom hŕbu peria
a vznášajúceho sa zlodeja s kotkodáčkou v pazúroch.
Jastraby – zlodeji; niekedy ich krúžilo nad dedinou aj päť: starý, stará a tri mladé. Kotkodáčky
zdrevenejú na mieste – nevidia hore (veď aj načo, keď len hlúpo ďobú do zeme), ale počujú škriekavý
piskot svojich únoscov. Akurát mladý kohút je ponorený do svojej krásy a dôležitosti – nezbadá...
„Tak ako, podarilo sa?“ prihovára sa v krčme poškodený. „Zložil som ho: bol veľký ako hus.“
Taká je reč horára – pomstiteľa, po prvom štamprlíku vodky a glgu piva.
Starec sa vrátil a varí kávu na murovanom šporáku. „Ako len bolo dobre, zobudiť sa ráno do
tej zimy a vedieť, že sa zohreješ na prípecku.“ Doteraz nevie, ako sa tam s bratom pomestili.
Mama sa už motala po kuchyni, čakalo sa na raňajky a pokyvovalo nohami nad horúcou platňou.
„Musím to všetko porozprávať Petríkovi. Povedali, že príde o pár týždňov. Petrík...“ Nikdy nepochopí,
že mená, prezývky, ktoré vymyslí sa medzi ľuďmi vždy ujmú. To je nebezpečné. Nie je každému
pochuti, aby ho volali inak, ako bol pokrstený. S Petríkom je to na prvý pohľad v poriadku – veď
Peter je pekné a vznešené meno. Nikto ale nevie, ako to v skutočnosti je.
Stalo sa toto: Staršiemu, šesťročnému synovi sa zažiadalo mať škrečka. Mal byť ďalší v rade
živých tvorov vyskytujúcich sa v domácnosti. Žil si – a hlavne smrdel, v kartónovej škatuli. Bol to
osamelý chudák a súcit žiadal pre neho trochu voľnosti. Žena bola v pôrodnici, syn u svokrovcov
– zostal doma sám. Vypustil ho v predsieni. Bolo to bezpečné: Kam by ušiel? „Petrík... – ťuťuťu
– sem, muťuťu – tam,“ prihováral sa škrečkovi tak, ako sa bude ešte nenarodenému synovi. Kde
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zobral to meno, nevie. Pery mu ho len tak bryzgli: „Na tu máš.“ Náramne sedelo tomu malému zvieratku. „Tak nejako dával mená veciam Všemohúci,“ prišlo mu na um. „A možno cit prináša
veci, ktoré neprinesie rozum. Veď slová sa dajú aj zaklínať: Vytiahnu potom niečo z niekade
– to pohýna udalosťami,“ vymýšľal teóriu. Neobyčajný záver ho uspokojil a prestal na to myslieť.
Potom Petrík zmizol. Našiel si dieru za skriňou, medzi panelmi. Susedia rozšírili: „Už sa im
narodilo: Chlapec, budú ho volať Peter.“ Nakoniec to bol Janko. Matky si vždy presadia svoje:
Majú v menách svojich detí vždy posledné slovo. Prešlo tridsať rokov a Petrík sa vrátil: Volá sa
tak jeho vnuk.
„Čo mu poviem? Budem hovoriť jedno, on uvidí iné. Zmenilo sa to tu.“ Svah za potokom už
chodník udrží, lebo zarástol smrekmi, lúka za ním – hlavné bojisko šiškových vojen, tiež. Les
prekryl bán, skaliská a jaskyne nevidno. Najhoršie dopadol potok. Slnkom prežiarená magistrála,
vydláždená svetlými okruhliakmi, po ktorých skákavali rýchlo a iste detské nohy, je ponorená
do šera jelší. Je slizká od machu a vlhkosti: „Ak v tej tmavej vode niečo pláva, nebude to bohviečo.“
Prišiel sem pred dvoma rokmi, ako povedal, zomrieť. Kúpil nazad dom, ktorý predala matka. „Bude mi tam dobre. Nemusím si nikoho všímať, len sa dívať na krásny svet okolo seba
a spomínať.“ Krásny svet zanikol, ostali len spomienky. Teraz čaká na Petríka: „Určite mi bude
rozumieť, vypočuje ma, veď je dieťa.“ Premýšľa, čo mu všetko poukazuje. „Poopisujem mu všetky
hry a zábavky. Bolo ich neúrekom – každé ročné obdobie malo svoje. Len si spomenúť. Založím
si zošit. Bude to aj pre jeho deti.“ Potom sa zarazí: „Prečo si myslím, že ho bude zaujímať, čo
robili deti pred pár desiatkami rokov?“
Petrík prišiel o pár dní – chorý. Doviezli ho rodičia, ani sa nezohriali, utekajú preč. Vraj
povinnosti. Ani sa nespytoval aké. „Veď je to jedno. Každý si myslí, že to, čo robí je najdôležitejšie,
treba to urobiť, doháňať čas: Už čaká niečo iné. Potom zostarne a vidí, že treba naplno prežívať
každučkú chvíľu. Uvedomovať si ju, preciťovať. Čo keď tu už nebudem? Boha nám zobrali.
Veru zobrali. Nikto nepomyslel na starých – v čo majú dúfať? V ten ich „stále udržateľný rozvoj“?
To môže veriť len mladý nevyzretý mozog. Keby aj: Čas plynie a ľudia v ňom. Čo s tým mám
spoločné ja, ktorý to má ohraničené? Žeby rod? Aj ten zobrali. Pomaly polovica detí nebude vedieť,
kto a kde je ich otec. Prinajlepšom vidia len jeho peniaze.“ „Musíme už len vydržať,“ hovoria dnes
starí. „Áno – všetko živé zápasí o svoje živé bytie. Len človek o svoj zmysel. Alebo sme už nie ľudia?“
Nemal rád takéto myšlienky plné otázok bez odpovedí. Vždy hľadal niečo činorodé, konkrétne.
Konkrétny je teraz Petrík. „Ako mu budem všetko ukazovať, keď musí ležať?“ Potom dostal
nápad: „Zmením sa na Šeherezádu. Budem mu hovoriť všetko tak, aby ho jeho fantázia preniesla
presne tam, kde ho chcem mať. Potom bude prežívať presne to, čo som niekedy prežíval ja.“
„Je ráno. Vymotávaš sa spod teplej periny: Spánok ťa už opustil – čo by si robil pod ňou?
Deň ťa víta svojimi novotami. Aj slnko, ktoré vyživuje a riadi celú zem je vždy iné, nové. To si
len ľudia vymysleli, že sa všetko opakuje – z lenivosti svojej mysle. Keď obrátia svoju pozornosť
od vecí, myslia si, že ich posledný pohľad, posledná vôňa, ktoré zachytili zmyslami je to, čomu
treba dať názov. Celá ich reč je takto opečiatkovaná opakovaním rozbitých dojmov, z ktorých
skladajú svet. Ale práve ich reč je hlavný prostriedok, ktorý určuje všetko, čo robia. Tak tým, čo
v skutočnosti nie je, vytvárajú okolo seba svoj svet, ktorý sa viac a viac vzďaľuje od skutočnosti.
Keby bol človek sám, nepotreboval by reč. Mlčiac by sa zžil s vecami okolo seba a stal by sa súčasťou
ich chodu.“
Starec bol prefíkaný. Nehovoril tieto vety, ktoré chlapec nemohol chápať, nadarmo. Nerozumie síce zmyslom slov a viet, ale jeho mladé vedomie sa cíti ako ryba vo vode práve v tom, čomu
nerozumie – nevie pomenovať a dať do súvislostí. Predtým, ako si svoj cit pokazí jazykom,
zachytáva skutočnosť takú, aká je. Nie je ani celá pravda zmyslu toho, čo mu hovorí – všeličo
by sa tomu dalo vytknúť. Ale to, ako mu hovorí – penzum vášnivosti, zaklínanie slov, pije chlapcova duša plnými dúškami a usádza sa v jej základe. Nakoniec, keď bude dospelý, vyplaví sa to
do jeho vedomia v podobe nejasných tušení, ktoré bude myseľ rozvíjať.
Magoril chlapca preto, lebo si myslel, že je to treba a treba to preto, že si myslel, že to, čo vymyslí je najdôležitejšie na svete a nesmie sa to v hlbinách času zabudnúť. Bál sa smrti, ktorá všetko,
čo si pre seba nazhromaždil – všetky vedomosti, skúsenosti, vnímavosť vyhodí na smetisko ako
nepotrebné haraburdie. „Všeličo mi zostalo, na všeličo treba nájsť odpovede. Ja to už nestihnem. Pripravím jeho ducha tak, aby v tom pokračoval,“ špekuloval.
„Vytiahneš sa teda spod periny prehriaty a spotený. Bosými nohami dopadneš na studenú
zem: jej chlad je ako lepidlo – pritiahne ťa k sebe. Už ťa má a teba ani nenapadne zakutrať sa
znova pod perinu. Telo sa bráni tomuto uchváteniu a núti ťa rýchlo cupotať po dlážke. Ponáhľaš
sa cez pitvor von na skalu. Je vlhká. Vieš, že celý dom je na nej a ťahá sa popod celú záhradu aj
potok? Veru tak. Stúpaš na chodník. Skorocel okolo neho ti chladí členky. Potom ti ich zachytí
maličká pŕhľava. Taký malý, poriadne ostrý prťús: bude ťa páliť celý deň. Dávaj pozor: môžeš
stupiť aj na žabu. Poriadne veľkú ropuchu, ktorá tam sedí celú noc a slizkým jazykom priťahuje
do brucha nočné motýle. Určite pocítiš pod nohou aj na slepačí šprtanec. Nič to: stupíš do
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potoka... Včera si na ňom postavil hať. Vyzbierať všetky skaly z dna, urobiť z nich múr, poprekladaný
šúplatami je poriadny kus práce. Teraz je zvalený. Vždy sa po čase zvalí: kto zadrží prúd vody?“
Starec opakuje svoj príbeh donekonečna. Zakaždým je iný, lebo neprestáva pridávať iné podrobnosti: „prebehla užovka“, „nos ti brní – narazil doň veľký koník“, „lastovička ťa obdarovala
presným šprtancom“, „do gatí sa ti dostali červené mravce“... Predlžuje aj chlapcovu cestu: „poskakuješ po skalách dole prúdom“, „štveráš sa na breh“, „dlane máš plné žaburiencov“ ... Chlapca táto
hra baví – zakaždým sa teší, čo si pre neho starý otec vymyslí.
Prešlo zopár dní, sú mysľou spolu pri skale a cítia chlad vychádzajúci z podzemia. Pozerajú do
jej rozškľabeného pysku. Podložie sa dvíha hore, končí úzkou štrbinou. Nikto nevie, čo je za ňou.
Možno práve teraz nejaký jaskyniar špekuluje z jej druhej strany o tom istom. Kopec je ako ementál prederavený celý dierami. „Poď sem – tu vľavo je vedľajší vchod. Zdá sa, že ho niekto vyrúbal...
Pozri: tu pred ním je pri zemi otvor. Len tak-tak sa do neho vtiahne poležiačky dieťa. Musíš sa plaziť
takých päť metrov, zatáča sa to doprava, potom sa môžeš postaviť. Si v úzkom priestore, na úrovni
očí je skalný prah a nad ním trčia kvaple. Nechaj ich na pokoji. Sú neuveriteľne staré – a všetko
staré si zasluhuje úctu. Treba si zobrať lampáš. My sme mali karbidky. Používali ich jaskyniari
a sem-tam nejakú zabudli – aj karbid sme nachádzali vysypaný na zemi. Je s ním veľká zábava. Vieš,
ako zapáliť vodu? Nasypeš ho do nej a zapáliš.“
Už porozprával chlapcovi všeličo, ale zdalo sa mu, že je vždy len na začiatku. Keď večer, pred
spaním plánoval ďalšie výlety do minulosti, vedomie mu rozkladalo myšlienky ako drahokam, potom spájalo do súvislostí a celý život sa začínal podfarbovať teplou farbou ľudského osudu. Jeho
vlastné životné dobrodružstvo sa však rozvíjalo len pomaly. Neuvedomoval si, že ho zajala Chiméra
a s ním pritiahla k sebe aj chlapcovu nerozvitú dušu.
Ráno sa zobudil znova s dobrým pocitom. „Opustil ma pred spaním a znova je tu. To je dobré
znamenie – budem mať pekný deň.“ Obrátil oči k Petríkovej posteli. Bola prázdna. Pozrel sa z okna:
Jas slnečného kotúča presvital cez najvyššie vrcholce jedlí. Záhrada bola ešte ponorená do tieňa,
ale pásy svetla sa už ihrali s rosou... Ukazovalo sa chladné ráno. „Chlapec je niekde von. Určite
obzerá žumpu, čo som mu včera postavil.“ Zabával sa s tým dobrú polovicu dňa. Napúšťal mu tam
aj zo desať hláčov, „kakáňov“, aby videl, ako tam drepia na dne a čumia do blba. „Raz sprostá
ryba. Nik nevie, čím sa živí – akurát sa vie, že ona živí užovky.“ Išiel robiť raňajky. „Keď príde,
pôjdeme spolu pozrieť, kde sme hrávali paceky. Dnes už nikto nevie, ako sa to hrá. Ukážem mu.“
Prešlo zo desať minút, raňajky sú na stole, chlapca nikde.
Vyšiel von. Objala ho tichá príroda. Akoby na neho čakala: čakala len na okamih, keď vyjde
a ona mohla ukázať svoje mlčanie. Ani slnko nejasalo ako zvyčajne. Naopak – mŕtvolne ako mesiac, rinulo svetlo pomedzi konáre sliviek. Ich modré oči nehybne pozerali jedným smerom. Škrekotavá, dlhochvostá straka už nelietala medzi javorom a jelšami, ale nehybne sedela na elektrickom
stĺpe. Vpravo, vo výške trepotal krídlami obrovský jastrab. Stál na mieste, akoby sa chystal presne
teraz padnúť na svoju korisť. „To vie len on a škovránok,“ prebehlo mu bez súvisu mysľou. Pohol
sa dole, k potoku. Múr zo šúplat a skál bol zvalený. Cez štrbinu sa valil prúd vody. Potom ho
uvidel – kráľa všetkých rýb. Pokojne stál uprostred žumpy. Mal veľkosť chlapského predlaktia.
Chvost sa mu vlnil takmer nepostihnuteľným pohybom, dúhové boky osvetľovali vodu. Okolo
neho, v úctivom odstupe ako poddaní, dunčalo s prihlúpymi puckovitými hlavami desať kakáňov.
„Lipeň!“ Starec ho videl len zo dva razy. Nikto nikdy nevedel, kde, kedy a odkiaľ sa objaví. Pomaly sa pohol dopredu, naberal rýchlosť oproti štrbine, voda v nej zašplechotala po bokoch jeho chvosta a bol na druhej strane, za múrom. Nespomaľoval a hnal sa ďalej dole prúdom. Starca schytila
do pazúrov vášeň lovca. Preskakoval po skalách ako za mladi. „Nezabudol som to, nezabudol,“
vykrikovala jeho bláznivá myseľ. Ale všetko okolo neho nejasalo – nechalo si svoju mŕtvolnú vážnosť.
„Nechytím ho. On nechce, aby som ho chytil. Hovorí mi: nasleduj ma!“ „Niečo sa stalo, niečo sa
robí. Petrík. Kde je Petrík?“ Ryba zastala presne tam, kde vo výške trepotal krídlami jastrab. Potom zmizla v priehlbni tratiaceho sa potoka.
Už vedel, kam má ísť. Vymotal sa z potoka, driape sa hore k jaskyni. Nevidno ju – ani skalu
nad ňou. Všetko zarástlo hustým lesom. Rozškľabený pisk má rovnaký, len do nej nevidno. Všetko
zakrýva husté šero. Oči si nakoniec zvykli: vľavo presvitá otvor. Štverá sa k nemu po kopcoch
popadaných skál. Vonkajší svet ho oblial teplou vlnou, zrak zavadil o detskú nohu. Trčí z otvoru
pri zemi, opiera sa o padnutú skalu. Na srdce mu šľahá mráz, ruky sa podrobili svojej váhe: pokyvujú sa okolo tela ako bábke. Potom sa im vrátila energia nazbieraná hádam z celého života.
Horúčkovite hrabe rukami, odhadzuje skaly. Konečne drží na rukách bezvládne telo. Na hlave
mu žiari trojuholník šedivých vlasov. „Petrík, môj Petrík,“ vykrikuje plačlivo. Chlapec otvoril oči:
dívajú sa neprítomne cez neho.
Starec doniesol chlapca domov a pomaly zomiera. Duša sa mu rozliala na hustú kvapalinu,
nepláva v nej jediné zrniečko nádeje. Stratil nárok na deje. Čas zastal, nič sa už nedeje.
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MILAN RICHTER
Zo súkromných dejín
kr utého storočia
J Ú N 19 4 4
( Ne o d o s l a n ý l i s t d o k t o r ov i L e d e r e r ov i )
Tu na Cintoríne nášho Spasiteľa máločo spája so svetom nad nami
tak ako prach, ctený pán doktor Lederer. Prach a popol svetovej vojny...
áno, prenikali štrbinami hrobky a vravel tomu, čo zo mňa ostalo ešte
nesmrteľné, že sme vyhrali, že nepoddajní Slováci s Vami a so mnou
zvíťazili, že máte spolu svoj štát... Ach, aj by som zaštrngal kosťami
od radosti, keby sa bolo dalo!
Germáni sa so Slovanmi nezmieria – hoci
som si to želal, aj Vám tuším povedal, keď sme sa naposledy videli...
v Paríži, nie, v Larviku, áno, tam... som kedysi mal tajnú lásku, volala
sa Antonette či Augusta? Už je to takmer sto rokov... a tých žien...!
Ak Európa chce žiť v mieri, zmierenie bude nevyhnutné. Až... až sa raz
skončí to strašné vraždenie.
Prach a popol tejto strašlivej vojny mi pošepli, že Vaši Slováci vystrčili
rožky. Kdeže „mladší brat spoločného kmeňa“! S Adolfom chcú zvíťaziť
– nie s Vami a so mnou, pán kolega. Dupocú po vzácnom prachu ako tí
zapredanci zavše okolo mojej hrobky. Židovských bratov a Rómov dali
vyviezť do lágrov a na smrť – áno, prach a popol, odtiaľ to viem. Kedysi
Apponyi so zdvihnutou hlavou – a dnes oni, Slováci, so zdvihnutou rukou,
vraj: Na stráž!
Eduard, vitajte! Dnes som Vás videl veľmi jasne, ako vtedy v Ríme –
zostarli ste, prisámvačku! Len kosť a koža... to Vás v Terezíne tak slabo
živili? Päť rokov v strachu, ponižovaní, zabíjaní, kto sa vás, Židov, kedy
zastal? Keby mi Pán vrátil telo – to zdravé, nie starecké – bol by som
vládal niečo spraviť na vašu záchranu? Uchránil by som aspoň Vás,
starého pána, pred ponižujúcou smrťou v terezínskom gete?
Vitajte v ríši Božieho prachu. Hoci Vás neuložia do hrobu a zvýši z Vás
len hŕstka popola, vedzte, že nás dvoch budú navždy spájať slová a činy,
dobré slová a činy, ktoré zachraňujú svet.
V podzemí Osla 5. júna 1944
Bjo/rnstjerne Bjo/rnson,
Váš priateľ v Božom prachu
Český intelektuál Eduard Lederer upozornil na jar 1907 nórskeho spisovateľa B. Bjo/rnsona na ťažkú situáciu
Slovákov v uhorskej časti monarchie. Bjo/rnson v článkoch publikovaných v európskej tlači oboznámil verejnosť
s pokrytectvom uhorského ministra školstva grófa Apponyiho, ktorý vystupoval v zahraničí ako veľký obranca
mieru, no v mnohonárodnostnej monarchii nechcel dovoliť Slovákom, aby si uchovali svoj rodný jazyk, svoju národnú identitu.
Lederer sa stretol s Bjo/rnsonom dva razy: r. 1908 v Ríme a o rok nato v kúpeľoch juhonórskeho mesta Larvik.
Po vzniku Československa r. 1918 žil v Prahe, kde pracoval v štátnej službe. Lederer písal tiež romány a divadel16
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né hry. Po okupácii Čiech a Moravy ho Nemci ako Žida deportovali do koncentračného tábora Terezín, kde prežil dva roky ako tzv. prominentný väzeň a kde ho na uliciach geta určite stretávala moja mama, vtedy ešte veľmi
mladá žena. V Terezíne zomrel 5. júna 1944 vo veku 85 rokov.
(Poznámka autora)

O K TÓ B E R 19 4 4 – T E R E Z Í N , B R E Z I N K A
Som dnes päť rokov starší než dedo Emil
vo chvíli, keď ho moja mama objíme
pri postĺkaných doskách, po ktorých má
aj s babičkou Amáliou vojsť do surovej tmy
vagóna pre dobytok. Čo ešte stihli dcére
povedať? Eriko, my se tam už nějak o sebe
postaráme, všude se najdou dobří lidé...
Čo vedeli, čo tušili?
Chvíľa taká ťažká,
že zakrivuje časopriestor a dovoľuje mi
byť štyri roky pred vlastným narodením,
byť osudovo pri tom.
Dívam sa na nich
spoza maminých očí a zároveň som s nimi,
pritajený v jej pritajenom vzlyku vidím,
ako si vo vagóne my traja sadáme na obité kufre,
ktoré im dcéra zohnala v šlojske, hladkám ich
starecké ruky a zužujúcim sa priestorom
života, kým stráže nezabuchnú zvonka
dvere vozňa, stihnem sa ešte vrátiť
do mokrých čiernych očí dievčiny.
Som
nepatrný kvark, s jeho neurčitosťou treba
rátať, nik nevie, kde sa kedy nachádzam.
Zato Emil s Amáliou... Transport Ep,
Anzahl der Deportierten: 1600 * opustil
Terezín 9. X. 1944: dátum za ich menami
na stene Pinkasovej synagógy v Prahe. Alebo
odišli 6. októbra a vlak zastal až o tri dni
na osvienčimskej rampe?
Dva nepatrné kvarky
v mase atómov, kde čas a miesto prežitia
vôbec nezávisia od ich vôle?

Mama M. Richtera s jej otcom Emilom
a chlapcom Otíkom, o ktorého sa v Prahe
v r. 1940 – 1941 starala.

Tu, v Brezinke, vládne mechanika Smrti,
nie tá kvantová, ktorá by aspoň pozorovateľovi
dala istú nádej. Tu pozorovateľ vidí
ukazovák doktora Mengeleho:
... a na popol sa obrátiš.
Vidí,
ako ich nákladné auto odváža k sprchám.
Vidí dvoch starých nahých ľudí,
Adama a Evu pred bránou Posledného súdu.
Ale čo držia v dlaniach – mŕtvu dušu,
alebo holubicu s ratolesťou,
* Anzahl der Deportierten (nem.) – počet deportovaných
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alebo biele mydlo –
to cez slzy ja, bezmocný pozorovateľ,
už nevidím.
Nič po nich nezostalo, veru nič.
Iba mená Emil a Amálie:
dedo a babička, mladší než ich vnuk.
Január – február 2015
Keď sa moji rodičia ocitli v transporte do Osvienčimu, chcela som, pravdaže, ísť s nimi. Obaja mi to vyhovárali,
vraj nech ostanem, aby mali v Terezíne niekoho, keď sa tam vrátia. Vraj nevedia, v akom stave sa vrátia, či nebudú potrebovať pomoc. (Vtedy si mnohí mysleli, že sa do Poľska chodí transportmi iba na krátky čas, na práce,
a že sa ľudia stadiaľ vrátia.) Napriek tomu som šla s priateľkou Zdenou za šéfom židovskej samosprávy, že sa
hlásime dobrovoľne do transportu, že chceme ísť s rodičmi. Dr. Murmelstein nás však vyhodil, zakričal:
„Raus!“ Až neskôr, keď po vojne bol sám uväznený v Malej pevnosti, nám prezradil, že vedel veľmi dobre,
čo ľudí v poľských táboroch čaká, nesmel to však nikomu prezradiť.
(Zo spomienok Eriky Richterovej, rod. Grimmovej)

19 91 – P R A H A
(Príbeh prer ušenej lásky)
Nevideli sa takmer polstoročie,
a predsa pamäť hlasiviek
vymodulovala mená,
aké im kedysi, keď boli malí,
dávali otecko a mamka.
Si to ty, Vladinko?
Si to ty, Maruš?
Pamätáš, keď sme sa na Kolibe prvý raz...?
Pamätáš, v lete toho roku, keď prišli tanky?
Zľahka jej zotrel z vrások prach,
a vrásky zmizli z tváre osemnásťročnej...
Prešla mu trasúcim sa prstom po perách
mládenca, čo mal narukovať vtedy v októbri...
Pevne ju objal, bozkával,
tak ako kedysi, tak ako nikdy predtým.
Pevne sa k nemu pritisla, nikdy predtým
jej takto nenavreli prsia.
V tom cudzom meste, uprostred chodníka...
A siví chodci, čo šli okolo,
čo šli okolo,
tam videli stáť dvoch starých ľudí,
pol metra, stovky svetelných rokov
od seba vzdialených,
ako si navzájom čítajú z očí
nikdy nevyrozprávaný príbeh
prerušenej lásky.
18
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Pe t e r Pave l U h l í k

O H I S T Ó R I I B R E Z OVS K É H O
H U S OV H O P O M N Í K A
Pomník Majstra Jana Husa (1371 – 1415), umierajúceho v kostnických plameňoch, bol pôvodne odhalený
v nedeľu 9. júla 1922 v hornom rade hlavnej brezovskej ulice (dnes Štefana Osuského, predtým Husovej),
bližšie k vtedajšiemu rínku. Bol to prvý a dosiaľ jediný
pomník, postavený tomuto kacírovi na prevažne
katolíckom Slovensku. Prečo práve v Brezovej, vtedy
ešte úradne nie „pod Bradlom“?

Ján Lichner (1882 – 1964), miestny evanjelický farár
v rokoch 1908 – 1951, na penzii v Bratislave takto
spomínal: Pomník nám darovala Kostnická jednota a svojím nákladom ho na pamiatku oslobodenia národa postavila naša cirkev. Prečo táto pocta? Brezovčania vždy prejavovali srdečné sympatie k Čechom. Ich miláčik Hurban
mal čulé styky za revolúcie 1848 hlavne s Moravou. Pred
prvou svetovou vojnou a pred prevratom brezovskí chlapci chodili do českých škôl. Dlhé roky ich tam posielal učiteľ
Juraj Chorvát (1862 – 1934), no keď mal byť za to vyhodený z úradu, prevzal som jeho agendu do rúk ja. České
školy vychodilo od nás viac ako štyridsať chlapcov a okrem
rodičov sa im dostalo podpory od českých rodín a zborov.
Písali o tom aj vtedajšie noviny a nepriateľská uhorská
vrchnosť hrozila nám trestom. Myjavský hlavný slúžny
Filberger počas vyšetrovania na mňa kričal: Egy plébánossal sincs ani bajom, mint magával (so žiadnym farárom som nemal toľko problémov ako s vami). Po
vzniku ČSR práve Štefánikovo Bradlo upútalo pozornosť
českých kruhov, ktoré v Brezovčanoch videli svojich priateľov. Všetko spolu podnietilo pracovníkov Kostnickej jednoty pre definitívny výber miesta, lebo pôvodne sa uvažovalo s umiestnením sochy aj v Modre. Z bezpečnostných
dôvodov bola nakoniec vybraná Brezová. Myslím, že to
bolo rozhodnutie správne.“
Keď pána farára doplníme ďalšími indíciami, tak
najpravdepodobnejšiu odpoveď na vyslovenú otázku treba hľadať v skutočnosti, že brezovskí evanjelici sa hrdo nazývali luteránmi a ako protestanti si
okrem svojho reformátora ctili aj Husov odkaz, podobne ako M. R. Štefánik, ktorý si na Mt. Blancu
v pondelok 3. 9. 1906 do denníka zapísal svoju transcendenciu: Slnko zažiarilo, oblaky sa rozbehli. Hľa, tam
smerom ku Kostnici hra pár vodných vytvorila hranicu. Na
nej priviazaný Hus s nadľudským výrazom v obličaji s dôverou obracia zrak k nebesiam a prijíma požehnanie jakejsi vznešenej, obrovskej bytosti. Vyjavene sledoval som
túto hru prírody, a nemohol som sa ubrániť divnému po2
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citu: Toť pokyn ducha, v jehož službu máš vstúpiť. No a
medzi brezovskými veriacimi bola oddávna udržovaná aj idea ich husitského pôvodu, chápaná,
samozrejme, skôr v zmysle duchovnom, než genealogickom. Silná česká kolonizácia zasiahla obec s kopanicami až v polovici 17. storočia. Bolo to v pobielohorskom období, keď protestanti utekali z Čiech
pred násilnou rekatolizáciou (k nám napríklad Šaškovci, Tvarůžkovci, Poláčkovci, Potůčkovci, Čermákovci, Daněkovci a ďalší). No a práve tieto skutočnosti viedli evanjelického biskupa Samuela Zocha
(1882 – 1928) k tomu, že dar Kostnickej jednoty, ústredia československých evanjelikov v Prahe, na pamiatku
oslobodenia (vzniku ČSR), odporučil umiestniť na
Brezovú.
Pomník je dielom majstra Františka Fabiánka (1884
– 1967) z Boskovíc. Dovezený a postavený bol na náklady brezovskej evanjelickej cirkvi (dovedna však
existujú tri identické plastiky – dve sú v meste Hradec Králové: prvá stojí od roku 1912 pri kostole na
Nezvalovej ulici, druhá v Sukových sadoch od 11. augusta 1914). O inštaláciu Husovej sochy u nás sa
organizačne pričinili starosta Juraj Kopecký (1863
– 1924), farár Ján Lichner a cirkevný inšpektor Pavel
Janiš (1855 – 1926), spolu s ďalšími bratmi a sestrami. Okrem domácich prijali účasť na slávnosti mnohí hostia. Boli medzi nimi študenti evanjel. teológie
z Bratislavy, členovia sobotišského Osvetového spolku M. R. Štefánika, veriaci evanjelických zborov
z Myjavy, Turej Lúky, Bukovca, Prietrže a Senice spolu so svojimi kňazmi, ako aj obyvatelia okolitých katolíckych obcí Hradište pod Vrátnom, Osuské, Dobrá Voda a Jablonica (podľa dobovej tlače).
Nedeľná slávnosť odhalenia pomníka bola rozdelená
na dve časti. O deviatej hodine sa jej účastníci zhromaždili v evanjelickom chráme Božom (niektorí pricestovali už deň skôr, aby vyšli na Bradlo k Štefánikovmu hrobu). Na službách Božích kázal Ján Drobný
(1880 – 1930), farár staroturiansky, k prítomným sa
prihovoril i Ferdinand Hrejsa (1867 – 1953), emeritný
superintendent Českej evangelickej cirkvi a. v. z Prahy. Bohoslužobný program doplnil spevokol meštianskej školy, ktorý dirigoval Ján Valašťan Dolinský
(1892 – 1966). Žiaci zaspievali pieseň Vzhůru srdcem
k Pánu Bohu, na slová Martina Braxatorisa-Sládkovičova (1863 – 1934), farára senického... Potom vonku,
19

Husov pomník v roku 1929

pred zahalenou sochou, uviedol program nábožnou
piesňou „starý“ (Oríškov) mužský cirkevný spevokol, ale už pod vedením nového dirigenta, kantora
a učiteľa Mateja Janovíčka (1892 – 1972). Po akte odhalenia predniesol slávnostnú reč biskup Samuel
Zoch. Zdôraznil Husovu ideu hľadania Kristovej pravdy:„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí“ a tiež Majstrovu myšlienku, umiestnenú na pomníku „Milujte
se vespolek a stůjte vjednotě,“ako symbol československej
spolupatričnosti v nových poprevratových pomeroch.
Po rečníkovi zaspieval Myjavský spevokol, zložený
z členov cirkevného zboru, Sokola a Matice, husitský chorál Kdožjste Boží bojovníci a po piesni sa k prítomným prihovorili: zástupca Kostnickej jednoty
Antonín Frinta (1884 – 1975), za vládu Ivan Štefánik
(1889 – 1979), za reformovanú cirkev v Litve poľský
pastor Konstanty Kurnatowski (1878 – 1966), za brezovský evanjelický cirkevný zbor farár Ján Lichner
a za obec starosta Juraj Kopecký. Po „venčení“ pomníka Alžbetou Halabrínovou-Palanskou (1873 – 1953)
za obec a cirkev, Jánom Valašťanom za MO Matice slovenskej, Vierou Gavorovou (1897 – 1976) za TJ Sokol,
Júliusom Bodnárom (1870 – 1935) za Slovenský národný spolok, zaspievalo obecenstvo hymnickú pieseň Hej, Slováci a českú hymnu Kde domov můj. Spoločnou nábožnou piesňou Všichni, jenž skladají v Pánu
své doufáni sa odhalenie Husovho pomníka skončilo. Chvíľu pred odchodom osobitného vlaku zo železničnej stanice v Brezovej spestrili gymnastickým
cvičením domáci sokoli.
Tak sa zrodila nádherná letná tradícia brezovských luteránov, a to ešte predtým, než na Bradle vyrástol symbol československej štátnosti – Mohyla
generála Štefánika. Bol to Hus a jeho poltisícročiaplatný odkaz, ktorý si naši predkovia každoročne 6.
júla pri jeho pomníku pripomínali: „Boj výborný jsem
bojoval, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval.“ Aj náš
prvý prezident T. G. Masaryk sa tu zastavil 10. októbra 1928 cestou zo Štefánikovej mohyly (v Ženeve 6.
júla 1915 predniesol k päťstému výročiu Husovho
upálenia historickú reč, symbolicky spojenú už s protihabsburským odbojom). No a podobne pred so20

chou spomíname i my,
potomkovia,
aj keď Husov
deň na Slovensku už nie je
štátnym sviatkom, ale len pamätným dňom.

Propagačný letáčik k 10. výročiu pomníka
(1932)

Keď som sa začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia usadil v Brezovej pod Bradlom, žili
ešte pamätníci inštalačnej slávnosti i tých ďalších
prvorepublikových... Ľudia živo spomínali na kázne
Jána Lichnera v kostole a príhovory pri Husovej soche, kde pod taktovkou Mateja Janovíčka nikdy nechýbal mužský cirkevný spevokol a v jeho podaní ani
husitský chorál od Jana Čapka (táboritu):
Kdož jsú Boží bojovníci a zákona Jeho,
prostež od Boha pomoci a doufejtež v Něho,
že konečne s Ním vždycky zvítězíte!
Kristus vám za škody stojí, stokrát víc slibuje,
pakli kdo proň život složí, věčný míti bude:
Blaze každému, kdož na pravdě sejde!
Tenť Pán velí se nebáti záhubců tělesných;
velít i život složiti pro lásku blížních svých.
A niektorí, ako napríklad Alžbeta Jursová (1908 –
2002), pamätali si aj slová piesne, ktorú sa naučili
ešte ako deti:
Hranice vzplála tam na brehu Rýna,
na ní umíra v dálne vlasti syn.
A vůkol něho mníchu rota lína,
růhavím smíchem velebí svůj čin.
A vy se ptáte kdo v těch plamenech?
Toť mistr Jan Hus nejslavnejší Čech...
Recitovala sa i báseň manželky myjavského farára Pavla Lacka spisovateľky Anny Lackovej – Zory
(1899 – 1988):
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Socha Jana Husa na novom mieste v prvých dňoch leta 1988

Mňa často mýli, keď kdekto v mojej vlasti
tak rád sa hrdí odkazom Majstra Husa.
Je záslužné mať si veľkých v zácti!
No, ak z ich právd ti štítkom štvrťpravda len kusá,
hlásiť sa k nej je skutočnosť smiešne malá.
Bohužiaľ tu skôr povedať sa žiada,
keby si celú naozaj mal v zácti
(v jej duchu bol aj činiteľom Slova),
z každého kúta u nás znieť by malo:
Slovo Božie najvyššia autorita!
Bo pre tú Pravdu (tú a žiadnu inú)
vzplanula žiara purpurová,
v nej zhorel Jan Hus, verný Boží sluha.
Cez mnohé stáročia v nás vždy tá istá chyba,
že z veľkých právd len plášť sa cení iba,
kým zlaté jadro pomimo sa púšťa.
Poloprávd vždy plné sú naše ústa,
čo je stokrát horšie, ako keď nepriateľ tvoj
ti zoči-voči bezočivo luhá. (1921)
V smutnom roku 1938, keď sa v Národnom dome Štefánikovom konal demonštratívny 17. zjazd
evanjelickej mládeže, jeho účastníci si okrem piety
na Bradle uctili aj Husovu pamiatku pri jeho pomníku.
Tie rudé plamene nám jakživ nedohoria,
nich majster z najväčších pnel úzko o stĺp pripätý,
z hlbiny časov a z diaľ žiar ich čo rok doletí –
zažnúť nám oblohu a spŕchnuť na pohoria...
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Na vodách zjasajú, v nich nádeje sa noria,
im neľzä žiť, kde niet sŕdc schopných ťažkej obeti,
kov krovov chrámových, sieť vzrušných ulíc osvieti,
kým hruď sa hrdo dmie a ústa rozhovoria.
Ak načrú do svetla – vždy len dľa vlastných cností.
A preto v sviatok ten, čias ruka siaha z výšavy
a strháva závoje z tej našej úbohosti...
Hus? Stojí nad zemou a čaká, kto ju uzdraví?
Kto dušu zobudí, čo v národe už zdriema,
by hory preniesla? Zem temná je a nemá!
(Martin Rázus, 1920)
Treba priznať, že aj roky vojnového slovenského
štátu Hus prežil na pôvodnom mieste, a to bez výraznejšieho pokusu o jeho odstránenie, hoci oficiálne spomienky na upáleného kacíra sa nekonali.
No nie tak v Brezovej pod Bradlom, kde tradícia pokračovala, ba v kraji dominujúci evanjelici zapaľovali „neochvejnému bojovníkovi za pravdu Kristovu“ i symbolické vatry na pamätných vrchoch (Chríb,
Javorina, Poľana, Bradlo...), čo však malo už kontext
československý, zavŕšený v závere aktívnym bojom
proti nacizmu a obnovením spoločného štátu.
Po oslobodení vlasti a slobodnom nadýchnutí sa,
odzneli významné prejavy i pri Husovom pomníku,
kde pokračoval zažitý rituál s kladením vencov, recitáciami a spevom. Trvalo to však len krátko. Keď
začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia
ateistický komunistický režim pritvrdil, museli sa
21

Slávnostné služby Božie venované Husovi v brezovskom chráme (1990)

kňazi stiahnuť do kostolov. Aktivity cirkvi vonku neboli žiaduce, a tak k pomníku Husa prichádzali jeho ctitelia súkromne. Režim urobil z kacíra revolucionára, bojovníka proti cirkvi a za sociálne práva
človeka. Ako hlásateľ Kristovej pravdy mal byť zabudnutý. Náš činorodý kňaz Štefan Adamovič (1903
– 1961) túto aj inú nespravodlivosť len ťažko znášal
a vrchnosť ho preložila do Kraskova!
Až v rokoch dubčekovskej Pražskej jari 1968 – 1970
uskutočnili sa v Brezovej pod Bradlom opäť slobodné spomienky podľa starého scenára. Pripravil
ich cirkevný zbor, vedeným farárom Mikulášom Mitaľom (1913 – 1999), za výdatnej pomoci najprv dozorcu Andreja Gavoru (1921 – 2002) a po ňom Pavla
Tvarožka (1907 – 1975) i roky stabilného kantora Mateja Janovíčka so spevokolom. V roku 1969 sa pri pomníku dokonca uskutočnilo seniorálne zhromaždenie
veriacich. V období nasledujúcej tzv. normalizácie
musela sa cirkev opäť vrátiť na Fortňu a spomínať
na Husa v chráme. No po službách Božích kládli sa
k pomníku kvety a speváci, už po smrti Mateja Janovíčka, spievali husitský chorál pod taktovkou Ivana Papánka (1914 – 1998).Tradícia programov pred
sochou sa na rozhraní sedemdesiatych a osemdesiatych rokov prerušila, pretože mužský spevokol
takmer zmĺkol – mnohí jeho členovia pomreli a nových záujemcov nebolo.
Brezová v tom čase prežívala investičný rozvoj.
Rozbehla sa výstavba sídliska Sever a Husova socha
sa ocitla vo vážnom ohrození stavebným ruchom.
V roku 1982 stranícky kultúrny týždenník Nové slovo uverejnil na prvej strane môj článok Brezová má
príležitosť, z ktorého citujem: „V poslednom období sa
Brezová pod Bradlom veľmi zmenila. Rozsiahle sídliská jej
dodávajú mestský charakter. Tieto zmeny zasiahli niektoré vzácne miesta a historické budovy. Už neexistuje rodný
dom Samuela Jurkoviča, naďalej chátra dom organára
Martina Šaška, v ktorom sa na jar 1848 hralo štúrovské
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divadlo. V „zemi nikoho“ sa momentálne nachádza Fabiánkov pomník
Husa (1922), jediný na Slovensku
a Pamätník rokov meruôsmych
(1970) od Vojtecha Baďuru. Už dlho
sa im hľadá nové miesto a pripravuje
sa ich premiestnenie... Práve najbližšie sa núkajú vhodné zaokrúhlené výročia, ktoré by mohli Brezovčanov
inšpirovať a pohnúť k aktivite. Pamätník revolúcie by mohol byť premiestnený na jar budúceho roka, kedy si pripomenieme 135 rokov od
vyhlásenia Žiadostí slovenského národa v stolici Nitrianskej. Historicky
odôvodnený termín premiestnenia
pomníka Majstra Jana Husa sa núka
už tento rok v júli, pri príležitosti 60.
výročia jeho odhalenia v Brezovej...
Na základe tohto článku si čoraz viac spoluobčanov uvedomilo, že po asanácii Husovej ulice (dnes Osuského), stratil pomník svoju pôvodnú kompozično-estetickú funkciu v priestore
starej Brezovej a hlasov za jeho premiestnenie pribúdalo. Prvým bol optimistický nápad umiestniť
Husa do areálu katolíckeho kostola, čo sa však ukázalo ako nereálne, druhý návrh bol za miesto v exteriéri evanjelického chrámu Božieho na Fortni, až nakoniec uspel tretí variant; premiestniť sochu do
dolného konca Hurbanovej ulice, do prostredia pôvodnej zástavby s prvkami ľudovej architektúry.
Tento návrh sa však začal riešiť relatívne neskoro,
vlastne až po zvolení nových funkcionárov mesta
(Ivan Ďurkovič, Vladimír Mravec). Rada MsNV prijala
uznesenie, aby bol pamätník Jana Husa zabudovaný do parku na Hurbanovej ulici a ten pomenovaný
ako Husov park. Súhlas k tomu dala na jar 1988. Návrh umiestnenia sochy a celkovej úpravy okolia, vypracovala architektka Jana Ralbovská zo Stavoprojektu Trnava.
Po čiastočnej úprave terénu, pri ktorej pomohli aj
členovia turistického oddielu TJ Bradlan, technické
premiestnenie pomníka sa uskutočnilo 16. júna
1988. Bol najvyšší čas, lebo pamätník na starom
mieste doslova „trpel“ a akt jeho presunutia bol už
nevyhnutný. Nebolo to však jednoduché a bolo nemálo tých, ktorí neodporúčali transport sochy z obavy, že sa rozpadne. Nakoniec príkaz vydal tajomník
MsNV Dušan Juríček a po schválení príslušnej ochrannej technológie akciu aj riadil. Všetko sa odohralo
za dobrej spolupráce so stavebným úradom (Ján Gavurník), zámočníckou dielňou OKS (Ivan Bzdúšek)
a technickými službami mesta (Dušan Valihora). Nové pamätné tabule dodalo VD Tvorba Piešťany.
A tak slávnostné, v poradí už druhé, odhalenie sochy a Husovho parku, sa uskutočnilo 29. júna 1988,
v posledný deň školského roka. Dopoludňajšia slávnosť prebehla bez účasti kňaza, lebo uvoľnené mies2
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Slávnosť pri príležitosti 80. výročia postavenia pomníka v Brezovej (2002)

to po Jánovi Velebírovi ešte nebolo obsadené. Pozvaný senior Ladislav Valášek sa ospravedlnil pre dávno pripravovanú seniorálnu akciu a zastúpila ho zborová dozorkyňa Anna Sadáková. Ja som sa k prítomnej
školskej mládeži i k dospelým prihovoril aj slovami
Ladislava Novomestského a Jana Husa:
„Je taká múdrosť:
kľaknúť si pred koncilom,
priznávať kardinálom blud a blúdenie a bludy,
radšej si pokľaknúť než klesnúť na hranici,
radšej skryť pravdu v sebe kdesi
akoby v klenotnici,
potom si znova doznať, že sa predsa krúti...“
(Laco Novomeský)
„Běda mně, budu-li mlčet! Neboť lépe je mi zemřít,
nežli nestavět se proti veliké špatnosti...“
(Majster Jan Hus)
Pozitívum a nadčasovosť ešte prednovembrovej
iniciatívy sme si uvedomili v nedeľu 8. júla 1990, keď
sme obnovili cirkevné a mestské spomienky pri Husovej soche. Zároveň obyvatelia prijali od predstaviteľov mesta do užívania Husov park. Kvalitnú odbornú prácu na diele v relatívne krátkom čase
vykonala firma Ján Škoruba so spoločníkmi, za účinnej spolupráce TS mesta Brezová pod Bradlom. Celková hodnota vykonaných prác predstavovala 130
tisíc korún.
Husov pomník v rovnomennom parku so zeleňou,
dláždenými chodníkmi, lavičkami, kvetináčmi, pô2
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Pomník Jana Husa (2011)

sobivým osvetlením a ďalšími funkčnými komponentmi, vytvoril jedinečný estetický komplex, harmonicky zladený v prostredí radovej zástavby starej
Brezovej, gradujúcej od Dolných lúk k zeleným humnám na svahu Baranca. Toto príťažlivé prostredie
a obnovená tradícia stretnutí pri Husovom pomníku, určite umocňuje úctu k tomuto miestu a prispieva k zvýšeniu záujmu našich spoluobčanov i návštevníkov Brezovej pod Bradlom o život a prácu Majstra
Jana Husa a čerpanie z jeho odkazu.
Po uplynutí ďalších dvoch desaťročí sa ukázala
potreba skultivovať okolie Husovej sochy. V roku
2010, ešte v čase pôsobenia primátorky Anny Dankovej, prijalo sa uznesenie pod názvom Revitalizácia
Husovho parku. Projektovú dokumentáciu spracovala architektka Tamara Reháčková z ATR, s. r. o., Bratislava. Predmetom ohlásených stavebných úprav firmou FLORSA s. r. o., Bratislava boli práce na zmene
v usporiadaní chodníkov, vysadenie kvetinových záhonov, výmena lavičiek, smetných košov a verejného osvetlenia, doplnenie existujúcej f lóry o listnaté
stromy a záhony kvitnúcich rastlín i kríkov, osadenie kamery... Práce sa však realizovali až v závere roka 2012, po predchádzajúcej výzve Miestnej akčnej
skupiny – Kopaničiarsky región v Myjave a podanej
žiadosti nášho mesta o nenávratný finančný príspevok 64 371 €, schválený následne Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou SR. To už bolo v čase primátorovania Evy Ušiakovej, ktorá ľutovala, že do opráv
sa nedostala samotná socha, ktorá je z pieskovca
a tento materiál zvetráva pôsobením počasia, preto
ju treba chrániť dnes i v budúcnosti.
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O REFLEXÍVNEJ POÉZII
ŠTEFANA KUZMU
Štefan Kuzma vstúpil do literatúry pomerne neskoro
(až po päťdesiatke), ale o to bol jeho vstup intenzívnejší. Zrejme preto, že mal už nielen nažité, ale aj
natvorené. Ako spomína v Mlčaní nepokoja, v knihe
troch básnických zbierok (vyšla r. 2009), básne písal
od roku 1967, teda od mladosti, ale – z rozličných
dôvodov sa ich nesnažil vydať. Aj preto, lebo sa mu
zdalo, že žiť je dôležitejšie, ako písať o živote.
K obratu došlo, keď on, vorkoholik – skončil
s podnikateľskou aktivitou a ranou priamo medzi
oči bola choroba, ktorá zmenila jeho život a jeho
vzťah ku skutočnosti. Nástojčivejšie sa mu tlačili do
vedomia otázky: kto sme, kam ideme, aký je zmysel
života, aký význam má naše každodenné pachtenie
sa. To, čo sa zdalo predtým jasné a jednoznačné, sa
odrazu ukázalo problematické, rozmazané, či mnohovýznamové; skôr otázka ako odpoveď. A to bolo
správne rozpoloženie na tvorivú činnosť, ktorá čerpá
nielen zo skúsenosti a talentu, ale aj z neprehľadnosti
sveta, nemožnosti preniknutia k podstatám, z klamlivosti javovej stránky všetkého, čo nás obklopuje.
No nejde len o poznanie, realita vždy pôsobí na celú
ľudskú totalitu. A tak novú tvárnosť a poslanie
nadobúdajú pojmy, ako sú láska, viera, smútok,
radosť, znepokojenie, smrť, prozreteľnosť, tajomstvo
atď., ktoré s novou silou vstupujú do nášho vedomia
ako súčasť nášho budúceho osudu. Toto je priestor,
v ktorom sa pohybuje Štefan Kuzma a v ktorom sa
rozpriestranila jeho poézia.
Jeho prvé tri zbierky, ktoré vyšli v jednom zväzku
pod názvom Mlčanie nepokoja, charakterizuje prúd
nového poznávania, registrovania a hodnotenia sveta
cez prizmu podnieteného či zraniteľného vnútra,
ktoré sa predralo na povrch, aby sa vyslovilo. Ďalšie
tri zbierky z rokov 2012 a 2013 Blázniví anjeli, Posúvanie hrany a Krehká bublina majú poetiku posunutú
do sféry metafor a obrazov, ktoré sú presnejšie ako
pojmy. Náplň sa veľmi nemení, pribúdajú nové
motívy vyplývajúce z autorových ciest po svete (Izrael,
Španielsko), ale aj ciest do vlastného vnútra. Problémy sú tie isté aj poetická základňa, ktorú tvorí
pamäť evokujúca domov, mladosť, rodinu, lásky.
Z tejto základne sa Kuzma rozbieha do sveta poznávania, emócií, pocitov, vnemov, istôt, ale aj neistôt,
trieštiacich sa o tvrdú realitu diania, ktoré sa bráni
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vydať tajomstvo zmyslu nášho bytia, našej existencie. Je to poézia, ktorú Marián Hatala nazval existenciálnou, zrodenou aj z bolesti, Mila Haugová vidí
v nej prenikavú sondu do ľudského vnútra a zároveň
katarziu, Katarína Zitová podčiarkuje znepokojenie
ako podnet a miešanie reality a sna, Miroslav Brück
spomenie okrem pamäti aj skepsu, ktorá však neústi
do trpkosti. Možno by sa dalo ešte hovoriť o stoicizme, ktorý tu neznamená zmierenie sa s daným
stavom vecí, ale múdrosť. V tejto súvislosti nie je od
veci spomenúť závan orientálnej filozofie, ktorej
stopy sú nielen v mottách, ale i v celkovej atmosfére
zbierok.
Štefan Kuzma chápe svet v protirečeniach, vidí
realitu z líca i z opaku, hovorí o skutočnosti aj o inej
skutočnosti, hľadí na svet svojimi, ale aj cudzími
očami, podčiarkuje, že začiatok je podmienkou
konca, sú živí a mŕtvi, ale aj mŕtvi v nás živých, sú
myšlienky a sú skutky, no aj myšlienky môžu byť
skutkami. Nič nie je tu stále, všetko je v pohybe,
všetko plynie, prahneme niečo dosiahnuť, ale keď sa
nám to podarí, okamžite siahame po čomsi celkom
inom.
Farby, ktoré Kuzma používa sú biela a čierna, vyjadrujú cestu svetla a tmy. Ale aj tma môže byť biela.
Nájdu sa tu aj iné farby, no tieto dve sú priamym
odrazom obrazu sveta, ako ho vidí básnik Kuzma.
Z básnických figúr – a to je celkom prirodzené
– používa ponajviac oxymoron, vyjadrujúci paradoxnosť toho, čo je mimo nás, ale aj v nás samých.
V Mlčaní nepokoja sa pokúsil párkrát o akrostich,
do ktorého vložil názvy všetkých zbierok i spoločný
názov. Je to tak trochu hračka, ale v tomto prípade
poľahčujúca „osudovosť“ náplne. V nepevnom a pohyblivom svete ťažko hľadať pevný bod, z ktorého by
sa dalo pohnúť ľudským osudom. Registrujeme
v Kuzmovom kozme nejaké istoty, ku ktorým sa autor prepracoval? Hádam láska ako agapé a tušenie
čohosi, čo je za či nad nami. Je to málo? Dá sa z toho
vychádzať a vzhľadom na to klásť človeku i vesmíru
otázky, no nečakať odpovede. Kuzmova ref lexívna
poézia plná zásadných problémov je prínosom aj po
poetickej stránke. Originálna obraznosť (až na niekoľko skratov) prezrádza básnicky silnú osobnosť,
na súčasnej literárnej scéne však stále málo známu.
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JUBILEÁ

MIŠO
KOVÁ Č - A DA M OV – 8 5
Čím by sme v 20. storočí boli bez Michala Kováča – váženého Miša Kováča-Adamova – emeritného správcu Matice slovenskej, ktorý sa 24. mája 2015 dožil
v plnej sviežosti požehnaného veku osemdesiatich
piatich rokov – Matica slovenská, Slovenská národná
knižnica, slovenská kultúra, slovenská literatúra, slovenské divadlo, slovenské múzejníctvo, slovenská bibliografia, ale i muzeológia, teatrológia, v konečnom
dôsledku mesto Martin – čím by bez neho bolo slovenské kresťanstvo a čím by bolo Slovensko?
Naznačené otázky sú správne: dotýkajú sa ťažiskových oblastí, do ktorých počas dlhého a neobyčajne plodného života Michal Kováč takrečeno denno-denne vstupoval. Ale pohyboval sa aj v mnohých
ďalších sférach slovenského kultúrneho a umeleckého života. Rodák zo Zlatých Moraviec, milovník
svojho rodného kraja, sa „veľkého sveta“ slovenského dotýkal od útlych rokov: v Topoľčiankach, ktoré
navštevoval, mal možnosť vídať letovanie prezidenta medzivojnovej Československej republiky, Tomáša G. Masaryka. Neskôr ako študent divadelnej vedy
zblízka spoznal významné osobnosti slovenskej i českej kultúry a literatúry, ako aj bratislavského i pražského univerzitného života.
Osud ho pozval do Martina v kritickom čase váženej a rešpektovanej Matice slovenskej, ktorú sa usiloval vtedajší komunistický politický režim manipulovať. Zlikvidoval jej spolkovú a vydavateľskú
základňu práve tak, ako zničil celé storočie budovanú slovenskú spolkovitosť, a tým aj pevne vytvárané
základy slovenského hospodárskeho, kultúrneho života a vedomia. Ak by do Matice slovenskej v tom čase neprišli mladí a odvážni ľudia – a medzi nimi práve Michal Kováč, odkaz slobodnej a činorodej Matice
slovenskej by sa bol sotva zapísal do sŕdc mladých
generácií, ktoré po roku 1954 oddane budovali Slovenskú národnú knižnicu pod označením zlikvidovanej Matice slovenskej. Jestvujú o tom jedinečné dôkazy, z ktorých pri jubilejnej príležitosti vyberieme
aspoň dva. Prvým z nich je storočnica Matice slovenskej, ktorá sa uskutočnila v roku 1963 a predznamenala politický a spoločenský odmäk 60. rokov
20. storočia: Slovensko sa opäť raz, ako predtým
mnohokrát, zišlo v Martine a dôstojne spomínalo
na staré dobré časy matičného charakterného a obetavého Slovenska. Podujatie, uprostred ktorého bol
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položený základný kameň novej budovy Matice slovenskej – Slovenskej národnej knižnice na Hostihore,
sa uskutočnilo v jedinečnej koncepčnej a organizačnej réžii vtedy mladého, tridsaťtriročného Michala
Kováča. Druhým môže byť veľkolepé pochôdzkové
divadlo Miša Kováča-Adamova, ktoré nemalo a nemá páru v slovenskom divadelníctve: Matica v dejinách – Dejiny v Matici. Odohralo sa v roku 1988
v priestoroch Martina za účasti 3 000 hercov a za mimoriadnej účasti nadšených divákov na všetkých kľúčových historických miestach mesta – tentoraz na
počesť 125. výročia založenia Matice slovenskej. Niet
lepšieho argumentu o rešpekte, ktorý v tom čase požívala Matica slovenská a niet vhodnejšieho príkladu o spôsobe, akým bolo ešte pred štvrťstoročím
možné osloviť matičnou myšlienkou Slovensko
a Slovákov – podporiť a povzbudiť ich túžby za slobodou a kultúrou vzájomnosti.
Michal Kováč si podobne v rokoch 1993 a 1994
počínal aj ako správca Matice slovenskej. Pôsobil
v tomto postavení krátko – približne jeden rok. Jeho spolupracovníci si vďačne pamätajú, koľko prekážok v sporoch s vtedajším Výborom Matice slovenskej musel prekonať, keď dôsledne bránil záujmy
inštitučnej zložky, ktorú kompetentne riadil a navonok dôstojne zastupoval, a to tak v oblasti jej významného postavenia vo vtedajšom slovenskom vedeckom a kultúrnom, osobitne knižničnom živote,
ako aj konzekventnými postupmi vo finančných
a hospodárskych otázkach. Korektný štýl vtedajšej
matičnej politiky, ktorým sa Michal Kováč usiloval
spájať a prepojiť Maticu slovenskú zvnútra, ako aj
navonok, a to so všetkými relevantnými prúdmi
a zložkami slovenskej kultúry, si získal vážnosť, narazil však na jednostranne orientovaný Výbor MS.
Prišlo pyšné „poďakovanie“: po krátkom účinkovaní,
pretože sa vedel principiálne vzoprieť, bol odvolaný.
Niet pochýb, že to bola pre Maticu mimoriadna strata. Napriek všetkému sa nevzdával, z „matičného života“ neodišiel, angažoval sa na mnohých miestach,
ako lektor a posudzovateľ dramatických festivalov,
najmä v oblasti ochotníckeho divadelníctva (Scénická žatva, Palárikova Raková, Gorazdov Močenok,
atď.). V neposlednom rade ako vážený predstaviteľ
kultúrneho Martina v Rade národnej kultúry a tiež
ako vysokoškolský učiteľ v Brne a v Badíne.
25

Mohli by sme o významných činoch a počinoch
Michala Kováča napísať mnoho dobrého. V jubilejnom článku sa však jeho doslova mohutné dielo
a účinkovanie nedá zaznamenať. No predsa nám treba pripomenúť aspoň jeho zásadný podiel na vybudovaní Pamätníka slovenskej literatúry – dnešného
Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice.
Bol jeho prvým riaditeľom. Normalizačné časy ho
surovo odvolali. No nevzdal sa. Tak ako Pamätník
v úlohe riaditeľa koncipoval, tak ho ako prostý pracovník vášnivo budoval, a to ako činorodé vedecké,
zbierkové a kultúrne pracovisko s mimoriadnym dosahom na pestovanie slovenskej literárnej (a vôbec
knižnej), ale i recitačnej kultúry. V normalizačných
časoch sa stal rešpektovaným dramatikom. Pritiahlo ho bábkarstvo: v „bábkovom“ čase sovietskej okupácie dával prostredníctvom bábkových hier najavo
odpor voči „tureckým“ – t. j. sovietskym časom politického násilia. Za všetky jeho bábkové hry pripo-

meňme legendárne a nezabudnuteľné Tekvičky. Na
spôsob pochôdzkového divadla napísal viacero hier
o významných udalostiach martinsko-slovenských
dejín, napríklad o Onódskom sneme alebo Memorande národa slovenského i Slovenskej národnej
knižnice.
Napísal množstvo článkov, štúdií, významné bibliografie i vedecké monografie, napríklad z oblasti
literárnej muzeológie a teatrológie.
Jubilujúcemu Michalovi Kováčovi, ktorý i vo vysokom veku činorodo pracuje, angažuje sa v oblasti
kresťanského divadelníctva, ako aj v ďalších kultúrnych oblastiach, publikuje v rozličných periodikách
a denno-denne meria cestu do budovy Slovenskej národnej knižnice, o ktorú sa jedinečne pričinil, posielame vďačný pozdrav všetkých Martinčanov, Turčanov, Slovákov súcich na dobré slovo s váženým
Michalom Kováčom.
M I LO Š KO VA Č K A

NA N I Č Í S P Ô S O B ,
NA T E N T VOJ , J OZ E F
Pozdravný list Jozefovi Mihalkovičovi
k jeho osemdesiatke
Pamätám sa na jedno z našich prvých stretnutí: niekedy v roku 1974 vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, kde som vtedy pracoval ako korektor. Ja som
mal 26, Jozef Mihalkovič necelých 40. V mojich
očiach to bol originálny, ako ten cement jeho básní,
jeho Ľútosti vyzretý básnik... trocha zvláštny, oproti
Feldekovi veľmi mlčanlivý, no niekedy veľavravne komentujúci moje nezrelé uvažovanie o poézii aj o bežných veciach života. Tiež jeho komentáre boli zvláštne: K jadru veci sa dostával akoby vo veľkých
kruhoch, ktoré sa týkali iných, možno menej podstatných detailov života, no kruhy sa postupne
zmenšovali, zužovali a nakoniec... áno, nakoniec prišla veľmi hutná pointa, takmer gnóma, alebo neprišla a celá úvaha ostala zavisnutá vo vzduchu ako
krásny obláčik.
Taký bol v mojich očiach Jožko Mihalkovič pred
40 rokmi. Mal som ho rád ako človeka aj ako básnika, bezpodmienečne, tak ako som mal rád Vinca Šikulu a Petra Jaroša. Čistý človek, „Mihalka“, ako som
si ho nazval v dlhšej básni Premeny s Andersenom,
ktorú som mu takto venoval: „Jozefovi Mihalkovičovi, áno“. Bolo to pritakanie jeho človečenstvu i jeho poetike. V básni, kde sa prihováram veľkému rozprávkarovi Andersenovi a striedavo aj Malému
princovi, aj tomu chlapcovi, ktorým som bol ako die26

ťa v záhoráckom Uníne, sa Jozef niekoľkokrát mihne, no v podtexte je tam stále ako adresát, ako poslucháč. „Mihalka mihne hustým krídlom obočia“ – mihne sa zrazu verš a celkom na záver, keď som už
vyrátal, čo všetko musí Andersen (s mnohými črtami Malého princa) stihnúť, zrazu oslovujem priamo
Jozefa, môjho staršieho kolegu:
„Vidím ho teraz teda celkom ináč
a vravím vám, pán Jozef, áno,
„do pekla vede cesta přímo“,
bajaja dánsky tiež je na to sám,
múdrejší koník, mihalka-líška
môžu nám iba držať palce,
však toľkohlavý drak mal by z nás možno strach,
akže sú ruky pevne rozovreté a čistá hlava
zatají toľko z krvi, koľko jej rozdá,
ako vie...“
Báseň napísaná v roku 1975 vyšla v knihe Peľ koncom roka 1976. „Toľkohlavý drak“ ani vtedy z nás ešte nemal strach – a zdá sa, že nemá strach podnes.
Draky majú svoje páky, ako sa vraví, a to nielen vo
svete drakov a anjelov. Ale jeho verše, Mihalkovičove verše, sa čerta starali o draka, boli JEHO, hoci mu
ich chceli vziať, bola v nich „retiazka z kockového
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cukru“, bol v nich „úsmev donekonečna“ i obrovitánske ticho:
„Veru, aj počuť perie dýchať,
keď nám berú slová,
a ja mám toľko krvi v tvári,
až som pekný.“
Áno, Jozef, ty si vždy vedel v básni čímsi prekvapiť, najmä v pointe. Bolo to nečakané a pre nás, mladých pisateľov veršov, nové. Pamätám sa, keď vyšla
tvoja tretia zbierka Kam sa náhlite, že si nás, Jána
Švantnera a mňa, pobavil veršami „Tak čo, kamarát.
Starneme. / Za Ľudevítom Štúrom.“ Nevedeli sme si
akosi to starnutie predstaviť, veď Štúr sa nám javil
ako fešný muž v najlepších rokoch, skôr mladý než
starší, a ty, Jozef, tiež. Tak, aké že tam starnutie?
Dnes už, pravdaže, vieme, čo také starnutie znamená. Človek aj básnik musí dozrieť – a to sa najlepšie
dá rokmi. Čas a čas. Dosiaľ nikto ešte nič lepšie na
dozretie človeka nevymyslel. Napokon, aj banány sa
trhajú ešte úplne zelené, aby cestou do Európy a do
našich supermarketov mali čas dozrieť.
To som sa však už akosi rozhovoril v kruhoch...
na tvoj spôsob, Jozef? V tých rokoch, o ktorých hovorím, v dobe tuhej „normalizácie“, čiže návratu
k tvrdému komunistickému štýlu panovania i spoločenského života, som si často v duchu, v zaťatom

duchu hovoril tvoje dva verše zo záveru básne Dennodenne:
„... a poézia, tebe, pamätaj,
nemám dnes čo povedať.“
V tej knihe máš, Jozef, aj skvelú báseň Na ničí spôsob. Ku koncu „normalizácie“, zrejme v roku 1988,
ma oslovil Jaroslav Rezník, ktorý vtedy vydával v LITA
zaujímavé bibliofílie, či by som preložil túto tvoju
báseň do nemčiny. Ja, trúfalec, ktorý som si v tých
rokoch myslel, že zvládnem všetko, som sa dal do roboty a stal som sa tak tvojím prekladateľom do nemčiny (neskôr som preložil ešte pár básní Ľuba Feldeka a Jána Zambora, pre mníchovský časopis
Akzente). Keď si dnes tú peknú knihu s tvojou básňou v ôsmich jazykoch prezerám, mám dobrý pocit:
Preložil som ju „na svoj spôsob“, ale tak, že ostáva aj
v nemčine „na ničí spôsob, na ten tvoj“.
Milý Jozef, osemdesiatka sa u Severanov pokladá
za správny vek na vstup medzi starcov. Ja si ťa síce
ako starca neviem predstaviť, ale roky sú roky a múdrych starcov, aj v poézii, táto krajina potrebuje. Kiež
aj v osemdesiatke píšeš jedinečné básne, ktoré nebudú „na ničí spôsob“, iba na ten tvoj.
MILAN RICHTER
jeden z mnohých, čo si ťa vážia a majú ťa radi

M L A D I S T VÁ
S E D E M D E S I AT K A
BAZILEJSKÉHO
KO Š I Č A NA
V Slovenskom dome, na Soukenickej ulici v Prahe,
sa vo štvrtok 21. mája konalo podvečerné stretnutie
s Dušanom Šimkom, švajčiarskym, alebo presnejšie
povedané, bazilejským spisovateľom slovenského pôvodu. Možno by sa patrilo povedať košického, lebo
to mesto, v ktorom sa 27. apríla 1945 narodil, je aj
po štyridsaťsedem ročnom živote vo Švajčiarsku, stále v ňom.
Narodil sa do známej košickej lekárskej rodiny.
Starý otec Ľudovít Šimko bol zakladateľom a primárom oddelenia ORL v predvojnovej Štátnej nemocnici v Košiciach. Otec Štefan, ako primár chirurgie, bol zakladateľom popáleninového centra
v nemocnici v Šaci. Otec počas vojny pôsobil ako vojenský chirurg v Titovej armáde a z Vojvodiny si do
Košíc priviedol srbskú manželku. Preto Dušan čas2
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to spomína, že jeho prvým jazykom bola srbčina.
V Košiciach ukončil stredoškolské štúdium a pokračoval v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte. Nešiel úplne v otcových šľapajach, za odbor si zvolil geológiu a mineralógiu. Sovietska intervencia v roku
1968, šok z bezmocnosti, a ako na stretnutí prezradil, aj emigrácia jeho examinátorov, u ktorých chcel
pred začiatkom semestra urobiť skúšky, viedli k rozhodnutiu odísť do exilu. Študoval na univerzite
v Bazileji, kde až do odchodu na dôchodok pôsobil
ako docent na katedre sociálnej a politickej geografie. Angažuje sa dodnes v krajanskom československom spolku, ktorý pozýva za lektorov osobnosti zo
starej vlasti.
Sám Dušan organizoval rôzne kongresy a konferencie, ale tiež vystupoval ako hosťujúci profesor na
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viacerých vysokých školách v deväťdesiatych rokoch
v bývalom Československu. Čiastočne balkánske korene, odbor štúdia, vojny na území bývalej Juhoslávie, priateľstvo s Danilom Kišom viedli ho k organizovaniu seminárov, konaných na rôznych miestach
v Európe. Prizýval k nim za referentov hostí z Čiech
i zo Slovenska. Pôsobil ako vedec, vysokoškolský učiteľ, publicista, editor, spisovateľ, scenárista. Početné
odborné články a publicistické state uverejňoval
a uverejňuje v rozličných inojazyčných časopisoch
a zborníkoch. Skutočná škála jeho záujmov a realizovania sa v nich je veľmi široká.
Od roku 1970 písal po nemecky recenzie, fejtóny
a literárne reportáže. Slovenské texty publikoval vo
viacerých exilových časopisoch. Jeho prózy boli preložené do češtiny, maďarčiny, nemčiny, angličtiny
a srbčiny.
V nemčine pripravil knihu rozhovorov s utečencami z Československa pod názvom Exil in Basel.
V sérii antológii – Vznešená Európa, ktorú vydáva
Wieser Verlag v Klagenfurte vo zväzku venovanom
Bazileji, je zastúpený poviedkou Stokowski, pôvodne uverejnenou v exilových Pelikánových LISTOCH.
V roku 2013, keď sa Košice stali na rok hlavným
mestom kultúry v Európe, pripravil knihu Košice
– Kaschau, Ein Reise und Lesebuch. Predstavil v nej
významných európskych a slovenských autorov,
úryvkami z ich diel, v ktorých zachytili svoje stretnutie s mestom Košice. Pre poznanie Košíc v nemecky hovoriacom svete tak urobil nedoceniteľnú
službu. Sám v jednom rozhovore pre Knižnú revue
povedal, že „Košice sú mojím Archimedovým bodom.“
Úspešný bol aj film VI. prápor, ktorý podľa jeho
scenára a vedenia produkcie nakrútil Mirek Pazdera. Bol venovaný VI. robotnému práporu slovenskej
armády, ktorého história bola takmer po päťdesiatich rokoch, mimo pár preživších a hŕstky historikov, zabudnutá.
Dušanova prvá kniha, zbierka poviedok Maratón
Juana Zabalu, vyšla v roku 1984 v londýnskom nakladateľstve Rozmluvy, vydal ju Alexander Tomský.
Tento český publicista, ktorý dnes pravidelne prispieva do slovenského týždenníka .TÝŽDEŇ, pôsobil po návrate z exilu viac rokov ako riaditeľ praž-
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ského renomovaného vydavateľstva Academia. V tomto vydavateľstve Tomský vydal aj viaceré knihy košického rodáka a rodinného priateľa, Dušanovho
starého otca, Sándora Máraia.
Dušan sa tiež vo svojej publicistike a editorskej
činnosti hlási k tomuto najvýznamnejšiemu košickému rodákovi dvadsiateho storočia. Aj na stretnutí pri príležitosti sedemdesiatky začínal citátom
z menej známej Máraiovej divadelnej hry, symbolicky o odchode na Západ.
Už vyše tridsať rokov od prvého vydania sa kniha
Maratón Juana Zabalu teší čitateľskému záujmu nielen na Slovensku, ale aj vo viacerých prekladoch v zahraničí. Pri tejto príležitosti vtipne glosoval peripetie od dokončenia rukopisu ku knižnému vydaniu.
Spomínal vydavateľa Josefa Škvoreckého, jeho spolupracovníčku slovenskú spisovateľku Jaroslavu
Blažkovú, ale najmä slovenského prekladateľa, zakladateľa Revue svetovej literatúry, niekdajšieho Clementisovho diplomata v Paríži, po roku 1968 tiež
exulanta, Fedora Ballu. Práve jeho lektorský posudok odporučil Alexandrovi Tomskému rukopis na
vydanie.
Vo svojej druhej knihe Japonský diván Dušan Šimko využil svoje bohaté skúsenosti Stredoeurópana
v konfrontácii s východnou civilizáciou.
Výsledkom pôvodne zamýšľanej reportáže o esterházyovskom zámku vo Fertőde, kde dlhé roky pôsobil ako dvorný kapelmajster Joseph Haydn, vznikla kniha Esterházyho lokaj. Úspech mala aj kniha
GUBIO, s podtitulom Kniha udavačov, v ktorej autor opísal šesť príbehov udavačstva na rôznych miestach Európy v posledných dvoch storočiach.
Počas úspešného podvečera autor hovoril o svojom pripravovanom románe, ktorý sa bude zaoberať
existenciou umelca. Jeho protagonistami majú byť
dvaja sochári – Matyáš Bernard Braun, barokový sochár, ktorého vrcholnou ukážkou sú sochy na zámku v Kukse a Otokar Švec, ktorého najznámejším
dielom bol Stalinov pomník v Prahe na Letnej.
Príjemný večer, spojený s autogramiádou, ktorý
moderoval Ján Chovanec, doplnilo autorovo komentovanie rodinných fotografií s košickými zábermi.
VO J T E C H Č E L KO
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ZDRAVICE K OSEMDESIATKE
DLHOROČNÉHO
ŠÉFREDAKTORA T VORBY
JÚLIUSA VANOVIČA,
slovenského spisovateľa, ktorý v Tvorbe,
revue pre literatúru a kultúru, založenej básnikom
Emilom Boleslavom Lukáčom, pôsobil ako
šéfredaktor, obnovovateľ a tvorca v rokoch
1991 – 1992 a v rokoch 2001 – 2015. Od tohto čísla
odovzdáva žezlo šéfredaktora MICHALOVI ZAJDENOVI,
evanjelickému kňazovi, teológovi a historikovi.

NECH ŤA, MILÝ JULO, ŽEHNÁ SÁM NEBESKÝ OTEC
Keď som pred piatimi rokmi písal pozdrav k sedemdesiatpäťke Júliusa Vanoviča, dúfal som, že nám
bude ešte dopriate tešiť sa z jeho prítomnosti. A stalo sa. Päť rokov ubehlo ako voda a v apríli sme mohli vďačne zaznamenať jeho „okrúhliny,“ ktoré sa
z Božej milosti mohol Július Vanovič v kruhu svojej
rodiny, ale aj priateľov dožiť. V jeho živote sa nič nezmenilo, len čo jeho tvorčí duch vyprodukoval ďalšie texty, ktorým obohatil slovenskú literatúry. Najmä Listy zo starého dvora konečne našli adekvátnu
odozvu aj v literárnej obci a umožnili, aby konečne
aj oficiálne mohol Július Vanovič zaujať to miesto
v slovenskej literatúre, kam už dávno patrí. Milý Julo, či sa Ti to páči, alebo nie, prekročil si „Rubikón.“
Pravdepodobnosť, že sa staneš maturitnou, alebo
štátnicou otázkou začína hraničiť s istotou. Nie, nie
je to kvôli Tvojmu veku. Je to vďaka Tvojmu dielu,
ktoré si vytvoril a v ktorom si nám odhalil nezdolný, nezlomený charakter svojich predkov; stredovekých jobagiónov, ktorí v službe svojmu kráľovi boli

ochotní obetovať aj vlastný život. Podivná doba druhej polovice dvadsiateho storočia, v ktorej si prežil
podstatnú, rozhodujúcu časť svojho života, postavila všetkých „služobníkov slova“ pred obrovskú dilemu. Buď sa začali klaňať komunistickému Molochovi, zradili svoje presvedčenie a vieru, a tým si
zabezpečili „teplé miesta,“ alebo tak neurobili a celý život ich sprevádzal biľag vydedencov. Ty si patril
a patríš do druhej skupiny. To svedčí o veľkosti Tvojho charakteru. Niet už medzi nami veľa takých ľudí, ako si Ty. Preto Ti chcem popriať, aby si prežil ešte veľa pekných rokov po boku svojej milovanej
manželky Zorky, aby „Hospodin požehnal Vaše vchádzanie i vychádzanie.“ A my ostatní, aby sme mohli
cítiť, že ak zostaneme bezradne stáť a nebudeme vedieť, kadiaľ ísť ďalej, máme tu priateľa, ktorý nám
poradí a ukáže ďalšiu cestu. Mnogaja leta, Magno
Magistri verborum.
MICHAL ZAJDEN

REVOLTUJÚCI SPOLUT VORCA
KULTÚRNEJ KONTINUITY
Už viaceré názvy kníh čerstvého, stále vitálneho
a tvorivého osemdesiatnika Júliusa Vanoviča prezrádzajú niečo o jeho duchovnom zakotvení a orientácii. Na jednej strane nás odkazujú na slovenské reálie a autorov rodný Turiec, na strane druhej obsahujú
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slová a pojmy, ktoré sú v centre jeho literárneho
a mysliteľského záujmu. Dve knihy „antidialógov“,
ako autor nazval svoje rozhovory so slovenskými literátmi, naznačujú vôľu viesť dialóg, súčasne však
stáť voči spolubesedníkovi v bdelej oponentúre, aby
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vzájomná komunikácia nevyznela ako sviatočná idyla, ale aby v nich dostala slovo aj skepsa, kritickosť
a, ak treba, aj zdravá provokácia. V širšom zmysle
predpona anti- naznačuje Vanovičov revoltujúci postoj voči skutočnosti, kým slovo dialóg poukazuje na
jeho demokratické cítenie a presvedčenie, že slobodná výmena názorov je pre zdravú spoločnosť nevyhnutnosťou.
Kniha Cesta samotárova je, ako to hovorí jej podtitul, portrétom Júliusa Barča-Ivana, názov nám však
tiež chtiac-nechtiac evokuje pozíciu samotného Vanoviča, ktorý bol – a je celý život „na ceste“ hľadania a potvrdzovania pravdy, pričom sa často – ako
každý autentický hľadač – musí cítiť osamotený, sčasti pre nepriaznivé životné okolnosti a sčasti preto, lebo to tak sám chce. Poučený Nietzschem, Šaldom,
ale aj vlastnou skúsenosťou dobre vie, že samota nie
je pre tvorivého človeka vždy prekliatím, naopak, že
často je nielen organickou potrebou, ale aj indikátorom nadpriemernej duchovnej sily a odvahy.
Kritickému knižnému portrétu Alexandra Matušku dal Vanovič názov Chvála a skepsa, čo takisto
naznačuje dva póly jeho hodnotenia nielen Matušku, ale slovenskej kultúrnej tradície vo všeobecnosti. Vanovič nie je kritický za každú cenu, vie oceniť
to, čo si ocenenie zasluhuje, rozpor medzi profesionálnou kvalitou a mravnými zlyhaniami v ňom však
vyvoláva – prinajmenšom – skepsu.
Kniha Osobnosť Václava Černého je poctou Vanovičovmu veľkému inšpirátorovi, českému literárnemu
vedcovi a esejistovi Václavovi Černému, súčasne však
zdôraznením toho, čo pre národ a pre život vôbec
znamená osobnosť, vedome voliaci, tvorivý a svojím
ideálom za každých okolností verný ľudský subjekt.
Až tri tituly obsahujú slovo „čas“, čo v nás môže
vzbudzovať najrozličnejšie asociácie, najskôr však
vari tú proustovskú, lebo Vanovič sa neraz vracia práve k nepríjemnej pravde, že Slováci ako národ vinou
vrtošivej histórie, ale aj vinou vlastnej pohodlnosti
a oportunizmu strácali veľa času na taľafatky namiesto toho, aby si cieľavedome posilňovali svoj kultúrny organizmus.
Knižka Prozaik proti totalite pojednáva o Alfonzovi Bednárovi, zároveň je však dôkazom dôsledných
antitotalitných postojov samotného Vanoviča.
Azda ešte osobnejší je Vanovič v knižnom portréte režiséra Ingmara Bergmana Za kulisy života, v ktorom sa už, ako naznačuje jeho názov, dostáva na pole čírej metafyziky a základných siločiar našej
existencie.
A ešte tu máme súbor esejí a článkov, nazvaný Heretikon... Presne tak, Vanovič sa musí každému (aj sebe samému) javiť ako „heretik“, lebo sa typologicky
nezmestí do ani jedného prúdu, schémy či ostrejšie
vyhranenej skupinky.
Je jedným z nemnohých u nás, ktorého revolta
proti komunistickej totalite nevohnala do osídiel nijakej inej ortodoxie, do nijakého nového košiara, či
už politického, konfesionálneho, vedeckého alebo
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estetického. So samozrejmosťou slobodného ducha
sa hlási k slovenskosti, turčianskej tradícii, protestantizmu, západnej civilizácii, nič z tohto však nepovažuje za nedotknuteľné, všetky kultúrne a civilizačné hodnoty starostlivo a skepticky preveruje,
analyzuje a ak to uzná za vhodné, aj modifikuje.
K svojmu národu je prísny, ako boli k svojim národom prísni napríklad Ibsen, Šalda, Berďajev, Thomas Mann, Joyce alebo Gombrowicz. S bolestivou
úprimnosťou si uvedomuje a pomenúva naše kolektívne dedičné hriechy, radšej ich v polemickom
zápale spomenie o dva-tri viac akoby na niektorý mal
zabudnúť. Iba ten, kto sa plne stotožnil s osudom
svojho národa, dokáže byť voči nemu takýto úprimný. Vanovič však súčasne zo svojho milovaného turčianskeho sídla dovidí ďaleko do sveta, popri
domácich osobnostiach cituje Čechov, Nemcov,
Škandinávcov, Rakúšanov, Rusov, a predovšetkým
Francúzov. U nich zrejme nachádza najviac z toho,
čo mu ako človeku aj literátovi obzvlášť imponuje;
intelektuálnu poctivosť, myšlienkovú hĺbku, kritického ducha, jazykovú eleganciu, ako aj zmysel pre
formu, v neposlednom rade pre formu eseje, ktorá
je aj jeho najvlastnejšou doménou.
Parafrázujúc Kraskove slová môžeme teda povedať, že Július Vanovič je „strom vyrastený zo slovenskej pôdy, no silno na neho vplývala celá európska
kultúra.“ Keby sme ho predsa chceli zaradiť do nejakej duchovnej tradície, najskôr sa nám tu núka adjektívum existencialistická; nielen preto, že Vanovič
sa pomerne často odvoláva na existencialisticky
orientovaných autorov (Kierkegaard, Dostojevskij,
Berďajev, Tillich, Sartre, Camus a i.), ale najmä preto, že vo svojich úvahách vychádza primárne z ľudskej osobnosti, z jej osamelosti vo svete, a zároveň
z jej duchovných potencialít, z jej schopnosti voliť si
svoje životné hodnoty a brať za svoje rozhodnutia
plnú zodpovednosť. Za existencialistický možno považovať napríklad jeho pozoruhodný román Kronika
nepriznaného času (napísaný v prvej polovici 70-tych
rokov, vydaný r. 2008), ktorý je nielen cenným svedectvom o prvých rokoch poaugustovej „normalizácie“ u nás, ale aj príbeh o tom, aké možnosti voľby má ľudský jedinec v existenciálne vypätých,
hraničných situáciách. Ponurá atmosféra normalizačného režimu tu nadobúda podobnú symbolickú
funkciu existenciálnej hrozby, ako mor v rovnomennom Camusovom románe.
Z knižných esejí najzreteľnejšie Vanovičovu existencialistickú orientáciu prezrádzajú portréty J. Barča-Ivana a I. Bergmana, ktorých, mimochodom, pokladá za príbuzné tvorivé typy. Portrét Barča-Ivana,
nesporne dramatika aj prozaika európskeho formátu, je vzácnym a presvedčivým dokladom o ohlasoch
existencialistickej filozofie u nás. Škoda len, že Barča-Ivana, ktorý už dávno mal byť profilovým dramatikom Slovenského národného divadla, naši
zakomplexovaní divadelníci stále nedostatočne pochopili a neprijali za svojho.
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V prípade knižky o Ingmarovi Bergmanovi, prvej
o tomto umelcovi u nás, považoval Vanovič za potrebné zdôrazniť, že nie je filmovým odborníkom
a že sa preto sústreďuje predovšetkým na Bergmanovo filozofické posolstvo. Brilantnosť, fundovanosť a elegancia, s akými sa tejto úlohy zhostil však
ukazujú, že sa dokázal stotožniť aj s režisérovými čisto estetickými postupmi. Keď čítame o tom, ako
Bergman zobrazuje úzkosť, traumu existenciálnej
voľby a hľadanie zmyslu života na filmovom plátne,
cítime, že jeho filmová reč našla vo Vanovičových vášnivo aforistických, takmer kierkegaardovských formuláciách štylisticky aj obsahovo primeranú interpretáciu.
Zhodou okolností Július Vanovič súčasne s dovŕšením osemdesiatky končí svoju dlhoročnú misiu
šéfredaktora Tvorby. Ako je známe, Tvorba vznikla
pred 75 rokmi predovšetkým z iniciatívy časti luteránskej inteligencie, ktorá sa tu v rámci možností
usilovala o názorovú a estetickú oponentúru voči nedemokratickému režimu v časoch 2. svetovej vojny.
V komunistickom období bol časopis typu Tvorby
nežiaduci, preto v rokoch 1951 – 1989 nevychádzala. Po páde komunistickej totality sa skupine demokraticky cítiacich intelektuálov rýchlo podarilo
Tvorbu obnoviť. Časť verejnosti ju zozačiatku vnímala ako primárne luteránsky časopis, čoskoro však
nadobudla povesť ekumenického periodika, a to nielen pokiaľ išlo o konfesionálnu, ale aj o estetickú
a v širšom slova zmysle svetonázorovú orientáciu.
Júliusovi Vanovičovi sa počas jeho šéfredaktorstva
podarilo medzi spolupracovníkov Tvorby pritiahnuť

ľudí z najrozličnejších táborov. Časopis sa stal nezávislým a otvoreným fórom pre široké spektrum
otázok z oblasti literatúry, umenia, filozofie, teológie, historiografie, literárnej dokumentaristiky, atď.
Pravda, stále sa venovala určitá pozornosť aj sebaref lexii slovenského luteranizmu. Z beletristických
žánrov sa najviac uverejňovala domáca aj preložená
poézia, najcharakteristickejším typom príspevku
však bola esej. Stretávali sme sa tu o. i. s analýzami
javov nedávnej totalitnej minulosti, ale aj s kritikou
antiduchovných tendencií ponovembrového vývoja,
pričom však šéfredaktor dbal o to, aby sa neupadalo do politikárčenia podenkového charakteru. Azda
sa viac priestoru mohlo dávať otázke slovenskej štátnosti, ktorá je nielen politickým, ale aj psycho-sociálnym a kultúro-tvorným faktorom. Vcelku sa však
Július Vanovič v úlohe šéfredaktora, práve tak ako
vo vlastnej literárnej tvorbe, kompetentne a poctivo
usiloval o mapovanie a spoluvytváranie kontinuity
našej kultúry. Samozrejme, že uverejňoval a ref lektoval súčasnú literárnu a umeleckú tvorbu, súčasne
však pravidelne a cielene dával priestor aj starším príspevkom našich i zahraničných autorov, ktorých slovo malo dnešku čo povedať. Pri všetkej svojej kritickosti a občasnom rúcaní modiel sa prejavoval
predovšetkým ako syntetizujúci redaktor, ktorý mal
neustále na zreteli našu osudovú zviazanosť s vlastnou kultúrnou minulosťou, ako aj našu príslušnosť
k západnej kultúre a civilizácii. Som presvedčený, že
tieto hodnoty bude vo svojich literárnych prácach aj
naďalej presadzovať.
I VA N Č I Č M A N E C

ČÍM STARŠÍ, TÝM MLADŠÍ
(zdravica k osemdesiatke Jula Vanoviča)
„Zasa – a ako rýchlo! – som v detstve,“ zapísal si Julo Vanovič svoj pocit zo začiatku zimy 1972. A „zasa
– a ako rýchlo!“ – má okrúhle jubileum. 11. apríla
2015 sa dožíva osemdesiatky.
Človek v tomto veku ľahko podľahne dojmu, že
veci, ktoré si pamätá, si pamätajú aj iní, a tak netreba, aby to bol práve on, kto sa bude unavovať písaním pamätí. Julo sa našťastie únavy neľaká. Vie, že
tých iných, čo by si mohli tie veci pamätať, je čoraz
menej – a navyše sú aj veci, ktoré si pamätá iba on.
To preto má záber pamätí každá z jeho výborných
kníh, čo píše a vydáva v posledných rokoch – naznačujú to už ich názvy.
Aj na margo Antimemoárov (LIC 2014) by mohol
ich autor zvolať: „Zasa – a ako rýchlo! – som v detstve.“
Čitateľ, ktorý sa do toho detstva vyberie spolu
s ním, môže potom spolu s ním prežívať i najčernejší
okamih jeho mladosti: „Keď som 24. novembra 1949
prichádzal zo školy, videl som vo dvore dve autá s ne2
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známymi mužmi v civile, ako otvárajú dvere na jednom z nich a berú otca ...“
Julov otec bol uväznený ako jedna z obetí tzv. „žingoriády“, v ktorej boli spáchané tri justičné vraždy
(Žingor, Bibza a Nosák) a celý rad ďalších nevinných
ľudí si to odniesol doživotím či inými trestami.
Aj keď – ako vieme už z Listov zo starého dvora (MilaniuM 2013) – Julov otec sa vrátil z väzenia po niekoľkých rokoch síce fyzicky zúbožený, no duševne
nezlomený, poznačilo to ďalší život celej rodiny nadlho, presnejšie povedané natrvalo.
Nie každý u nás je ochotný pripomínať si kruté
päťdesiate roky. Máme síce aj my autorov, posadnutých historickou pravdou, ale Slovníky slovenských
spisovateľov sa na nich dívajú cez prsty a ak aj niekto z nich vykoná takú úctyhodnú prácu, ako štyrmi
zväzkami Triednych nepriateľov vykonal Rudolf Dobiáš, alebo ako svojimi s čoraz spravodlivejším hnevom písanými Listami či Antimemoármi vykonáva Julo
Vanovič, naša z vysokého koňa sa pozerajúca inte31

lektuálna elita sa tvári, akoby tie diela neexistovali.
Ešte skľučujúcejšie je, že našej terajšej, po roku 1989
získanej slobody prejavu bude možno čoraz menej
– už dnes to vyzerá tak, že dezinformácie rôzneho
druhu majú na verejnú mienku väčší vplyv než historická pravda.
Všetko zlé je však na čosi dobré. Opäť sa ukáže,
ako v našich dejinách už neraz, že historické mystifikácie majú krátke nohy. Nech už si prekrúcači historickej pravdy myslia o Slovákoch čokoľvek – Slováci nie sú mechom udretý národ. A navyše: predsa
len tu stále máme nejakých tých svojich veľkých

a historickou pravdou posadnutých outsiderov, Outsiderov s veľkým O – a jeden z najväčších je Julo Vanovič.
Julo, rátaj teda s tým, že síce si štrngneme na Tvoju osemdesiatku calvadosom, čo páliš z úrody stromov, vysadených v Dražkovciach Tvojím otcom-muklom – ale potom Ťa poženieme hneď zas do
práce. Čím si starší, tým si mladší, pretože čím dávnejšie je to, o čom píšeš, tým dôležitejšie je, aby si to
napísal.
ĽUBOMÍR FELDEK

MÚDROSŤ V TRÁPENÍ, TRÁPENIE V MÚDROSTI
Sme rovesníci a predsa už v útlej mladosti sa naše
cesty rozvíjali rôzne. Ani ja som nebol preferovaný,
hovorilo sa tomu vtedy vrstva pracujúcej inteligencie, ale ani prenasledovaný. Naproti tomu Julo Vanovič nielenže patril do spoločenskej triedy negatívne hodnotenej, ale jeho otec bol súdený v jednom
z prvých nespravodlivých politických procesov po
roku 1948, v procese, v ktorom hrozili a aj boli udelené aj najvyššie tresty - v žingoriáde. Isteže, nebol to
už nacistický systém likvidujúci systematicky celé
rodiny, ale začal pôsobiť nemenej systematicky budovaný systém kádrovej politiky.
A bol tu ešte jeden faktor. Neveril som vlastným
očiam, keď som sa dočítal, že Julovi nedovolili ani
maturovať. Bol to faktor veľkosti obce. Julov Martin
bol neporovnateľne menší ako moja Bystrica, nehovoriac o blízkosti vanovičovských Dražkoviec k Martinu. Sám som zažil niečo podobné pri sledovaní
môjho organovania v Banskej Bystrici, v Bratislave
si ma za organom nikto nevšímal. Mám dojem, že aj
Julo sa v Bratislave stratil. Niekde predsa musel získať to prenikavé vzdelanie, výnimočnú schopnosť
vnikať do jadra problémov.
Azda to nebude neskromné, keď na prirovnanie
spomeniem jednu epizódu z mladosti Jaroslava Heyrovského, neskoršieho nositeľa Nobelovej ceny. Sprístupnil mi ju Heyrovského univerzitný priateľ a môj
učiteľ matematiky Bedřich Šofr. Heyrovský išiel na
skúšku z chémie a zlákal aj Šofra, ktorý sa v parčíku
pripravoval. Šofr skúšku zložil, dostal otázku z látky, ktorú si v tej chvíli v parku osvojil. Heyrovský
skúšku neurobil, hoci bol perfektne pripravený, taký je život. I vybral sa do sveta, možno tade viedla
cesta k Nobelovej cene.
Druhý príklad mi poskytuje jeden z mojich najlepších priateľov – matematikov, Tibor Neubrunn.
Zatiaľ čo Jula súdruhovia nepripustili do oktávy, Tibora bratia Slováci nepripustili ani do prímy. Ako ži-
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dovské dieťa. A mohol byť rád, že neprišiel o život.
Ale roky nezaháľal, najmä rozsiahlym čítaním na povale sa prepracoval k vzdelaniu.
Možno tadeto viedla aj cesta Jula Vanoviča k originalite jeho vedeckých výsledkov. A nutnou podmienkou k tomu bolo a je široké vzdelanie. Tým nechcem hlásať, že optimálna cesta k dosahovaniu
významných vedeckých výsledkov vedie cez prenasledovanie talentov. Naopak. Ale chcem sa skloniť
pred silou osobnosti Júliusa Vanoviča, ktorý sa dokázal prepracovať k špičkovým výsledkom v literárnej vede napriek kádrovníckemu sledovaniu a prenasledovaniu. A pochopiť jeho tendenciu nezabúdať
na minulosť; potrebu vyrovnávať sa s ňou. Povedané
s Julom: Nevyvolané a nepotrestané zlo má diabolskú schopnosť plodiť a šíriť nové a ďalšie zlo.
Nie je náhoda, že Julo sa po 40 rokoch neexistencie ujal obnovnej Tvorby E. B. Lukáča. Isteže, ekonomické prostredie už nebolo ako za Ľudovíta Šenšela. A tak sme vytvorili spolok, Spoločnosť pre
Tvorbu, spolok, ktorý za terajších slobodných podmienok časopis vydáva.
Pokiaľ som to kompetentný posúdiť, Julo predstavuje záruku vysokej umeleckej úrovne časopisu
založenej na serióznom vedeckom posudzovaní. Na
druhej strane zrozumiteľný, prístupný širokej množine čitateľov. Svedčí o tom aj početnosť tejto množiny, ako aj úspešné každoročne usporadúvané stretnutie Duchovné hodnoty pre dnešok.
A ak môžem byť osobný, nech mi je dovolené spomenúť Vanovičovu Zorku, ktorú som mal možnosť
poznať v prostredí banskobystrického evanjelického
kostola. V prostredí charakterizovanom Karolom
Kuzmánym, Andrejom Sládkovičom, či Martinom
Rázusom. V prostredí, ktoré predstavuje smer, pozitívny pre slovenskú kultúru, smer, v ktorom Július
Vanovič predstavuje pevný bod.
B E LO R I E Č A N
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JÚLIUS Z RODU NEOBLOMNÝCH
Osemdesiat, osemdesiatka. Od mladosti ju vnímame
ako vysoký štít a náramne dlhý výstup naň. Francúzi
si číslo osemdesiat vari vzhľadom na jeho výšku a ťažkú dostupnosť trochu zľahčili, keď ho nazývajú ako
quatre-vingt, štyri dvadsiatky, štyrikrát dvadsať. To číslo je hladšie, príjemnejšie, no v živote nášho jubilanta
neboli vôbec ľahké najmä prvé tri dvadsiatky.
Chlapec a mládenec, ktorého detskú a krátku
gymnaziálnu idylu zanedlho po februári 1948 vystriedali následky zločinne vykonštruovanej žingoriády – tá dostala do väzenia aj jeho otca a zo života
syna sa stával osud s neúprosnými následkami. Do
dvadsiatky ho stihlo vyhodenie z gymnázia pre mylné spiatočníctvo, škodlivé názory a neprijateľnosť
pre kolektív. Nasledovalo zaradenie do výroby a keď
bol po vyrážkach od benzínu, petroleja a farieb
v ofsetovej strojárni Neografie preradený do ručnej
a strojovej sadziarne, neprestal byť chlapcom pre
všetko. Ani potom, ako pomocný korektor, no tam
sa mu už „sem-tam“ začne plniť sen o knihách z tlačiarne – raz je to darovaný výtlačok od roznášačky,
inokedy slušný úlovok z povaľujúcich sa z lepšej minulosti Neografie.
Čítať, študovať, učiť sa, stretávať múdrych ľudí, to
bolo volanie a vábenie, nadosobný rozkaz nad ním,
ktorý mu kázal – musíš! Keď ho manžel jeho bývalej profesorky zoznámil s Júliusom Barčom-Ivanom,
chodí nevládnemu dramatikovi nosiť uhlie z pivnice a rúbať triesky. Dostane potom od neho skoro všetky jeho diela, aj rukopisné a vo svojich Antimemoároch spomína, čo mu požičiaval, čo si od neho kúpil,
čo mu po smrti manžela darovala pani Barčová do
zlatého pokladu jeho mladej knižnice. Knihy, aké
by v antikvariáte nezohnal a ktoré boli preňho ako
„batoh výdatných potravín na ďalekú cestu“.
Keď sedemnásťročný Július čítal v požičanom
9. ročníku Šaldovho Zápisníka stať Vo veku železe
a ohne, spoznal, po bezprostredne získaných svedectvách o trýznení Žingora a žingorovcov pri vyšetrovaniach, ako v Moskve v jeden augustový deň „bylo popraveno 16 soudruhú – sedmnásty unikol soudu
i poprave sebevraždou.“ Medzi nimi boli Zinoviev,
Kamenev a iní Leninovi priatelia a súdruhovia, otcovia a prví vojaci ruskej komunistickej revolúcie. Mladík vie, čo na Slovensku málokto, a tým nekompromisnejšie odsudzuje Mňačka a Špitzera, ktorí
režimom napomáhali poprave Žingora a ďalších.
Keď získal povolenie dokončiť si gymnázium, za
desať mesiacov poskladal všetky skúšky a zmaturoval. V knihovednom oddelení už oklieštenej Matice
prešlo jeho rukami všetko, čo táto vydala. Mal rozhľad, o akom jeho školskí rovesníci ani nechyrovali.
Hnala ho dopredu sebadisciplína a húževnatosť
i tvrdohlavosť zakódovaná v génoch jeho protestantských predkov.
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Lenže osud mu ďalej ukazoval svoju odvrátenú
tvár. Nedostal sa na filozofickú fakultu, po prvom
semestri štúdia ruštiny, nie slovenčiny, ho z Vysokej
školy pedagogickej vyhodili „pre zamlčanie vážnych
kádrových dôvodov“. Boli za tým najmä pomstiví
funkcionári z Dražkoviec, ktorí na VŠP oznámili, že
na vysokú školu odišiel bez ich povolenia. Cítil, ako
jeho život určuje komunistická strana a jej služobníci. Necítil sa však porazený. Keď ho vyradili, nebol
odradený. Vnútorne sa spieral a kričal sám na seba,
aby sa nedal, aby neupadol a nezakrnel. Mal v sebe
vzdor. Jeho ego nebolo zakríknuté a utiahnuté.
Po neúspechoch v Bratislave sa musel vrátiť do
Martina. Bol odchovaný kultom obdivu a uctievania, potreboval mať „svoju osobnosť“. Stalo sa, že
v žilinskom antikvariáte našiel knihu Václava Černého Osobnost, tvorba, boj. Jej autor sa postupne
preňho stával človekom, ktorého mal prečo uznávať
a obdivovať, utiekať sa v zlých rokoch k nemu, hoci
ani jemu osud nežičil. A po rokoch dokázať Čechom,
že portrét tohto vzácneho, režimom odstrkovaného
človeka im napísal Slovák.
V živote zažil tri vyhodenia zo školy, tri zo zamestnania. To človeka ťaží a ubíja, ale náš jubilant
na začiatku svojho tretieho životného dvadsaťročia,
v júni 1976, píše o sebe: „Som iný: oveľa viac hrdý,
opovrhujem kolaborantmi a pomermi, som pevnejší a sebavedomejší ako predtým, neviem robiť kompromisy, neviem hrať teáter.“ S odstupom času vyslovil nepríjemné kritické dôkazy o tom, čoho sa
dopustili v servilných režimistických publicistických
a literárnych textoch i v osobných postojoch viacerí
významní slovenskí autori na začiatku päťdesiatych
rokov a potom aj po roku sedemdesiatom. Strach
a ctižiadosť zostať v kádrovom bezpečí ako režimom
uznávaná a zvýhodňovaná osobnosť odoberali charakter, potláčali svedomie a morálku.
Perfektný intelektuál, ktorý z odbornej stránky
stratil podľa vlastného vyjadrenia jedenásť rokov
a ďalších sedemnásť mohol robiť len jazykového korektora v Slovenskom spisovateľovi, mal tiež možnosť pracovať v Slovenských pohľadoch, v Mladej
tvorbe i v Ústave slovenskej literatúry. Boli to miesta jeho pozorovania i poznávania ľudí, ktorých sprvu
obdivoval i uctieval a pochopiteľne čitateľsky dobre
ovládal. No k Mňačkovi a Špitzerovi, ktorí ho sklamali už na začiatku päťdesiatych rokov, začali v neskorších desaťročiach pribúdať viacerí, ktorým Vanovič mal čo vyčítať (Tatarka, Brezina, Matuška,
v rôznej miere tiež Mihálik, Milan Ferko, Šabík,
Šmatlák, Chmel...) Pre nejedného i nemenovaného
bol, či aj dodnes je, čudákom, čo nedá pokoj, nechápe meniacu sa realitu, ktorej sa treba prispôsobovať,
nie je ústretovým, je vrtákom do osobností, ktoré si
vedia vyslúžiť lepší osud...
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Prežil martýrium, v ktorom si pri ďalších ranách
a krivdách kládol otázky; čo ktorým ľuďom urobil,
že mu tak škodia? Jeho väzením bolo dlhodobé duševné i psychické násilie, odopieranie základných občianskych práv, slobody rozhodovania, útlak, keď si
iba v súkromí mohol vymôcť „ostrovy, svoje vlastné
územie slobody“. Vždy stál za svojím a na svojom.
Mal rozhľad, aký veľkej väčšine literátov chýba.
Tvrdohlavosť z neho nerobila krikľúňa, aj keď mu
bolo neraz ťažko. Vnímať a vidieť, ako odsúdený na
korektorskú prácu iných, ktorí sa jeho schopnostiam sotva priblížili, ako prinášajú do vydavateľstva
rukopisy a odnášajú si z neho vydané knihy, čo jemu
nebolo dopriate... No nikdy nekapituloval. Vie opovrhovať nehodnými ľuďmi a byť hrdý.

Skepsa, ktorej sa vždy nedá vyhnúť, sa strieda pri
písaní jeho zápisníka v sedemdesiatych rokoch s pocitmi radosti a odhodlania vytrvalo, húževnato robiť. Písal knihy, ktoré mohli vyjsť až po rokoch.
Mnohí ľudia ho sklamali, v mnohom ho sklamáva
aj Slovensko. Vytvoril dielo, ktoré dnešná doba nevie náležite prijímať. Je dosť málo tých, čo ho pochopili a v ktorých zažalo potrebu kráčať s jeho autorom.
Ale sú ľudia, ktorí ďakujú osudu, že máme takého človeka, ako je on. Že máme medzi sebou osobnosť, ktorá dokázala to, čo Július Vanovič, jeden
z rodu neoblomných.
JÁN BEŇO

MAL SOM ŠŤASTIE
Vždy, keď sa stretnem s Julom Vanovičom, pomyslím si: Mal som šťastie, že som sa s ním vtedy stretol. To „vtedy“ znamenalo rok 1995, keď som sa
s ním stretol prvýkrát. Bolo to však neosobné stretnutie. Vtedy, už si nepamätám, v ktorom kníhkupectve, som naďabil na Vanovičovu esej Cesta samotárova. Nedostatok príležitostí navštevovať
divadelné predstavenia som nahrádzal čítaním divadelných hier; medzi viacerými autormi, ktorých
som čítal a ktorý ma zaujal, bol aj Július Barč-Ivan.
Vanovičova štylistická a znalostná suverenita, s akou
sa vo svojej eseji ponáral do Barčových (aj životných)
drám, ma doslova fascinovala. Bola to neobyčajne
expresívna a emočne silná výpoveď nielen o Barčovi-Ivanovi, ale aj o samotnom autorovi eseje, teda
o Vanovičovi.
Moje druhé, už osobné, stretnutie s Julom Vanovičom sa udialo pri príležitosti pripomenutia si nedožitej deväťdesiatky Alfonza Bednára v jeho rodnej
Neporadzi. Pracovníčky Verejnej knižnice Michala
Rešetku v Trenčíne ma oslovili s ponukou zúčastniť
sa na týchto oslavách; Alfonz Bednár v Trenčíne maturoval, okrem toho z Trenčína do Neporadze je to
takpovediac na skok. Ponuku som po dlhšom váhaní prijal. Uvedomil som si totiž svoju nekompetentnosť, z Bednárovej tvorby som prečítal Sklený vrch,
Hodiny a minúty, a zopár ďalších noviel. Preto som
sa po Julovej excelentnej prednáške o Bednárovej
tvorbe a jeho životných peripetiách hanbil vystúpiť
so svojou naozaj len troškou do mlyna. Môžete si
predstaviť, ako som sa popri ňom cítil. Moje poklesnuté sebavedomie vzpružila Julova lichotivá pochvala na margo môjho krátkeho príhovoru.
Myslím, že tam – v Neporadzi – zapustilo korienky naše budúce priateľstvo. Vtedy som ešte nepo-
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znal Julov životný príbeh, s tým som sa zoznámil
o čosi neskôr až vďaka jeho románu Kronika nepriznaného času. S údivom som zistil, ako veľmi sa
podobajú naše osudy. Pripadal som si, akoby som
objavil nevlastného brata. Porozumel som traumám
mladíka, ktorého otec bol vo väzení, jeho nedôverčivosti i nechuti ukazovať sa na verejnosti, jeho samotárčeniu.
Naposledy ma zaujal svojimi úvahami v knihe Listy zo starého dvora. V tejto knihe nasýtenej odkazmi filozofov a básnikov, píše aj o „totalitnom ovčinci, plného strachu, desu, podvodov a zločinov...“
a povzbudzuje nás, aby sme sa nebáli „temných síl,
ani tých, čo driemu a číhajú na nás samých.“ Jeho
denníkové záznamy v Listoch zo starého dvora, potvrdzujú jeho najvlastnejšiu identitu. Priznáva sa
v nich aj k trýzni, keď „štyridsaťročné prázdno dáva
o sebe vedieť najmä po nociach: v snoch! ... tlačí
a ovíja na zadusenie, ako mocný, za štyridsať rokov
vykŕmený plaz.“ Najkrajšia a našťastie aj vyslyšaná
je jeho modlitba: „Bože, zanechať po sebe, po svojom živote o tejto dobe správu! Ako som v nej žil, čo
som zažil, čo som vynútene prežil, premyslel a pretrpel, ako som sa mýlil...“
Vanovičova tvorba (dokonca aj ním obnovený časopis Tvorba) sú dobrovoľnou misiou človeka, ktorý svoju dušu, svoj život aj svoje „svetlé aj trápne“
spomienky naň, celý svoj duchovný poklad odovzdal
ako posolstvo a dar budúcim generáciám.
Znovu si uvedomujem, koľké šťastie ma stretlo
v Neporadzi, kam som išiel – obrazne povedané
– s malou dušičkou a prvý raz v živote som sa tam
stretol s Julom Vanovičom a tam sa z nás stali priatelia. Ďakujem Ti, Julko.
RUDOLF DOBIÁŠ
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Július Vanovič v Dražkovciach. Foto Peter Uhlík

NIEKOĽKO VIET K JUBILEU JÚLIUSA VANOVIČA
Rád čítam texty Júliusa Vanoviča. Sú priame, vždy
sa niečo dozviem a zapĺňajú miesta našej opatrnosti. Na Slovensku nie je zažitá otvorená polemika.
Je nás málo, všetci sa poznáme a v našich malých
mestách na seba stále narážame. Kto by si už chcel
kaziť zvyšné roky života. Július Vanovič – svedok
komunistickej doby je v tom výnimkou. Naučil ho
tomu aj život. Narodil sa v Dražkovciach blízko
Martina – mekky slovenskej duchovnosti. Od mladosti kráčal za literatúrou, ale žil v neprajnej dobe
– za 40 rokov komunizmu v nej nikdy dlhšie nemohol slobodne pôsobiť. Málokto musel kráčať za
svojím cieľom tak hrboľatou cestou ako on. Jeho
čas mal prísť až po páde komunizmu.
Július Vanovič vo svojom živote prijal údel proroka. S ktorým starozákonným prorokom ho mož-
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no porovnať? Jeremiáša ukameňovali, Izaiáša rozrezali pílou, Amosa ubili na smrť palicou, Zachariáša zavraždili v predsieni chrámu, Jánovi Krstiteľovi sťali hlavu. O ďalších nevieme skoro nič. Možno
Micheáš! Narodil sa blízko Jeruzalema, žil pre Izrael
v ťažkej dobe. Bol spisovateľ a zomrel prirodzenou
smrťou. Napomínal stále Izrael a vracal ho na správnu cestu, ale najznámejším sa stal svojou predpoveďou, že spása Izraela príde z Betlehema.
Július Vanovič svojím životom a tvorbou stále navracia milované Slovensko na cestu ducha, kontinuity a napredovania. Ktorá jeho veta ho nakoniec
najviac preslávi? Už ju vyslovil svojím životom. A to
ešte neskončil. Všetko najlepšie pán Vanovič!
F R A N T I Š E K M I K LO Š KO

35

K JUBILEU
S Júliusom Vanovičom som sa zoznámil už dávnejšie – prostredníctvom jeho diela KNIHA O STAROM
MARTINE. Bol to pre mňa hrejivý a zároveň povznášajúci pocit dozvedieť sa množstvo nových historických faktov a detailov o rodnom meste, ktoré
zohralo v slovenských dejinách takú významnú úlohu. Zároveň som bol zvedavý na človeka, rodáka
z Turca, ktorý sa s takou láskou a zanietením venuje mestu, ktoré nás formovalo a v ktorom sme obaja prežili kus života. Pravdaže, každý v inej dobe. Kým
Vanovič dospel v krutých päťdesiatych rokoch, ja
som zažil Martin o niečo milosrdnejší, hoci rovnako krušný a beznádejný. V rokoch sedemdesiatych.
Ako mladík, pohybujúci sa v tom čase medzi martinským divadlom a knižnicou Matice slovenskej,
som nemohol tušiť, že pre Vanoviča je toto obdobie
druhou dekádou jeho kalvárie. Rovnako dlhou a bezútešnou, ako tá prvá.
Zoznámili sme sa oveľa neskôr, a ako sa to už u Slovákov stáva – v Bratislave. Koncom rokov deväťdesiatych, keď sme mali pocit, že to najhoršie už definitívne prehrmelo. O tom, že aj toto naše nadšenie
vyprchalo sa nebudem rozpisovať. Julo Vanovič zažil počas svojho života oveľa viac nádejí a sklamaní
ako ja. Napriek všetkému ho to nezlomilo. Je to jedna z vlastností, ktoré na ňom obdivujem. Je človekom
tvorby (nielen tej s veľkým T). Je človekom diela, ktorý sa húževnato a nekompromisne snaží dopracovať

k pravde. Aby som nebol patetický a uznal právo na
svoju pravdu aj iným, poviem to takto: Vanovič sa snaží dopracovať k pevnému názoru. To, v časoch módnych vetroplachov, prezliekačov kabátov a rozličných
ideových artistov, ktorých sme za uplynulé roky zažili neúrekom, je údel priam sizyfovský. Vanovič sa nevzdáva a vo svojich ostatných dielach LISTY ZO STARÉHO DVORA, ZÁPISKY Z MŔTVEHO ČASU, či
ANTIMEMOÁRE, ponúka čitateľom hodnoty, nad
ktorými sa mnohí už nedokážu ani len zamyslieť. Našťastie, je tu aj dosť takých, pre ktorých sú Vanovičove
knihy záchranným lanom v poslednej chvíli. Povzbudením, pohladením, dôkazom, že človek vo svojich pochybnostiach, ale aj istotách nikdy nie je sám.
Ak by som Ti, drahý náš jubilant, mal niečo zavinšovať k Tvojej osemdesiatke, prichádza mi na um
pasáž z aljašskej poviedky Jacka Londona. Hlavný
hrdina Elam Ohnivák v nej prednáša nasledovné slová: „Pripime si na neznámeho, osamelého, statočného muža, ktorý sa v týchto chvíľach prediera nekonečnou zasneženou pláňou. Zaželajme mu aby
prečkal najtuhšie mrazy, aby sa jeho psom nepodlamovali nohy a aby mu zápalky dobre horeli!“
Tv o j R A S Ť O P I Š KO
PS: ... a zaželajme mu bohatú úrodu jakubiek v jeho dražkovskom sade, aby vypálil veľa dobrého kalvadosu, ktorým si čoskoro pripijeme!

VANOVIČOVE INŠPIRUJÚCE PAMÄTI
Pri čítaní Vanovičových pamätí som si stále viac a viac,
a so stále rastúcim nadšením uvedomoval, že táto kniha sa stane jedným z veľkých inšpiračných zdrojov pri
písaní mojich vlastných pamätí. Osobitne objavne na
mňa zapôsobili Zápisky z mŕtveho času, ktoré začínajú 15. 3. 1970, odrážajú autorove „pocity veľkej márnosti, zbytočnosti ľudského života špeciálne u nás, v tomto
štáte a národe“ a zachytávajú proces rýchleho zosúvania sa literatúry do opakovaného umeleckého i osobnostného suterénu, aký autor zažil už na začiatku päťdesiatych rokov. Prežil ich po vylúčení z gymnázia
v suteréne Matice slovenskej, ale paradoxne ich prežil lepšie ako roky sedemdesiate: obklopený knihami a autormi, ktoré už boli na indexe, v spoločnosti
dramatika Barča-Ivana, Šaldovho Zápisníka a s vedomím, že „režisér môjho života mi dovolil na vlastné oči
uvidieť a neporušenou mladou dušou zažiť ešte národnú
kultúrnu kontinuitu: tú veľkú, celý národ vyživujúcu rieku, valiacu sa od 60. rokov 19. storočia cez toto malé, do
februára 1948 vari najslovenskejšie slovenské mesto...“
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Ja som s podobným vedomím návratu k tejto kontinuite vnímal a zažíval šesťdesiate roky, čítanie a postupne osobné stretnutia s Jánom Johanidesom,
Rudom Slobodom, Vincom Šikulom, ale aj so spolužiakmi Dušanom Mitanom, Jánom Štrasserom,
Mirom Piusom, Števom Balákom, rovnako aj s odvážnym Kultúrnym životom a úžasnými Slovenskými pohľadmi, kde práve Vanovičove rozhovory s takmer 40 slovenskými spisovateľmi osobitne výrazne
upomínali na potrebu návratu a najmä nadviazania na túto kontinuitu. A potom prišla augustová
noc z 20. na 21. augusta 1968 a od tej chvíle sa všetko už len zhoršovalo. Vanovič ešte stihol vydať Antidialógy, na chvíľu sa dostal do Ústavu slovenskej literatúry, vrátil sa do Slovenských pohľadov, ale už
iba ako korektor, keďže už platila Pezlárova direktíva, že redaktormi literárnych časopisov nemôžu byť
tí, ktorí v nich pôsobili v 60. rokoch.
Nechcem v tomto príspevku hovoriť o sebe, ale inšpirovaný Vanovičovými denníkovými zápiskami uve2
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diem aspoň jednu osobnú analógiu k jeho textu
z 25. 6. 1970, kde iste úplne oprávnene negatívne posudzuje správanie Michala Chorvátha, ktorý využil
vydavateľské vákuum na začiatku normalizácie a vnucoval vydavateľstvu Slovenský spisovateľ svoje terminologicky oprášené marxistické diela. Ten istý Michal Chorváth, v tom čase ideologicky preverený kritik
a posudzovateľ nových rukopisov, o niekoľko rokov
posúdil aj rukopis môjho románu Sen pivníc, ktorý
už skoro tri roky ležal v Slovenskom spisovateli. Keďže som sa ako jeden, hoci z najmenej dôležitých autorov, dostal na Kotov zoznam tvorcov, ktorí nemôžu publikovať, nevedeli čo s ním. Až mimoriadne
priaznivý Chorváthov posudok, ktorý zrejme o Kotovom zozname nevedel, mi po zošrotovaní môjho
debutu Bohovia ročných období otvoril na sedem rokov a sedem vydavateľských zámkov zavreté dvere do
literatúry. Nezabránilo tomu ani inkvizítorské pôsobenie ideologického tajomníka ÚV KSS Ľudovíta
Pezlára, ktorý mal veľký podiel na tom, že sedemdesiate a osemdesiate roky Július Vanovič oprávnene nazýva mŕtvym časom slovenskej literatúry.
A keď sa už čas inkvizítorov rôznej proveniencie
– aj v literatúre ich bolo požehnane – začal nachyľovať, začal sa hromadný proces ich perestrojkovania.
Presvedčivo to dokumentuje v pamätiach aj Vanovič.
V jednej zo záverečných kapitol Nálady a výhľady zaznamenal Šmatlákovo farizejské privítanie Vanoviča
v Budmericiach na seminári Slovenských pohľadov
o novej situácii v slovenskej literatúre – hoci práve literárny vedec Stanislav Šmatlák sa vehementne staval
proti návratu Júliusa Vanoviča do literárneho života.
Čítanie Vanovičových pamätí ma zastihlo uprostred príprav na román o Štefanovi Krčmérym, a tak
som si v jeho pamätiach prečítal a potom zapísal:
„A keď som Štefana Krčméryho, ešte s gaštanovými vlasmi, pod ktorými sa už čerilo to jeho geniálne jasnotemno,
život božskej intuície, múdrejšej ako studený a obmedzený vedecký rozum, keď som ho vídal na martinských uliciach, ale aj v Dražkovciach kráčať popred náš dom hore
do svätohelénskeho kostola, na ktorého starom organe rád
hrával, alebo keď som ho videl a počul dokonca v gymnáziu: keď prišiel na neobsadenú hodinu, zasadol za katedru a rovno do rýmov nám prekladal z maďarčiny Jána
Aranya – no najmä potom nad jeho knižkami, takými rozsvietenými od jeho neuveriteľných röntgenových očí ...“
rozhodol sa ako autor „ pre kritiku šaldovskú, čiže pre
Krčméryho, Matušku a vôbec: esejistickú, tú s „pathosem
a inspirací“ – to je zasa citát zo Šaldu.
No kým Šalda a Krčméry sú v jeho pamätiach i v esejach vždy zdrojom obdivu a inšpirácie, s Matuškom sa
vyrovnáva kriticky, tu v pamätiach možno najkritickejšie.
„Matuška? Ten, kto povedal známe slová o intelekte
a charaktere, ten, ktorý po oslobodení 1945 napísal programové úvahy O duchovnom kolaboranstve – a sám ju
čosi-kamsi viditeľne popieral – ma sklamal Zrada literatúry a ľudu – akoby ďalší článok obžaloby proti väznenému Novomeskému a davistom. Neuveriteľný text Stalin
v slovenskej poézii, úvodník v Slovenských pohľadoch na
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40. výročie VOSR a chvála sovietskej knihy. ,U nás je všetko tragické,´ priam vykríkol na jednej besede s vysokoškolákmi v 60. rokoch. Tragické vedome a dobrovoľne, čiže vlastnou vinou!“ s výkričníkom završuje Vanovič.
Chodil som teraz do trenčianskej knižnice čítať
Kultúrne životy aj Slovenské pohľady zo začiatku
päťdesiatych rokov, kde bol v tom čase Matuška šéfredaktorom, prečítal som si tieto i ďalšie jeho texty
a súhlasím s Vanovičom. Rovnako na jeho podnet
z pamätí som si prečítal aj Tatarkovu dobovú publicistiku. Okrem známeho, dlho zamlčiavaného a dnes
až príliš často citovaného textu v Pravde Prudšie nenávidieť nepriateľa – vrúcnejšie milovať stranu, má
osobitne upútal a tiež rozhorčil jeho fejtón v Kultúrnom živote z mája 1953. Volal sa Rozžali sa svetlá
na Orave a Tatarka v ňom píše o návšteve v tábore nútenej práce (on hovorí len o politických zaistencoch),
ale nazýva ich vyvrheľmi spoločnosti, ktorým katolícky kňaz! pašuje do tábora alkohol a dobré jedlo.
Keďže sám som sa po roku 1989 zaoberal tábormi
nútenej práce, osobitne aj tým oravským a ešte pred
románom Tábor padlých žien som o nich uverejnil
v Národnej obrode na pokračovanie cyklus dokumentárnych prác, písať takto už po Stalinovej a Gottwaldovej smrti, aj s vedomím jáchymovských lágrov,
považujem rovnako za neospravedlniteľné. Uzavriem
túto časť citovaním Vanovičových pamätí jeho všeobecne prijateľným poznaním, že „z komunistických desaťročí najmä to päťdesiate sa bude v národnej kultúre navždy menovať múzeom hanby a zrady...“
Keď sme si pred piatimi rokmi na našom klube
pripomenuli rovnako významné, ale menej okrúhle
výročie Júliusa Vanoviča, zo zborníka Večný nepokoj
Po-etika, ktorý vyšiel k tomuto jeho jubileu, som citoval hneď prvú vetu úvodného slova, ktorá mala podobu otázky: „Chcel by niekto prežiť život tak, ako prežil Július Vanovič?“ a ďalej sa uvádza všetko, čo ho od
mladosti postihlo a čo my, jeho kluboví kolegovia
dobre poznáme. A táto otázka je v istom zmysle
opodstatnená i dnes. No s päťročným odstupom je
moja i naša odpoveď jednoznačnejšia a jej kladné
znamienko je podoprené vydanými knihami esejí
Listy zo starého dvora a Nova et vetera, aj týmito spomienkami, múdro napísanou a krásne vydanou knihou, ktorá chváli jej autora a robí česť i jej vydavateľovi, a rovnako vydávaním Tvorby, ktorej mnohé čísla
predčia i slávnu Lukáčovu Tvorbu.
O tom, že na Júliusa Vanoviča si pri príležitosti jeho požehnanej osemdesiatky spomenuli aj jeho verní literárni druhovia z Martina, svedčí veľký článok
Miloša Kovačku v Novom živote Turca. Už naposledy a rád tu citujem: „Jeho nadčasová správa o stave ducha, morálky a kultúry na Slovensku, ktorú naďalej píše,
má najvyšší umelecký a mravný kredit: je kľúčom „po-etika“ do sveta slovenskej literatúry.“
Súhlasíme a blahoželáme, Julko.
ANTON BALÁŽ
(Prednesené na stretnutí v Klube
n e z á v i s l ý c h s p i s o v a t e ľo v v a p r í l i 2 015 )
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RODNÝ DVOR V DIELE JÚLIUSA VANOVIČA
A LISTY Z NEHO
Dvor je priestor pri obytnom dome. Vzájomne súvisia. Sú aj obdobným vydeľovaním z okolia. Sám dom
je ohradením voči ulici a dvor oplotením. Pre zábezpeku životných podmienok ochranu i ich obyvateľov. Naoko uzatváraním sa. V skutočnosti otváraním
bytostným potrebám a záujmom členov rodiny v nich
žijúcich. Kde sa rodia a odkiaľ vyrastajú i pôsobia
a kam sa vracajú. Osobne i spomienkami. Oba zretele kotvia aj v diele Júliusa Vanoviča. Čo dosviedča, že
rodičovský dvor a tým aj dom sú najčastejšie sa vracajúcim motívom, komponujúci rozlične rozvíjané podania a posolstvá Vanovičovej epiky i esejistiky. Vo všetkých podobách. Ako rodný otcovský dvor. Dvor tvorby
a jej rozpínanie sa do priestorov obce, mesta, vzdelávania, otváraním sa Turcu, Slovensku i svetu. Dvor útechy i trápení, opatery i pohody. Nie sú to len Listy zo
starého dvora, ktoré sú najucelenejším priznaním sa
k tomuto prameneniu, hoci iste, v tejto knihe najsústavnejšie a následne i najznelšou ozvenou. Prestupuje
však do všetkých doteraz vydaných kníh, keď nie vracaním sa doň a spomínaním naň, tak určite pôvodcovským zviazaním, prevažne napísaných v ňom.
„A veď sme na dedine, v rodnom dome z kameňa – staré a múdre veci nemusia mať k nám ďaleko! Ušli sme
z mesta. Tam ľudia ani nevedia, čo sa na nebi a na zemi deje; tam roky uchodia, ale bez prírodného a prirodzeného rytmu. Bože, jak zeširoka, jak důkladně prochází rok takovou vesnicí! Jak solidně a požehnaně se tu
uvelebí každé roční období! Ľudia v mestách starnú, ale
bez rytmu: zasa sme prežili rok – ale nie štyri ročné obdobia. To preto on musel mať svoju „záhradku“, svoju Strž, kaktusy, kvetiny a psa – my máme aspoň starý gazdovský dvor a jeho ošumelé stavy, studňu, sad,
jarok, pivnicu a povalu plnú pamätných gazdovských
rárohov, a to je územie priam nabité odžitými životmi, zašlými časmi a príhodami. A je tu veľký čierny pes
– taký ako boli Hektor a Flošo, nesmrteľní psi môjho detstva.“ (Listy, s. 32) V tomto prostredí sa nielen
narodil, prežil mladosť, hral sa, hltal knihy, sníval,
ale prežíval aj prvé ústrky zo strany krutej totality, postihujúce deti za rodičov, ktorí nič iné zlé nespravili,
len tvrdo pracovali na svojej pôde.
Dvor uzavretý a zároveň otvárajúci sa myslením, listami i dielami do celej zeme, ktorú možno považovať za našu. A predsa všetkých. Pohľadom zvnútra, aby
sa ukázalo, kde je plnosť a kde prázdno. Listy, teda príhovory, na diaľku priestoru, lež i času, nuž aj o ňom.
Zo starého, to čo sa autorom ozýva, podáva a najmä
sprítomňuje. Z dvora, čiže z istého miesta na tomto
svete, vo svetle myšlienky a slova a o ich podieloch na
plnosti života, jeho trápeniach i radostiach. Všetko, čo
bolo i je, ba i to, čo nás čaká, že sa môže stať, ak budeme ľahostajní. V prení sa i očakávaní. Prechádzkou
po poznaní iných a priznávaní sa k nim aj vlastným
domýšľaním. Ako sa cudzie stáva naším a naše bolo
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odcudzené. Všetko v oblúku od dvora cez záhradu,
lesy a polia, i ukradnuté i zle navrátené. Človek vzdelaný svetom sa vzpiera svetoobčianstvu, pretože zostáva aj vkorenený do rodnej zeme. Pôvodom „brat zeman“, dôsledkami v celých vlnách potláčaný a
postihovaný v plnosti protirečení. Dedina sa zrodila
v časoch na fundamente „pôdy“, preto zeman, ale človek charakteru, pretože výsada sa dostávala pre zásluhy (tá dražkovská v dávnych vojnách), ale aj vzdelania, príhlasu k svojim právam. Listy priznaní i
protestov, umiestnené i rozletené, adresované sebe,
rovnako aj druhým. Kladúce otázky a čakajúce odpovede, čo sa to deje? Aj vzhľadom na ten dvor, aj za
tú pôdu, aj za tie naše dejiny, krajinu, kultúru. Zem
a dedina sa dnes už „nepestuje“, ale od nej uteká, ale
aj utieka. Človek vykorenený z identity vracia sa do
nej, v nádeji na odpočinok. To všetko sa prelieva a
mení ako vody Silavy, potoka detstva, ktorý zahatali.
Rezonácia časového, ale aj to, čo z nej gniavi vedomie
dnes, ale aj nadčasové ponory a vzlietania, bez ktorých
by sme zostali udupaní. Uvedomovanie sa oslobodzuje
od podmienení. Slovo a tvar súznejú, či žiješ vo vlastnej samote, alebo v opustení medzi ľuďmi, ale aj v hĺbaniach s priateľmi. Nič nie je stále, všetko je obmenené,
zrelativizovaný život sa stáva labilným a nestále zotročovaným prispôsobovaním sa zmene. Strata slobody a zodpovednosti za seba i za druhých. Ponor i
uvádzanie do kľúčových diel minulosti i dneška, dolovanie z nich, čo je živinou aj pre súčasníkov.
Dvor, vieme, Vanovič nielen často spomína, vracia
sa do jeho priestorov fyzicky i duchovne, nie iba v listoch z neho, ale priam celým dielom, hoci ho zvlášť
neopisuje. Ohraničujú ho dve budovy. Obe v tvare
veľkého písmena L, ale naopak. Kúria vpredu vpravo a vedľa nej bránka i malá zeleninová záhradka
(ohradená malinčím), obľúbená a obrábaná manželkou Zorkou. Pred ňou veľké a mocné gaštany. Druhú stranu, vľavo vzadu, rámcujú hospodárske budovy. Vo dvore aj sad s rodiacim ovocím (slivky,
jabĺčka, hrušky, čerešne, višne, ríbezle, egreše, jahody). Vynára sa mu v detailoch. Pretože viac mu je
duchovné východisko. Na jednej strane sprítomňuje, čo už nie je a navodzuje mu starať sa o to, čo fyzicky ešte zostáva, aby sa zachovalo. Nielen ako vlastníctvo po rodičoch, ktoré namáhavo opravuje, ale
najmä ako duchovný odkaz. Na čo sa viažu vzťahy
a čo si nosí všade, kde žije a pôsobí, priam prerastá
všetky myšlienky a činnosti. Napovedáva to už prvovydaná prozaická zbierka noviel Návrat pred odchodom. „V záhradke pod oknami každé leto kvitli ľalie. Tuho, omamujúco voňali. Pred spánkom vykláňal
sa z okna a zhlboka vdychoval. A vie, ako tam medzi nimi čaká v bráničke chladná mosadzná kľučka. Ako je dobre, že sú veci, čo sa nemenia.“ (s. 22);
„Vysoká brána z dosák, zapustených térom, skoro
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ako bývajú vráta na humne. Zavesená je na hrubých
stĺpoch, vbitých pred gaštanmi do zeme. Podíde k nej
bližšie, postaví sa na špičky, aby lepšie videl, a v pološere preslabikuje: DRUŽSTEVNÝ DVOR. Pri jednom gaštane nájde skalu; starú, veľkú, doudieranú
skalu, čo tuná roky zo starého zvyku ležala, ktorú
tu ešte nechali. Pred rokmi, keď do dvora vchádzali
vozy naložené zbožím, a nemohli hneď vykarovať,
kolesami narazili na skalu. Skala sa bránila; zaškripelo, zapraskalo, spod zapretých kolies vyletovali iskry. A hoci vozy neraz cez tú skalu prešli, doudierali
ju a do zeme vtlačili, zostala.“ (s. 24) V románe Kronika nepriznaného času sa mýticky ožíva dvor aj prostredníctvom verného psa brániaceho dvor pred všetkými druhmi odsudzovateľov. Najlepšie sa mu píše
na ňom, či v ňom. Zvlášť potom, keď už rodičia
zmĺkli a ostal v ňom nový gazda (1986). V Zápiskoch
z mŕtveho času zaznamenáva: „Prišiel som do Dražkoviec po mŕtvych rodičoch do prázdneho domu a
pustil sa do štúdia a písania s eufóriou či posadnutosťou vari takou, ako som kedysi dokončoval gymnázium.“ (s. 292) Nebol mu však vždy len potešením,
ale aj veľkou starosťou, ako ho udržiavať, kde zobrať
prostriedky na to. V Listoch zo starého dvora priznáva: „A moja vlasť najužšia, môj starý dvor, akože
v tejto nešťastiami navštevovanej zime? Píšem vám
z neho listy, musím hlásiť aj toto najnovšie: stará, vyše sto rokov stará eternitová strecha na hospodárskej
– neobývanej síce – budove, pod metrickými centami snehu na jednom slabšom mieste sa začala prehýbať, klátiť a hrozilo, že sa preborí a spadne: sused mi z nej s priateľom ohreblami a lopatami
postŕhali zľadovatený sneh a pánty pod ňou pozväzovali reťazami. Možno obstojí.“ (s. 57)
Nemôžem sa nepriznať, že ten dvor bol, je i trochu
môj, či náš, rozdumávam o ňom tiež nielen cez to, čo
o ňom napísal a skúšam to reflektovať, hoci dvor je
uzavretý. On sa v ňom priam rozpínal, presahoval ho,
nastoleniami podnetnej duchovnej potravy a estetických zážitkov mnohým. Hlásim sa k tým Vanovičovským dvorom obohatených a pripomínam dva svoje
slovesné príspevky, videofilmy Turčianski zemani dnes
a Cesty, cesty, kam vediete. Nakrútila ich Slovenská
televízia v druhej polovici 90. rokov a od toho času
odzneli prinajmenej v desiatich reprízach. V Turčianskych zemanoch dnes priam vyvzdycháva dejiny tohto stavu, ktorý sa hlásil k slovenskej myšlienke, pôde,
mravnému charakteru i vzdelaniu a Cesty, cesty, kam
vediete z nadhľadu dejín sprítomňuje, čo zostáva zabudnuté o komunikačných stykoch prostredníctvom
týchto spojení so svetom, ktoré mali v Turci svoje križovatky i Via falza, utajené prechody. „Tu, v tejto ani
nie stometrovej úžine, prebiehali podľa všetkého kedysi najtvrdšie boje o dobytie kraja: kto sa dostal pomedzi Hradište a Dianišé háj do Sklabine, a potom
cez Prieslop na Sklabinský hrad, bol nielen pánom celého Turca, ale mal otvorenú cestu aj na Oravu a Spiš.
Tak azda prichádzali už Kelti, po nich Rimania – po
oboch našli sa stopy – potom Slovania a naostatok
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v 11. storočí staromaďarská jazda. Sklabiňa bola
Sclouna, od Sclavenov, čiže otrokov – Slávov. Takže tu
podľa Branislava Varsika pravdepodobne najdlhšie
odolávali Maďarom zvyšky veľkomoravských vojsk,
možno najdlhšie na Slovensku, lebo turčianskej kotline ešte asi stopäťdesiat rokov po páde Veľkej Moravy vládol z Vyšehradu mocný a slobodný rod Diviackych.“ (Listy, s. 20)
Rodná krajina a jej dejiny tešia, ale prítomnosť
spomínajúce máta. „Čosi sa stratilo, čosi zhaslo, čosi odumrelo. Niekdajšie, to predkomunistické cítenie, niekdajšie myslenie, niekdajšie pohľady na oblohu nad nami. Dnešné oči už nevidia nekonečno,
sledujú len krátkodobosť, chvíľu a jej bubliny. Hľadajú bohatnutie, konzum, rozkoše a pohodlie – a na
konci všetkého ako svoju najväčšiu nepriateľku: evidujú smrť. Nenávidenú, ale definitívnu bodku za
všetkým. Nie ako Záhadu alebo Nádej, ale ničotu
a tmu.“ (Listy, s. 203 – 204). Dnes už opravená Vanovičovská kúria v Dražkovciach je tvorivým i odpočinkovým domom celej rozvetvujúcej sa rodiny.
A akoby ozvenovite odpovedal na predchádzajúce
otázky: „Znovuvzkriesený rodný dom by mal teda
pomôcť hľadať a domýšľať to, čo hľadali a v náznakoch zanechali praotcovia. A lepšie chápať, z čoho
sa sám skladám, z čoho dobrého a z čoho zlého. Vyhrabávať tu zasypané, ale kdesi poroztriasané inštinkty, ktoré som tu v detstve zanechal. Už nebyť
vykorenený, ale cítiť a držať svoje najvlastnejšie, čiže
aj najhlbšie korene. Ak sa mi tu vynárajú myšlienky
na predkov, siahajú aj do ich vekov, ba ešte ďalej.“
(Listy, s. 36). Dvor trvá a listy letia do sveta, oslovujú mnohých a dnes aj oslavujú jubilanta...
M I Š O A . KO VÁ Č
39

MILÝ JULO,
dočítal som Tvoje Listy zo starého dvora.
Myslím, že je to dobrá kniha. Nie víno – vínečko, ale
tuhý vanovičovský kalvados. Je to celistvo pôsobiaca
správa o Tvojom živote a Tvojich zápasoch i diagnóza súčasného sveta. Je to kniha neohrozene kritická,
aktuálna a potrebná. Kniha intelektuálne ref lektovanej vlastnej životnej skúsenosti. Bohatá na myšlienky. Je aj prezentáciou Tvojej vzdelanosti a myslenia. Klobúk dole pred Tvojou filozofickou erudíciou,
medzi súčasnými slovenskými spisovateľmi, žiaľ, takou zriedkavou. Motivická línia vzťahujúca sa na rodný kraj mohla byť základom roľníckeho románu. Ale
aj v Listoch zo starého dvora má svoje organické mies-

to. Tieto kapitoly vnímam ako výzvu aj pre seba; podobný „smútok chotára – smútok sveta“ prežívam aj
ja, keď sa túlam po rodných poliach, jeho motivácia
je tá istá. Vyjadruješ sa k radu vecí. Problémovosť, ktorou sa kniha vyznačuje, je vážna a dôležitá. Všetko spája zdôraznený étos. Stálou výzvou je ísť za volaním
vlastného vnútra. Nedať sa obalamutiť pseudolákadlami. Áno, takáto cesta je pre spisovateľa produktívna. Niektoré časti, napríklad tá o studničkách, by sa
mohli objaviť aj v knihách pre školákov.
Blahoželám a srdečne Ťa pozdravujem
JANO ZAMBOR

MILÝ JULO VANOVIČ,
dotkli sa Ťa, aj nepríjemne – tak, ako od mladosti
neraz známou nežičlivosťou nášho rodu, no predsa
aj pohladili a objali Ťa osemdesiatiny: obdivuhodne činorodo si vstúpil, ako niektorí hovoria, do „nadbiblického“ veku: a opäť, napriek všeobecnej skepse
a rezignácii, ktorá ovláda náš verejný život, bolo Ti
dané obdarovať ľahostajné a povrchné Slovensko dôležitou – burcujúcou súvahou: antimemoármi, ako
si nazval Zápisky z mŕtveho času, totiž protestnými
pamäťami, ktoré si pri rozličných príležitostiach avizoval viac ako desaťročie, a ktoré vyšli krátko pred
Tvojím významným jubileom.
Patrím k tým, ktorí sa z Tvojho jubilea a pamätí
radujú: žičím Ti Hospodinom – „až potiaľto“ – darovanú odolnosť voči „svetu“ a jeho nemilosrdným atakom, veď – v sporoch s devastáciou verejného života
už dlhé desaťročia dvíhaš odvrhované a potláčané odhodlanie, vytrvalosť, pracovitosť, ale i sviežosť a čerstvosť, nadovšetko úprimnosť originálnym vanovičovským slovom verným pravde. Majstrovsky si ním
komponoval i pre mňa mimoriadne dôležitú – nevšednú, pretože odvážnu jedinečnú osobnú i nadosobnú pamäť – so správou o Tvojom celoživotnom nasadení proti civilizačnému úpadku: proti hromade
ničotných – nekultúrnych hriechov, ktoré v našej krajine navŕšili a zanechali uplynulé totalitné desaťročia.
Zápisky z mŕtveho času sú práve z tohto ohľadu
„slovom na čase“. Osobne som sa do nich – do ich
„prvopisov“ ponáral i vo viacerých iných Tvojich knihách. S mimoriadnou empatiou v Knihách a v Epilógu o starom Martine. V tých častiach, ktoré presiahli až do Zápiskov mŕtveho času, som našiel
kapitoly alebo pasáže, ktoré môžem osobne potvrdiť
a za nimi stáť od „a“ po „zet“. Pre mňa je čítanie Tvojich antimemoárov práve z tohto dôvodu viac ako
vzrušujúce: najmä Tvoja „svätomartinská“ a „tur40

čianska“ pamäť je s mojou vo viacerých ohľadoch
„zlúčiteľná“: na mnohé udalosti i na ľudí nášho života, na ich činy, pamätáme sa veľmi podobne.
Môžem doložiť, že aj iní Tvoji čitatelia objavujú
svoju pamäť práve v Tvojich pamätiach. A hoci hovoríš predovšetkým „sám za seba“, predsa nad „tekajúcimi, chaotickými spomienkami držíš bdelú
– rozlišovaciu ruku, vyberáš, hodnotíš, triediš, hierarchizuješ“ – a vtedy konáš i za nás, prítomných, no
i za tých z minulosti i tých z budúcnosti. Porovnávaš
svoj čas s časmi – mechanickým, mŕtvym, nedvižným,
neplodným a tvorivým, živým, činorodým – a ich hodnotami. Tvoje pamäti to prehlbuje a rozširuje, zovšeobecňuje, vytvára ich univerzálnu platnosť; zvolania: Pozrite!, Počujete?, Počuli ste?, predpokladajú
auditórium – navidomoči pozývajú pamätníkov, najmä svedkov, aby sa s Tvojimi zápiskami konfrontovali, uvideli v nich samých seba a zaujali k nim postoj.
Tvoja pamäť má oproti bežnej veľmi dôležitý rys:
je akčná, vytrvalá v charakternosti: s rešpektom vnímame, ako nám vytrvalosť a jednoznačnosť pamäti,
u Teba spätej so silno pulzujúcim svedomím, veľmi
chýba – aj osobne, aj vo všeobecnosti. Potvrdzujem
s viacerými príjemcami, ktorí sa mi po prečítaní Tvojich Zápiskov ohlásili, že práve vanovičovskej charakterotvornej pamäti je v slovenskej kultúre naďalej veľký nedostatok. Tento dôležitý prvok kultúrnej
a mentálnej obrany proti morálnej – čoraz hlbšej
a aj navidomoči zjavnej deštrukcii slovenskej spoločnosti slovenská literatúra jednoducho nepestuje.
Niektoré literárne časopisy namiesto nej ponúkajú
najmä zástupné – v skleníkoch rýchlené „vlastenčenie“ bez akejkoľvek ref lexie hlavných otázok stavu
spoločnosti, literárna veda viac-menej rezignovala
na plodnú kritiku, ukryla sa do teórie „textov“. V literárnom živote sa taktovky chytá všeličo iné, len nie
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svedomie, mravnosť, duchovnosť, vôľa k dôstojnému životu. Platí, čo si v antimemoároch napísal: „Ale,
čím je spisovateľ, ak nie povinne občanom svojho času, bratom svojich súčasníkov, svedomím svojej krajiny? Ak od jej zmučenej tváre uteká, ak sa tvári, že
ju nevidí a sabotuje, zrádza svoje najvlastnejšie poslanie! Dopúšťa sa hriechu na samej podstate zraňovaného života aj výsostnosti umenia!“
Aj preto Tvoja personalistická pamäť – celoživotná (o)pozícia pripomína osobnostný val proti stavu,
v akom sme v totalitných režimoch – v tzv. „kultúre“ – existovali a naďalej v postkomunizme živoríme:
čím je v národe horšie, čím je viac panovačnosti
a ideologického násilia, čím viac upadá kultúra, tým
je pevnejší – tým horlivejšie Tvoj osobnostný val posilňuje a povzbudzuje k pravde a úprimnosti, dodáva silu byť samým sebou: zabraňuje sklonu podvoľovať sa zlu a nespravodlivosti. V zachmúrených
a bezradných časoch, aké sme žili a naďalej žijeme,
umožňuje mať napriek všetkému nádej na „čisté nebo“ „čistý vzduch“ i „čistú vodu“. Preto považujem
Tvoje Zápisky z mŕtveho času za skutočnú literatúru, živú a činorodú, za nezastupiteľný – nenahraditeľný zdroj nádeje nielen pre celý duchovný – kultúrny a mravný život slovenský, ale v istom zmysle
i pre český a európsky. V Druhej knihe o starom Martine – potom, ako Slováci v Uhorsku po vyrovnaní
takrečeno všetko prehrali – si bol napísal: „Je ešte vôbec nádej? Kde ju nájsť, kto ju na Slovensku ešte
vlastní? Gymnázia a Matica umreli, junač sa zasa roztratila, ale v meste Martine, – počúvajte! – zaznieva
ešte aj teraz ,hudba pod ľadom’!“ – Tak sa stalo v slovenských dejinách ešte niekoľkokrát. A niekoľkokrát
sa tak stalo i za Tvojich – našich čias.
Veď aj dnes, ak budeme mať na mysli predovšetkým čistotu života a vzťahov, nemôžeme nevidieť
najmä to, v akom kritickom stave boli a naďalej sú
niektoré národné – politické i kultúrne inštitúcie;
– tie, ktoré bývali našou mravnou autoritou a bývali sme na ne hrdí: spory s ich „tajnými životmi“ – zámerným zahmlievaním skutočnosti, neúprimnými
vnútornými vzťahmi, zlobnou atmosférou, tendenčnými výberovými konaniami, straníckou likvidáciou a vyhnaním konkurentov, vykrádaním tvorivého potenciálu, najmä projektov a programov, boli
a aj dnes sú navidomoči aktuálne.
Môže byť „hudba pod ľadom“ nádejou aj dnes, ak
„čas“ je extrémne egoistický? Konfrontovaný s Tvojím „učiteľom“, Václavom Černým, vyhlasuješ vedno
s ním: „Zrútili mi bohovia balvan dolu? Opäť ho vytlačím na vrchol – čiže, opäť som to dokázal!“ – Zúfalstvo, ktoré s Tebou neraz zápasilo, Ťa na kolená
nezrazilo, jednoducho Ťa neporazilo! – Cítim, že
mám pravdu, ak poviem: Na takýchto miestach antimemoárov sa aj Tvoj text, tak ako Černého eseje
(povedané s Tebou), mení na kultúrnu a národnú
modlitbu za lepšie časy.
Som si istý, že i v Tvojich pamätiach – spod mrazivého ľadu – preniká hudba. Hudba neraz tklivá,
neraz burácajúca: Tvoje pamäti sa nezrodili, ako som
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presvedčený, ako exkluzívny či špeciálny memoárový projekt. Ako „pamäti pre pamäti“. Majú svoj oddávna známy tón a jasný nápev. Boli Ti darované
osobným určením: na ich tvorbu si bol navyše vystrojený fenomenálnou osobnou pamäťou. Pamätáš
sa preto presne na mnohé tváre, charaktery, činy
a udalosti i ich okolnosti – a to od najmladších rokov. Pamäte, ako som presvedčený, nepísal si iba
v očakávaní prichádzajúceho „nadbiblického“ veku
– nie sú medzníkom pre medzník sám: jednoducho
si ich žil, skladal i štylizoval, domýšľal a spresňoval
po celý život. Búrlivo – až šokujúco si na mnohé činy
v národe – ale i v cirkvi napríklad – reagoval. Prehovoril do duše politikom. Malým i veľkým. Biskupom
si vykričal nebiskupský chlebíček, na ktorý sa v komunizme ulakomili. Dvojtvárnym kresťanom, ktorí vieru skrývali, si vytkol paniku a strach. Chlebárskym kolegom to všetko, čo sme aj ich egoistickým
pričinením žili – izolovaní v štáte, v mestách, v nútených inštitúciách – otvorenejšie azda nikto iný popri Tebe nepovedal. Či už verejne alebo aj súkromne: dokumentárne najmä v denníkových Zápiskoch
a štylizovane v románe Kronika nepriznaného času.
Straníckym knižkám, ktorými si vypomáhali, aby vystúpili na „štít“ – nech mali červenú alebo dnes majú inú farbu – si nastavil zrkadlo: áno, niet čo obdivovať na nezaslúžených výstupoch na „vrcholy“!
V Tvojich knihách si osobnostný val voči svetu
nebudoval iba z jazyka – uhneteného a brúseného
– zo slobodných slov a významov. Pod čistou slovenčinou si celý život rozumel pozíciu na stanovisku pravdy. Policajný či „dozorovaný“ alebo „vykrútený“ jazyk si odmietal a neprijal: jazykový útlak doby
si odvracal „presne mierenou loptičkou“: „Naše slovníky menej popisujú a vysvetľujú – viac povoľujú alebo zakazujú. Redaktor je dodnes – ako za Škultétyho čias – policajt nad slovami; tie akoby nemali byť
používané, ale kádrované; nie ony slúžiť nám, lež
my im posluhovať, odvádzať duchapustú modloslužbu. Čistou slovenčinou však za Vajanského
a Škultétyho vyslovovali sa a sledovali národné veci
čisté a spravodlivé; dnes sa vo vypestovanej a čistej
spisovnej slovenčine dajú povravieť najväčšie lži; možno ňou národ klamať a zavádzať, falšovať jeho minulosť a hodnoty, na ktorých žije alebo padá. Áno,
vychádzajú knihy v čistučkej kultivovanej slovenčine – a šíria najbohapustejšie svinstvá.“
Zápisky tak ako celú ostatnú tvorbu si osádzal na
pamäti tých, ktorí žili pred nami: pamäť predchádzajúcich generácií, pamäť krajiny, mravu, duchovnosti a svojho národa si vášnivo hľadal a zbieral.
Z nej si sa učil a vychádzal: bola Ti normou života
– postojov. Keď sa zjavila nečakaná príležitosť o nej
písať, otváralo sa v Tebe „čosi nedozerné“, ale „povedomé“, čo si oddávna kdesi v sebe nosil; mocnel
v Tebe étos a duch zašlých časov: „Martin Ťa školil,
tak aj vychovával. Školu odoprel, školu aj nahrádzal.
Dokonca akoby ju občas aj prevyšoval!“
Vtedy som Ťa bližšie spoznal: – Tvoj starý priateľ
– bicykel, na ktorom si „chodieval“ z práce do Draž41

koviec popri našej martinskej Koceľovej ulici – bolo
tak kedysi v dávnych päťdesiatych rokoch, zjavil sa
opäť o niekoľko desaťročí – opäť v Martine – tentoraz na poľných cestičkách smerujúcich z Dražkoviec
do budovy Slovenskej národnej knižnice na Hostihore. A Ty na ňom: s posadnutosťou a eufóriou
z definitívneho a neodvolateľného objatia milovanou – nefalšovanou Pani Literatúrou krútil si – až
chlapčensky vášnivo – pedálmi. Okolo sa pásli ovečky – sťa v Attike a Ty si vstupoval do svätostánku,
písal si – ponorený do húštiny dokumentov – slastnú Knihu o starom Martine.
Čo by si len dal za to, ak by sa zachoval dokument,
najlepšie živý film so záznamom autentických prehovorov, napríklad o celoslovenskom národnom
zhromaždení, ktoré prijalo v dávnom dnes už Turčianskom Svätom Martine Memorandum národa
slovenského – a Ty by si si mohol s tým otcovským
národom, v Martine zhromaždeným, pohovoriť,
s ním slávnu hodinu prežiť. Áno, bola to sláva: svetodejinné vzopätie odvahy Slovákov, ktorí napriek všetkému prišli, protokolovali slobodne a v pravde, v skutočnej demokratickej diskusii vyjavili svoju vôľu.
Ale, aká bola, aká povedomá je odvrátená tvár tejto našej svetodejinnej slávy? – nedávny, ba v mnohom prítomný „rub“ onoho slávneho „líca“, keď Ti
v krajine slávnych predkov a dávnych slobodných
rozhodnutí – píšeš o Tvojom „zmŕtvychvstaní“ – uverejnili v záverečných normalizačných rokoch krátko
pred revolúciou neznáme povstalecké fejtóny Júliusa Barča-Ivana? Čítajme, čo si si zapísal: „... moje verejne zmŕtvychvstalé meno narazilo na odpor;
nemyslite, že u partajných funkcionárov, ale u ,angažovaných’ spisovateľov.“ – Nešlo im o literatúru,
nešlo o Tvoj literárny hlas o Barčovi, o jeho návrat
do literatúry, ale šlo o režim a jeho ideologické princípy, šlo o konkurenciu, a preto o cenzúru, ktorá rozpoznávala a naďalej proskribovala navrátilcov do literatúry nielen „povrchovo“, podľa mena, ale aj podľa
vnútorných „plánov“ ich na publikovanie pripravených či ponúknutých textov.
Ty, ktorý si ako historik, kritik, redaktor a spisovateľ „z celej sily“ navracal do literatúry z nej vyradené hodnoty, okúsil si na novom úsvite slobody,
ktorá prichádzala v druhej polovici osemdesiatych
rokov, celoživotný, mnohonásobný údel človeka
s balvanom: opäť ho bolo potrebné vytlačiť na
vrchol! Mohlo Ťa to vôbec prekvapiť? – Neprekva-

pilo – dokladáš to rečou i aplikáciou bergsonovskou:
nedať sa, nesplynúť s despociou, vydržať! Podarilo
sa Ti – nazývaš to kultúrnou modlitbou – s balvanom dostať opäť na vrchol. Dokázať, že platí to, čo
si pochopil a čo si napísal v azda najdôležitejšej kapitolke Tvojich Zápiskov z mŕtveho času, ktorej si
dal názov Čas a sloboda: „Takže aj život, aj ľudská
personalita (...) je vlastne umeleckým dielom.“
V tejto súvislosti niekoľkonásobne zdôrazňuješ
to, čo Ti bolo oporou, keď si kráčal za týmto umením života: pomohol Ti Václav Černý, ktorému na
ceste životom pomáhal Henri Bergson. Súhlasím:
Černého text, ktorý adresoval sám sebe, ktorý pramení v Bergsonovi, znie nielen Tebe, ale spisovateľovi vôbec akoby Božie prikázanie: „A kdesi na obzoru se ve mně rodil zásadní protest proti dějinnému
údělu národa, jehož dějinným osudem by bylo stále
začínat znovu, stále přerušovat svůj dějinný růst
a zrání, věčně navazovat a „dohánět“, věčně se dávat
násilně vytrhovat ze skladebné vývojové začleněnosti do kulturní komunity...“ Toto prikázanie nabádajúce k protestu voči násiliu na dejinnej kontinuite si ako svojbytný spisovateľ prevzal. S vášňou si
bežal mŕtvou krajinou za životom, s presvedčením,
že proti násiliu a neslobode možno konať. Dal si to
najavo aj Zápiskami z mŕtveho času. Oživoval si ho
a oživil úsilím vôle, sebakoncetrovaním, premáhaním, ako si napísal, „nášho roztržitého, nepravého,
povahového či spoločenského ja“.
Napísal si zvláštne, v istom zmysle nenapodobiteľné dejiny slovenskej literatúry takrečeno piatich
desaťročí 20. storočia: do roku 1989. A predsa sú
podobné všetkým tým dejinám literatúry – prenasledovaným, väzenským i exilovým – tým spred storočí, ba i tisícročí, ktorým sa podarilo balvan literárneho diela vytlačiť na vrchol, nepoddať sa
despocii: učiniť svoje dielo, svoj život verejne známym. A nehanbiť sa za to.
Verím, že napíšeš i druhý zväzok svojich Zápiskov.
Po roku 1989. Budú to Zápisky z mŕtveho času?
Životom si dokázal „dočasnosť“ takého času: Tvojho čitateľa či poslucháča si presvedčil, že mŕtvy čas
je iba škrupinou: je to zlomyseľne vytvárané, v konečnom dôsledku zločinné puto, ktoré sa zmocňuje života literatúry: zakrýva, že existuje v nej slobodné
slovo, pulzuje v nej svedomie, že „zakliata“ žije svoj
vlastný živý čas.
M I LO Š KO VA Č K A

MILÝ PÁN VANOVIČ,
prijmite odo mňa kyticu zozbieraných blahoželaní, ku ktorým sa pridávam s prianím všetkého najlepšieho. Ďakujem za
prijatie, dôveru, doterajšiu spoluprácu, cenné rady a zasvätenia do Vašich tajov literatúry, jej sveta, „podsvetia“, ale hlavne „nadsvetia“; súzvuku v orientácii na Čosi či skôr Kohosi viac. Nech sa Vám, milý pán Vanovič, naďalej darí v živote,
rodine, zdraví, v tvorbe i Tvorbe (stálym prispievaním) s Božou pomocou.
S TA N I S L AVA M AT E J O V I ČO VÁ
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J E D NA
O TÁ Z K A

NA M I E S T O
RECENZIE

MICHALOVI
ZAJDENOVI

ROK 2014
V REVUE
T VORBA

AKÉ MÁTE PLÁNY
S ČASOPISOM TVORBA
AKO JEJ NOVÝ
ŠÉFREDAKTOR?
Čo v novej pozícii šéfredaktora?
V prvom rade si uvedomujem
svoju nedostatočnosť. Som luteránsky teológ a historik. K literatúre som mohol „privoňať“
len vďaka blízkemu vzťahu s Julom Vanovičom. Čo ma však
posilňuje je priazeň a podpora
vynikajúcich slovenských literátov a kritikov. Teším sa na spoluprácu v redakčnej
rade. Nepochybujem, že od ľudí ako Ľubomír Feldek, Ján Beňo, docentka Eva Tkáčiková, docent Miloš Kovačka, profesorka Kristína Krnová, doktor Igor
Graus, ale aj ďalších, ktorých sa, ako dúfam, podarí získať k spolupráci, sa môžem veľa naučiť. Verím,
že spoločne udržíme Tvorbu, na tej úrovni, na ktorej ju po mnohé roky viedol Julo Vanovič. Tvorba by
nebola tam, kde je, bez redaktorskej práce Stanislavy Matejovičovej a grafičky Evy Kovačevičovej-Fudala. Práca, ktorú obe odvádzajú, vtláča časopisu
nezameniteľnú tvár. Dúfam, že to tak zostane aj
v nasledujúcich rokoch.
Tvorba bude naďalej inklinovať najmä k slovenskému evanjelickému prostrediu, ale zachová si to,
čo jej dal do vienka jej prvý šéfredaktor Emil Boleslav Lukáč: Nebude sa poklonkovať aktuálnym módnym vlnám, ale ani sa neuzavrie do „bezpečného sveta luteránskej tradície a dogmatiky“. Bude naďalej
slúžiť národu a držať sa mravných hodnôt obsiahnutých v Desatoru. Sme nezávislý časopis, preto budeme hovoriť pravdu o všetkom, čo nás kvári a o všetkých, ktorí majú akýkoľvek vplyv na život našej
spoločnosti.
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

Vážim si Tvorbu, lebo sa duchovným rozmerom odlišuje od iných domácich kultúrnych časopisov. Nesklamala ma ani tento rok. Bolo aj v tomto ročníku
čo čítať – v úvahách, rozhovoroch, beletrii i jednotlivých rubrikách. Na zahraničných básnikov bola tohto roku o niečo chudobnejšia ako v predošlých, len
Feldekove preklady Ch. Baudelaira a F. Okudžavu;
z domácej poézie a prózy priniesla ich však dosť: básne D. Podrackej, J. Zambora, R. Dobiáša, N. Brücka,
americkej Slovenky Niny Varon, scenár Maliti Fraňovej, prózy J. Beňu, R. Lichnerovej a J. Púčeka, a i.
Oceňujem, že Tvorba prináša aj články a úvahy týkajúce sa celej národnej kultúry. Je správne, že redakcia stále upozorňuje aj na desaťročia, ktoré sú za nami a ktoré predstavujú mravnú krízu celej kultúry,
spoločnosti aj cirkvi. Možno, že rubrika Tvorba mladých talentov vychová aj budúcich hodnotných autorov. Oceňujem tiež, že popri ustálených prispievateľoch stále priberá aj mladé študentské mená, ako
J. Púčeka, M. Mikšíka alebo Dominiku Zúborovú.
Pôvodne lukáčovská Tvorba má nielen svoju tradíciu, ktorej je doteraz verná, ale stále ju omladzuje novými menami a prichádzajúcimi problémami
spoločnosti aj doby. Vyprofilovala sa nielen ako seriózny, ale aj živý a čítaný časopis s platnými zásahmi
a prínosmi do dnešnej literatúry, kultúry a spoločnosti.
EUGEN GINDL

INŠPIROMAT
MILA HAUGOVÁ:
Písať ako dýchať
(Sieť vody s tisícimi vchodmi)
Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014
Od knihy Mily Haugovej s názvom Písať ako dýchať
by sme vzhľadom na tému a na predpokladanú esejistickú formu očakávali bežnú skladobnú usporiadanosť. Autorka však zvolila formu koláže rôzno-
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rodých textov bez ich zreteľnejšieho tematického radenia. Téma písania ako dýchania či skôr básnického alebo literárneho písania je v knihe ústredná, hoci nie jediná. Súčasťou knihy sú Haugovej esejistické
texty, v rámci nich úvahy o dielach blízkych inonárodných a slovenských autorov, naratívne texty, jej
pôvodné i prekladové básne, väčšie segmenty, ktoré
vznikli zrejme ako rozhlasové pásma, listy, esejistické texty iných autorov na ústrednú tému, ktorých
autorka oslovila a ktorí píšu o svojej básnickej, prozaickej, výtvarnej, vedeckej či novinárskej tvorbe.
Autorkine vlastné ref lexie, narácie a básne, pôvodné
i prekladové, ašpirujú na relatívne komplexné predstavenie jej básnickej osobnosti a jej literárneho sveta (popri podstatnom prinášajú aj niektoré detaily,
ktoré nám v takejto knihe s vážnym zameraním pripadajú nezvyčajné, povedzme detail o tom, kde by
chcela vydať jeden zo svojich prekladov). Ako predmet záujmu sa tu autorkin život stretá s literatúrou,
najmä s poéziou a s výtvarným umením. Haugovej
záber siaha aj do filozofie. Jej písanie je vždy osobné. Jeho čitateľská príťažlivosť je v jeho zasadení do
okolností života. Niekedy životná skúsenosť vyúsťuje
do didaktických pasáží. Nerušia ma. Kolážový charakter skladobnosti má i svoje výhody, súvisiace
s tým, že kniha chce byť a aj je najmä inšpiromatom.
Prispievajú k tomu i texty pozvaných autorov, ktorí
autorkinu ref lexiu ústrednej témy významne zrozmerňujú. V tejto súvislosti oceňujem Haugovej ústretovosť a principiálnu dôveru voči iným tvorcom,
dnes, žiaľ, zriedkavú. Jej postup sa ukázal ako produktívny a mimochodom poodkryl nezanedbateľný
potenciál oslovených, ktorými sú najmä slovenskí
tvorcovia. Je to aj synekdochická vizitka súčasnej slovenskej literárnej a umeleckej kultúry.
Mnohorakosť ref lektovania ústrednej témy a jej
poznávací prínos, ako sa v knihe predstavuje, nie je
možné v krátkosti postihnúť ani v plnosti komentovať. Je to ref lektovanie obsažné a aktuálne. Pohyb
medzi domácim a inonárodným je pritom prirodzenou vecou.
Moju sympatiu vzbudzuje napríklad autorkina
orientácia na ozajstnú produktívnosť prínosu radikálnych umeleckých iniciatív (zahŕňam si medzi ne
okrem iných avantgardné a neoavantgardné) a dešpekt k ich povrchovým prejavom, narábaniu sa, exhibicionizmu: „Radikalita je metóda a nie niečo, čo
vystavujeme na obdiv“. Ako blízku pociťujem aj vetu: „Radikalita je skok v myslení smerom k absolútnemu začiatku“ (s. 185). Veľkoúste vyhlásenia avantgardistov typu „Zhoďme Puškina, Dostojevského,
Tolstého a tak ďalej z Parníka Súčasnosti“ dnešní
ozajstní tvorcovia neberú vážne.
Skúsenejší čitateľ niektoré veci v Haugovej knihe
vníma ako výzvu na dialóg, v ktorom môže niečo pridať alebo sformulované rozvinúť, rozšíriť autorkin
prezentovaný horizont poznania i horizont poznania iných autorov. Platí to aj o iných témach, ktoré
sú predmetom ref lexívneho či iného uchopovania.
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Osvetlení toho istého je v knihe veľa, ale nie sú ani nemohli byť encyklopedické (ani len toho druhu, aké
nachádzame v niektorých esejach Umberta Eca v knihe Vyrobiť si nepriateľa a iné príležitostné písačky).
V knihe sa napríklad stretávame s Haugovej leitmotívom záhrady, ktorého skúsenostným referenčným (látkovým) zdrojom je jej zdedená záhrada v
Zajačej Doline, ktorá je aj významným prameňom jej
naturomorfnej, najmä rastlinnej predstavivosti. Záhrada je vlastne starý topos. V tomto prípade ide
o hortus conclusus (uzavretú záhradu), ktorý je jedným z podôb toposu locus amoenus (príjemného
miesta). V jednej básni ju poetka nazve „azylom“, ktorý však môže byť aj v ohrození (s. 11). V istých polohách je to hortus amoris. Na stránke o Lýdii Vadkerti-Gavorníkovej autorka o záhrade píše: „Pre mňa je
vinicou záhrada: môj život v priestore záhrady vnímam ako pokus o znovuvrátenie strateného raja, aj
s rajom Adama a Evy – muža a ženy, základného ľudského vzťahu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou bytia, a v ňom hľadania svetla a básne“ (s. 40). V autorkiných textoch sa odkazuje na biblickú rajskú
záhradu, mihne sa starogrécka mytologická záhrada Hesperidiek, spomenie sa „zenová záhrada“ s atribútmi „katarzie a zmierenia“ (s. 178). Poetka v tomto prípade aj inde postupuje v smere integrácie
kultúrnych kódov rozličného pôvodu, ako to robia
aj iní kultúrne rozhľadení básnici. K predstavenému
sa mi žiada pripojiť, že významnou konkretizáciou
toposu príjemného miesta spojeného so šťastným
či uzmiereným životom v antike bola Horáciova epikurejsko-stoická epóda Beatus ille, ktorá rezonovala
aj v slovenskej poézii v diele P. O. Hviezdoslava. V Španielsku jej christianizovanú verziu vytvoril renesančný básnik Luis de León vo významnej básni Vida
retirada – Život v ústraní. Vynikajúcou básnickou konkretizáciou toposu záhrady je óda Jána Hollého Na
krásnú zahradu. Na Hollého báseň značne kontroverzne nadviazal Štefan Strážay v básni Na krásnu
záhradu, ktorú Haugová interpretuje (s. 313 – 314),
ale aj Jozef Mihalkovič v básni „Ján Hollý s vetou
v nárečí“.
V knihe je v popredí ref lektovanie rozličných aspektov písania. V rámci nich má dôležité miesto reflexia vzniku básne a ref lexia fenoménu poetického.
Pokiaľ ide o to prvé, rád by som k priblíženému (Haugová vo vstupnej básni knihy píše: „Predpokladaný
čas vzniku básne neexistuje: len tušenie“) pridal slová španielskeho básnika druhej polovice 20. storočia
Josého Ángela Valenteho z jeho fragmentárnej eseje Ako sa maľuje drak, ktoré pokladám za významné.
Valente napísal: „V taoizme je ťarchavosť už zrodením ľudskej bytosti. V čínskej tradícii sa vek dieťaťa
nerátal od jeho narodenia, ale od počatia. / Aj báseň sa rodí na začiatku dlhého tehotenstva predchádzajúceho tomu, čo by bolo možné nazvať vonkajším písaním.“ Poukázanie na moment počatia
básne je dôležité, hoci zo skúsenosti vieme, že niektorá báseň od chvíle počatia po čas, keď opustí ma2
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ternicu, prejde takými zásadnými transformáciami,
že by sme mohli povedať, že sa počína priebežne.
V kontexte úvah o prítomnosti sakrálneho v básnickom či vôbec umeleckom akte či o väzbe básne
na univerzum je významné aj Valenteho chápanie básne ako zjavenia, ktorým nadväzuje na biblické texty
a na slová Paula Celana z vystúpenia pri preberaní
ceny v meste Brémy, kde povedal: „Báseň... je forma
zjavenia jazyka“. Uvediem Valenteho charakteristiky:
„Báseň znásobujúca zmysly prevyšuje každý z možných zmyslov. A hoci by nám všetky boli dané, báseň by si zo svojej prirodzenosti uchovala to, čo ju
v skutočnosti utvára – očarenie záhadou. / Básnické
slovo nemá byť vnímané predovšetkým prostredníctvom zmyslov, ale v bezprostrednosti svojho náhleho zjavenia. Báseň by si tak žiadala vysloviť žiarivé zjavenie slova. / Slovo, ktoré sa objaví takým spôsobom,
je ťarchavé významom, obsahuje zmysel ako možnosť
a nekonečnosť, semienko zmyslu, rovnako ako logoi
spermatikoi, o ktorých uvažovali stoici, obsahovali
semienka – spermie – sveta“. Valente tu zrejme nemal
na mysli iba zjavenie ako vidinu, víziu, ale ako niečo,
čo má rozmer zázračnosti či zázraku. Chápanie tvorby ako zjavenia, zázraku som už dávnejšie objavil aj
u Borisa Pasternaka (Báseň a ticho, 1997).
Podobné vyjadrenia v knihe predsa len nájdeme,
Rudolf Jurolek napríklad píše: „Od básne očakávam
zázrak – a je to síce prehnané, ale úplne opodstatnené
očakávanie“ (s. 100).
Na Haugovej „Písanie ako sacrum“ (s. 34) akoby
– okrem iných – odpovedal výtvarník Ján Kudlička:
„Riadenie ruky a racia je ťažko definovateľné či merateľné. Nachádza sa v pevných základoch a zákonoch večného Univerza, ktorého je človek neoddeliteľnou súčasťou. Toto mystérium človeka – tvorcu je
naďalej neobnažené, to tajomstvo je vzácne, uložené
v hĺbkach vnútra. Možno som z tých, ktorí to tajomstvo poznávajú“ (s. 239).
V kontexte slovenského uvažovania o básni, vyvolaného koncom päťdesiatych rokov minulého storočia básnikmi Trnavskej skupiny, sú dôležité i Valenteho slová o nedostatočnosti zmyslovosti, hoci by bola
aj synestetickým zmnožením. V dobovej diskusii sa
kritizoval jednostranný senzualizmus konkretistov
v mene myslenia, intelektu. Proti konkretistom sa
vlastne staval Miroslav Válek. Intelekt zdôrazňoval
aj František Andraščík. Dnes sa doceňuje emotívny
rozmer Válkovej i Andraščíkovej poézie. Emotívnosť
je nakoniec zakladajúca vlastnosť lyriky. Spomínam
to preto, lebo aj tieto atribúty poézie sú dôležité.
K Haugovej myšlienkam o telesnosti básne (napríklad: „Byť svoje telo básne“, „Nech je báseň-telo“
– s. 9) by som pridal presný Valenteho výrok: „Spisovateľom sa stávaš, keď začínaš mať telesný vzťah
so slovami“. Dodávam, že pri mnohých básňach si
uvedomujeme, že je dôvod hovoriť o ich duchovnosti
a telesnosti a o jednote týchto fenoménov. Telesnosť
básne má viac podôb či rozmerov. Významná je jej
podoba v mystickej lyrike svätého Jána z Kríža.
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Haugová je fascinovaná španielskym slovom agudeza, v ktorom si všimla významy ostrosť a subtílnosť (s. 75). Agudeza je, pravdaže, aj bystrosť, dôvtip,
ostrovtip, vynachádzavosť, duchaplnosť, nápaditosť,
vlastne invencia, ktoré sa v španielskom baroku spájajú s konceptizmom ako protipólom kulteranizmu.
V konceptizme boli dôležité hry intelektu. Samo upozornenie na spojenie ostrosti a subtílnosti, ktoré má
vlastne oxymoronický ráz, je nesporne krásne.
V rámci úvah o kríze jazyka a spôsobov, ako na
túto situáciu v básni reagovať (na túto tému sa píšu štúdie a knihy, jednu a významnú napísal španielsky znalec Ramón Pérez Parejo), Haugová priam
prostoreko vypovie takúto pravdu: „nie jazyk je nepravdivý, ale my, keď ho používame“ (s. 266). Rovnako ako iní básnici však pociťuje potrebu „nového
iného jazyka“. Cestu k prijateľnosti básne vidí v tom,
„aby ten nový jazyk bol svoj“. Podobne požiadavku
jedinečnosti dávnejšie vyjadril Jozef Mihalkovič („Na
ničí spôsob“) a najnovšie Ján Buzássy („Byť svoj“).
Rozumiem tomu a akceptujem to: predpokladom
prijatia básne je pocit jej pravdivosti a súčasne jej
umelecky silné osobité vlastné tvarovanie. S predbásňou (toto pomenovanie, ktoré sa objavuje aj
u Haugovej, už použil Ivan Štrpka) by sme sa nemali uspokojiť. V rámci problému jazyka sa mi v tejto chvíli ako dôležitá javí orientácia na koncízny výraz ústiaci až do poetiky ticha a dôveryhodná
metapoetickosť, teda intertextové odkazy na dôveryhodné diela iných autorov. Je totiž veľmi dôležité, s čím a s kým sa konfrontujeme. V knihe sa v súvislostiach krízy jazyka, aj básnického, vhodne objaví
aj Rúfusovo „Skús, hovor z prapočiatku“ a naň nadväzujúce Štrpkovo postulovanie „miesta podstatného, prvotného úplného bytia“ a „identickej reči“
(s. 45).
Prirodzene, domýšľať by som mohol aj vlastný text
uverejnený v knihe, napríklad myšlienku o lyrike ako
obnove či regenerácii citlivosti. Popri náboženských
zdrojoch by som v tejto súvislosti mohol pripomenúť zbierku Borisa Pasternaka s príznačným názvom
Druhé narodenie a spájanie lyriky s obnovou v eseji Mariny Cvetajevovej Básnici s dejinami a básnici bez dejín
(zaoberal som sa tým v knihe Báseň a ticho). Pozoruhodné je chápanie poézie ako obnovy u Paula Celana, vychádzajúce z jeho tragickej rodinnej skúsenosti.
Odkryla ho, odvolávajúc sa na odbornú literatúru,
Terézia Struhárová v doktorandskej práci Dimenzie
modernej metafory (2014), keď o autorovej úvahe o próze Georga Büchnera Lenz napísala: „V poviedke Celan nachádza... frazému ‚vyraziť dych‘, na ktorú nadväzuje vo svojich úvahách o básnictve ako o ‚zmene
dychu‘ (Atemwende), tento zvrat spája so skúsenosťou smrti svojich rodičov. Používa tiež pojem ‚bytostnosť‘, ktorá ho zaväzuje k ‚uhlu sklonu‘ vlastného bytia, teda k individuálnemu vzťahu k smrti.
Smerovanie Celanovej básne je protirytmickým
pohybom reči. Prepožičiava si biologický termín ‚involúcia‘ (obnova), aby naznačil otočenie sa a zasta45

venie sa na začiatku; je to chápanie jazyka vracajúceho sa späť k svojmu základu. Involúcia sa u Celana poníma tiež ako spojenie s mŕtvymi, mnohé jeho básne sa chápu práve z tohto hľadiska“.
Haugová, ktorá z Celana preložila knižný básnický výber, ho zo svojej reflexie nemohla vynechať. Prirodzene, mnohé v takejto práci mohlo byť iba naznačené.
K téme písania ako dýchania sa mi žiada pripojiť
reflexiu vzťahu veršového rytmu a dýchania v poézii.
Podstatne sa k tomu vyslovil Octavio Paz v samostatnej kapitole Poézia a dýchanie v knihe Luk a lýra.
Autor nepopiera vzťah medzi dýchaním a dĺžkou verša, ale „tento vzťah nie je jediný ani rozhodujúci, lebo keby ním skutočne bol, jestvovali by vo všetkých jazykoch iba verše tej istej miery“. Miera verša podľa
neho závisí od „miery vety“, „rytmu doby“, rytmu jednotlivca a národnej tradície. Problém nasvecuje aj zapojením prednesu básne do reflexie: „Prednášať verše je dychové cvičenie, ale je to cvičenie, ktoré sa
nekončí samo v sebe. Dobre, naplno a zhlboka dýchať
nie je iba vec hygieny a športu, ale spôsob, ako sa spojiť so svetom a podieľať sa na vesmírnom rytme. Prednášať verše je ako tancovať v rytme celého nášho tela
a prírody. Zásada analógie alebo súvzťažnosti tu má
rozhodujúcu funkciu. Prednášať bolo – a doteraz je
– obradom. Vdychujeme a vydychujeme svet, so svetom, v akte, ktorý je dychovým cvičením, rytmom, obrazom a zmyslom v neoddeliteľnej jednote. Dýchanie je básnický akt, pretože je to akt obcovania.“
Autorka píše aj o knihách vybraných slovenských
básnikov. Sklon k superlatívom sa mi, pravda, zdá

nadbytočný, lebo vysoké hodnotenie je jasné aj bez
nich. Kvitujem však, že nahlas hovorí o európskom
a svetovom rozmere diela slovenských tvorcov. Niekedy od empatie prechádza až k extatickosti. Neuvádzam to ako výčitku. Medzi najpresvedčivejšie
patria stránky o zbierke Miroslava Válka Milovanie
v husej koži. Autorka vedela preniknúť do hĺbky textu a odkryť aj jeho doteraz nezbadané rozmery (hoci nemá pravdu, že slovo povetroň je „nové“ – ide
o starší výraz pre meteor, a k niektorým pasážam textu je možné vzniesť čiastkové poznámky). Za zbierku sa plne a oprávnene zasadila. Prínosom je napríklad aj úvaha o básňach Štefana Strážaya.
Presvedčivo, znalecky a hlboko autorka píše o výtvarnom umení.
V knihe je aj veľa básní. Začína sa prekrásnou,
v mnohom autorkinou syntetickou metapoetickou
básňou, básňou o písaní, v ktorej báseň splýva s esejou. Nájdeme tu Haugovej verše, ako aj verše a básnické texty iných autorov, ktoré sa nám zadierajú
do kože – a do srdca –, ako je to v prípade autorkinho verša „Písmo napodobňuje jazvy“ (s. 189) alebo
vety Jany Bodnárovej „padajú kvety pivónie, lupienky – obväz so zaschnutou krvou“ (s. 177).
To pęle-męle nie je nezáväzné. Knihu prijímam ako
bohatú, prínosnú a podnetnú. Pokiaľ ide o jej reflexívne rozmery, zachytáva nielen výsledky poznávania, ale aj jeho nekončiaci sa proces. Pravda, prísnejšia selekcia, ponechanie iba najvýraznejšieho (je
predsa toho dosť) by jej bolo pomohlo. A jazyková
korektnosť.
JÁN ZAMBOR

RECENZIE
SLOVOM K VECIAM
NAJVYŠŠÍM
ELENA HIDVÉGHYOVÁ-YUNG:
Materia prima
Dunajská Lužná : MilaniuM,
2014.

Neustále sa zrýchľujúce pulzovanie
nášho sveta vyvoláva čoraz silnejšiu
potrebu stíšiť sa, upokojiť myseľ, telo a akoby na okamih zastaviť chod
vecí a počúvať. A práve najnovšia
básnická zbierka Eleny Hidvéghyovej-Yung je vhodnou príležitosťou
nanovo si uvedomiť vlastnú prapodstatu, no nemenej samotnú prapodstatu poézie.
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Lyrická hrdinka Hidvéghyovej
básní je pozorovateľkou, zahŕňa do
seba okolitý svet, ľudí, „hľadačov svetla a tmy“, a skrz to sa identifikuje.
Neskrýva bytostnú potrebu vyjadriť
básnickým slovom videné, prežité,
objavovať čosi vyššie v každej živej
bytosti. Úvod zbierky predstavujú
texty, v ktorých je tematizovaná sama poézia, zmysel písania. Medzi
autorským a lyrickým subjektom
dochádza u Hidvéghyovej na mnohých miestach k vzájomnému prieniku. Báseň je jej ponorom do ticha.
Veľmi nenásilným spôsobom sa jej
darí prelínať reálny svet s nadprirodzeným, a hoci v jej básnickom
svete vystupujú víly, čarodejníci, anjeli... jej poézia sa tým čitateľovi ne-

vzďaľuje. Naopak, prostredníctvom
snových pasáží si paradoxne lepšie,
jasnejšie uvedomuje sama seba,
vlastnú možnosť voľby, čím jej verše pôsobia komunikatívnejšie: „Niekedy na rozhraní noci a inej noci, / na
rozhraní túžob a temných volaní / počuješ trepot krídel / neznámych bytostí; // dvíha sa iný vietor. Démoni vylietajú / zo svojich hniezd, šepkáš, / no mne
sa zdá, že vylietajú z tvojho srdca. //
Máš obrovskú moc. Vnímaj: / môžeš
všetko. Kým si na tomto brehu, / takmer všetko je vecou rozhodnutia – / tvojho rozhodnutia. No // najprv sa musíš
stať vrátnikom svojej mysle: // čo vpustíš, vojde k tebe, / čo zadržíš, ostane vonku, / v tme“ (b. Rozhranie).
Nanovo hľadá prapodstatu – „vy2
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krojená sama od seba“ – vracia sa
k nej, k prvotnej esencii, základnej
matérii (aj vlastného) bytia, čo implikuje už samotný názov zbierky
– Materia prima. Nevyhnutným sa jej
stáva nájdenie či znovuobnovenie
ženského princípu a celým textom
intenzívne rezonuje túžba vystúpiť
z tmy, vykročiť do svetla, kde všetko
krásne je na dosah a lyrický subjekt
má za každých okolností kľúč na
prekonanie hranice – odveký súboj,
neustále prítomný v každom z nás,
hoci jedno bez druhého neznamená nič. Poetka sa nevyhýba ani tematizácii smrti, na vyjadrenie čoho
často siaha po motíve prievozníka
medzi svetom živých a mŕtvych, ale
aj po už spomenutej opozícii svetla a tmy.
Cez báseň zliepa úlomky, veršami odhaľuje priestor vlastnej intimity, a hoci je jej lyrický výraz
tlmený, neprestupuje ich prílišný lament. Silné a podmanivé pasáže
predstavujú práve verše, v ktorých
sa vyslovuje z túžby znovu zažiariť,
vymaniť sa z „nesveta“: „[...] musíš sa
od hlavy po päty zahaliť / do Svetla
– celou svojou vôľou, / celou svojou mysľou / a zo všetkej sily: / to je jediný návod na prežitie“ (z básne Senzibilita
non plus ultra) či na inom mieste
píše: „[...] Nasýtená samotou a svetlom
/ som pripravená vyraziť, vrátiť sa /
späť do sveta, / lebo hranica je krehká:
/ v samote možno seba samého získať,
/ ale aj stratiť“ (z básne Pustovník).
Na priestore voľného verša evokuje miesta ako je hrad, katedrála,
jaskyňa... kde sa dá „ponoriť“ do seba, do utišujúceho snenia, cez ktoré je možné objaviť mnohé o sebe
i o tom, čo nás obklopuje a prestupuje. Miesta, kde môže lyrická
hrdinka pobudnúť „úplne sama, len
s obnaženou dušou“ a čosi vyššie príde vždy na pomoc.
Imaginatívnu polohu Hidvéghyovej poézie predstavujú tiež básne, v ktorých poetka intenzívne poetizuje vodný živel. Nechýbajú ani
mytologické postavy vodných nýmf,
riečnych víl, strážkyň prameňa
a „to“ prapodstatné hľadanie živej
vody, ktoré v niektorých prípadoch
naberá až bachelardovský charakter. Voda ako ženský živel nadobúda u poetky vlastné významy. Opätovne teda verše vyúsťujú k
znovuobjaveniu ženstva lyrickej
hrdinky, vlastnej celistvosti – „lebo
zachovanie vnútornej celistvosti je posvätný zákon“ (z básne Oltár lásky).
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Záverečnú časť zbierky poetky
predstavujú básne, poukazujúce na
bolestné odcudzenie sa partnerov
(b. Trúchlospev, Puklina a ď.). Vzťah
muža a ženy predstavuje pre ňu čosi cnostné, vysoké – spojenie vytvorené „z tej najvzácnejšej matérie, z matérie nepominuteľnej hodnoty.“ I to je,
zdá sa, pre jej bytie akousi základnou esenciou. Rovnako, ako slovo
a pocit, ktorý sa dostavil, s ktorým
sa lyrický subjekt identifikuje, všetko vnímané. Poetkine texty sú akýmisi ponormi do seba, do vlastného vnútorného sveta subjektu,
ktoré však vyúsťujú do mnohoznačných výpovedí. Slúžia jej na to
motívy mytologické, biblické, ale
i veci všedné. Aj preto možno povedať, že Hidvéghyovej najnovšia
zbierka Materia prima je literatúrou
vysokou, cennou, no nemenej prístupnou súčasnému čitateľovi.
M Á R I A PAV L I G OVÁ

NEÚNAVNOSŤ LISTOV
& DIÁROV
IVAN KADLEČÍK,
OLEG PASTIER:
Krúženie. Fragmenty
románu
Bratislava : Vydavateľstvo
F. R. & G., 2014.

„Čo sa týka ľudských listov, vždy
niečo vo vedomí otvoria, ako keď
človek nožíkom rozreže obálku,“ zapísal si – aj nám – do svojho diára
Ivan Kadlečík. Tieto slová môžu
vzbudiť otázku, ako sa na listy vlastne máme dívať. Sú pevnou a vzácnou súčasťou literatúry alebo sú samy o sebe literatúrou, ktorá si žiada
špecifický prístup a žije iba podľa
vlastných zákonov? Isté je, že listy
odpradávna podávajú svedectvo
o vnútornom svete človeka. Bez
nich by sme boli ešte o niečo stratenejší, než sme teraz – veď doručená správa od blízkeho človeka
nám dokáže osvetliť cestu, sprítomniť priateľa, keď je to potrebné.
Ivan Kadlečík a Oleg Pastier napísali Krúženie tak, že si písali. Prúdili medzi nimi slová, ktoré mali
a majú svoju váhu, hoci nevážia nič,
prúdili medzi nimi, ako prúdi krv
v žilách. Pri čítaní sa stávame súčasťou ich komunikácie, k pôvodným adresám pribúdajú naše. „Kam

sa tie kvety tak ponáhľajú? – mohol
by sa človek spýtať jesene, keby ho
počúvala. List z ničoho nič zožltne
a padne spolu s nami tak potichu
a nenápadne ako svetlo prichádzajúce potme. Uletela im duša?“ pýta
sa Ivan Kadlečík v jednom z listov.
Odpovedať môžeme každý sám za
seba a v sebe.
Pomedzi korešpondenciu sa prepletajú zápisky z diárov oboch autorov. Neslúžia však ako odbočky
z hlavnej trasy, práve naopak – dopĺňajú a dotvárajú Krúženie, predstavujú dôležité kapitoly. „Odrážam
sa pred odchodom symbolicky rozlietavo. Ale k akému znaku, k akému pádu – ani netuším,“ píše sa
v diári Olega Pastiera. Potvrdením
je neustále kráčanie do neznáma,
ktoré niekedy dokáže vyvolať strach
pohlcujúci všetko, čím v danej chvíli sme.
Tieto diárové kapitoly nám navyše ponúkajú aj akýsi iný pohľad
na autorov. Ivan Kadlečík si napríklad zapísal: „V správach práve
počujem, že ktorási obec musí dať
do konkurzu cintorín. Chcem si ho
pre istotu kúpiť. Len či mi banka dá
úver. Mal by som vlastný maličký
cmiter uprostred toho veľkého, ktorým je celé Slovensko.“
Podtitul Krúženia znie Fragmenty románu. Mohlo by sa zdať,
že tým máme zodpovedanú otázku
zo začiatku, no nie je to celkom tak.
Román, ktorého fragmenty sú zachytené v knihe, si nepotrpí na žiadne definície, nedokážu ho obsiahnuť žiadne poučky. Je totiž oveľa
viac než iba literárny text – je vzťahom dvoch ľudí, dvoch priateľov.
„Láska vyžaduje väčšie vzopätie vôle a myslenia než samohybný mechanizmus zla; zlo dostávame hotové, lásku staviame,“ je napísané
v diári Ivana Kadlečíka. Láska je teda v našich rukách, my za ňu zodpovedáme a bude taká, akú si ju
stvoríme.
Vďaka Krúženiu máme príležitosť vidieť, čo sa ukrýva v podstate
listov a diárov. Neúnavne strážia napísané, nevzdávajú sa ho, bdejú nad
ním. Sú miestom, kde sa slová môžu cítiť bezpečne, kde na ne nesiahne prázdno, ktoré by ich pohltilo.
Oleg Pastier do svojho diára napísal: „Žiť si navždy potom a tam,
kde nemusíš zvoniť, klopať ani búchať – a otvoria ti.“ Našťastie aj teraz a tu existujú dvere, ktoré pred
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nami neostanú zatvorené, ktorým
sa nemusíme doprosovať, aby nás
vpustili – kniha Krúženie je toho
dôkazom.
JÁN PÚČEK

„DOVIDIEŤ
AŽ DO ZÁZRAKU“
JÁN ZAMBOR:
Dom plný neviditeľných
Dunajská Lužná : MilaniuM,
2014.

Ostatná básnická zbierka literárneho vedca, profesora a neúnavného prekladateľa Jána Zambora opätovne prináša čitateľovi duchovný
zážitok. Donúti ho stíšiť sa, zastaviť a nechať sa prestupovať okolitým svetom či vlastnými hlbinnými
úvahami. A hoci od počiatkov svojho písania postupne slabne jeho dôraz na obraznosť, básnik sa ani na
okamih nevzďaľuje fundamentálnym otázkam bytia a najbližšieho
sveta obklopujúceho jeho lyrický
subjekt. Knižka je rozdelená do piatich častí, z ktorých každú „otvárajú“ citáty autorov, ktorí básnika inšpirujú najmä prostredníctvom jeho
prekladateľskej činnosti.
Z topických motívov sa Zambor
znova vracia k rodnému domu,
k miestam, kde vyrastal, ktoré sú
pre autorovu poetiku bezpochyby
východiskom, no zjavne sú mu básnickou (a nemenej ľudskou) konštantou. To možno badať v celom
priereze jeho tvorbou. Intímnu lyriku s nostalgickým vyznením
predstavujú texty, v ktorých básnik
spomína na svojich rodičov, lyrizuje krátke úseky detstva, silné momenty, ktoré v ňom utkveli a ktoré
sú mu elementárnymi symbolmi
domova a dôverne známeho prostredia. „Dom, náhle pustý, / tých, čo
v ňom žili, neopustí. / Je plný – / blízkych / neviditeľných...“ (z básne
S otcom).
Mnohorozmernosť jeho básnických textov sa ukazuje tiež prostredníctvom tematizovania prírodného sveta – lyrický hrdina sa
necháva fascinovať krajinou, silou
prírody, no zároveň vyjadruje smútok a obavy o jej budúcnosť. Básnik vkladá do veršov krátke meditácie o bytí súčasného človeka,
neraz s ekologickým podtónom.
Nemoralizuje však, skôr triezvo oča-
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mi pozorovateľa, cítiaceho človeka,
s ľahkou melanchóliou sa pozastavuje nad márnivým ľudským konaním: „[...] Pásť po cudzom / a spásať
aj s korienkami / sa vie nespásne
odvďačiť – / všetko prepasieme“ (z básne A boli to zákmity čistého chvejivého svetla). Pochybnosti, úzkostný
pocit subjektu básní zo smerovania
civilizácie, pretechnizovanej modernej doby je u Zambora ešte viac
umocnený v prostredí svetových
metropol: „Autá, autá, autá. // Rútiace sa / v mnohých prúdoch. / Kam?
V ústrety / komu? Čomu? / Bez zastatia. / Za čím / sa tak pachtia [...]“
(z básne Rútňava). Básnik konfrontuje prívetivosť prírodného prostredia s odmeranosťou mestského
sveta, tradičné s moderným, rovnako ako umne a s ľahkosťou syntetizuje veci každodenné s tým éterickým, zmyslami neuchopiteľným,
čo je v nás. Inšpirácie čerpá zo všetkého, čo ho obklopuje – zo svojich
ciest po Španielsku, Rusku, Bulharsku či inde, a v neposlednom rade tiež z návštev slovenských miest.
Tie sa potom premietajú do podoby akýchsi básnických momentiek,
v ktorých lyrických subjekt si pozorne všíma jednotlivé detaily prostredia, rôznorodosť ľudských tvárí, krásu žien, pulzujúci rytmus
mesta. A v tom všetkom stojí, kráča,
potkýna sa, tápe... človek.
Na túto skutočnosť nadväzuje
tiež mýtizácia zamborovského motívu stromu. Nemenej známy je
pred časom časopisecky publikovaný cyklus stromov alebo tiež silno
rezonuje v skoršej autorovej zbierke Pod jedovatým stromom. V súvislosti s tým možno povedať, že
miestami aj Zamborov subjekt akoby bol stromom – zo zeme, kde sú
jeho korene, sa rozvetvil ďalej a húževnato odoláva nečasu, nepriazňam a veku. Lyrického hrdinu
pohlcuje, opája jeho sila a prostredníctvom veršov tak autor vzdáva hold samotnej prírode, životu, na
mnohých miestach ho dokonca personalizuje: „[...] Zväčša v polotieni /
(on, milujúci jas), / ráno v slnku iba
vrchovec, / vtedy celý v ňom, vďačne
sajúci svetlo (videl som) / ako dieťa mlieko“ (z básne Cyprus). Autorove cédre, borovice, vŕby a ďalšie v neposlednom rade dopĺňa topoľ – ten sa
však uplatňuje najmä ako nosný
symbol. Topoľ pre Zambora nie je
len stromom, je preňho paralelou
k velikánovi slovenskej poézie

(a básnikovým neutíchajúcim prameňom inšpirácií) Ivanovi Kraskovi. A možno bezpochyby povedať, že
báseň Zimný topoľ je jednou z najväčších pôct Zamborovej lyriky vôbec – keď básnik vzdáva hold básnikovi: „[...] Moje ruky ani ruky dvoch
zďaleka nestačia / na objatie jeho kmeňa – / mohutnosti vyrastajúcej zo zeme!“ Okrem toho svoje slová úcty
smeruje aj hlbšie do minulosti. Prinavracia sa „ku koreňom“, k slovenskosti, národu, literárnej tradícii a osobnostiam, akými sú Ľudovít
Štúr či Konštantín s Metodom, a na
priestore svojich veršov narába so
symbolmi ako lipa či Tatry.
Stroficky bohaté texty, nezriedka ozvláštnené veršovými presahmi
na troch miestach dopĺňajú krehké
básnické miniatúry tichého zmierlivého vyznenia v podobe tradičného haiku: „Z víriacej výšky / chumáče
snehu: nebo / sa znáša na zem“ (báseň Láska). Básnik kreuje taktiež
zvukovú rovinu svojich básní – nechýbajú eufonické hry či púšťanie
sa do slovných novotvarov (báseň
Smejastná, Zaklínanie smiechom
a ďalšie), i napriek voľnoveršovému
usporiadaniu Zambor na niekoľkých miestach zbierky nevypúšťa
ani rýmové variácie.
Názov zbierky – Dom plný neviditeľných – ako aj strohý výtvarný
motív domu s neurčitým tieňom na
obálke knižky, sú akýmsi torzovitým náznakom, pri ktorom sa nám
žiada vedieť viac. Básnik nás však
nenecháva v nevedomí – odpoveďou, dovysvetlením sú samotné jeho verše. Neraz sa ohliada späť, dostáva sa do polôh retrospektívy,
spomínania, hodnotí... Možno
povedať, že ide o akési „verše návratov“: Zambor-zrelý muž sa v myšlienkach vracia k Zamborovi-chlapčaťu, synovi rodného Zemplína.
Autorova poézia implikuje meditatívny lyrizmus tlmeného tónu
spolu s melancholickou polohou,
no zároveň na pozadí reálnych situácií konfrontuje svoj lyrický subjekt s vonkajším svetom. Nevyhnutnou sa mu stáva cesta po akejsi
vnútornej obnove, prostredníctvom
básne autor „dorastá“, znovusceľuje emočne, duchovne, bytostne...
Slovom je živý. Zamborove verše vyúsťujú do akejsi katarzie, i napriek
pozastaveniam nad morálnym vákuom, ktoré nás obklopuje. Sú neutíchajúcim hľadaním prienikov,
ponáraním sa do hĺbok, v ktorých
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tkvie podstata celku, sveta, ako aj
podstata každého z nás.
M Á R I A PAV L I G OVÁ

ALFONZ BEDNÁR
SVOJEJ DOBE A DNEŠKU
Alfonz Bednár svojej
dobe a dnešku
(Spomienky a literárnovedné reflexie)
Vydavateľstvo Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici :
Belianum, 2014, 140 s.

Trinásteho októbra 2014 uplynulo
sto rokov od narodenia slovenského prozaika, autora literatúry pre
deti a mládež, scenáristu a prekladateľa Alfonza Bednára. Katedra
slovenskej literatúry a literárnej vedy banskobystrickej Univerzity Mateja Bela sa rozhodla pripomenúť si
toto výročie zborníkom Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku (Spomienky
a literárnovedné reflexie). Publikácia
vyšla koncom minulého roka, obsahuje celkovo jedenásť príspevkov
a na jej príprave sa podieľali viacerí odborníci z oblasti jazyka, literatúry a prekladu.
Z predhovoru editorky zborníka
Kristíny Krnovej cítiť isté rozčarovanie – ako naznačuje, v prvotnej fáze prípravy publikácie sa počítalo
s viacerými príspevkami vrátane
tých spomienkového charakteru,
„priebežne sa však ukázalo, že tieto očakávania sa nenaplnia, že sú nereálne
(...) lebo Bednárových žijúcich súčasníkov ubudlo a do zámerov tých, ktorí plánovali prispieť do tejto knihy, zasiahli
nepredvídané okolnosti alebo rezignovali na zmysluplnosť podobných počinov.“ Editorka spomínanú rezignáciu pomenováva ako možný
následok narastajúcej duchovnej
prázdnoty v odbornom prostredí,
predovšetkým tom humanitne zameranom, v „spotrebne a technokraticky orientovanej realite“, kde si odborníci, vrátane literárnych vedcov,
musia často voliť aktivity, ktoré sa
„oplácajú“. Editorkine slová sú nepochybne odozvou na nie tak dávny spor týkajúci sa Slovenskej akadémie vied, v rámci ktorého sa
v spoločnosti rozvírila búrlivá diskusia o nepotrebnosti tých odborov,
čo neprinášajú „viditeľné“ a číslami
merateľné výsledky.
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Príspevky v zborníku ref lektujú
z rôznych uhlov Bednárovu tvorbu:
autori sa venujú jeho najznámejším
dielam, ale aj menej známym, napríklad časopiseckým (a neskôr
knižne uverejneným) textom a prekladovej tvorbe. Zborník „otvára“
atypický príspevok – Reč pri odhaľovaní pamätnej tabule Alfonza Bednára v Neporadzi. Jeho autorom je Bednárov monografista Július Vanovič.
Príspevok stručne mapuje spisovateľov život, nie je však suchopárnym
výpočtom diel či faktov z Bednárovho života; naopak, autor v ňom
upozorňuje na to, čo formovalo A.
Bednára ako človeka i spisovateľa,
na spôsob jeho práce, záujmy, ale
aj centrálne témy a motívy jeho diel.
J. Vanovič A. Bednára prezentuje
ako človeka s pevným hodnotovým
rebríčkom, ktorý sa ako spisovateľ
odmietol podieľať na vytváraní ilúzie o bezproblémových dneškoch či
svetlých (resp. ešte svetlejších) zajtrajškoch, ako autora, ktorému boli zjednodušovanie a čierno-biela
optika bytostne cudzie.
V podobnom duchu pokračuje
i Vladimír Petrík, autor príspevku
Alfonz Bednár – Prozaik v trvalej opozícii. V. Petrík v ňom stručne komentuje jednotlivé Bednárove diela, upozorňuje na postupné zmeny
v ich tematickom zacielení, poukazuje na špecifiká toho-ktorého diela, pričom však nerezignuje ani na
interpretačný aspekt, ani sa pri hodnotení spisovateľových diel nevyhýba kritickejším komentárom, týkajúcim sa jeho menej vydarených
kníh.
Mimoriadne zaujímavými príspevkami sú texty Viery Žemberovej,
ktorá načrtáva vzťah A. Bednára
k literárnej kritike a jeho nespokojnosť s odbornou ref lexiou jeho
tvorby, a následne Jána Vilikovského, ktorý ponúka pohľad z „druhého brehu“, ako redaktor zodpovedajúci za vydanie Bednárovho
prekladu Hemingwayovho románu
Komu zvonia do hrobu. J. Vilikovský
odhaľuje pozadie „výroby“ románu,
ale aj problémy, ktorým museli
obaja, redaktor i prekladateľ, čeliť
– mnohé z nich sú aj humorného rázu, hoci miestami komika prechádza až do tragikomična (pozri napr.
spomienka na incident v úrade Tlačového dozoru, ktorý pobúrili početné nadávky v rukopise prekladu,
a tak ich bol redaktor nútený „zjemniť“ za asistencie šéfa úradu). Z Vi-

likovského spomienok sa pred čitateľom utvára predstava Bednára
ako prekladateľa s mimoriadnym citom pre text: ako píše autor, tvorivá zložka bola uňho silnejšia ako
kognitívna, nie vždy uznával vžité
pravidlá a osvedčené pravdy, a radšej sa dal viesť vlastným cítením.
Výber a poradie príspevkov je
v zborníku celkovo veľmi dobré a logicky volené; po J. Vilikovského texte
totiž nasleduje analýza Bednárových
prekladov (príspevok Jany Tesařovej
z Ústavu svetovej literatúry) – tá je
zase odborným pohľadom na tému,
ktorú J. Vilikovský predtým predostrel „zvnútra“ ako člen tvorivého
tandemu prekladateľ – redaktor.
Autorka príspevku vysoko hodnotí
jazykovú a formálnu kultivovanosť
Bednárových prekladov, ich štylistickú precíznosť; ako možnú inšpiráciu pre súčasných prekladateľov
vníma i Bednárove úvahy o preklade, ale tiež jeho sebareflexiu vlastnej
prekladovej tvorby.
V predhovore naznačované komplikácie, ktoré sa objavili pri príprave zborníka, boli zrejme dôvodom, prečo sa v publikácii napokon
ocitli aj dva staršie, už publikované texty, a to štúdia Kláry Buzássyovej Pokus o sociolingvistickú analýzu románu Alfonza Bednára Ako sme
sušili bielizeň z roku 1989 a štúdia
Kristíny Krnovej Baladickosť románu
Sklený vrch a jej sémantické ašpirácie,
publikovaná časopisecky v r. 2002.
Osobitne treba spomenúť najmä
posledný menovaný text, ktorý, ako
vysvetľuje v jeho úvode autorka, mal
byť pokusom o nový pohľad na román Sklený vrch z roku 1954, Bednárovo azda najznámejšie dielo. K.
Krnová v ňom stručne rekapituluje dovtedajšie literárnovedné hodnotenia románu, na ktoré čiastočne nadväzuje (prípadne s nimi
polemizuje) vo svojej vlastnej interpretácii. Autorka sa vo svojej štúdii
rozhodla sústrediť na dovtedy okrajovo zmieňovaný aspekt Skleného
vrchu, a to spomínanú baladickosť
(samotný A. Bednár sa žánru balady venoval vo svojej dizertačnej práci, a ako priznával, baladické prvky
sa preniesli aj do jeho prozaickej
tvorby). K. Krnová v príspevku detailne poukazuje na jednotlivé javy
v románe, ktoré možno interpretovať v intenciách balady; mnohé
jej zistenia (nielen tie, ktoré sa týkajú paralel medzi baladickým žánrom a príbehom Emy Klasovej) sú
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mimoriadne podnetné a inšpiratívne.
Medzi ďalšie texty zaradené do
zborníka patria príspevky Gabriely Mihalkovej Naračné stratégie v kratších epických textoch Alfonza Bednára,
príspevok Jaroslava Vlnku Chronotopy vo vojnových prózach Alfonza Bednára a ďalší (pre potreby zborníka
napísaný) príspevok Kristíny Krnovej Tematizácia osamelosti v románe
Alfonza Bednára Ad revidendum, Gemini. Súčasťou zborníka je fotografický materiál a rozsiahla ukážka
z rukopisu autorovho posledného
románu Role, o ktorom hovorí v záverečnom, osobnejšie ladenom príspevku List aj autorova dcéra, prekladateľka Katarína Bednárová
(tiež autorka knihy rozhovorov
s A. Bednárom Alfonz Bednár: Z rozhovorov alebo Edele a iné veci tohto sveta, z ktorej vo veľkej miere citujú
takmer všetci autori príspevkov).
Zborník je celkovo určite zmysluplným počinom, prínosným tak
študentom literatúry či prekladateľstva, ako i pre širšiu odbornú či
laickú verejnosť, a je zároveň dôstojnou pripomienkou človeka, ktorý „odmietal byť konformný, mal svoj
pohľad na veci a hlásil sa k nemu“ (J. Vilikovský).
V E RO N I K A S VO R A D OVÁ

HODNOTY SVETOVEJ
A SLOVENSKEJ
LITERATÚRY
ANNA VALCEROVÁ:
Hodnoty svetovej
a slovenskej literatúry
Prešov : Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove,
2014, 304 s.

Vydavateľstvo Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove prispelo v minulom roku k obohateniu slovenského literárnovedného
kontextu novou monografiou pro-
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fesorky Anny Valcerovej Hodnoty svetovej a slovenskej literatúry. Na konci
tohtoročného mája prebehla v Klube spisovateľov na Laurinskej i odborná ref lexia súboru štúdií literárnej vedkyne a prekladateľky
svetovej a slovenskej literatúry, kde
svoje referáty predniesli Vladimír
Petrík, Jozef Špaček a Ladislav Šimon.
Autorka rozdelila dielo na dve
hlavné časti. V prvej si všíma hodnoty svetovej literatúry, pričom
jednotlivé podkapitoly spája metódou literárnovednej hermeneutiky,
v rámci ktorých dáva do súvzťažnosti vzťahy vo vnútri zahraničných
a domácich literárnych textov. Práve ten podrobuje v skutku precíznej
analýze, text sleduje vertikálne i horizontálne; nezaujíma sa len o historický kontext, ale poukazuje hlavne na aktuálnu hodnotu literárnych
textov, smerujúc od témy, cez kompozíciu, nezabúdajúc na intertextualitu, no taktiež nezanedbáva
oblasť genetických vzťahov, filozofické pozadie, a vždy uprie pozornosť i na formálnu stránku textov
(rytmus, tropika, sémantika, gramatika...).
Vyzdvihuje nielen prácu tohoktorého autora diela, ktorá práve
stojí v záujme jej interpretácie, ale
veľký dôraz kladie i na individualitu prekladateľa, skicuje možnosti
výrazu, aktualizáciu rečových prostriedkov, či dokonca nezabúda na
také nuansy, ako prítomnosť možnosti úprimnosti prekladu/sloboda vyjadrovania sa prekladateľa.
V tejto, rovnako ako aj v druhej časti, sa teda zameriava na originalitu
hodnôt, ktoré vie – v tomto prípade
– prekladová literatúra poskytnúť
slovenskému literárnemu prostrediu, no zároveň v nadchádzajúcich
úvahách podčiarkuje estetické kvality slovenských textov, ktoré by nemali ostať v literárnom kontexte
prehliadané.
Autorka príkladne využíva svoj
hlboký rozhľad, dopodrobna aplikuje skúsenosti dlhoročných vý-

skumov. Poukazuje na variabilnosť
i vhodnú cestu, ako s prekladmi zaobchádzať. Valcerová sa ale neupína len na diela 21. storočia; všíma
si už prácu romantických autorov.
Najpozoruhodnejšie je práve sledovanie toho, ako i sprvoti zdanlivo do súčasnosti nezasadený text
dokáže sprítomňovať, čím próze/poézii účelne pribúda na atraktívnosti.
Druhá časť Valcerovej práce, Hodnoty slovenskej literatúry, pozostáva
z textov, ktoré – ako sa autorka vyjadrila – presahujú domácu produkciu
filozofickým zvládnutím témy alebo inováciou žánru či iných zložiek textu. Vo
vybraných kapitolách, opierajúcich
sa o úzko vymedzené diela slovenských autoroch, nastáva sprvoti interpretačný útlm. Ale väčšiu pozornosť možno v tejto časti upriamiť na
rozmer Bednárových diel, kde Valcerová odkazuje na monografiu Júliusa Vanoviča Prozaik proti totalite,
kde Vanovič nachádza novú sakralitu
vysielanú do vyprázdneného diskontuitného profánneho sveta (predbehol teda Vanovič svojou úvahou kritikov
a odhalil jemný náznak (post)moderného skepticizmu už skôr, než ho
definovali literárni kritici v 90. rokoch minulého storočia, keď uvažovali o zrode postmoderny u autorov, debutujúcich v 60. rokoch,
pozn. i keď Vanovič použil ešte termín moderný klasicista v súvislosti
s Bednárovým človekom?).
Postupne, prechádzajúc k súvislostiam interpretácie memoárov Ladislava Balleka, cez spisovateľské
úsilie Václava Pankovčína, dotýkajúc sa i diel významných ženských
autoriek (Mila Haugová, Dana Podracká, Anna Ondrejková), završujúc
kapitolu poéziou Jána Zambora,
ukazuje Valcerová na hodnoty aktuálnej slovenskej umeleckej tvorby, ktorá sa postupne orientuje na
túžbu po celistvosti a harmónii ako
na jednu z dôležitých hodnôt, prítomných v slovenskej aktuálnej
tvorbe.
D O M I N I K A Z Ú B O ROVÁ
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D O K U M E N T Y D O BY

Z Á S A DY C I R K E V N E J
P O L I T I K Y P O X X . Z JA Z D E
K S S Z A P O C E L O Š TÁT N E J
KO N F E R E N C I I K S Č
v Bratislave 20. 9. 1956 PŠaK odbor pre veci cirkevné
číslo: 248/56 – taj.

Hlavné závery XX. zjazdu KSSZ a celoštátnej konferencie KSČ spočívajú v tom, že je nutné uskutočniť
ďalší mohutný rozmach materiálnej výroby, ďalej pokročiť v ideologickej práci, v rozširovaní socialistickej ideológie a urobiť všetko, čo je potrebné k uskutočneniu prechodu k socializmu.
Základnou úlohou cirkevnej politiky bude ďalej
udržiavať ovzdušie náboženskej slobody medzi veriacimi masami a urobiť ďalšie kroky k tomu, aby
cirkvi pevne zaujali vlasteneckú pozíciu. Pritom treba dosiahnuť aj toho, aby cirkvi nerozširovali náboženskú činnosť nad účelnú mieru.
Hlavnou zbraňou v boji za zoslabovanie pozícií
náboženstva v masách (o čo sa treba naďalej usilovať) musí byť ideologická práca, ktorú je nutné rozvíjať ďaleko vedeckejšie a sústavnejšie a v ďaleko širšom meradle ako doteraz.
Na základe toho je teraz nutné uskutočňovať cirkevnú politiku podľa týchto zásad:
01. Doterajší zákon o hospodárskom zabezpečení
cirkví štátom ostane pre budúce roky naďalej
v platnosti, štátna správa bude však pri prevádzaní dohľadu na činnosť cirkví podľa tohto zákona
dôsledne dodržiavať zákonnosť a bude plne rešpektovať právomoc vedúcich cirkví, vo vnútri cirkví.
02. Vo vzťahu štátu voči cirkvám a masám veriacich
je treba zachovať náboženskú slobodu, upustiť od
nežiaduceho zasahovania štátnej moci do vnútorných vecí cirkví a usporiadania náboženského
života, pričom zachovať dostatočný vplyv štátu na
hlavné otázky činnosti cirkví a zabrániť tomu, aby
cirkví rozširovali svoju činnosť nad doterajší rozsah.
03. Zo strany národných výborov bude dodržiavaná
plná sloboda kultu v kostoloch, do ktorej nebudú
NV zasahovať. Je vecou duchovných, ako upravia
náboženské obrady vo vnútri kostola. Nebudú povoľované nové cvičenia pre mládež v kostoloch,
koncerty, alebo iné podniky v kostoloch, ktoré nie
sú súčasťou náboženského kultu.
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04. Bude ponechané na duchovných, ako upravia
bohoslužby na cirkevné sviatky neuznané štátom.
Bude dávaný súhlas duchovným k vzájomnej výpomoci pri bohoslužbách na väčšie sviatky.
05. Je však treba zabrániť tomu, aby duchovní rozširovali náboženskú činnosť mimo kostola, aby
zavádzali nové sprievody a slávnosti, organizovali v rôznych formách mládež a zavádzali rôzne novoty v náboženskom živote.
06. Spôsob prihlasovania detí na náboženstvo ostane rovnaký, ako dosiaľ. Bude sa však postupne zabezpečovať, aby vplyv cirkví na mládež nevzrastal,
ale sa zmenšoval, ovšem cestou presvedčenia a nie
nátlakom a chytristikou.
07. Budeme podporovať pokrokové hnutia vo vnútri jednotlivých cirkví MHKD a KMK, tak aby tieto hnutia získavali väčší vplyv medzi duchovenstvom a účinnejšie získavali duchovných pre
politiku Národného frontu.
08. Aby cirkví ešte pevnejšie stáli za vládou Národného frontu a svojím vplyvom medzi veriacimi
podporovali politiku NF bude venované potrebné úsilie politickej práci medzi hierarchiou, klérom a i laickými funkcionármi cirkví, aby bol zatlačovaný vplyv tých duchovných, ktorí nemajú
kladný pomer k ľudovodemokratickému zriadeniu.
09. Vedúce miesta v cirkvách budú obsadzované len
duchovnými s dobrým pomerom k nášmu zriadeniu a s autoritou v cirkvi.
10. Je nutné zachovať vplyv štátu na počet duchovných, ich menovanie na miesta v duchovnej správe, na počet fár a kazateľských staníc.
11. Kňazi, ktorí síce dosiahli 60. roku, ale môžu naďalej vykonávať kňazský úrad nebudú penzionovaní, najmä ak nerozvíjajú náboženskú činnosť
nad obvyklý priemer. Bude sa konať individuálny
výber.
12. Je nutné venovať v najbližších rokoch väčšiu pozornosť pomerom v ev.a.v. cirkvi, viacej sa tu zamerať na politickú prácu medzi duchovnými
51

a laickými predstaviteľmi zborov a umožniť cirkvi, aby upravila pomery vo vedení cirkvi tak, aby
vedenie cirkvi malo kladný pomer voči NF, ale aj
autoritu medzi členstvom cirkvi.
13. Na východnom Slovensku bude potrebné naďalej všestranne podporovať pravoslávnu cirkev
v úsilí, aby zosilnela svoj vplyv na tú časť obyvateľstva, ktoré je dosiaľ pod vplyvom býv. gréckokatolíckej cirkvi...
14. Bude sa povoľovať v širšom rozsahu tlač najžiadanejších náboženských kníh, ktoré dnes niekde
veriaci odpisujú.
15. Budú zmiernené opatrenia voči duchovným, ktorí boli odsúdení. Tých duchovných vo výrobe, ktorí sa dosiaľ považujú za kňazov a chovajú sa lojálne voči nášmu zriadeniu, bude cirkev postupne
prijímať do duchovnej správy.
16. Povolí sa, aby sa opäť schádzal a normálne pracoval pod určitým dohľadom štátnej správy zbor
biskupov ordinárov, ako je všeobecne v katolíckej
cirkvi zavedené.
17. Katolíckej cirkvi bude daná možnosť, aby podľa
kanonického práva, legalizovala postavenie kapitulných vikárov oznámením do Vatikánu.
18. Ženské rehole sa postupne v období druhej päťročnice stiahnu z Ústavov národného zdravia,
umiestnia sa do charitných domovov...
19. Je správne umožňovať cirkvám našej krajiny, by
ďalej rozširovali styky s cirkevnými kruhmi v zahraničí, pričom dosiahnuť, aby tieto styky prinášali väčšie výsledky pre rozšírenie pravdy o živote
u nás v kapitalistických krajinách... Treba zabrániť, aby reakčné cirkevné kruhy v zahraničí pomocou týchto stykov nepriaznivo ovplyvňovali našich cirkevných činiteľov.
20. Protestanti budú naďalej rozširovať styky s protestantmi v oboch nemeckých štátoch... Je správne, aby podobné styky mali tiež s cirkevnými kruhmi iných krajín západnej Európy a USA.
21. Tiež naši katolíci budú nadväzovať spojenia
s prístupnejšími katolíckymi kruhmi v zahraničí.
Ordinári budú udržiavať styky s Vatikánom a budú tam podporovať tendencie smerujúce k tomu,
aby cirkev pracovala k dorozumeniu medzi národmi.
22. Teologické fakulty nadviažu styky s niektorými
fakultami v zahraničí a budú s nimi uskutočňo-

vať – vo veľmi obmedzenom rozsahu – výmenu
študentov. Na našich fakultách môže študovať
niekoľko zahraničných bohoslovcov, najmä z koloniálnych krajín a Nemecka.
23. Bude treba značne zlepšiť prácu štátneho aparátu v prevádzaní dozoru nad činnosťou cirkví...
Štátne orgány si musia uvedomiť, že ich povinnosťou nie je život cirkví a náboženský život všestranne naďalej rozvíjať, ale daný stav jednotlivých
cirkví prispôsobovať účinnejšie požiadavkám socializmu.
24. Je tiež správne, postupne znižovať štátne príspevky na vecné náklady cirkví a viesť cirkvi k tomu, aby si zadovažovali vlastné zdroje príjmov
a aby pritom tie cirkvi a farnosti, kde je už málo
veriacich, obmedzovali svoj náboženský život...
Príspevky budú znižované z roka na rok postupne.
25. Bude tiež zjednodušený štátny dozor nad financiami cirkví a upustí sa od niektorých opatrení, zavedených v cirkvách po vzore štátnych úradov...
26. Najmä je dôležité zvýšiť náročnosť voči kádrom
pracujúcim na úseku cirkevnej politiky, vyberať
pre túto prácu politicky veľmi skúsených, zrelých
a rozvážnych pracovníkov, schopných uskutočniť
dané úlohy. Je treba venovať väčšiu starostlivosť
príprave, školeniu a výchove týchto kádrov a vytvoriť im odpovedajúce pracovné podmienky.
Základným predpokladom úspešnej prevýchovy
človeka – budovateľa socialistickej spoločnosti – je
sústavné a trpezlivé oslobodzovanie jeho myslenia
od zvyškov idealistického svetonázoru. Je to proces
dlhodobý, vyžadujúci pre svoju závažnosť vedeckú
prípravu a systematické uskutočňovanie, lebo bez
nových ľudí, schopných pracovať a žiť po novom, nemôžeme budovať ani novú spoločnosť. Výstavba socializmu bude tým úspešnejšia, čím skôr sa pracovníci na rôznych úsekoch života a spoločnosti zbavia
starých predstáv a názorov a stanú sa novými, vedecky mysliacimi ľuďmi s materialistickým svetonázorom. Jedine materialistické pochopenie sveta a jeho zákonitostí vedie k tomu, že si človek plne
uvedomuje svoje sily a možnosti, jedine to je základom pre budovateľské nadšenie.
P r e Tv o r b u p r i p r a v i l M I C H A L Z A J D E N

Fotografie z Provence na stranách 8, 9 a 39 Eva Kovačevičová-Fudala
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