Ľ U D OV Í T Š T Ú R
„Vzdor proti pravému duchu doby a jeho požiadavkám nie je úspešný.
Tou istou mierou, akou vzdorovitý človek zapiera ducha doby,
zapiera duch doby jeho.“
ĽUDOVÍT ŠTÚR
Pri príležitosti vzácneho 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra (28. októbra 1815, Uhrovec – 12. januára 1856,
Modra) prinášame čitateľom Tvorby Štúrov posudok na
Rimavského Slovenské povesti, ktorý vyšiel v Orle tatranskom v 8. – 9. čísle z 26. septembra a 3. októbra 1845. Pripomíname a zdôrazňujeme ním predovšetkým Štúrov pohľad na dušu slovenského národa, ktorý je nadčasovou
výzvou pre vnútorný mravný vývoj človeka, spojením
srdca, rozumu i vôle, a to aj bez romantizujúceho pátosu.
Literárny posudok dopĺňame aj básňami, listami a hlbokými myšlienkami významného slovenského politika, filozofa, historika, jazykovedca, spisovateľa, básnika, umenovedca, publicistu, redaktora i pedagóga, akým Ľudovít
Štúr bol.
-SMSLOVENSKÉ POVESTI
Kto sa rád neteší na zvončekoch, prvých úkazoch milého jara? Kto si nezabehuje rád do snov, zábav a radostí detinstva? Kto by sa rád neprechádzal po tom
poli, na ktoré vyvádzajú povesti národné, prvé sny,
prvé výpuky obrazotvornosti mysle a duše predkov
našich detinských? Dávno aj prachy ich porozsýpali vetry, dávno sa ich hlasy v nekonečnej ďalekosti
stratili, ale tieto kvetisté výpuky ich mysle tu sú ešte, tu ešte medzi nami, zavarované v ochranných tichých domkoch, kam fujaky časov nezašibli, zavarované v prostej, starine vernej mysli obecného ľudu
nášho. Dlhé časy kvietky tieto nikoho nevábili k sebe, upadli ony s ľudom obecným a zamkli sa v jeho
chyžiach nízkych, ale vzbudenejšia, vďačnejšia myseľ ta sa za nimi obrátila a ich tam ukryté vynašla
i zase na slnko božie, aby sa na ňom rozhrievali
a opustlé hlávky pozodvihovali, vyťahuje.
Dlhšie časy sa u nás na povesti tieto žiadna pozornosť neobrátila a len v najnovších časoch prehrabávať sa začali mysle našincov po týchto poručenstvách zabudlých. Číňan má svoje Kingy, Ind
svoju Védu, Mahabaratu a inšie, Peržan svoju Zenduvestu, Grék svojho Homéra, Germán svoje Eddy,
svoje Nibelungy: čo, spýtala sa myseľ našincov, len
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my sami nemáme žiadnych ostatkov z dávnej starožitnosti, z ktorých by sme najdávnejšiu myseľ našich
predkov, ich svet natvorený, svet ich skutočný poznať mohli? Len my sami sme bez tohoto dedičstva,
drahého poručenstva? Z jednej strany ozvali sa hlasy prenikavé piesní vekov starých, dojímavé rečou,
vábivé obrazmi, tie ešte viac popchli túžbu po vyhľadávaní ostatkov dávnych, a tu naraz sa zabrali naši do práce tejto, dali sa do vyhľadávania, do skúmania: následky prác ich sú zbierky rozličné piesní
starožitných a najmä povestí národných.
Zo Slovákov je prvý p. Rimavský, mládenec slovenský plný činnosti a vôle dobrej, ktorý sa do pilnejšieho zbierania týchto povestí dal a z nich jednu
zbierku, obsahujúcu desať spomenutých povestí, na
svetlo pustil. Dávno sme ju už čakali, vediac, že povesti vydať mieni, i radi sme, že sa začali uskutočňovať naše nádeje.
Čomu sa ale tak radujeme pri povestiach týchto?
Milé sú nám ony jako dedičstvo od najstarších otcov,
vážne sú pre nás, lebo v nich posvätný názor dávnych
otcov našich na svet, jeho považovanie a neskalenú
ich myseľ i dušu v nich vytlačenú vidíme a krem toho majú ony cenu poetickú.
Indiáni znášajú kosti dávno rodiny svojej odomrelých otcov na hromadu a nad jedným hrobom
vystrájajú im slávnosť, inšie národy slávia svojich
predkov na mohylách, kde stlievajú ich prachy: jakože by teda nemali byť milé duchovné ostatky otcov?
Obsahom svojím tieto povesti sa nás tiež veľmi týkajú: „Powieści ludu, ty stojisz na straży narodowego pamiątek košcioła,“ hovorí slávny spevec poľský,
a vskutku sú v týchto povestiach pamiatky národného dávneho kostola, pojímanie (die Auffassung) a uvažovanie povstania, trvania, riadu a skladu sveta, teda
myšlienky náboženské ukryté. Keby sme všetky tieto
starodávne povesti mali a nič z nich nebolo zahynulo, nepochybne sme celú starých predkov našich náuku o bohoch, sklade a riade sveta (teogóniu a kozmogóniu) vedeli, ktorú teraz pre neúplnosť týchto
povestí a pre nedokonalosť zpráv o predkoch našich
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len neúplne vieme. Dovedáme sa z týchto povestí
o hlavných troch, nad inších vyvýšených kráľoch: kráľovi ohňa, kráľovi vetrov, kráľovi mora (s týmto treba zrovnať Triglava a indických Brahmu, Višnu a Šivu), dovedáme sa z nich o dvanástich chlapoch, ktorí
na vysokom vrchu stoja a večný, nehasnúci oheň strážia (dvanásť znamení, cez ktoré slnko prechodí, dvanásť mesiacov), dovedáme sa z nich o príbuznosti mocností vyšších, že Belena (Berena) bola dcéra Ježibaby,
poznávame, že predkovia naši slnko si jako mládenca,
ktorý na svite z lona materinho vychádza, cez deň po
nebi chodí a večer zas unovaný naspäť matke do náručia padá, alebo jako nebom ženúceho sa koňa predstavovali (mládenec bol aj grécky Phoebos a na koňoch
cez blankyt [modré nebo] sa prevážal), vidíme z nich,
že si noc vypodobňovali jako osobu dlhým tmavým
závojom odetú, ktorá podvečer z ďalekých, pustých
hôr do sveta kráča a svet svojím závojom zaťahuje (ešte aj teraz máme v obecnej reči výrazy: išiel proti noci) atď. atď. Všetko toto veľké svetlo leje na pojímanie sveta dávnych predkov našich, škoda len, že ho
dosiaľ iba kúskovito z týchto povestí poznať môžeme.
Predsa ale z týchto samých povestí poznávame hlavný
názor (die Anschauung; intuitus) náboženský predkov
našich, a ten je panteizmus (všebožstvo), ukazujúci
sa v ustavičných prietvoroch (avataroch, metamorfózach), ktoré sú jedným hlavným charakteristickým
znakom povestí, o ktorých rozprávame. Všetky staré
náboženstvá národov indoeurópskych: Indov, Peržanov, Médov, Grékov, Rimanov, Galov, Germánov, Litvanov a Slovanov sú panteistické, čo tiež pokrvnosť
Slovanov s národmi inšími indoeurópskymi bez všetkej pochyby dokazuje. – Náboženstvá národov mongolských a čudských (fínskych) sú bez tohoto znaku.
– Jako všetky tieto národy porodila, tak aj náboženstvo ich utvorila India. Hlavné učenie tohoto panteistického náboženstva je: všetko je jedno a celá vecí
rozmanitosť je len priemena podoby (forma). Toto staré učenie žije vo všetkých našich opravdivých národných povestiach: ľudia sa stávajú vtákmi, kvetmi, skalami; veci neživotné životnými. Obyčajne sa tieto
prietvory ukazujú v obrazoch krásnych: pred Ježibabou uteká milý s milou a keď ich už moc zlostná doháňať má, on sa mení na šíp a ona na ružu, on na rybník, ona na kačku, ona na kaplnku, on na pocestného
pri kaplnke kľačiaceho: čo za pekná obrazotvornosť!
Krem tejto náboženskej ceny povestí našich prezrieť môžeme cez ne jako cez sklo do hlbiny duše našich predkov, poznať teda môžeme z nich mravnú ich povahu (natura; die
Beschaffenheit). V povestiach našich vystupuje jedna hlavná
osoba, ktorá proti mociam zlým v boji stojí, hrozné sú tieto
moci a náramne na osobu v boji proti nim postavenú dorážajú, ale najväčšia odvážlivosť, teda najväčšia sila s najväčšou pokorou a nábožnosťou spojená premáha i borí ich. Vždy
osoba táto víťazstvo nadobúda, tejto teda osoby navidomoči sa v povestiach strana chytá, z čoho vidno, že osoby takéto sú národného zmýšľania obľúbenci a že tým, čo je mysli
národnej najdrahšie, ich ona ozdobuje a najvrúcnejšie svoje túžby do nich prelieva. Najväčšia teda sila v premáhaní
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moci odporných s najväčšou pokorou, nábožnosťou, obetovavosťou bez nárokov (osobovania si dajakého) spojená, je
jadro neskalenej a nezahubenej duše nášho národa. Týmito cnosťami ozdobený musí byť hrdina slovenský a len takémuto sa darí premáhať a boriť moci nepriateľské a dosiahnuť nad nimi víťazstvo. Pred takýmito hrdinami tratia
sa moci tieto a trebárs aj dlho sa im na odpor stavajú, nakoniec padajú predsa. Oni to tiež odklínajú zakliatych a dopomáhajú im k predošlému šťastnému stavu. Zakliati sú pod
vládou mocí zlých a od týchto nič ich inšie nevybaví, len hrdinovia, mocou ducha svojho i nad týmito zlými mocmi panujúci. Moci zlé, proti ktorým duch dobrý bojuje, sú v človekovi samom, a tak aj moci zlé, proti ktorým hrdinovia
v povestiach našich boj vedú, v samom národe, z ktorého títo vystupujú, prevádzajú vládu svoju, v ktorom, aby sme
v priechode spomenuli, dve krajnosti (extrema) napospol sa
stýkajú. Je v hrdinoch povestí našich sila, pokora, nábožnosť,
obetovavosť bez nárokov a vidieť, jako sme spomenuli, že
hrdinov týchto v mysli národa láska, vďačnosť, požehnanie
sprevádza, vidieť, že na nich vrúcna myseľ národa lipne, ale
moci odporné, zlé, proti ktorým hrdinovia v boji stoja: slabosť, nadutosť, bezbožnosť, vypínavosť a chvasty majú tiež
miesto a vládu svoju v národe samom, jednotlivých a celé
hromady z neho opanúvajúc a stŕhajúc do záhuby. Mnoho
je takýchto osôb v povestiach našich, ony za svoje priestupky padajú do nešťastia, podtrhujúc ta aj druhých, a zahynuli by tam, keby im na pomoc neprišli dobročinní hrdinovia, ozbrojení cnosťami, výstupkom ich naproti postavenými.
Výtvory tejto obrazotvornosti a mysle slovenskej jak sú ale
pravdivé v celom živote našom! (zdôrazn. red.)
Z pripomenutého vidno, že povesti tieto patria
k epickému radu poézie; rozpráva sa dej a rozprávač
docela sa vo vypravovaní tratí. V deji vystupuje jedna hlavná osoba, hrdina, obľúbenec národa, ktorého činy zaujímajú hlavnú stranu deja. Epika je najstaršie básnictvo národov a iste sú aj povesti tieto
najstaršími mysle slovenskej pamätníkmi, od piesní
národných o ďaleko staršími. Na starovekosť ich bezpečne zavierať sa dá aj z najstarších predstavení a názorov nášho národa, ktoré povesti tieto zaujímajú
a z ktorých nič nevidieť v piesňach našich národných.
V týchto spomínajú sa síce starodávni bohovia, pohanské obrady (coerimoniae), pálenie líp atď., všetko ale toto je omoc novšie od tamtých predstavení,
ktoré detinský vek nášho národa obletovali. Oblek
a podoba (forma) týchto povestí ukazujú tiež na najdávnejšiu starovekosť: výtvory bujnej obrazotvornosti predstavujú sa v reči neviazanej, prozaickej. Jako ale vo všetkých takýchto starožitných útvoroch,
tak aj tu vidieť snažlivosť po istom súhlase (harmónii) a rozmeranosti: tak je to v starovekých židovských útvoroch, ich spevoch hrdinských, tak v spevoch Ossianových, v starých českých hrdinských
piesňach, obyčajne Rukopisom kralodvorským volaných, tak v srbských spevoch víťazných atď. Zaraz
prvá povesť v zbierke p. Rimavského sa začína: „Kďe
bolo, tam bolo, v seďemďesjatej sjedmej krajiňe bolo, za skleňenním vrchom a za drevennou skalou“
atď. V samom deji ukazuje sa istá rozmeranosť, bo
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sa všetko do tretieho razu robí a len na tretí raz sa
podarí, skadiaľ i to vidno, že počet trojka je v mysli
národa obľúbený, svätý. Myseľ, ešte celkom obrazotvornosťou zatočená, neobrátila toľkú pozornosť
na podobu jako už myseľ slobodnejšia, od obrazotvornosti tak docela neopanovaná, a preto aj v najstarších básnických (poeticus) útvoroch nenachodíme rýmu (der Reim) alebo časomiery (metrum), ale
len prosté vypravovanie, v ktorom predsa, jako sme
povedali, vidieť túženie k istej rozmeranosti a súhlasnosti. A čo to za pole a krajiny maľuje nám v týchto povestiach obrazotvornosť národa nášho detinského, čo za postavy a obrazy vystavuje nám na tých
poliach? Tam číre háje a hory, tam vypnuté vrchy
a na nich sklenené zámky, tam krásne sady a čarovné záhrady, tu dlhé kvetisté doliny a po nich ticho sa
kolimbajúce jazerá, tam samotné hrozné jaskyne
a v nich sídlo zlých mocí, tam husté hory a v nich sedaliská vetru alebo noci, tu dlhé, číre púšte a na nich
vypočívajúce slnce, tu letí Tátoš povetrím, tam milý
s milou pred mocou zlou uteká a naraz na ker s ružou sa mení, tu sa zhovárajú vetry, tam hory a staré
duby s pocestným, tam sa zhovára hora s horou, inde si havrany rady vyššie vyprávajú a inde zase zver
tiahne s pocestným a dajúc sa mu do služby, slúži
mu verne: vidieť, žije tu ešte svet starý, či skutočný,
či len vyobrazený, staré, dávne veky tu ožívajú a zvuky starožitné pošumievajú, nesúc sa a šumiac jako
vetry v ďalekosti. Ale ten svet zapadlý koľko ešte i teraz má vábivosti, najmä pre myseľ slovenskú!
Nazvali sme povesti naše národnými, a to právom;
v nich je vyslovená a vyrazená všeobecná myseľ nášho národa, a to tak, jako bola v starovekosti.
Pán Janko Rimavský podal nám desatoro takýchto
národných povestí, ktoré vítame srdečne. Hlavná povinnosť vypravovateľa takýchto povestí je, aby nám
ich tak, v tej reči, v tých obratoch, takým spôsobom
vyrozprával, jako si ich rozpráva ľud sám, bo sú povesti tieto majetnosť ľudu najvlastnejšia a len v tej reči a v tých obratoch sú ony opravdivý kvet samorastlý,
nevidomky, ukradomky na poli našom vyrastený. Nič
tam nemá byť umeleckého, všetko len jedno k druhému jako samo od seba má pristávať a jedno za druhým bez všetkej premyslenejšej spojitosti nasledovať;
tak nič z tej prostej krásy neopŕchne, ale sa celá netknutá zadrží. Pán Rimavský vyviedol túto vec zdarilo, bo vypravuje nám povesti tak, že sa koľko ráz
nám zazdáva počúvať vypravovateľa prostého, národného. Len na dajedných miestach poznať, že sa
odchýlil od reči v povestiach užívanej, napr. na str.
8: „Popelvár… šjeu smjechom svojich bratou a mnohích divákou sprevádzaní,“ to tak neriekne prostý
povedač; na str. 36: „Jako to čaroďejňík svojej žeňe
pod víminkou najvetšjeho tajemstva virozprávau;“
na str. 37: „Tohoto sina všetkím tím, od čoho bi šťesťja jeho života záviselo zaopatriť“ atď.; na str. 45:
„a ukázau mu strjebornje haluški na znak toho, že
naozaj bou na strjebornom zámku;“ na str. 46: „osúdne tri citroni sa kolimbali na vrchovci jako bi ho bo3
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li k sebe kívali“ (to je práve planá výpoveď, miesto „jako bi mu boli k sebe kívali“); na str. 66: „I kňježa
i jeho reči sa grófovi zapáčili, ňerozpakuvau sa teda
vjacej“ (to je nie po slovensky); na str. 83: „Upjekla
si posušťek a dakolko postruhňíkou, vzala oblek novích šjat“ (po slovensky: vzala nový oblek alebo nové šaty); na str. 88: „Keď sadali, zvrtli sa všetkim taňjera“ (držíme toto za chybu tlače, miesto „taňjere“,
bo neveríme, že by to vypravovateľ bol chcel vziať
za nominatív množný); na str. 123: „a všecci sa už
zhrozili nad ňou“ (to je nie po slovensky: preľakli
sa, ľak do nich padol atď., hovoria Slováci) a kde inde. Ostatne sú toto malé schybenia proti povestiam
inakšie veľmi krásne vypravovaným. Čo sa jednotlivých slov týka, naskrze nechválime vynechávanie hlások korenných, napr. plasou miesto plaskou; zlosní
miesto zlostní; pocesní miesto pocestní atď. Hlásky tieto patria ku koreňu a vysloviť sa tiež pohodlne dajú, majú sa teda aj písať. Tak, jako vypravovateľ ich
píše, sú vidiečtiny a obecnosti, ktoré v reči spisovnej prijať a uznať sa nemôžu. – Bol by tiež dobre urobil vypravovateľ, keby slovo „frištik“ nebol strčil do
slovenčiny, trebárs aj u nás husto užívané. Máme my
naše slovo na ten pochod, a to raňajšje.
Ostatnú povesť „Pamodaj šťesťja lavička“ (tu by
bol lepšie urobil, čo by len zreteľne „Pán Boh daj“ bol
napísal) boli by sme radšej podľa druhej priemeny čítali, aby sa nám ten nepríjemný obraz o tom psíkovi nebol ukázal. Má to síce svoj zmysel, a to ten, že
nábožnému dievčaťu nič sa neprotiví, ale že ono všetkému, i takémuto odstrkujúcemu zvieraťu pomáha, medzitým táto úslužnosť a hotovosť k pomoci
nábožného dievčaťa aj z inších tam donesených príkladov jasne sa ukazuje.
V predmluve vypravovateľ rozdeľuje povesti na tri
oddelenia, a to 1. na povesti z časov pohanských,
2. na povesti z časov starokresťanských alebo pohanskokresťanských a 3. na povesti z časov kresťanských novších. — Toto rozdelenie je bez všetkého základu. Povesť z časov kresťanských pochádzajúca,
t. j. pod vtokom kresťanstva a s ním spojených predstáv (die Vorstellung) o bohu, svete a živote utvorená, nie je viacej to, čo my pod povesťou národnou
rozumieme a čo sa pod ňou, jako sme ukázali, rozumieť má. Naše pravdivé národné povesti sú osnované na predstavách najstarších, predkresťanských
o bohu, svete a živote, z časov kresťanských na takýchto predstavách osnované povesti sú už len podľa tých
s daktorými priemenami v príbehu pretvorené a ustrojené, z časov ale kresťanských pod vtokom tohoto
a jeho predstáv o bohu, živote a svete urobené prestávajú byť našimi povesťami národnými v zmysle
tom, v jakom sa rozumieť majú. Vidno teda z tohoto, že sa povesti na ten spôsob, jako ich p. Rimavský
podelil, deliť nemôžu a niet veru ani žiadneho znaku,
podľa ktorého by sa na spôsob nášho vypravovateľa
podeliť mohli, lebo podľa vekov v nedostatku všetkých skutočných príbehov nemôže byť delenie a podľa osôb význačných z veku pohanského lebo kres3

ťanského tiež nie, lebo sa osoby pohanské, napr. starí žreci, starí bohovia alebo vladárovia, na osoby
z veku kresťanského v mysli ľudu pozamieňali. Keby sa význačné osoby za výrazné znaky vekov, v ktorých povesti povstali, brať mohli, to by hneď napr. povesť prvá, kde je reč o mníchovi, k veku kresťanskému
patrila, ktorá predsa podľa predstáv tam vystavených
a podľa spôsobu vypravovania do najstarodávnejších
vekov z ohľadu svojho pôvodu položiť sa musí. Nie
je teda možné podeliť povesti tieto na spôsob nášho
vypravovateľa a veríme, jako aj sám vypravovateľ uznáva, že sa nad rozdelením týmto a čo by ho a jako sporiadal, dosť napremýšľal. V týchto ale povestiach nie
je žiadne delenie možné a ani ho netreba. Dovedna
patria všetky povesti, ktoré sú na najstarších predstavách, z jakých sme dajedny vyložili, osnované, inšie, ako napr. o Jánošíkovi atď., patria docela do druhého radu. Preto radíme vypravovateľovi sa na
budúcnosť do žiadneho delenia nepúšťať a len s povesťami, na najstarších národa nášho predstavách osnovanými, ktoré sa ľahko od druhých rozoznať dajú, pokračovať.
Reč povestí, jako sme už aj pripomenuli, je pekná, slovenská, a boli by sme [si] priali, aby aj reč predmluvy taká bola bývala, medzitým táto hodne za ňou
ostala. Dosť sa v nej nachodí neslovenských výpovedí, napr.: „zamíšlajúc jeden stupeň priložiť k stĺpu
tomu“, Slovák hovorí: „majúc v úmisle“ atď.; ďalej:
„pomňík, ktorí má zo stoleťja na stoleťja národa nášho svedectvo prechovávať“, Slovák hovorí: „zadržať,
zavaruvať“; ďalej: „spoliehajúc sa na zápal váš, ktorí
mi pomoci svojej, znám, ňeodoprje“, Slovák: „ktorí
mi na dobrej pomoci buďe“; ďalej: „tento zvazok je
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len počjatok zbjerki vetšej asi na dvesto rozpravok
silnej“, Slovák: „asi dvesto rozprávok obsahujúcej“;
ďalej: „majťe aspoň tej láski“, Slovák: „majťe tú lásku“; potom: „povesti sú — jako pozostatki“, po slovensky: „ostatki“ atď.
Na dobrý čas vyšli povesti tieto, bo v nich nachádzame peknú, rýdzu reč našu, a nám teraz, keď v nej
písať začíname, s ňou v jej čistote a rýdzosti dobre
oboznámiť sa treba.
S opravdivou radosťou privítali sme tento zväzok
povestí našich i priali by sme [si] srdečne, aby sa medzi naším slovenským obecenstvom hojne rozšírili.
Každý sa istotne z nich nateší a na nich nazabáva;
vyšší vzdelanec krem zábavy na tom vykvetenom poli, na ktoré nás povesti vyvádzajú, vstúpi tiež prahom
povestí našich do duchovného sveta dávnych našich
otcov a uvidí tam i vyskusuje, keď je bystrejším okom
obdarený, stavbu jeho, inší zaujímať sa bude tými rozprávkami, plnými tajomnosti, bujnej a často veľmi
krásnej obrazotvornosti a každý sa po povestiach týchto milo rozpomenie na dávne večierky a priadky, kde
pri štrkote vretien načúvali sme s napnutosťou rozprávky tieto od našich matiek, babičiek a štebotavých
vrstovníkov. – Pán Fejérpataky napomožením vydania týchto povestí zase si krásnu zásluhu o národ náš
slovenský nadobudnul a pán Rimavský pekne s týmito povesťami beh svoj spisovateľský začal. Bodaj by
sme čím skôr zase druhý zväzok v rukách mali a máme aj tú dôveru k nášmu obecenstvu slovenskému,
že hojným odberaním týchto, krem toho lacných a poriadne tlačených povestí, zberateľovi nášmu ďalšie
a nepretrhnuté ich vydávanie možným urobí.

LIST PAVLOVI JOZEFFYMU
V Břetislavě 1844 dne 3 března

Príďže ešte, príď ešte raz
k nám, mati naša drahá,
k tebe sa tam každého z nás
pod chvíľou srdce ťahá.
A keby si, jaké chvíle
trávime tu, videla,
iste by si deti milé
ponavštíviť sletela.
O samote, v otupnosti
berieme sa cez ten svet.
Zahľadení k minulosti,
tu útechy pre nás niet.
Zahľadení na tie dni tam,
na ten náš tam rodný kraj,
kde usmieval s teba sa nám,
s líca tvojho zemský raj.
4

Důstojný Vysocectěný Pane!
Počekal sem se psáním od 27. února, poněvadž naši, neviděvše již žádné jiné
pomoci, odcházejí do Levoče na pokojnější místo. Všech v počtu odchází
z Břetislavy 22. Poroučím ještě jednou těchto šlechetných, odhodlaných,
pro věc naši trpět hotových mládenců otcovské péči Vaší, prose Vás nejvroucněji, aby ste jim ráčili slovem i skutkem pomahati, což že učiniti ráčíte, všickni od otcovského Vašeho Slovákům, tomu našemu utisknutému kmenu, nakloněného srdce očekáváme. Za šlechetné mladíky tyto panuje u všech
naších veliký soucit, kterýž se i skutkem vyjevuje. Mezi odcházejícími jest
i můj bratr Samuel, bohoslovec druhého roku. Na něho církev Brezovská čeká již, jako na budoucího kaplána, od měsíce srpna min. roku i čeká naň co
nejdychtivěji, neberouc sobě žádného jiného za kaplána. I tamější p. farář
Mareček toužebně ho očekává. On jde rovně do Levoče študia svá dokončiti a potom hnedky míní do Brezové za kaplána odejíti. Vás, Otče Laskavý,
poněvadž tam na blíze bydliti ráčíte, prositi bude o posvěcení, podaje Vám
všecko k tomu potřebné i splnomocnění od našeho p. Superintendenta,
kteréž mu on dáti čili raději poslati slíbil. Bratr můj nekonečně se těší, že Va3
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ší otcovskou rukou k ouřadu svému bude posvěcen i k rozšiřování království Božího na zemi mezi lid náš slovenský vyslán. Poroučím Vám tohoto
bratra mého, Otče, já za pravdu Slováků těžce svíraný a pronasledovaný.
Na budoucí distriktuální convent hleděti budeme shromažditi co nejvíce
našinců: kýž by jen i odjinud, jmenovitě od Vás, Otcové naši, i od vel. Seniorátů jiných okolí memoriály ko conventu tomu popřicházely. Tam se již musí
jednou rozhodnouti ta otázka, kdo má voliti professora a kdy by potřeba byla i jeho náměstníka. Pakli se tam věc dobře neskončí, musí se přenesti naše
stolice na jiné školy, kde nám místní convent bude příznivější. Poroučeje se
Vám, jsem
Důstojnosti Vaší nejupřímější ctitel
Ludevít Štúr

Všetko to tam! Ešte k tomu
opustilo mnoho nás.
Či vieš, život náš sme komu
chceli dávať každý čas?
A čo je s tým, čo je s nami?
Čože, drahá, stalo sa?
Nádeje tam za horami!
Uschly jak len tá rosa.
A miesto nich, kde viazneme,
kebys’, drahá, spatrila,
znechcelo by sa ti zeme,
nazpäť bys’ sa vrátila.

LIST JOZEFOVI MILOSLAVOVI HURBANOVI
(22. septembra 1849)
Jožko muoj!
Nech duch Boží a matki Slávi vznáša sa nad Vami pri slávnosti dneskajšej! To
je slávnosť pekná a potrebná! Bože! veť dnes rok ubjedení náš národ po tisícročí prví raz poznau že i on dačo muože. Žjalim velmi že tam u Vás dnes nebudem a biť nemuožem. Svolau som predvčerom na dnes všetkje okolitje obce semká ku podpisu rekursu za odtrhnutja a k vislanú vislanstva. Ak to sa
nestane, neverím žebi mau Trenčín vo Vjedni dáku representáciu. Urobiť to
teda musím, aliter budem celí den u Vás v skrúšenosti a veselosti.
Snívalo sa mi celú minulú noc s Tvojím Svetušom; objímau som to miluo
djeťa. Ráno som badau že prídu milje zprávi. A v skutku si mi ích aj hodne napísau. Dačo sme znali ale všetko a takto nje. No chvála miljemu Bohu že je tak!
Boli sme celí večer včera náramne rozčulení a každá žilka hrala v nás. U mňa
bolo rjedko nadšenja.
Ako Ti o Nitránskej tak ja o Trenčjanskej píšem všetkje huncútstva a impostúri. Bude toho tjež pár hárkou. Na Brezovej to podpíšeme a pošleme. No
počkajte – huncúti!
Zajtrá, najdalej utorok sme u Vás. Bolobi iste zajtrá, ale som zas trochu prechorení a končím práce.
Tátoša so Šaracom som zatrímau lebo sa Jano velmi žaluváva že tje naše kone velmi trpja pri tích prípražních. Ak bis zajtrá dáke kone potrebuvau veť Brezová má a Tebe treba len rozkázať.
No ked Ti je len lepšje, Jožko muoj! Chvála miljemu pánu Bohu! Boli sme
veru o Teba v starosti a všade každá naša duša. Ale sme sa Ti napripíjali po tích
naších vrchach a na Rokoši dňa 17 na den odchodu z Vjedne.
No daj Ti Boh zdravja a všetkím Tvojím. Do videnja! Veť už túži po Tebe.
Tvoj Ludevít.
Ráno na den ročnej pamjatki prvjeho víťazstva Slovákov.

R E Č V Ú S TAV E RO K U 18 4 2
„Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete.“
(In: AMBRUŠ, J.: Ľudovít Štúr. Dielo v piatich zväzkoch, Bratislava 1954, zv. 2, s. 15)

Ž I VO T D O M Á C I A P O S P O L I T Í
„Ale človek nevychováva sa preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo pre
svojich, pre obec svoju vykonal, aby sa jej užitočným stal, on sám si je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.“

Teba pokoj tam ovieva,
anjelský tam slýchaš spev
a nám v duši sa prelieva
hlboký žiaľ, ľúty hnev.
Len keď sa tam prenesieme
k tebe, drahá, v rodný kraj,
na chvíľu si spomenieme,
že i nám bol kvitol máj.
(Orol V, 1874, s. 97.)

MAJ SA DOBRE, DOM
Maj sa dobre, dom i ty,
tichým dvorom ovitý.
Tys’ nás z mladi chovával,
tys’ z cudziny vítaval.
Maj sa dobre, dedina,
so starýma známima.
Kam sa mnohí podeli,
po hroboch už zotleli!
Ostatní sa míňajú,
a druhí nás neznajú.
Čo vy, humná dokola,
jaký to hlas z vás volá?
A tak ticho stojíte,
a nadol sa kloníte!
„Keď nepočuť nič ľudí,
i po nás sa hlas zbudí.
Šepoceme za vami,
nechže bude Boh s vami.“
(1851)

(In: Slovenskje národňje novini, 1845, č. 25)
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MAJŽE SA DOBRE, KRAJ
Majže sa dobre, kraj,
a ty tam temná hora!
z pásma radostných dní
lúči sa posledný,
večernia sa tam háj
opiera jeho zora.

Ň E O P Ú Š ŤA J M E SA !
„Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými.“
(In: Slovenskje národňje novini, 1846, č. 55)

„Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve
v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“
(In: Slovenskje národňje novini, 1846, č. 57)

Krásne dni a hodiny,
ušlé v lone otčiny,
mojej mladosti svet,
už opadaný kvet;
ešte sa raz sem sveďte,
ešte raz ma obleťte.
Na vrchu tamto Čiernom,
na Rokoši nádhernom,
na Kňazovom Stole,
Ptáčniku, Homole,
ku mne sa ešte majte,
kolom mä obstávajte.
A vy, milé Breziny,
vy prístrešia tíšiny,
zvejte sem sny živé,
rozkošné, vábivé,
čo sa tam duši snily,
mládenca unosily.

O N Á RO D N Ý C H P OV E S T I AC H A P I E S Ň AC H P L E M I E N
S L OVA N S K Ý C H
„Umenie napospol je jedna z najšľachetnejších stránok ľudstva, v ňom, kde sa
ujalo, javí sa lepšia čiastka človeka i národa.“
(Turčiansky Sv. Martin, Matica slovenská a Kníhtlač. účast. spolok 1932, s. 12)

S TA RÝ A N OV Ý V E K S L OVÁ KOV
„Kto si nevyvolil znášať príkoria na obranu spravodlivosti, ten nepoznal jej svätosť.“
(Bratislava 1994, s. 61.)

S L OVA N S T VO A S V E T B U D Ú C N O S T I
(Bratislava, 1993)

„O tom, čo je to pravda, hovorí podrobne Kristus, keď určuje povinnosti človeka ako takého a keď ich nám, ktorí sme okolo neho zhromaždení, kladie na
srdce.“ (s. 65)
„Kresťanská idea je zo všetkých tou najvznešenejšou už kvôli svojej ľudskosti.“ (s. 65)

I vy tam z vinohradu
zleťte do druhých radu,
vy z číreho poľa
staňte si dokola,
a vy tam nad potokom,
nech preletím vás okom.

„Podľa schopnosti obetovať sa posudzujeme človeka aj národ, a keďže má obeť
v živote taký hlboký význam, musí mať svoju obeť aj najvyššia oblasť života, náboženstvo, musí ju zobrazovať a neustále k nej nabádať ducha.“ (s. 70)

Deň sa končí, odberá,
zvon už zvoní z večera,
od toho kostola
ešte čosi volá;
i to sú chvíle dávne,
ich to hlas, rozžehnanie.

„Servilnosť je, keď sa človek vzdáva svojej dôstojnosti a výhod a podrobuje sa
vôli iného; o servilnosti možno hovoriť vtedy, keď sa nechá človek z úbohej vypočítavosti zneužívať ako nástroj proti svojmu národu...“ (s. 124)

Kamkoľvek pôjdem v svete,
na mysli mi budete,
odvšadiaľ zo sveta
túžby sem zaletia,
tu kvitly mi radosti,
tu tlejú otca kosti.
Majže sa dobre, kraj,
aj ty tam temná hora!
z pásma radostných dní
lúčil sa posledný,
opretá tamto na háj
už zhasla jeho zora.
(1851)

6

„Objavilo sa vari od vzniku kresťanstva niečo lepšie, dokonalejšie a čistejšie,
ako je ľudský vzťah k Bohu a ku všetkým jeho blížnym...?“ (s. 75)

„Ako sa však pozdvihne a ako sa rozvinie, keď si jasne uvedomí večný vzor
v plne prijatom a pochopenom kresťanstve a keď sa tento vzor stane jeho pravdou!“ (s. 128)
„Od Západu sme sa naučili veľa, veľmi veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa
sám privádza k úpadku, ale tým, čím sa stal veľkým a mocným.“ (s. 151)
„Nielen vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený, a vlády len odrážajú jeho kvality.“ (162)
„Čo by bolo zdrojom našej činnosti, ak len nie Božie vnuknutie? Kam má smerovať, kde sa má zavŕšiť, ak nie v dobrom, spravodlivom živote?“ (s. 169)
„Aj keby sa zdalo, že ľudstvo upadáva, nemôže sa na dlhý čas samo sebe spreneveriť a vzdať sa svojej podstaty, predovšetkým pri dnešnom neobyčajnom
pokroku. Napreduje stále ďalej a nik nemôže povedať dopredu, kam dospeje.
No zhoršenie môže byť len dočasné.“ (s. 174)
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D a n a Po d r a c k á

Z AT Y K A Č NA Š T Ú R A
ZATMENÝ ČLOVEK
Najdlhotrvajúcejším dôsledkom duchovnej slepoty
vodcov je zatmený človek. Každé zatmenie má nielen
svojich divákov, ale aj svojich prisluhovačov, ideológov a svoje obete. Slovo komunizmus sa prvý raz použilo v roku 1840 v Anglicku. Základy a zásady komunizmu však vypracoval François Noël Babeuf.
Podľa Štúra práve Babeufove zásady prešli do všetkých modifikácií komunizmu. „Neverec a komunista
sa duchovne silno priťahujú, pretože obaja sa vysmievajú zo všetkých autorít a zo všetkého pozitívneho. Komunizmus, či už sa chápe podľa divokých
predstáv Babeufa, alebo Saint-Simona, Fouriera,
Proudhona alebo Cabeta, či už chce podľa známeho výroku La proprièté c‘est le vol celkom odstrániť súkromné vlastníctvo, alebo chce pri jeho zdanlivom
zachovaní len rozdeľovať príjem podľa výkonu práce, talentu a kapitálu, či už chce rozlišovať medzi rôznymi druhmi vlastníctva podľa pôvodu fiktívne nadobudnutým prostou vôľou alebo prácou, alebo chce
tamtie druhy zavrhnúť a s týmito súhlasí – v každom
prípade chce komunizmus odstránenie a zrušenie
štátu.“ Je prinajmenšom pozoruhodné, že Štúr zakomponoval do svojich úvah „zatmenie“ štátu a predpokladal vládu komunizmu. Jeho obavy boli opodstatnené nielen preto, že budúce dejiny v plnej miere
ukázali ideológiou zatmeného človeka, ale prejavovali sa aj cez prizmu skúsenosti s razantnou politikou Rakúska a Uhorska.
Prizma rakúsko-uhorského pohľadu na národné
revolučné pohyby Slovákov bola prirovnávaná k prejavom komunizmu. Dôvodom bol v tom čase „módny“ Manifest komunistickej strany, ktorý od marca do
júla 1848 vychádzal v Deutsche Londoner Zeitung. Napísali ho Karl Marx a Friedrich Engels. Hneď z prvej
vety „Po Európe mátoží strašidlo – strašidlo komunizmu“ je zrejmé, že toto strašidlo bolo namierené
proti „mocnostiam starej Európy, pápežovi i cárovi,
Metternichovi i Guizotovi, francúzskym radikálom
i nemeckým policajtom“. Autori, ako sa uvádza v manifeste, „načrtli najvšeobecnejšie fázy vývinu proletariátu, čím sledovali viac-menej skrytú občiansku
vojnu v terajšej spoločnosti až do chvíle, keď prepuká v otvorenú revolúciu a proletariát násilným
zvrhnutím buržoázie zakladá svoje panstvo“. Násilie ako nástroj zakladania panstva sa ukázalo byť tou
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najstrašnejšou predpoveďou. Štúr tento manifest zaiste poznal. Zároveň sa však ukázal byť aj jeho „negatívnym prorokom“, pretože všetky jeho obavy sa
naplnili. Zatiaľ čo idey Babeufa či Saint-Simona
a Cabeta zostali v rovine teórie, marxizmus vyústil
do obludnej praxe. A „strašidlo komunizmu“ sa stalo démonickým.
Najväčšie výhrady Štúra voči komunizmu spočívali v tom, že pácha strašnú neprávosť na celej občianskej spoločnosti nasledovnými činmi: 1. vopred
pridelí jednotlivcovi vlastníctvo alebo mu aspoň zabezpečí príjem, čím zničí akúkoľvek vlastnú iniciatívu, vlastné sebaurčenie, akúkoľvek ráznejšiu snaživosť a každý druh súťaživosti; 2. postupne vylučuje
obetavosť a činorodú lásku k blížnym tým, že z ľudí
robí egoistov; 3. mení ľudskú spoločnosť na skleník,
na dielňu, kde pracujú všetci jednotlivci mechanicky ako stroje a vytvára komunistický skleníkový
efekt; 4. východiskovým motívom komunistického
snaženia a starostlivosti je telo; 5. odporúča ľuďom
poľnohospodárstvo, v dôsledku čoho obmedzuje
vzdelanie; 6. zavádza pre tlač najprísnejšiu cenzúru;
7. otvára perspektívu despotizmu; 8. podľa princípu
rovnosti emancipuje ženu, rozbíja rodinu a rodinný
kruh; 9. namiesto posvätných pút velebí sebectvo
a 10. umožňuje, aby vládla surová, zmyselná a egoistická masa.
Toto pomyselné „desatoro“ komunizmu vyvolávalo v Štúrovi bytostný odpor a odmietnutie, až dospel v diele Slovanstvo a svet budúcnosti k verdiktu: „Nech
by sa akokoľvek komunizmus namáhal a predstieral, že chce ľuďom dopomôcť k ich právam, nič nevie o človečenstve. Komunizmus patrí k najdivokejším výplodom, aké kedy vzišli z ľudského mozgu.“
Takáto redukcia človeka v istých formách pretrváva dodnes napriek tomu, že Štúr ju len predvídal, hoci na vlastnej koži nezažil. Zatmený človek
ako „dielo“ komunizmu preukazuje dodnes svoje
duchovné zjazvenia, skorodované metafyzické kanály vnímania duchovnej skutočnosti a je poznačený nielen on, ale aj jeho potomkovia. Mnohí súčasníci žijú v najrozličnejších závislostiach (od drog,
techniky až po konzum), upúšťajú od duchovných
podstát a majú svoj podiel na podpore zatmeného
konzumného človeka, vyhľadávajúceho cudzie príbehy, cudzie zážitky a cudziu pomoc bez toho, aby
7

sami zapĺňali čoraz rozľahlejšie priestory svojej
prázdnoty.
Zatmenie má svoje duchovné obete.
Zatmenie ducha spôsobuje zatmenie mysle, zrod
zatmeného človeka, ako to bolo na dennom poriadku v Nemecku a v Rusku, kde sa dostali k moci zástupcovia národného socializmu a komunizmu.
V eseji Erózia náboženského vedomia Czesław Miłosz
píše: „Ruská revolúcia i revolúcia nemeckého národného socializmu majú určité spoločné rysy. Spočívajú v odmietnutí židovského a kresťanského Boha etiky a súcitenia. Cieľom bol v oboch prípadoch
dokonalý štát, ktorého sformovanie ospravedlňovalo všetky mysliteľné zločiny. Koncentračný tábor je
inštitúcia, ktorú nacisti prevzali od Rusov. Obe revolúcie spájalo presvedčenie, že nepriateľ, ktorého
treba fyzicky zlikvidovať, zahŕňal celé kategórie obyvateľstva vymedzenej príslušnosťou k určitej triede
alebo rase.“ Štúr, z pohľadu svojej doby, by mohol
k tomu pridať vlastnú myšlienku: „Keď sa určitý národ domnieva, že má výlučné práva a ostatným upiera presne to, o čo sa sám usiluje, a čo sám chváli, potom je jeho prístup alebo prístup jeho hovorcov
k veci egoistický, kastovnícky, a teda nečistý, dokonca
nehumánny.“
Duchovná genocída bola pre Štúra najvyšším mementom, pretože zatmený človek je manipulovateľný machiavelistickým spôsobom, stráca vlastnú vôľu a stáva sa stádom.
Texty a neskôr aj prax, ktoré zmietali východnou
Európou, vznikli na Západe. Východ bol experimentálnou liahňou ich realizácie. V národnej mysli
Slovákov mal zatmený človek „kontinuitnú“ podobu Rastislavovej línie vypichnutých očí, čakajúcich
na svoje prirastanie. V eseji Úloha Slovanov v utváraní
európskej vzdelanosti Štúr argumentuje: „Slovanstvo
je skutočným stvárňovateľom terajšieho spôsobu európskeho života, len s tým rozdielom od západných
stvárňovateľov, že ono tomuto životu prinieslo obete iného druhu, než to urobili oni. Z toho je tiež jasné, prečo Slovania za inými európskymi národmi,
napr. Francúzmi a Nemcami, zaostali vo vzdelanosti; oni totiž viedli skoro ustavične vojny, ktoré často
veľkú biedu na celé slovanské kmene uvaľovali, zatiaľ čo ich susedné národy, požívajúce oblažujúci pokoj, mohli svoj duševný život rozvíjať.“ Jednou z novodobých príčin tohto stavu bolo praktizované
marxistické zatmenie.
METAFYZICKÁ SUBSTANCIA
V predslove k Štúrovmu testamentárnemu dielu Slovanstvo a svet budúcnosti Svetoslav Bombík zhrnul Štúrovu koncepciu dejín: „Podľa Štúra dejiny nie sú mechanicky náhodným sledom udalostí, ale sledujú
určitý cieľ, dejiny sú teleologické, pričom v tomto
bode sa Štúrovi prelína Heglova koncepcia dejín ako
procesu objektivizácie, vyjavovania absolútneho ducha, s kresťanským modelom dejín ako ‚dejín spásy‘,
teda postupného ‚umravňovania‘ v duchu kresťan8

ského náboženstva a povznášania sveta k Bohu.
K tomuto cieľu sa dejiny blížia po etapách. Každá
etapa predstavuje etapu nejakého národa – jednotlivé národy musia v dejinách uskutočniť istú úlohu,
poslanie, aby sa dejiny dobrali svojho cieľa. V každom národe je uložený akýsi duchovný ‚dejinný algoritmus‘, ktorý je časťou absolútneho ducha. Tento duchovný potenciál musia jednotlivé národy
v svojej časti dejín ‚vyžiariť‘, aby sa dejiny pohli ďalej. Základom národa je teda jeho metafyzická substancia a iba tá komunita, ktorá túto metafyzickú
duchovnú substanciu obsahuje, je národom.“ Treba
len súhlasiť s tým, že Štúrovo myslenie bolo „par excellence metafyzické“, čo sa muselo odzrkadliť aj
v jeho koncepcii národa. Pre Štúra, ako ďalej píše
Bombík, národ nie je „primárne empirickou kategóriou, empiricky sa len vyjavuje jeho základ – metafyzická substancia“.
Metafyzická substancia je tajomstvo o bytí spoločenstva, ktoré ho udržiava v napätí, aby mohlo vyžiariť svoj duchovný substrát. Štúr delí národy na
tie, ktoré už svoj duchovný potenciál vyžiarili, a na
tie, ktoré ešte len vstúpia do duchovných dejov a budú mať podiel na dejinách spásy. Podľa ruského literárneho vedca Michaila Epštejna metafyzika hľadá odpovede na večné otázky: „Prečo existuje svet?
Jestvuje Boh? Odkiaľ sa vzalo zlo a prečo treba robiť
dobro? Prečo sa rodí človek? V čom je zmysel života?
Prečo sme odsúdení na smrť? Máme slobodnú vôľu
alebo je prejavom neznámej vyššej nevyhnutnosti
– predurčenia?“ Umelecká metafyzika nemá do činenia s myslením autora, ale s myslením samotného diela či s myslením samotnej literatúry dokonca
aj vtedy, ak to ani samotnému autorovi nie je zrejmé. Ak by sme v obdobných súvislostiach hovorili
o metafyzike národov, hovorili by sme o obcovaní
s uchopiteľnými a neuchopiteľnými (tajomnými)
hranicami ľudského bytia, pretože práve tam sa odohrávajú skutočné duchovné víťazstvá.
Do Hurbanových Slovenských pohľadov Štúr napísal: „Racionalizmus umŕtvuje vieru a pripravuje
západné národy o hýbadlo veľkých, čistých skutkov.“
Čistý skutok je pre Štúra duchovný skutok. Sám bol
básnikom a v ľudovej slovesnosti nachádzal poetické klenoty. Poézia a poetické smerovanie boli pre neho úsilím dostať sa do iného priestoru a tam sa ustanoviť, tam si pomeriavať sily – nie v priestore
fyzickom, ale v metafyzickom. Tam, kde, ako píše,
stojí človek „v predsieni dejov“.
Pre hlbšie pochopenie metafyzickej substancie načrel Štúr do slovanských povestí a piesní v diele O národných povestiach a piesňach plemien slovanských. Skúma panteizmus slovanských národov ako prvotný
slovanský názor na svet, v ktorom „je človek s prírodou a celý vesmír jedno a to isté“: „Národ náš siaha
pôvodom svojím do Indie, kolísky a pestovateľky
panteizmu, podľa ktorého má i príroda, v podobách
síce pominuteľných, v konečnom dôsledku však nepominuteľný život.“ Spojenie v „jednom duchu“ sa
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prejavuje napríklad vo vzťahu k pútnikom a hľadajúcim, ktorým je príroda bohumilá a prispieva k zavŕšeniu ich ľudského cieľa všetkým, čo má k dispozícii: pomáhajúcimi i hovoriacimi zvieratami,
stromami, lavičkami či kameňmi. Pomáhajú vetry,
rieky, studne, ako aj všetky okolnosti a náhody, ktoré sú dielom zjednocujúceho ducha.
Príroda, človek i vesmír podliehajú metamorfózam. Premena tela po smrti sa deje preto, aby človek,
pretvorený smrťou, „mohol prísť tam, kam ako človek prísť nemôže, aby nebol od svojich poznaný, ku
ktorej si v opravdivej podobe prísť netrúfa, alebo aby
zostal ukrytý pred stíhajúcou ho nepriateľskou mocou“. Slovanské chápanie smrti je formou skrytosti
premeneného človeka pred ešte nepremeneným. Človeka, ktorý stojí „v predsieni dejov“. Tieto deje majú súvislosť nielen s nami, prítomnými, ale aj s neprítomnými, predkami a potomkami, pretože
tvoríme jedno spoločenstvo, spojené „jedným duchom“. Metafyzická substancia sa dokáže zrkadliť
v čírosti, napr. v „čírom poli“: „V čírom poli hruška stojí, / len sa jej vrch zelená.“ Ona čírosť, ako to Štúr vypátral v Bernolákovom Slovári, je znakom rozľahlosti,
obrovských priestorov, do ktorých sa duch nielen
ukrýva, ale z ktorých aj pôsobí, dáva nám vnuknutia, myšlienky, predstavy, dáva nám vnútorný hlas
ako duchovného vodcu nášho smerovania.
Metafyzická substancia sa od najstarších čias odvíja od toho, čo si spoločenstvo myslí o smrti. V súvislosti so smrťou a posmrtným bytím má pozemsky veľký význam najmladší syn. Na rozdiel od „práv
germánskych a ich majorátu“, ako píše Štúr, u Slovanov má najväčšie právo „nie najstarší, ale najmladší
syn; jeho je, podľa našich práv, dom otcovský“. Najmladší syn je preto najdôležitejší, lebo predstavuje
posledný článok reťaze pokračovania rodu, pokračovania vedomia i svedomia, pokračovania spoločenstva nielen vo vedomí jednotlivca o sebe, ale aj vo
vedomí o nás. V tomto zmysle, keď umrie posledný
dedič tohto vedomia, vymiera vedomie o nás. Bolo
to také dôležité aj preto, že naša tradícia sa zachovávala zväčša ústnym podaním, nebolo dostatok kroník, literárnych diel či kníh svätých, a preto zánik
značil nielen zánik fyzický, ale aj duchovný. Posledný je nosičom posolstva, čo je znova duchovná línia
chápania predka, na rozdiel od západnej línie, ktorá vymedzovala najstaršieho syna ako dediča moci,
nie ako dediča duchovnej línie reťazca zachovávania
vedomia. Štúr uvádza, že existuje ľudová viera, že
duch ostatného, ktorý bol pochovaný, drží stráž
a čaká na príchod ďalšieho. Ak by bol skutočne posledným, bude musieť čakať a držať stráž duch a svedectvo o nás nie tu, ale tam, a odtiaľ sa pokúšať pôsobiť.
Čistý skutok sa môže uskutočniť len vtedy, ak je
vykonaný slobodne. Preto je pre národ najdôležitejšia snaha nebyť v porobe. Časy tureckého zajatia odzrkadľovala nielen literatúra, napríklad Chalupkova báseň Mor ho!, ale aj ľudové piesne, ako je slovenská
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pieseň O krásnej Katerine. Katerina si radšej berie život, ako by sa mala podrobiť ako žena Turkom. Vypýta sa k Dunaju, aby sa mohla napiť: „Jednou rúčkou pila, / druhou sa topila: / Tak velikú hanbu / Turkom
urobila.“ Už mŕtva odpovedá Turkyni: „Lepší je ten Dunaj, / než hárem turecký, / lepšia smrť kresťanská, / než
život pohanský.“ Aj z tejto krátkej ukážky vyplýva, že
mŕtva je živá a hovorí prostredníctvom „jednotného
ducha“. Zaujímavá je aj „dvojjedinosť“, ba až „trojjedinosť“ Katerininej smrti: jednou rukou pije, druhou sa topí. Akoby jedna ruka umierala, ale druhá
sa pripravovala napiť sa z iného prameňa.
Metafyzická substancia bola pre Štúra najdôležitejšia preto, lebo národy, ktoré si obdobné otázky nekladú, strácajú duchovný stred.
ERÓZIA
NÁBOŽENSKEJ PREDSTAVIVOSTI
Ján Pavol II. hovoril o tom, že nebeské kráľovstvo je
posledným darom Otca, Syna a Ducha Svätého. Dodáva však, že je darom, ktorý dozrieval od založenia
sveta, ako píše Matúš: „Potom kráľ povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta.“
V duchu tejto myšlienky je kráľovstvo ducha staršie
ako sám človek, a preto by aj smerovanie človeka
k duchovným hodnotám malo byť základným tajomstvom zmyslu života.
Uskutočniť toto kráľovstvo na zemi bolo víziou
panovníkov, filozofov aj svätcov. Napríklad sv. Augustín v diele Boží štát vymedzuje fungovanie takéhoto štátu zo Starého zákona a z evanjelií. Boží štát
sv. Augustína je o kráľovstve nebeskom, ktorého zákony sa vyjavujú v Písme. Boží štát je dielom Boha
a ľudí. Niektorí panovníci sa usilovali uskutočniť obdobu Božieho štátu, ale táto úloha sa ukázala byť nedosiahnuteľná iba mocenskými prostriedkami. Predpokladala duchovný vklad každého člena obce, a to
z vnútorného presvedčenia, na základe osobného
rozhodnutia. Pre svetské potreby sa zdala byť jednoduchšia idea duchovného štátu. V našom historickom kontexte sa v novodobých dejinách usilovali o ňu napríklad Tomáš Garrigue Masaryk, čiastočne
Václav Havel, a v slovenskom prostredí Štúr, napriek
tomu, že ju priamo nedefinoval. Podstata jeho myšlienkovej koncepcie pramenila z cirkevnej tradície,
udržiavanej náboženskými obradmi a zvykmi, ktoré tvorili jadro pretrvania, čakajúce na svoje vlastné
identifikačné kódy.
Do príchodu Štúra všetko čakalo na impulz, duchovné počatie vo vyššom zmysle, predpokladajúce
pozdvihnutie národa kamsi do medzistupňa medzi
cirkevno-svetským fungovaním štátu a Božím štátom, ktorý sa dosiaľ nepodarilo na zemi uskutočniť.
Chcel mu dať niečo, čo nie je ani kráľovstvom nebeským, ani utopickým štátom Saint-Simona a ďalších
filozofov, ale umožňuje duchovný život na takom
stupni pochopenia a porozumenia, že vytvára predpoklady pozdvihnutia zmyslu celej občiny, ktorej
9

podstata smerovania nie je politicky daná, ale je riadená zvrchovanou ideou života v duchu. Nemal to
byť konfesijný štát, ale duchovný štát, ktorého súčasťou je aj konfesia. Czesław Miłosz v eseji Konfesijný štát píše: „Dokonca aj pri mojich stretnutiach
s komunizmom znamenala politika skôr pláštik či
zámienku, ako si to uvedomujú čitatelia kníh, ktoré som napísal neskôr, po Zotročenom duchu. Marxizmus sa mi vždycky javil ako dôsledok hlbokej erózie,
ktorej na európskom kontinente, vrátane Ruska,
podľahla náboženská predstavivosť človeka. To pochopil Dostojevskij a vo svojich Besoch vystihol v prorockej skratke správanie sa a konanie revolucionárov, ktorí sa snažili dať zmysel dejinám bez Boha.
V tomto zmysle mali totalitné hnutia metafyzický
základ so záporným znamienkom a patria k prejavom európskeho nihilizmu.“ Štúr vznik a metódy
komunizmu vizionársky predpokladal a bol medzi
prvými, ktorý pred nimi varoval vo svojich verejných
vystúpeniach, článkoch a dielach.
Jednou zo základných otázok, ktoré si Štúr kládol, bola otázka, či jestvovala sloboda mimo kresťanstva. Dospel k názoru, že jestvovala. Napríklad
v Grécku; v Ríme boli slobodní občania, avšak, zdôrazňuje, že to neboli slobodní ľudia, pretože popri
týchto jestvovali aj neslobodní otroci, celkom podriadení zvoli svojich pánov. Píše: „Rímsky národ si
kedysi podmanil svet, neskôr si však svet a rímsky
národ podmanili cisári. Ich moc nepoznala hraníc
a ani nepotrebovali obmedzovať svoju samovládu,
veď mali okolo seba len samých poddaných, ktorí sa
v ich rukách menili iba na veci a nástroje, nevedeli,
čo je človek, nepoznali ani ľudské povinnosti.“ Štúr
sa v súvislosti so slobodou ďalej pýta: „Nesedeli vari aj na rímskom tróne takí netvori, ktorých najvrúcnejšou túžbou bolo to, aby mal rímsky ľud iba
jedno hrdlo (v zmysle podrezania)? A aj na kresťanskom tróne boli tyrani a zhýralci, ale nebolo tam podobných surovcov. Preto utekali z rímskeho sveta ľudia do púští a vyhľadávali vzdialené krajiny, kde by
sa mohli ukryť pred bezhraničnou svojvôľou; aby
stratili z očí rímsku spoločnosť, vyhadzovali na ulicu svoj majetok, pretože ani rozkoš im už nespôsobovala pôžitok.“ To však boli dejiny, dávno prekročené, zachytené v kronikách a análoch. Čím však
bolo 19. storočie? V čom spočíval jeho duch? Štúr sa
netají myšlienkou, že čím hlbšie prenikal duch do
všetkých oblastí fyzického sveta a sveta zvyklostí, do
nevedomého i vedomého sveta, tým viac a tým hlbšie
musel spoznávať jeho vnútro.
Podľa Miłosza sa však so spomínaným nárastom
vedy, práve v 19. storočí stalo niečo neblahé: „Nie je
vylúčené, že dodnes máme do činenia s fenoménom
oneskoreného vedomia, t. j. že naše predstavy o vesmíre a ľudskom svete ustrnuli na úrovni 19. storočia a že my sami sa nedokážeme zmôcť na nové chápanie (aj v zmysle pojmoslovia), ktoré by bolo bližšie
k tomu, čo sa od tejto doby udialo vo vedeckom myslení. Nedokážeme to predovšetkým z dôvodu absen10

cie adekvátneho jazyka, o čom dnes koniec koncov
svedčí nepreložiteľnosť niektorých zásadných intuícií poeinsteinovskej vedy, ako aj bezradnosť teológie. Pritom sa zároveň s prejavmi rozpadu a dekadencie odohráva mnoho pozoruhodného a skutočne
prichádza niečo nové: to si uvedomujú ľudia, avšak
zároveň si uvedomujú, že sa to dá vymedziť iba približne.“ V zmysle ďalších Miłoszových esejistických
myšlienok o vertikálnej a horizontálnej zbožnosti sa
dá posunúť ešte ďalej. Erózia náboženskej predstavivosti zasahuje predovšetkým vertikálnu zbožnosť.
Tá druhá, horizontálna, zostáva nenarušená. Ak Stanisław Ignacy Witkiewicz predpovedal, že etika pohltí metafyziku, analogicky sa dá predpokladať, že
podobné procesy sa odohrávajú aj vnútri kresťanstva.
Štúr ako nositeľ zvrchovanej myšlienky je kritický voči „viere podľa predpisu“ a dáva za pravdu reformácii v tom zmysle, aby nedochádzalo k mravnému úpadku spoločenstva, ale najmä tým, že
reformácia svojím pojmom vnútornej slobody jednotlivcov i národov odstránila krikľavé bezprávie,
ktoré sa stávalo súčasťou rovnako života kmeňov ako
štátnych celkov.
DUCHOVNÝ ŠTÁT
Každá generácia si myslí, že stojí na prahu duchovnej revolúcie a chce mať na nej svoj podiel. Uskutočniť ju je výzva, ktorá stále trvá. Byzantský sen
o modernom zjednotení Východu a Západu sa duchovne vymedzil, ale neuskutočnil. Aj Rastislavov
počin pozvania vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda bol
aktom oddelenia sa od Bavorska. Politika však nestačí na uskutočnenie vnútornej premeny, kde treba vystúpiť zo štatistiky a začať chápať svoj údel ako
niečo jedinečné a zvláštne. Ak Štúr koncipoval budúcnosť Slovákov, mal na mysli spájanie minulosti
s budúcnosťou: „Od Západu sme sa naučili veľa, veľmi veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa sám privádza k úpadku, ale tým, čím sa stal veľkým a mocným.
Čo sa týka štátu, máme sa od Západu čo učiť prísnemu podriaďovaniu sa štátnym záujmom prostredníctvom odstránenia samovôle a jednotlivých
neopodstatnených nárokov, bez toho, aby sme sa
vzdali sami seba; môžeme sa od neho naučiť, ako vybudovať v štáte mnohé praktické ustanovizne, môžeme si vziať za príklad jeho niekdajšiu sebadisciplínu a mimoriadne veľa môžeme načerpať z vied;
musíme sa ním voviesť do chrámu umenia, aby sme
potom mohli dosiahnuť najvyšší cieľ ľudského života a aby sa uplatnili a uskutočnili všeľudské ideály. Môžeme sa poučiť aj z jeho postupného úpadku.
Toto poučenie spočíva v tom, že sa musíme vyhnúť
tomu, čo tento úpadok prináša.“ Politická maketa
je však len vonkajšková. Aby sa naplnila obsahom,
potrebuje duchovný akcent. Preniesť tajomstvo vteleného Slova ako najvyššieho tajomstva do fungovania štátu vyžaduje katabazis, zostup do najhlbších
duchovných slojov, ktoré sa nahromadili strádaním
a pozdvihovaním predkov.
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Pre Štúra bolo kráľovstvo ducha nekonečné. Národy sa stávajú národmi uvedomením si vlastnej duchovnosti, duchovného života a bytia; znakom podstaty národa je jeho sebavedomie. Dobre vieme, ako
slovenské sebavedomie pokrivkávalo za sebavedomím ostatných národov a kmeňov, ako sme sa málo dozvedali o sebe bez písomných prameňov a boli
sme odkázaní na zmienku o nás v cudzích kronikách. Psychická imunita národa má svoje obdobia
oslabenia a svoje zdvihy, keď je odolná a posilňuje
vedomie o sebe na prospech celého spoločenstva.
Skutočnosť je nesená duchom. Nedá sa naprogramovať ani vynútiť.
Štúr vizionársky hlásal návrat nielen k horizontálnej, ale predovšetkým k vertikálnej viere, k vertikálnej zbožnosti, ktorá by mala zastrešovať víziu
duchovného štátu aj v koreňoch, aj na vyšších poschodiach. „Národy, ktoré sa nezúčastňujú na duševnom živote, stoja na nižšom stupni; takéto národy do histórie ani nepatria, pretože históriu určujú
deje a činy, t. j. plody vlastnej ctibažnosti. Ale aj
u týchto národov je iskra duchovného života, lebo
všetky majú nejaké náboženstvo.“ Ak teda jestvujú
národy, ktoré nemali veľký podiel na historickej šachovnici, ešte to neznamená, že nemôžu mať podiel
na duchovnej báze rozvoja, kde je nástrojom vyžiarené poznanie.
Existuje slovenský Boh? Má svoje vlastné národné špecifiká? Či nie je národný Boh onou najšpecifickejšou súčasťou Štúrovej filozofie o tom, že každý národ má svoje vlastné poslanie? Slovenský Boh
prirodzene neexistuje, ale je odetý do národného jazyka, a preto má v kultúrnom kontexte svoje špecifiká. Prehovára k potomkom, Šaldovsky povedané,
jazykom materčiny, ktorý je nezameniteľný v chápaní povahy a podstaty vnútorných svetov, bez ktorých sa nedá konštituovať nijaký štátny útvar, ak nemá byť vopred odsúdený na zánik. V gréckom zmysle
slova metanoein to značí vidieť jazykom svojej materčiny svet vlastnými očami, inak myslieť nielen vo
vzťahu k sebe samému, ale aj vo vzťahu k spoločenstvu. Nestačí Adama prebudiť a oplodniť ho myšlienkou. On sám musí chcieť pracovať na sebe ďalej,
investovať do premeny duchovnú prácu, a pri nej sa
nezaobíde bez duchovnej i biologickej matrice svojho jazyka.
Štúr skúmal otázky duchovnej podstaty Slovákov
a písal o nich ako o filozofii ducha. Dejiny sú pre neho vzrast, vývoj, ale nie boj. Všetko mu je životom,
ale život sa musí stupňovať v duchu. Naformuloval
to aj Hurban: „Slovenský vedomec musí prírodnoslovanským okom svojím vidieť pravdu svetov duchovných.“ Ani jeden neposkytol konkrétny „manuál“ ako sa má vybudovať duchovný štát. V stati
Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí
Štúr píše: „Vedomie seba, národa ako národa, je pre
každého zámok bezpečný, o ktorý sa všetky naň sa
rútiace návaly rozrazia a rozpráskajú, lebo národ se-
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bavedomý je spojený duchom najsilnejšie, on sa
zneuctiť a zašpiniť nedá, on si na bytnosti svojej a na
poctivom postavení medzi inými najviac zakladá, lebo žije duchovne.“ Keď v iných dielach hovorí o znakoch duchovnosti, hovorí o „pôvodnom životnom
jadre“, o „vrstve pôvodnosti“, ktorá je ako pancier
vystavená tlakom vonkajšieho života. Táto vrstva je
„vrstva korenná“, ktorá má v sebe životnú, životodarnú a život poháňajúcu silu, ktorá ak jestvuje
v jednotlivcovi aj v spoločenstve, je v symbióze so svojím duchovným poslaním.
Znakom životnosti a oduševnenosti je reč, v ktorej „bije srdce“, cítiť v nej rovnako „slobodu napätej
mysle“, ako aj „veľké pohnutie ducha“. Takáto reč
prináša pre ostatných členov spoločenstva „osvieženie srdca“ a „pevnú vôľu k životu“. Kde tieto predpoklady nejestvujú, tam Štúr hovorí o „neúplnom
živote“, o „hlivení“, o čiastočnom bytí, zameranom
na „život vonkajší“, ktorý je len „polovičkou cesty“,
„driemaním“, bytím, aké majú „nečujné skaly“.
Nič nebolo pre Štúra dôležitejšie, ako obrátiť najmä mládež k vyššiemu duchovnému životu, ktorý by
praktizujúcim kontaktom so svojimi známymi i neznámymi vyžiarili ďalej.
Vladimír Mináč píše: „Zmysel národa nie je v okamihu – je uložený v čase, práve tak v minulosti, ako
i v budúcnosti.“ Štúrova budúcnosť je našou prítomnosťou a jeho odkaz rovnako neúnavne ako vtedy klope na dvere vyprázdňujúceho sa konzumného
sveta, v ktorom sme aj preto, aby sme toto klopanie
začuli. Nikdy sme nestáli pred zásadnejšou výzvou
obnovy.
Štúrovo vizionárstvo malo svoju maximu i supermaximu; jazyk bol maximou, nástrojom duchovnej
slobody utlačeného a porobeného národa, nástrojom duchovného oslobodenia sa, dôvodom prežitia
vo vlastnej kultúre. Supermaximou však bola architektúra ducha, ktorej zmyslom a najvyššou métou
naplnenia aj vnútri jednotlivcov, aj vnútri spoločenstva, je duchovný štát. Nič nestojí vyššie ako toto
mystérium, poľudšťujúce evolúciu, pretože chápať
svoj údel ako niečo zvláštne a jedinečné, je zmyslom
chápania dejín. V diele Slovanstvo a svet budúcnosti Štúr
píše: „Štátny zväzok má svoj pôvod v nevyhnutnosti obrany, nie v agresii, zemianstvo tu vzniká z vonkajšieho podnetu, no na jeho vznik pôsobí aj duch
národa. (...) Vo všetkých slovanských krajinách bol
pozemkový majetok pôvodne slobodný, to znamená, že všetci jeho vlastníci boli slobodnými, rovnoprávnymi majiteľmi a nikdy predtým sa u nich neobjavovalo nenávidené poddanstvo, ktoré ponižuje
človeka a vytvára o ňom predstavu, že jeho poslaním
je slúžiť a iným byť na zábavu.“ Štúr bol pacifista
a zo všetkého najviac nemal rád „byť iným na zábavu“. Byť či nebyť niekomu na zábavu je kategorická
otázka nielen osobného, ale aj národného významu.
Skláňam sa pred Štúrovým vzťahom k národu, ktorý bol hlboký, skutočný a nepredstieraný.
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JÁN BEŇO
D u c h ov i a n a d d e d i n o u
Bola raz..., ale ona vlastne stále je. Skôr dedinka ako dedina, ale čo je päťdesiatosem či päťdesiatdeväť domov, aj keď v nich bývalo najmenej o osem rodín viac, ako bolo obydlí? Zbytočné
je tiež morfondírovať, či mal pravdu literát, ktorý jej vo svojom písaní dával meno Kotlinka alebo inokedy ju nazval Vodničkou – ona predsa svoje poctivé meno má. Oveľa horšie je, že sa okolo nej pohybuje hodne zlých duchov, čo by ju najradšej nielen z mapy navždy vytreli, ale aj so zemou, na ktorej stojí, cez ktorú tečie jej rieka, naveky neúprosne pod vodou pochovali.
Páni z mesta, pod ktoré patrí, tak už spravili, keď nepovažovali za potrebné umiestniť jej spravodlivý názov na veľkú mapu vystretú na železnej konštrukcii umiestnenej na námestí toho nepožehnaného mesta. Má pod sebou aj vyše šesťdesiat väčších i menších obcí, ale je skazené od
svojich najvnútornejších vnútorností, ak také vôbec má, lebo nevypočulo oprávnenú žiadosť
obyvateľov dedinky v krásnej kotline, aby bránilo neľudským ľuďom z najväčšieho mesta krajiny trápiť ju a pripravovať na nezmyselné a neopodstatnené večné zatratenie – zatopenie, po ktorom z nej zostane vyčnievať len cintorín hore pod kopcom.
Povie sa: dedina či dedinka, lenže či je to všetko? Či z neba nevidieť oveľa viac, ako je jej materiálna fyzická podstata?
Čože je dedinka, jej dve ulice z oboch strán rieky, dve ulice domov a jeden most medzi nimi
proti tomu, čo tvorí jej vnútornú neviditeľnú knihu života a rovnako to, čo k nej nezmazateľne patrí, a čo ju bohato, doširoka doďaleka, do rovnasta i do zelenej a čiernej lesnoty, do kopčekov i do poriadne vyvýšených kopcov obklopuje? Na každého jej obyvateľa v čase najväčšieho
bezpečia a rozkvetu pripadalo celých šesť hektárov poľnej, lúčnej i lesnej prírody, od najmenšieho novorodenca až po najstarších starcov...
Ale, Bože môj, má vôbec význam hovoriť, koľko na jedného pred rokmi pripadalo – prichodilo, keď dedinka už vlastne nemá ani posledného v nej ako strom zakoreneného a vyrasteného, skutočne svojho obyvateľa? Ten na Malej strane bývajúci sa zaveril, že z dediny, kde prežil
svoj život, sa nikdy preč nepohne. Žil ako posledný svedok, dotiahol na dobrú deväťdesiatku
a odišiel iba na druhý svet.
Domy v dedinke stoja skoro všetky okrem vari štyroch-piatich, ktoré páni, čo pred rokmi násilne vykúpili prakticky všetky domy za mizerné sumy dali zbúrať. Jeden z pomsty, lebo jeho
vlastník sa proti nim najviac búril a dedinku pred skazou obraňoval. Druhý zas preto, lebo z jeho strechy spadlo zopár škridiel – štátny vlastník nič neopravuje, on iba prísne zisťuje, čo ohrozuje bezpečnosť, a teda musí zmiznúť z povrchu zeme. Tretí stojaci na konci dediny tesne pri
rieke zmietol zlý osud zo sveta preto, lebo bol bývalý vodný a načo má stáť stavba, ktorá dávno
nemelie a neprináša osoh? Do niekoľkých domov chodia ich bývalí obyvatelia odsťahovaní do
mesta a starajú sa o ne a vo vyše desiatich bývajú chalupári, ktorí si ich prenajali od pánov úradných zbojníkov.
Za obec v krásnom údolí povstali pred štvrťstoročím obrancovia. Domáci a hlavne nedomáci,
šikovní, odborne podkutí a vytrvalí záchrancovia. Skaza dedinky, jej pripravovaný zánik je zbytočný, dokazovali, presvedčovali. Bránili, bránili, bránili, nápady im nechýbali a pánkovia z najväčšieho mesta peniaze na zbytočnú vec nemali, nemali a nemali.
Prestaňme však hovoriť o dedinke v údolí, ktorá má aj svoju hymnu, najhoršie stále nevyzerá, niektoré domy dostali napokon krajšiu tvár a v lete chodia do nej mladí ľudia z mnohých
krajín pomáhať a opravovať. Osvetlenie má moderné, oprava mosta sa dokončuje, kultúrny dom
dali do poriadku poľovníci a s vodnými pánkami sa bojuje aj prostredníctvom toho, čo sa tu robí pre deti.
Nebudem hovoriť o nútených vysťahovalcoch, ktorí dostali nové domy či byty v susednej veľkej obci za ministra Koncoša. Mohli bývať vo svojej vyľudnenej dedine, čo prišla o obchod, železničnú zastávku, ktorej chceli dokonca vypnúť elektrinu? Bývajú blízko svojho, ľútosť odišla
– skôr treba ľutovať chotár, ktorý stratil hospodárov a keď sa vydáme do prírody okolo nej, do
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Ilustračné foto: Sofia Fudala

tej niekoľkostokrát väčšej ako je obec pri potoku – tá k nej nezmazateľne patrí a má aspoň štyridsať názvov svojich osobitých častí – prechádzame nimi, veľkým chotárom stromov, lúk, trávy a kvetov, studničiek, miestami, kde žije veľa vtáctva a zveriny, kde pri vodách kvitne vzácna
korunovka či repčík kockovaný, krásny žltý upolín európsky, ako sme tie kvety kedysi volali, kde
žijú stromové užovky, volavky, čierne bociany... Zelený svet, biely svet, čierny svet a možno si pri
ňom a v ňom myslieť, že je hluchý a nemý, že sa táto Božia príroda všetkého vzdala, že jej je jedno, aká je a prečo je taká? Tam je pamäť, nekonečná pamäť. Pamäť o všetkom, čo bolo, o všetkých, čo tu chodili, robili, spievali, jedovali sa...
Nezostávam iba pri pamäti. Prechádzam do iných vrstiev, vyšších a hlbších, do iného života,
kde cítim, že v ňom žijú duchovia.
Fantazijní duchovia dediny a chotára, lesov, polí, lúk, pastvín a niektorých prírodných pozoruhodností nie sú ako duchovia Mazel a Šlimazel, o ktorých písal Isaac Bashevis Singer v Príbehoch detstva.
Mazel chodil väčšinou na koni, bol mladý, vysoký a štíhly. Jeho meno znamenalo šťastie a meno starého Šlimazela krivkajúceho s pomocou sukovice, so sinavou tvárou a zlostnými očami,
smolu. Ľudia ich, pravda, nevideli, oni seba áno. Za koho sa postavil Mazel, tomu sa všetko darilo. Tak sa stalo aj biednemu Tamovi, z ktorého spravil za rok človeka pomáhajúceho samému
kráľovi – lenže platila stávka o jednom roku šťastia pre človeka, ktorému pomôže Mazel a Šlimazel šťastie tohto Tama zničil v jednom okamihu a vyhral sud vína zabudnutia.
To však nebolo všetko. Šlimazel pil jeden pohár vína za druhým, vyložil ešte Mazelovi svoj
prípad, ako sa stal zo syna dobrého ducha majstrom nešťastia a potom sa zvalil a zachrápal. Mazel to využil a zachránil svojho Tama pred popravou, ktorú presadil intrigánsky predseda vlády Kamcan. Napokon Tam sa stal manželom budúcej kráľovnej a Šlimazel partnerom Kamcana v pijatike.
Duchovia mojej dediny a chotára sa nesvária a nehádajú medzi sebou. Nemali nič spoločné
s Icíkom a Móricom, ktorí kedysi žili v obci, ani s Janičkom-koníčkom a s jeho životným druhom, ktorý kukučky z hniezda vyberal. Duch podľa mňa nie je nijaký šoumen a táraj. Je to stvorenie duchovné, neviditeľné a nechodí nikdy na koni. Žije v povetrí s očami upretými na zem,
ktoré dobre vidia aj potme. Ťažko je preniknúť do sféry ich pôsobenia. Najviac sa o to usiloval
človek, ktorému sa dedinka stala celoživotnou témou premýšľania a skúmania.
Mal za sebou dlhé putovania a dobre poznal všetko v chotári. Chodil, túlal sa a pritom si aj
zapisoval a kreslil do hrubého zošita, aby si navždy zachoval, čo videl, počul a čo mu zostalo
v pamäti.
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Teraz je už, pravda, starý a na svoje túlačky môže iba spomínať. Šťastie, že Pán Boh, ktorý
rozdáva ľuďom aj talenty na to či na ono, obdarúva píšucich často dobrou pamäťou a ostrým
zrakom. Tie dobre pomáhajú pri duševnej práci.
„Duchovia“, len to si povedal sám pre seba, ďaleký od svojej dedinky, keď si líhal spať. Zdalo
sa mu, ba v niektorých momentoch ako keby videl, že sú štyria. Štyria ako štyri strany sveta. Cez
noc, videlo sa mu, dvaja sú nad dedinkou a dvaja vonku nad chotárom. Strážia, marilo sa mu
v hlave pri zaspávaní.
V hlbšom spánku prišiel na starca sen. Videl, ako sa jeden duch vznáša nízko nad zemou.
Nevyzeralo to na let, skôr na akúsi chôdzu, poletujúcu chôdzu vo vzduchu. Nad tvorom, ktorého hmotnosť sa nedala dobre rozoznať, plápolalo čosi ako ľahučký plášť z neznámej prírodnej látky.
Ten ľahký duch preletel, preskákal ponad most z Veľkej strany dedinky na Malú. Za dedinkou sa pohyboval akosi zboka na bok, akoby chcel viac pre seba vidieť. Mieril popri Doluvodí
nahor ku smrečine, k hrubej starej smrečine, ktorú sadil aj pisateľov otec ešte nejaký čas predtým, ako nastalo najkrvavejšie dvadsiate storočie. Keď sa duch vnoril do smrečiny, tá vo sne akoby osvetlela. A zrazu – duch rýchle mizne medzi stromami a spiaci človek neverí vlastným očiam,
keď na chodníku popri hlbokej ceste zbadá, preboha, koho – svoju chudú, prihnutú starú matku. Pomaličky kráča, často sa zastavuje. Nielen preto, že by jej košík s raňajkami, ktoré nesie pre
svojich štyroch koscov do Prieložka, bol priťažký.
Jej sa v smrečine žiada nadýchať dobrého, zdravého vzduchu pre svoje slabnúce pľúca. Vždy
si ho tak chválila: „Pane Bože, v tej našej smrečine, tam sa človeku najľahšie dýcha... Otec nebeský, z celej duše Ťa prosím, keby si mi ešte aspoň dva-tri razy dovolil prejsť touto dobrou, zázračnou smrečinou...“ Tak si žiadala, tak prosila, keď sa jej pobyt na zemi už veľmi krátil.
Starý pisateľ prešiel zo sna do polosna. Už nevidí smrečinu, ale v spomienkach si vyratuje,
koľko rozličných a ako pomenovaných častí má chotár, v ktorom sú teraz vari najčastejšími návštevníkmi duchovia. Pomenovaní, názvami od Adamíkoje horičky po Žmuravú jamku s jej studničkou. Už dávno si ich poctivo pozapisoval do svojho zošita.
Potom akoby sa silnejší sen navracal a on je blízko rieky, kdesi v húštine oproti Jamke, pri Harangoške a z tej húštiny – kto vyzrie z nej? Človek hríby hľadajúci, častý hubár v chotári v ľudoprázdnom priestore, ktorý sa už hodne odpútal od svojej deväťdesiatky a blíži sa k stovke. Jeden z doterajších šiestich-siedmich ľudí z dedinky, ktorým akoby zloba a tvŕdza, čo na ňu zaľahla,
pomohla prežiť hranicu deväťdesiatych rokov – a on, chudý, žilnatý, nechorejúci, nepostávajúci bez roboty na podstení, je na čele väčšiny mužov z tejto skupinky.
Nuž, stará matka išla za svojimi koscami – starý otec, dvaja synovia, vnuk – s praženicou zo
šestnástich vajec a s klobásou. Už o nejakých sedem-osem rokov, keby bola žila, by bola darmo
išla za svojimi koscami do Prieložku, kde jej rodina mala lúky na troch miestach a ešte aj hore
medzi lesom na Črchli. Horské lúky sa prestávali kosiť vďaka najpokrokovejšej a človeka odbremeňujúcej jéerďáckej politike. Duchovia poletujúci ponad bývalé lúky vidia čosi ani také
– ani také, zarastené burinou, krovím a stromovými náletmi, z ktorých vznikajú škaredé lesné
divočiny. Kedysi sa lúky vždy na jar vyčistili, vyhrabali, odstránilo sa z nich všetko, čo na rastúcu trávu nepatrilo. Vidia duchovia neudržiavaný, zanedbaný chotár, z ktorého dedinčania odišli, lebo odísť museli, ale tí neviditeľní aspoň ponadeň z času na čas preletia a kdesi nahor o tom
vari dajú správu.
Starý pisateľ, už načisto prebudený, si vravel, že by bolo najlepšie, keby sa duchom dalo vedieť, aby sa čím viac zdržiavali pri dedine, môžu sa cez leto aj okúpať v rieke, v zime sa zas pokĺzať po ľade, dedina je najnajdôležitejšia. Tá musí stáť a zostať navzdory všetkému, všetkým
mestským a veľkomestským pažravcom a neprajníkom.
„Pomodliť sa?“ rozmýšľal starec. Modlitba je najskôr možná.
Hádam ju v nebi vypočujú a duchom dajú vedieť, čo sa od nich čaká. Pravda, ak sú to nebeskí duchovia a nie nejakí pochábli. Vlastne ich nikto nevidel. Duchovia sú predsa neviditeľní. Ale
starec ich tak nejako cíti nielen v hlave, ale aj v kostiach. Napokon aj sen je svedok. A tak začína veriť. Pomaly, opatrne, aby viera silnela ako kvietok, ktorý nenáhlivo dostáva lístky, puky
a kvietky... Aby sa dalo veriť, pokým bude žiť.
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I va n Č i č m a n e c

TRI REFLEXIE
O UMENÍ
AKO DIEŤA SOM ZAČAS BÝVAL v západoslovenskom mestečku s bohatou ochotníckou tradíciou, aj
v tom čase sa tam pomerne pravidelne hrávalo divadlo.
Predstavenia naštudovával jednak školský dramatický krúžok, v ktorom sa na scéne stretávali žiaci so svojimi učiteľmi, a jednak mestský ochotnícky súbor,
vystupujúci vari pod hlavičkou miestneho hasičského
spolku. Iste nemusím rozvádzať, že pre mňa ako chlapca bývalo sledovanie týchto predstavení mimoriadne
atraktívnym a inšpiratívnym zážitkom. Pristavím sa
tu pri dvoch charakteristických spomienkach. Jeden
z mojich spolužiakov bol fyzicky predčasne vyspelý,
bol už v dvanástich rokoch taký silný a vysoký, že mu
mohli zverovať aj úlohy zrelých mužov. A v jednej takejto úlohe na scéne mal – presne podľa textu hry
– privilégium vynadať jednej z našich učiteliek, ktorá tiež v tomto predstavení hrala, do sprostých, odporných babizien. Aj keď práve táto učiteľka bola medzi nami vcelku obľúbená a ja osobne som nikdy s ňou
nemal vážnejšie konf likty, predsa aj ona v mojich
očiach predstavovala autoritu, takpovediac „establišment“, proti ktorému sa moje detské vnútro inštinktívne búrilo. Preto ma fascinovalo, že jeden z nás, žiakov, môže na scéne za všetkých, aj za mňa, niečo také
beztrestne urobiť. Bolo to niečo podobné, ako som neskôr videl v Solanovom filme Boxer a smrť, kde väzeň
koncentračného tábora mohol ako sparringpartner
nacistického dôstojníka v mene všetkých väzňov vracať svojmu trýzniteľovi údery. Takúto slobodu, takúto demokratickosť a takúto možnosť vyjadriť najtajnejšie, a súčasne najživšie ľudské túžby dokáže
poskytnúť iba fikcia, naše predstavy, umenie, literatúra, film a divadlo, pričom divadlu tu ako živému
umeniu prítomnosti nesporne patrí privilegované
miesto. Je to svet fantázie, nie je to však únikovosť, naopak, autor, režisér, herec aj divák tu načierajú do najskrytejších hlbín svojho vnútra. Zrejme (aj) v tomto
spočíva mágia divadla a tajomstvo aristotelovskej katarzie... Druhým pre mňa pamätným zážitkom bolo,
keď som videl nášho suseda, ktorého som dovtedy považoval za hrubého, neokrôchaného človeka, hrať
hlavnú postavu v istej slovenskej veselohre. Tento muž
sa rovno pred mojimi očami premenil, pretransformoval do celkom inej polohy bytia: Nielenže bol oholený, učesaný a úhľadne oblečený, ale preukázal vo svojej novej role toľko citu, empatie, rafinovanosti a vtipu,
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aký sa vari môže zrodiť iba na divadelnej scéne. Môj
názor na neho sa po tomto predstavení fundamentálne zmenil, začal som ho považovať za jemného,
múdreho a citlivého človeka, ktorý si azda pri svojich
návaloch hnevu, kliatbach a odpľúvaní na sedliackom
dvore, iba z prinútenia nasadzuje masku, akú od neho vyžaduje to, čo sa v bežnom ľudskom žargóne nazýva životom. Dnes si kladiem otázku, či azda tento
amatérsky herec tajne po večeroch neštudoval Stanislavského hereckú metódu. Bližšie k pravde však bude,
že divadlo je hlbšie, opravdivejšie, a v prvom rade slobodnejšie ako život a že iba v divadle, v umení môžu
ľudia byť sami sebou, kým na sedliackych dvoroch, pri
rodinných stoloch, v zamestnaní a v krčmách hrajú roly, do ktorých ich vohnali despotické vonkajšie okolnosti a ktoré od nich vyžadujú železné zákonitosti zvyku a (zdanlivej) nevyhnutnosti.
NERAZ SI V PREDSTAVÁCH VYBAVUJEM FULLOV
OBRAZ Krajina s jazdcom z r. 1946. Dobre namaľované obrazy rozprávajú za seba silou svojej kompozície, svojich farieb a línií, svojej vnútornej, zdanlivo utajenej hudby. Vynikajúce, vizionárske obrazy však majú
v sebe aj niečo navyše, vyvolávajú v nás filozofické, náboženské, alebo prinajmenšom básnické asociácie.
Fullova krajina je tu osvietená lúčmi, ktoré prichádzajú odkiaľsi z nadprirodzena, sú skôr duchovné ako
fyzické, súčasne nám však pripomínajú oponu, ktorú Boh, či Osud na chvíľu zodvihol, aby sme mohli
vidieť – vidieť čo? Azda najskôr kozmos a v ňom svoju dušu, ktorá je jeho súčasťou. Ľudovít Fulla, ktorý
bol veriacim kresťanom a mal popri maliarstve a grafike za sebou aj skúsenosť divadelného scénografa,
nám teda predstavuje svet aj ako zmyslovú realitu, aj
ako divadlo, no predovšetkým ako javisko i pôsobisko duchovných síl. Jazdec na koni – to je sám maliar
aj my, ty aj ja, národ i ľudstvo, človek aj duch. Jazdcova postava žiari, korešponduje (aj) s nebeskými lúčmi,
kôň predstavuje jeho večný, tvorivý eros, ale – videné
z iného hľadiska – aj zviera, ktoré si na ňom sediaci
duch osedlal a skrotil. Pohybuje sa zľava doprava, je
teda na správnej ceste a ide pozdĺž plota, ktorý tu symbolizuje ľudský prínos do inak akoby panensky nedotknutej krajiny. V diaľke vidíme večné, nezničiteľné hory, za nimi tušíme ďalšie krajiny, ďalšie dimenzie
božskej aj ľudskej identity a tvorivosti. Obraz by sa po15

kojne mohol volať aj Jazdec s krajinou, je nielen otázne, ale aj bezpredmetné, či je jazdec súčasťou krajiny
alebo či je krajina odrazom jeho predstavivosti, divák je svedkom organickej súhry, takmer harmónie
medzi stvoriteľom a stvorenstvom, medzi pozorovateľom a pozorovaným. Sme tu magicky vťahovaní do
vzrušujúceho, nám tak intímne známeho kozmického divadla, takpovediac do centra večnosti. Naše ja
a kozmos tu splývajú, sú teda v podstate totožné,
a ak im pripíšeme charakter božskosti, tá je takisto výrazom nášho vnútra a výsledkom našej subjektívnej
voľby. Máme pocit, že tento jazdec, tento človek uvedomene a sústredene prijíma svoj osud a svoje určenie, svoju osamelú úlohu vo svete, aspoň na okamih
sme presvedčení, že jeho jazda po krajine i popri plote sa nikdy neskončí, práve tak, ako sa nikdy neskončí jeho duchovno-erotické vyžarovanie. Fullova tvorivá metóda býva občas prirovnávaná k úsiliam Bélu
Bartóka v hudbe, obidvaja títo veľkí, moderne cítiaci
umelci nikdy nestrácali zo zreteľa prítomnosť a pôsobenie našich estetických a metafyzických archetypov, videli aj moderného človeka ako pokračovateľa
odvekých civilizačných procesov a takisto jednotlivca ako organickú, pritom však autonómnu súčasť kolektívneho vedomia národa i ľudstva. Fullovu Krajinu s jazdcom možno svojím spôsobom prirovnať
k Bartókovmu symfonicky poňatému Koncertu pre orchester, ktorý skladateľ zložil iba rok-dva predtým
v americkom exile. Svetonázorová kríza, do ktorej ľudstvo vohnala Druhá svetová vojna, zrejme umelcov motivovala k hľadaniu novej estetickej syntézy, ktorá by
zmierňovala predtým tak radikálne postulované antagonizmy medzi modernou a tradíciou. Podobne ako
Bartókova skladba, aj Fullov obraz sa zdanlivo odvíja do šírky, premenlivosti a epickosti. Pri vnímaní obidvoch týchto diel máme však pocit, že horizontalita
sa v nich premieňa, transformuváva na vertikalitu,
plošnosť na hĺbku, okamih na večnosť, cesta na poznanie. Je to, ako keby sme sa po dlhých rokoch strastiplného túlania a hľadania konečne vracali domov.
JACQUES TATI JE UZNÁVANÝ, STÁLE VŠAK NEDOCENENÝ filmový umelec. Režisér, scenárista a herec s maximálnymi požiadavkami na seba aj na diváka, detailista a perfekcionista s autentickým zmyslom
pre film ako umelecké médium, schopný dávať svojim dielam magickú vizualitu i rytmus, vždy dovádzajúci vlastné herecké umenie, ako aj príspevok iných
hercov do vzácnej funkčnosti a majstrovstva. Tvorca
vidiaci absurditu života, konzekventne smutno-veselý z katastrofy, do ktorej sa ľudstvo ženie, nostalgicky túžiaci po nikdy neexistujúcom zlatom veku,
priam fyzicky cítiaci, ako sa svet každým dňom mení, ako sa nám prežité okamihy preklzujú pomedzi
prsty a miznú v priepastiach nenávratna. Človek
s naivnou dušou dieťaťa, no s filozofickým nadhľadom večného, už dávno dospelého outsidera, kráčajúceho po labyrintoch ľudskosti. A samozrejme, veľ-

16

ký mím, humorista a satirik s citom pre hudobnosť
obrazu i ľudského tela, ako aj pre charakteristický
detail každodennosti. Svoj umelecký vrchol dosiahol
v Mojom strýkovi, tejto filmovej básni aj groteske, plnej
nežnej lyriky aj ostrého výsmechu nad ľudskou hlúposťou a malichernosťou. Pod falošným pozlátkom
meštiackej tuposti, snobstva a utilitárstva vidí Tati aj
iný, opravdivejší svet bezprostrednosti a úsmevu, v ktorom sa ľudia nepretvarujú, lebo sú akoby svojimi vlastnými ideami, majúcimi korene v nadčasovosti. A vlastne nielen ľudia, ale aj zvieratá, tu reprezentované
hlavne všadeprítomnou svorkou hravých jazvečíkov.
Máme tu akési večné predmestie s pôvabným domom
s absurdistickou architektúrou, kde hlavný hrdina,
pán Hulot býva a odkiaľ pozoruje svet. Je tu archaický trh; ako nadčasový symbol ľudskosti, miesto stretávania sa ľudí, ale vari aj metafora kolektívnej pamäti
ľudstva. Je tu tragikomický pouličný zametač; sizyfovská figúrka predmestia, človek, ktorý nikdy nemôže
byť hotový so svojou prácou, lebo nosí v sebe neuhasiteľnú potrebu vyrozprávať sa. Je tu húf predmestských chlapčiskov, hravých a vynachádzavých, ale aj
maškrtných a nezbedných, inštinktívne tiahnucich
k miestam, ktoré ešte priveľmi neskazila ničivá ruka
pseudocivilizácie. A samozrejme, je tu pán Hulot, dobrácky, vysoký a nemotorný, veriaci viac v reč telesného gesta ako v slovo, nútený z času na čas opustiť svet
bezprostrednej naivity a zamiešať sa medzi snobov
a opory spoločnosti, ľudí, ktorí skrývajú svoju tuctovosť a priemernosť pod pláštikom produktivity a falošného pokroku. Pán Hulot, jeden z veľkých pútnikov svetového umenia, je typom neužitočného a preto
slobodného človeka. Chodí po svete ako osamelé ľudské ja, bez cieľa a bez ambícií, netúžiace po ničom inom
ako po čistej existencii, po nezávislosti, ale aj po láskavej medziľudskej komunikácii, ktorá neočakáva
nijakú vďačnosť či uznanie, pretože nie je z tohto sveta. Má síce akúsi sestru, má malého synovca, dobroprajných susedov aj spevavého priateľa kanárika, no
nelipne na ich priazni, berie ich takých, akí sú a dáva
aj seba samého takého, aký je v skutočnosti, nie takého, akým by ho chcel mať svet. Ignoruje sestrino úsilie oženiť ho s bohatou, no ohyzdnou susedou, radšej na večierku v sestrinom supersnobskom dome
rozosmieva vydatú ženu akéhosi byrokrata, lebo vie,
že z tej strany mu nehrozí nijaký záväzok, nijaká strata osobnej nezávislosti. Pán Hulot vie, že sa nehodí do
tohto sveta, že je tu cudzincom, odsúdeným k večnému nezdaru, berie však aj neúspechy a rany osudu so
stoickým pokojom a úsmevom dokonalého humoristu a ironika. Po každom nedorozumení a údere sa
iba dobre otrasie a nebojácne kráča ďalej, s čistým
svedomím nechávajúc svojich mučiteľov ich osudu.
A po vnútornom prežití týchto fragmentov existencie
nám v ušiach ostáva znieť režisérom starostlivo vybratý, donekonečna sa opakujúci hlavný motív filmovej hudby, presviedčajúcej nás o tom, že čosi z pána Hulota, a teda aj z nás, tu bude jestvovať večne...
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B o ž e n a Č a h o j o vá

UMENIE
V L A BY R I N T E Č A S U
Vždy, keď stretnem Williama Burroughsa, mám pocit,
že som v spoločnosti šťastného mŕtveho človeka...
Sylvère Lotringer
Smrť je niečo, čo sa už stalo.
Jean Baudrillard
Rozhovory s Baudrillardom prinášajú rad znepokojujúcich správ o prítomnosti. Mohli by sme sa utešovať tým, že Baudrillarde je jedným z najspornejších diagnostikov prítomnosti. Ale filozofia 20.
storočia, jej pohľad na svet, v mnohom potvrdzuje
názory tohto francúzskeho teoretika a mysliteľa. Pokúsme sa hľadať argumenty, ktoré by potvrdili alebo vyvrátili Baudrillardove konštatovanie.
Postmoderna označuje 20. storočie za storočie
hrobov. V podstate potvrdzovala pocity a skúsenosti modernej doby. Modernisti skutočnosť, realitu
umŕtvovali. Unikali do svojho vnútra, aby si vytvorili vlastné vnútorné svety, lepšie ako to, čo ich obklopovalo. Rečou filozofie: opustili celok a vytvárali atomizované svety uzatvorené do seba. Kým
otázkou existencialistickej filozofie bola otázka samovraždy, do ktorej vyústila absurdnosť sveta, filozofia druhej polovice storočia sa zameriava na otázku návratu časti k celku, sceľovaním človeka a sveta.
Úniky do vlastného vnútra, izolovanie vnútorného
od vonkajšieho nepriniesli očakávané riešenie. Ale
úniky do seba boli motivované aj inak. Človek sa
chcel takto uchrániť, dištancovať, izolovať pred hrôzami vojen, hospodárskou krízou, odludštenosťou
doby. K paradoxom 20. storočia patrí aj to, že cesta,
ktorú si zvolil, viedla k cieľu, v ktorom sa stretli aj
cesty tých, ktorí vyznávali iné filozofie. Neboli to
cesty, ktoré by napĺňali očakávania. Zygmunt Bauman v Úvahách o postmodernej dobe zachytáva premenu človeka na obal. To, čo tvorilo vnútro, v dôsledku izolácie od vonkajšieho odumrelo. V tom sa
poľský sociológ zhoduje s filozofmi. Človek prišiel
o to, čo ho spájalo so svetom „živých“. Pokúsme sa
mapovať míľniky, ktoré lemovali cestu... konca? „Nie
je žiadny koniec v zmysle, že Boh je mŕtvy.“ Z istého
časového odstupu Baudrillarde komentuje motto,
s ktorým vstupovalo ľudstvo do 20. storočia. Nietzscheho výrok, vytrhnutý z kontextu, signalizujúci
zbožštenie človeka, pulzuje ako ponorná rieka úva3
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hami tohto mysliteľa. Stál v centre úvah filozofie
20. storočia. Myslitelia Boha hľadali, opúšťali, vracali sa k Nemu, popierali Ho. S transcendentálnou
filozofiou je spojený aj štrukturalizmus. V rámci
štruktúry, celku môže dochádzať ku kombinácii
miest. Človek zaujal miesto mŕtveho Boha a stihol
ho osud toho, ktorého miesto zabral. Boh je mŕtvy,
človek je mŕtvy. Aj takéto sú teoretické úvahy. Podľa Baudrillarda je teória: „Výzva svetu, aby existoval.
Veľmi často výzva Bohu, aby existoval. Ale existuje
viac ako teória.“ Žiada sa mi ako teoretičke dodať, že
existuje viac ako čokoľvek iné.
Aký je odraz či obraz človeka 20. storočia v umení? Aké sú osudy vrenia? Sústreďme sa na umenie
moderné. Nie je to náhoda, že príslušníci jednotlivých jej prúdov nevytvorili silné generácie, jednotiaci sloh, štýl. Pokúsil sa o to A. Bretone. Vďaka jeho
silnej osobnosti aj autoritatívnosti prerástol surrealizmus v umelecký smer. Ale napriek tomu nie dostatočne silný na to, aby natrvalo udržal vo svojich
radoch také osobnosti, ako bol Salvador Dali alebo
Louis Aragon či Paul Éluard. Napokon, manifesty
moderného umenia akoby vznikali skôr na to, aby
sa nenapĺňali v tvorbe umelcov. Dokonca ani Filippo
Tommaso Marinetti sa vo svojom diele nepridržiaval toho, čo bolo dané jeho manifestami ako norma,
podmienka. Predovšetkým v odmietaní psychologizácie postáv. Aj preto sa tak rýchlo striedali modernistické smery, ktorých život bol krátky. Naoko, na
prvý pohľad. S akou ľahkosťou umenovedci vymedzujú trvanie jednotlivých modernistických smerov.
A pritom len futurizmus „zažil“ hneď tri obdobia,
tri vývinové fázy v prvej polovici 20. storočia. Ak nepočítame štvrtú, ktorá súvisí s postmodernou alebo
druhou vlnou moderny. A ako je to s dadaizmom
a surrealizmom, keď vo výtvarnom umení je dadaizmus vnímaný ako prvá fáza surrealizmu? Ešte v
zložitejšej situácii sa umenoveda ocitla vo chvíli, keď
modernistické prúdy v dielach neboli prítomné v čistej forme a dochádzalo k ich syntetizovaniu. Za všetky diela tohto druhu menujme Joyceovho Odyssea
a Eliotovu Pustatinu, ktoré sa považujú za základné
diela literárneho kubizmu. Ale sú aj expresionistické, dadaistické i surrealistické zároveň. A to nehovoríme o imagizme či vortiotizme, ktorých stopy sú
v týchto dielach zjavne prítomné. Jean-François
17

Lyotard odlišoval postmodernu od moderny práve
prelínaním, syntetizovaním viacerých modernistických prúdov v diele postmodernom. Už základné
dielo modernej prózy – Joyceov Odysseus a základné dielo modernej poézie – Eliotova Pustatina sa takémuto vymedzovaniu pojmov priečia. Práve tým,
že sa v nich prelínajú prostriedky a postupy viacerých modernistických prúdov. Neobstojí konštatovanie, že veľké diela moderny sú moderné i postmoderné zároveň a signalizujú aj budúce cesty
umenia. Zisťujeme, že zlyhávajú časové vymedzenia
v rámci moderny aj postmoderny. Rovnako ako úsilie o zaradenie diel do jednotlivých prúdov umenia
20. storočia. Autorom manifestov umenia akoby sa
priečili aj ich vlastné diela pri ich začlenení do širšieho prúdu umenia, ktorý by ich spoľahlivo zastrešoval. Ukázalo sa, že pre umenie 20. storočia klasický čas nemožno uplatniť. Rovnako ako nemožno
tvrdiť, že prvé polstoročie 20. storočia patrí moderne a druhé postmoderne. Dajme si tento poznatok
do súvislosti s premenami vo vzťahu Boh – človek.
Táto zmena vyvolala celý rad ďalších zmien. Faktom
je, že umenie moderny a postmoderny ovládla bezčasovosť. Objektívny čas sa rozplynul v subjektívnom, vnútornom. Moderný človek si vytvoril svoj
vlastný svet, označil sa za stvoriteľa seba samého
a rovnako sám si určil aj časové dimenzie. H. G. Wells
sa usiloval uviesť do vzťahu tri dimenzie priestoru
so štvrtou dimenziou času. Dospel k poznaniu, že
naše vedomie sa pohybuje súbežne s Časom. Dá sa
to chápať aj tak, že ak opustíme sféru vedomia a pohybujeme sa v oblasti podvedomia, nevedomia alebo sa dotýkame toho, čo tvorí oblasť nadosobného
nevedomia, vytráca sa aj ich súbežnosť s časom? Odpoveď ani nie je taká zložitá, ako je obávaná. Boh dal
človeku slobodu a on vo svojom stvoriteľskom zápale akoby vrátil všetko do obdobia pred stvorením
sveta. Tu niekde vznikal labyrint, z ktorého nevieme
nájsť východisko. Človek a identicky k tomu aj umenie si zvolilo novú hierarchiu hodnôt. Ako inak, subjektívnych. S Baudrillardom povedané: „Niekde sa
stratila skutočná scéna, na ktorej platili pravidlá
hry...“ Našťastie, nestratila sa nám všetkým. A v tom
je nádej. Akú úlohu však v štruktúre 20. storočia,
spojeného s kombináciou miest zohralo moderné
umenie? Určite nie jednotnú. Naisto sa jednoznačne nepostavilo na stranu tých, ktorí deformovali
vzťahy, hodnoty ľudskej existencie. Nie zriedka sa
stretávam s názorom, že modernisti tvorili zástup
neznabohov, ktorí chceli obrať ľudstvo o istoty. Aj
tento zástup bol bohato štrukturovaný. Považujem
za dôležité uviesť túto skutočnosť. Okrem iného aj
preto, že vždy nenašli porozumenie ani u umenovedcov. Ich názory a postoje akoby neboli dôležité.
Podstatnými sa stali nepodložené tvrdenia. Za všetkých spomeňme hudobného skladateľa Dmitrija
Dmitrijeviča Šostakoviča a jeho zložitý vzťah k Bohu, Thomasa Stearnsa Eliota, ako na troskách svojej duše dokázal vybudovať vrúcny vzťah k Bohu, Jea18

na-Paula Sartra a jeho prózu Slová, v ktorej si kládol
otázku, prečo tak málo miloval Boha, Vasilija Kandinského a jeho prácu O duchovne v umení, Kazimira Maleviča a jeho zápas o vyjadrenie duchovných
myšlienok. V tomto výpočte by sme mohli pokračovať. Rovnako ako Nietzsche, vo svojej poézii hľadali
Boha, strácali Ho, znovu nachádzali. Viedli s Ním
spory a nerúcali stvorený svet ani zo samopaše, ani
z dlhej chvíle. Motívom bola vlastná zraniteľnosť,
sklamania, neschopnosť vyrovnať sa s daným stavom
vecí. 20. storočie bolo neprehľadné, plné bludísk. Ale
umelcom neunikalo, že svet sa „pokazil“, že s Nietzschem povedané; sme pokazení k prirodzenému životu. Dadaisti unikali od všetkého, aby sa vyhli pazúrom vojny. Rozbíjali slová na slabiky, tak ako
vojnový svet rozbíjal ich ilúzie. Prichádzali s novou
obraznosťou, pri ktorej zbavovali veci a javy ustálených asociácií a vytvárali nové, nečakané. Reagovali
na fakt, že sa rozbíjal obraz sveta a nič už nebolo ako
predtým. Divadlo využívalo nadrozmerné, deformované masky, ktoré predurčovali pohyby, gestá. Kŕč
doby sa aj takto premietal do kŕča v prejavoch účinkujúcich. Vzťahuje sa to predovšetkým na Cabaret
Voltaire v Zürichu. Hugo Ball, jeden z jeho zakladateľov, prirovnával účinkujúcich k šialencom. Identicky k životu. Účinkujúci predstavovali seba, nie postavy. Navonok prenikalo to, čo sužovalo ich vnútro.
Unikali, aby sa dištancovali od vojnou zmietaného
sveta, chránili sa pred ním. Unikali pred realitou, ale
spretŕhali aj väzby s tradíciami – tie, ktoré zapĺňali
priestor umenia nevynímajúc. A predsa pred realitou nedokázali uniknúť. Usilovali sa vytvoriť akúsi
oázu pre neveľké spoločenstvo umelcov vo vojnovom
svete. Iná, jedinečná, bola iba ich reč, vyjadrovací aparát, ktorými tlmočili svoje vnútorné stavy, odozvy
toho, čo sa deje okolo nich. Diktoval im ju i limitoval ju svet, ktorý zošalel. Aj takto vyzeral svet zbožšteného človeka, z ktorého sa dadaisti usilovali vymaniť. Inak to nebolo ani so zbožšteným človekom,
ktorý rozhodoval o živote a smrti iných.
Uvedomujem si, že sa podchvíľou vzďaľujem od
klasickej vedy. Ale načo je také poznanie, na konci
ktorého nie je pochopenie? Poznatky o vonkajších
prejavoch vzťahu k realite nám nechýbajú. Ale čo sa
dialo za hradbou tela, čo uvádzalo do pohybu myšlienky modernistov? Boli tieto úniky, subjektivizácia mimovoľné alebo ich vyvolal tlak doby? Futuristi odmietali subjektivizáciu v umení. Zároveň tým
chceli pochovať to krehké, zraniteľné, slabé, citlivé,
čo zabezpečuje rovnováhu sveta. Umenie manifestami odkláňali od mimézis, napodobňovanie a presmerovávali ho k interpretácii reality. Pravda, v duchu svojej vízie budúcnosti sveta. Surrealisti svoje
úniky „zdokonalili“, vstupovali do oblasti podvedomia a nevedomia. Ale L. Aragon, S. Dali, P. Eluard
a ďalší sa predsa len vrátili k postupom klasického
písania či maliarstva. Kubisti akoby znova objavovali celistvosť sveta. Ukladali fragmenty do celku
a priznávali švy, miesta, kde fragmenty do seba ne3
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zapadali. Tieto fragmenty, časti sú rôznorodé. Tak
ako svet, z ktorého túžime vytvoriť nový celok. Umenie sa o to usilovalo pred filozofiou? Skôr bolo ich
úsilie spoločné. Pripomeňme si Nietzscheho, ktorý
vyzdvihoval antický svet pre jeho schopnosť zjednocovať. A boli to práve kubisti, ktorí na jeho filozofiu
nadväzovali.
Možno prekonať dnešný chaos z mnohosti? Filozofia sa v jednej zo svojich línií intenzívne zaoberá
teóriou veľkého tresku a veľkého krachu. Vnímam
ich ako metaforu. Atomizácia sveta sa umocnila atomizáciou človeka. Nemyslím si, že príčinou tejto atomizácie sú len úniky do seba, do vnútorného sveta.
Nazdávam sa, že sú dokonca potrebné, ak človek nemá stratiť sám seba. 20. storočie si ich však zamieňalo s egocentrizmom. Keď sa človek nemohol stať
centrom všetkého, vytvoril si svoj vlastný svet, kde
svoju túžbu mohol realizovať. Napokon sa stal bezmocným, prestal ovládať sám seba. Dokonca si to už
možno ani neuvedomuje. Možno ho to ani nezaujíma. Svet sa stal preňho mŕtvy a on sa stal mŕtvy pre
svet. Človek sa chcel stať Bohom a je Nikto. Pripomeňme si etymológiu slova Odysseus, podľa ktorého pomenoval Joyce jedno zo svojich diel. (bližšie
Tvorba č. 3/2014, pozn. red.) Čoraz intenzívnejšie
myslím na to, že v Odysseovi už takmer pred storo-

čím vytvoril Joyce archetyp dnešného „moderného“
človeka. Aj my sa vraciame k minulosti. Návrat Joyceovho Odyssea bol neúspešný. A ten náš? Umenovedci označili Joyceovho Odyssea za dielo kozmické.
Aj on, podobne ako Eliot, sa hlásil k objektivizácii.
Metaforicky vrátili Bohu jeho miesto a zaujali svoje.
Epifánia i ricorso poznamenali Joyceovo dielo. Podobne duševnú rovnováhu práve prostredníctvom
obnoveného vzťahu k Bohu nadobudol aj Eliot. Oni
boli pre mňa šťastnými ľuďmi, ktorých som na potulkách umením 20. storočia stretla. Aj napriek ranám osudu, ktorým sa nevyhli. Nie sú mŕtvi pre umenie. Naopak, ono sa k nim v rôznych variantoch
neustále vracia.
S. Lotringer spomínal šťastného mŕtveho človeka. Eliot a Joyce písali o tom, ako napĺňať život, sny
– aj keď nie vždy úspešne.
V starých severských ságach sa z ničoho-nič zjavujú stopy po saniach a rovnako nečakane končia. Je
to ako s myšlienkami. Vynárajú sa a vytrácajú. Ale sú
aj myšlienky naliehavé, ktoré nemôžeme len tak
zahnať, ale sa nimi zaoberať. A. Breton vo svojom antirománe Nadja si úporne kladie otázku: Kto som.
Veril, že na ňu nájde odpoveď. Ako je to s nami?
A s umením? Pomáha človeku, aby mohol povedať:
Som šťastne živý človek.

E va M a l i t i

H Ľ A DA N I E JA Z Y K A
JA Z Y KOV:
O GLOSSOLÁLII
A N D R E JA B E L É H O
Glossolália/Poéma o zvuku Andreja Belého (1880
– 1934), ruského básnika, spisovateľa, jedného
z ideológov ruského symbolizmu, no zároveň už
postsymbolistu a veľkého experimentátora, predstavuje dielo, o ktorom sa odborníci vyjadrujú ako
o ťažko rozlúštiteľnom rébuse. Dielo vzniklo na základe autorovej skúsenosti z pobytu v antropozofickom centre v Dornachu v rokoch 1912 – 1916,
z veľkej časti pod vplyvom impulzov zo Steinerovho
učenia. No vydanie poémy je spojené s jedným z centier ruskej porevolučnej emigrácie, s Berlínom, kam
Belyj pricestoval v novembri 1921 potom, ako si
v Kolíne vyjasňoval svoj vzťah k bývalej manželke Asii
Turgenevovej a k Rudolfovi Steinerovi. V oboch vzťahoch, preňho celoživotne dôležitých, sa totiž z rôznych príčin sklamal. Ešte predtým sa doma, v Rus3
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ku, v tom čase už sovietskom, nervovo zrútil, okrem
iného preto, že sa nevedel vyrovnať s problémami pri
vybavovaní povolenia k ceste. V Berlíne r. 1922 v ruských vydavateľstvách spisovateľovi vyšlo asi 15 kníh,
viaceré v opakovaných vydaniach, medzi nimi aj berlínske vydanie románu Peterburg a ďalšie diela. Po
prečítaní Cvetajevovej básnickej zbierky Rozlúčka tu
vydal vlastnú zbierku veršov Po rozlúčke. A po nej vychádza Glossolália, ktorú však napísal už v r. 1917,
pričom jej predchádzala básnická poéma Kristus vstal
z mŕtvych. Podľa berlínskeho vydania sa dielo nazýva Glossalolia, išlo však pravdepodobne o tlačovú chybu, a nie autorov zámer. Svedčí o tom výtlačok venovaný Steinerovej manželke a asistentke Márii
Steiner, ktorá bola ruskojazyčná a pomáhala združovať okolo Steinerovej antropozofie mnohých rus19

kých umelcov a intelektuálov. Vo výtlačku autor na
prvej strane názov opravil na Glossolalia. Ďalej však
už výraz neopravoval.
Glossolália odráža vplyv antropozofie, ktorej Belyj
nadlho prepadol, hoci jeho vzťah k samotnému Rudolfovi Steinerovi, ktorému zazlieval, že nemá pochopenie pre jeho básnické experimentovanie s antropozofickým učením, sa stával čoraz protirečivejší.
Belyj sa zameral na eurytmiu, pohybové umenie,
s ktorým sa oboznámil v Dornachu, no Steinerove
predstavy sa pokúsil rozvinúť a vytvoriť na ich základe
básnickú poému. Steiner vo svojich prácach zdôrazňoval, že eurytmia nie je tanečné umenie, ale „viditeľná reč“ a vyjadruje vnútorné zvuky vonkajškovotelesne. O Belého veľkom zaujatí eurytmiou v tomto
období svedčí aj prednáška na túto tému, ktorú mal
7. apríla 1922 v Berlíne, v Ruskom dome umenia.
Podstatným zdrojom a vrstvou v básnickom texte je aj Steinerova kozmogónia, ako ním bola vyložená v práci Tajná veda v náčrte (Die Geheimwissenschaft im Umriss) z r. 1910, ktorá Belého inšpirovala.
Ide o vývojový cyklus tzv. epoch vedomia či stavov
vedomia – starý Saturn, Slnko, Mesiac, Zem. Podľa
antropozofie na starom Saturne ľudia nadobudli fyzické telá a vznikol tam základ minerálnej ríše, kamene, na starom Slnku dostali živé telá a vznikol základ rastlinnej ríše, na starom Mesiaci získali astrálne
telá a takisto vznikol základ rastlinnej ríše, no a na
Zemi sa stali bytosťami s vlastným „ja“ a prebúdzajúcim sa vedomím vlastnej individuality, čo je zároveň počiatok „ľudského bytia“.
Belého dielo predstavuje originálne umelecké
spracovanie témy, ktoré obsiahlo široký medziliterárny a medzikultúrny kontext. Intertextuálne odkazuje na Bibliu, Genezis a Evanjelium podľa Jána v Steinerovom výklade, na kabalistickú tradíciu, Sepher
Jesira (Kniha stvorenia) a Sohar (Kniha lesku), na Auroru Jakoba Böhmeho, ktorú mal Belyj v ruskom preklade u seba v Dornachu. Autorovým zámerom bolo cez eurytmiu sa dopátrať pôvodu jazykov, odkryť
pra-korene spojené s koreňom pra-vedomia, ktoré
vedú do krajiny Aeria či Arya, východiska flektívnych
jazykov a indoeurópskej jazykovej rodiny, vykročil
po ceste hľadania jazyka jazykov... Dielo striedavo
prechádza z filologického do mýticko-mystického
pojatia, prostredníctvom zdôrazňovania zvukovej
stránky jazykov odkrýva priestory transcendentna.
Od lingvistického chápania jazykov prechádza k jazyku ako orgánu v ústnej dutine, pričom pohyby jazyka v ústach prirovnáva k pohybom eurytmistiek.
Belého kozmogónia predstavuje slovami amerického slavistu, profesora T. R. Beyera „fyziologické zjemňovanie eurytmie“.
Pre jeho básnickú poému je príznačná celkom osobitá telesno-zmyslová obraznosť (BELYJ, A.: Glossalolia, 1922; v pracovnom preklade autorky state):
Hry tanečnice s ľahkým vzdušným prúdom ako s tylovým šálom – sú nám teraz nezrozumiteľné.
20

A zoskupenia zvukov, skladania, zosýpania, osychania,
obťažkali reči; lexiky obrazných zvukov, zaťažujúc nám
pamäť, nepredchnú nám dušu svojím pôvodným jasným gestom; tak: jasnosť znejúceho zmyslu je – v umení vidieť tance tanečnice so šálom – vzdušným prúdom;
a jeho temnota – v slovníkoch, z ktorých si ľudstvo nastavalo chrámy jazykov. (s. 13)
Všetky pohyby jazyka v našej dutine úst – sú gestom
bezrukej tanečnice, roztáčajúcej vzduch ako tylový, tancujúci šál... (s. 15)
Videl som eurytmistku; tanečnicu zvuku; vyjadruje špirály zloženia svetov; každá je všesvetom; vyjadruje, ako
nás predniesol Boží zvuk; ako sme, znejúc, poleteli Kozmom; slnká, luny a zeme blčia v jej gestách; prvý raz
blčia aliterácie a asonancie básnika. (s. 19)
Gestikulácia, eurytmia – je umenie slovesnosti; filológia je v našich časoch umenie zdĺhavých čítaní; v budúcnosti je to – rýchly tanec všetkých hviezd: zvieratníkov, planét, ich prúdení, blčaní; poznania múdrosti
– sú noty a tance; umenie gestami vybudovať svet znamená, že koreň vedomia je odkrytý: myseľ zrástla so slovom; tak: vyjadrenie zvuku je poznanie; a odpoveďou
na otázku je mimické gesto... (s. 20)
Básnik kladie dôraz na zvukovú stránku slova, pričom uprednostňuje zvuk pred zmyslom i významom,
a zároveň ich spája do jednoty. V tomto v sebe nezaprie verného stúpenca symbolizmu, kde sa vzťah
zvuku a významu chápal syntetizujúcim idealistickým spôsobom.
Zvuky – sú dávne gestá v tisícročiach zmyslu; v tisícročiach môjho budúceho bytia vyspieva mi kozmickou myšlienkou ruka. Gestá – mladé zvuky ešte nesformovaných myšlienok, uložených v mojom tele; v celom mojom
tele sa takisto postupom času udeje to, čo sa deje zatiaľ
v jednom mieste tela: pod čelovou kosťou. Myšlienky naplnia celé moje telo. (s. 16–17)
Samotná poéma predstavuje hermetický, ťažko
prístupný text, pre bežné čítanie málo zrozumiteľný, ktorý bádatelia vnímajú ako experiment. Ani jeho bádateľské recipovanie nie je jednoduché. Súčasní ruskí odborníci sa k tomuto dielu vyjadrujú skôr
opatrne, čo je spojené aj s jeho predošlým tabuizovaním v dejinách sovietskej literatúry. V zásadných
štúdiách venovaných poetologickým výskumom
poézie Belého sa Glosolália spomína medzi ostatnými básnickými dielami ako dielo nacielené na objavenie, vytvorenie veľkého Slova, Slova v slove, v ktorom sa spája rytmus so zmyslom, kde je stelesnenie
Slova „formou teurgického transformovania sveta“
(A. Lavrov). Belého tvorba sa zaraďuje do magistrálnej línie ruskej literatúry ako klasika moderny na pomedzí s avantgardou a interpretuje sa vnútri príslušného kontextu. So zdôrazňovaním tohto faktu
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súvisí, že je menej vnímaný v širších porovnávacích
súvislostiach. Hovorí sa o Belého metamorfózach,
pričom vo vzťahu k dnešku sa často poukazuje na to,
že boli podmienené historickou premenlivosťou času a priestoru. No „kuloárne“ sa charakterizuje aj ako
„zapadnik“, čo do značnej miery zjednodušuje podstatu jeho tvorby a myslenia, už len vzhľadom k východiskám, spojeným so slavianofilstvom. Iná vec je,
že súčasná ruská literárna veda takéhoto „novoobjavovaného“ Belého spracúva postupne, po dôkladnom hĺbkovom výskume jeho tvorivého odkazu.
Už citovaný Alexander Lavrov píše, že Belyj si uvedomoval význam duchovnej cesty (podč. E. M.), ktorou prešiel. Sám hovoril o „charaktere vnútorných
premien“, na ktorých spočíva rytmická periodicita
– regulárna premena „durovej“ dominanty vo vnímaní
sveta na „molovú“, striedanie „pozitívnych“ a „negatívnych“ nálad, „utópie“ a „nihilizmu“. Sedemročné
obdobia, na ktoré Belyj rozdelil svoj život (píše o tom
r. 1927 v liste Ivanovovi-Razumnikovi), kde každé
z nich malo totožnú vnútornú štruktúru s ostatnými,
a zároveň predstavovalo ideovo-psychologickú antitézu voči ďalšej sedemročnici, striedaním tvoria symetrickú kompozíciu. Dá sa predpokladať, že táto
jeho „systematizácia“ života súvisela so Steinerom,
s jeho siedmimi cyklami vývoja a s posvätnou sedmičkou. V týchto súvislostiach aj vzhľadom k poetologickým premenám tvorby Belého je namieste hovoriť o prvoradosti duchovného, vnútorného prerodu
básnika, medzníkoch jeho „básnického životopisu“,
až potom prichádzajú k slovu transformácie spojené
s vonkajším svetom. A aj výraznejšie sa básnikov prerod prejavuje práve v Glossolálii.
Takto cez gestá a mimiku charakterizuje spoluhlásky:
V zvuku «r» jazyk vzlietne: jeho konček sa chveje; prúd
vzduchu zozadu poháňa jazyk; a ten sa pohne z miesta, v úsilí rozbehnúť sa smerom k východu na svetlo
– imitácia gesta behu v čase je „g“.
V zvuku «s», čo sa pri zuboch skrúca do špirály, prúd
výdychu letí von, načrtávajúc nám gestá špirál krútiacich sa rúk.
V zvuku «b» sa zatvárajú pery; a sila zákrytu z pier
(ako tlak z periférie k centru) nám zvuk «b» odhodí dozadu; a z toho – sú tieto gestá «b»: spravím krok vzad,
skloním hlavu dolu a nadvihujúc nad ňou ruku, idem
do zákrytu.
Takto nám mimika zvukov skladá tanec; umenie rytmických zvukov – je jazyk jazykov. (s. 17 – 18)

Andrej Belyj, portrét od Leona Baxta, 1905

dojem; u – podráždenie; menovite: «a» – je výdych, nadšenie slobody: a menovite: «a» je strach pred «ch» (spálením hrdla).
– Zvuk «e» – je žlto-zelený: zvuk jednotlivostí «a»; sú to
– myšlienky: všetky prenikavosti, triezvosti, všetky pochybnosti myslenia; «e» je pozorovanie; veda; svetonáhľad je v «e»; tu duša, uvažujúc váha v prekríženiach rúk...
... – Červeno-oranžové je «o» – vnem; zmyslovosť, dutiny tela a úst: pôžitku a bolesti; objatia – sú gestá pre
«o»: stelesnenie, vôľa k nemu.
– Zvuky «u» – teplota, uhol, úzkosť, hĺbkovosť, chodby
hrtanu, temravy, pád do temnôt, požiare purpuru, bolesti, vypätia a muky zrodu... Keď sa «i» spúšťa k «u»
– spája sa purpur s azúrom «i» do fialového «iu» – iným
spojením je «y» – živočíšny zárodok. (s. 106 – 107)

Vokály zas podáva z aspektu farebnosti, ale taktiež podľa ich psychologickej, emocionálno-symbolickej povahy:

K poéme naozaj nie je jednoduché zaujať stanovisko, pretože autor ju vytvoril ako lingvista i ako básnik a dielo svojím spôsobom balansuje medzi poéziou
a teóriou. Americký vedec John Elsworth, autor monografie o Andrejovi Belom, charakterizujúc Glossoláliu, napísal, že: „...vo svojej celistvosti realizuje inklinovanie teórie k poézii, nedá sa však definovať ani
ako jedno, ani ako druhé. Prezentuje presah druhu
medzi rôznymi typmi diskurzu.“ Znalkyňa diela Taja Gut zo Švajčiarska sa o poéme vyjadrila ako o babylonskej veži, ktorú básnik postavil na hlavu a zo
zvukov slov početných jazykov vytvoril básnický text.
Mnohé napovie autorov krátky úvod ku knihe:

– Zvuk «a» – je biely, letiaci spriama; mnohoraké roztvárania rúk ho vyjadrujú; úplnosť duše – je v ňom:
zbožňovanie, uctievanie, údiv; počiatok osvojenia je
– «a»; a – duša dojmov; všetky ležiace pod ním: «o» –

„Glossalolia“ – je improvizácia na niekoľko zvukových
tém; pretože tie témy vo mne rozvíjajú fantázie zvukoobrazov (zvukových obrazov), tak ich vykladám; ale
viem: za obraznou subjektivitou mojich improvizácií sa
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skrýva ich ne-obrazný (mimo-obrazný), nesubjektívny
koreň. Veď keď sledujeme rečníka, vidíme jeho gestá, hoci v diaľke nepočujeme obsah jeho reči, jednako môžeme ten obsah definovať podľa gest, ako «strach», «nadšenie», «pobúrenie» a usudzujeme, že nami nepočutá
reč, je «niečo nadšené» alebo «strašné»; potom sa dozvieme, že rečník vystríhal pred niečím, usilujúc sa pre
niečo vzbudzovať v masách (vsugerovať masám, davom) strach; a chápeme, že naše vnímanie gesta úplne
zodpovedalo obsahu, ktorý sme nepočuli.
Takisto zvuk tu beriem ako gesto, na povrchu života vedomia – gesto strateného obsahu; a keď tvrdím, že «psst»
– je niečo svetové, viem, že gesto je pravdivé vo všeobecnosti, a moje obrazné improvizácie sú modelmi pre vyjadrenie nami stratenej mimiky zvukov. Že tá mimika v
nás vzbĺkne a osvieti sa vedomím, v to pevne verím. A do
tej budúcnosti povznášam svoje subjektívne obrazy, nie
ako teóriu, lež ako poému: poému o zvuku. (s. 9 – 10)
T. R. Beyer, autor úvodu ku knižne vydanej Glossolálii v anglickom a nemeckom preklade, píše, že
Glossolália svojich nemnohých „vykladačov“ – obrazne povedané – vzrušovala, hoci je zrejmé, že hneď na
začiatku ich dokázala zrušiť... Mnohovrstevné dielo
totiž čitateľov miatlo a kritikov neraz rozčuľovalo.
Beyer sa o diele vyjadruje ako o básnickom experimente, ktorý má „nájsť zmysel v ne-zmysle jazyka“.
Dielo vychádzajúce z rôznych jazykov, popri základných – ruštine a nemčine, ide o gréčtinu, latinčinu, sanskrit, arménčinu, keltštinu, angličtinu, francúzštinu, althochdeutsch, litovčinu atď., je hotovým
materiálom pre komparatívny výskum na poli lingvistiky, hoci treba rátať aj so zámerne neodborným
prístupom básnika, ktorý môže etymologické asociácie spájať s básnickými, čo neraz vedie ku „klamnej etymológii“ (napr. keď z latinského „nomen“,
„nemo“ prekračuje k ruskému „nem on“ – teda v slovenčine „je nemý“). No k porovnaniu vyzývajú aj výklady diela dnes vlastne už medzinárodnej komunity literárnych vedcov, odborníkov na tvorbu Belého.
Veľa poznatkov môže priniesť sledovanie rozdielov
medzi výkladmi, ktoré majú zhodné jadro – je ním
samotná poéma.
Pozoruhodné je, akú odozvu Glossolália zaznamenala u západných slavistov. Jej trojjazyčné komentované vydanie z r. 2003 v editorstve Taji Gut ako produkt práce niekoľkých nadšených slavistov, z veľkej
časti antropozofov, kde text originálu sprevádza jeho anglický a nemecký preklad, a tiež komplexný, erudovaný úvod T. R. Beyera, ako aj aparát poznámok
a vysvetliviek, svedčí o mimoriadnom záujme a nasadení. Americký slavista už niekoľko rokov predtým
Glossoláliu preložil do angličtiny a zverejnil ju na internete. A nemecký preklad vytvorila Maja Kandelaki. Kniha, ktorá obsahuje originál diela a jeho dva
preklady, je už svojím zameraním medziliterárna.
T. R. Beyer vníma Glossoláliu v kontexte „pokusov 19.
a začiatku 20. storočia nájsť pôvod indoeurópskych
(indogermánskych) jazykov a postulovať ich ako zá22

klady reči,“ pričom o nej hovorí, že je „v rovnako veľkej miere plodom Belého Ruska r. 1917, ako aj Nemecka r. 1922“. Podľa neho je dielo „jedinečné
v ruskej literatúre a predstavuje jednorazový ruský
príspevok do indoeurópskych štúdií“. Poému zároveň pokladá za veľmi dôležitý kultúrny dokument
ruského symbolizmu, ktorý „utvára spojenia s obsiahlym intelektuálnym kontextom Európy“.
Jedným z „rozčúlených“ kritikov bol Jefim Etkind,
ruský literárny historik a disident, ktorý Glossoláliu
rozobral pri svojich výskumoch ruskej poézie v monografii Materia sticha. Kniha vyšla r. 1978 v Paríži,
teda v centre „svetovej republiky literatúr“ (la rèpublique mondiale des lettres, ako píše francúzska historička prekladu Pascale Casanova), no geneticky je
spojená so sovietskou vedou. Teoretik sa v snahe rozťať viacznačnosť diela racionálne zameral na analýzu jeho lingvistických aspektov. Z tohto pohľadu
zdôrazňuje, že päťdesiat rokov od vzniku poémy je
zrejmé, že sa jej význam v oblasti lingvistiky nepotvrdil: „Glossalália aj v skutočnosti ostala súborom
subjektívnych improvizácií, ktoré vôbec nemajú význam pre lingvistickú vedu...“ Zároveň ale uznáva jej
význam „... pre teóriu básnickej reči, a tiež pre vývoj
poézie.“ Etkind vidí zložité spojenie diela s textami
symbolistu Baľmonta Poézia ako kúzlo (1916) a futuristu Chlebnikova (Učiteľ a žiak, 1912 a Náš základ,
1919) a vníma ho v kontexte myšlienok a ideí, ktoré
hýbali epochou a odrážali sa napr. v poézii Majakovského, Cvetajevovej, Asejeva a mnohých ďalších.
Glossolália je vytvorená poetickým jazykom, ktorý
svedčí o tom, že máme pred sebou básnické dielo,
hoci neobyčajné, ezoterické, nie náhodou autor v názve zdôraznil, že ide o „poému“. Sú v nej básnické figúry a rôzne finesy, ktoré Belyj použil už predtým
v ornamentálnych prózach vytvorených na pomedzí
poézie a prózy, ako svoje „symfónie“, román Peterburg a iné. Asonancie, aliterácie či vnútorné rýmy boli typické pre jeho lyriku z obdobia okolo r. 1922.
Brnianska literárna vedkyňa Danuše Kšicová sa
v knihe Od moderny k avantgarde zmieňuje aj o Belého Glossolálii, pričom z pohľadu premien poézie (bádateľka o nej píše aj ako o eseji) podľa nej autor nadviazal na tradície „didaktickej skladby“, založenej
Boileauvým kódexom klasicizmu Básnické umenie
(L’Art poétique) z r. 1647.
Samotný didaktický aspekt bol určite súčasťou
básnikovho zámeru, hoci jeho spájanie s kódexom
Boileaua môže vyvolávať otázky. Produktívnym je
širšie videnie časopriestorových súvislostí, ktoré môže byť nápomocné pri hľadaní „kľúča“ k dielu, miesta prieniku do podstaty jeho poetiky. Tu vynikne aj
špecifikum stredoeurópskeho prostredia, kde sme
– geopoliticky, kultúrne i mentálne v istej medzi-pozícii (medzi Východom a Západom Európy). Vedie
celkom prirodzene k porovnávaniu...
Nazdávam sa, že práve pri komparatívnom „čítaní“ môžeme v texte osvietiť bod, cez ktorý sa dá dospieť k podstate Belého diela. Je obsiahnutý v názve
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a je ním samotná „glossolália“. Veď aj tam, kde ide
o autorovu zavádzajúcu „etymológiu“, možno vymyslené korene vymyslených slov chápať ako – nezrozumiteľný rečový prejav, bľabot zo zvukov, vydávaných v extatickom stave, teda ako „glossoláliu“.
J. Etkind v citovanej práci charakterizuje pojem
„glossolália“ z pohľadu lingvistiky, kde sa chápe ako
osobitý druh poruchy reči, keď chorí komunikujú
svojím vlastným, zvláštnym jazykom. V čase, keď básnik svoju poému skladal, nakoniec mohol byť aj
v stave psychického či iného narušenia… Pre tento
výskum to však nie je natoľko dôležité, zmysel umeleckého diela je v inom.
V kresťanskom náboženstve sa s „glossoláliou“
spájajú zosadnutia svätého Ducha na apoštolov, ktorí po tomto začínajú hovoriť inými či novými jazykmi, akými cez nich hovorí Duch svätý (Evanjelium
sv. Marka). Vzhľadom k duchovnému prerodu, ktorým Belyj prešiel, sa dá predpokladať, že sa – po svojom transformujúc steinerovské vízie – cítil ako takýto apoštol, zvestovateľ „novej viery“, ktorej uveril.
Poéma je prípravou ľudského vedomia na vyššiu rovinu, aby mohol človek vedome oslavovať zrod Me-

siáša, Nového človeka (v ďalšej poéme z tohto obdobia Kristus vstal z mŕtvych básnik po svojom víta revolúciu). V šialenom kvase udalostí, ktorými Rusko
žilo v prvých dekádach 20. storočia, medzi dvomi revolúciami, buržoáznou roku 1905 a boľševickou roku 1917, to bola absolútna viera v „Nový svet“, ku
ktorému v mysliach idealistov mala krajina prostredníctvom revolúcie dospieť. „Veci“ Nového sveta dokáže pomenovať len Nová poézia, vytvorená novým básnickým jazykom...
Jadrom Belého Glossolálie je z tohto pohľadu hľadanie nového, univerzálneho jazyka, jazyka poézie,
o akom sa vyslovil svojho času Arthur Rimbaud v Liste Paulovi Demenymu, že „bude hovoriť od duše k duši a bude v ňom obsiahnuté všetko, vône, zvuky, farby...“ Tu, medzi projektmi „hľadania univerzálneho
jazyka“, o akých píše Umberto Eco v knihe Hľadanie
dokonalého jazyka, takého, ktorý by pomenovával univerzum, sa otvárajú možnosti pre mnohoraké komparatívne i medziliterárne uchopenie poémy ruského básnika v rámci európskej kultúry, kam intuitívne
smerovali básnikove tvorivé úsilia.

SHAKESPEARE A GERNUTUS
(1564 – 1616, k štyristému výročiu básnikovej smrti)
Rok 2016 je rokom veľkého shakespearovského výročia. Ak pripustíme, že sa narodil 23. apríla (s istotou to nevieme, poznáme iba dátum jeho krstu), potom to bude 23. apríla 2016 štyristo rokov, čo zomrel
práve na svoje narodeniny.
Tento dátum si bude pripomínať celý svet a aj ja
som si ho chcel uctiť kompletným prekladom jeho
diela. No ako sa aj môj život nachyľuje, zisťujem, že
moje plány boli prismelé. Pred desiatimi rokmi som
sníval o tom, že to do roku 2016 zvládnem. No kdeže – ten rok je za dverami a som s tou prácou ledva
v polovici. Pred piatimi rokmi som si vravel, že historické hry vynechám, no preložím aspoň všetky jeho tragédie, komédie a romance. Ani to sa mi nepodarilo. Tragédií napísal desať – a za mnou je iba
Romeo a Júlia, Hamlet, Othello, Kráľ Lear, Macbeth, Antonius a Kleopatra a Coriolanus – tri tragédie (Titus Andronicus, Timon aténsky a Iulius Caesar) mi ešte chýbajú. Z jeho trinástich komédií je za mnou Skrotenie
čertice, Dvaja veronskí šľachtici, Sen svätojánskej noci, Veselé panie z Windsoru, Veľa kriku pre nič, Ako sa vám páči, Trojkráľový večer, Oko za oko a pol Benátskeho kupca
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– a štyroch som sa ešte nedotkol. Z jeho piatich romancí som preložil iba Zimnú rozprávku a Búrku. Tri
mi chýbajú. Chcel som preložiť aj celú jeho poéziu,
zvládol som Sonety, Milenkin nárek a (pre čitateľov
Tvorby) aj Fénixa a hrdličku – no Venušu a Adonisa či
Znásilnenie Lukrécie mám ešte iba pred sebou.
Navyše som s hrami pochodil ako Fellini s filmami – preložil som ich sedemnásť a pol. Benátskeho
kupca som prekladal pre dvojjazyčnú inscenáciu,
v ktorej Shylock, Jessika a Tubal hovorili po česky,
a dodnes som sa nedostal k tomu, aby som hru doprekladal.
Ak to neurobím, nikto sa po mojej smrti nedozvie ani to, že som si pre poznámkový aparát knižného vydania už do foroty preložil a v počítači suším
ľudovú Baladu o Gernutovi – jeden z málo známych
prameňov, z ktorých Shakespeare na napísanie Benátskeho kupca čerpal inšpiráciu.
Alebo že by som aj tento preklad zveril do opatery časopisu Tvorba? Nie je to zlý nápad. Je to totiž
báseň vhodná práve pre takýto časopis. Pre časopis,
do ktorého prispievajú a ktorý čítajú slušní ľudia.
23

Titulný list Kupca benátskeho z roku 1600

Iba slušných ľudí nepomýli fakt, že tento prameň
Shakesperovej inšpirácie je trochu kalný. Keď naň
Shakespeare natrafil, iste ani on nebol nadšený jeho
emóciou, zaujal ho iba príbeh. Z rovnakých dôvodov
ho zaraďuje medzi prílohy editor ardenovského
vydania John Russell Brown – len preto, aby upozornil na dejové paralely medzi baladou a Shakespearovou hrou. A isteže aj preto, že ak tu raz
nachádzame nesporný Shakespearov prameň, aj shakespearistika musí čosi vydržať, inak by sa s ním
nemohla zoznámiť. (Pripojený preklad vychádza
z Brownovho vydania.)

Napokon, ani príbeh samotnej hry Benátsky kupec
sa nezaobíde bez toho, aby mu venovali pozornosť
iba slušní ľudia, slušní režiséri, slušní herci, slušní
diváci a čitatelia. Inak sa môže stať, čo sa stalo v štyridsiatych rokoch minulého storočia – túto hru si
vraj obľúbil aj fašistický diktátor Adolf Hitler. Obľúbil si ju z nevzdelanosti – Kupec benátsky nikdy nebola antisemitská hra, pretože jej autor síce Shylockovi nič nedaroval, no takisto sa vedel postaviť aj
na jeho stranu a získať mu sympatie obecenstva.
William Shakespeare sa vedel zastať každej svojej
postavy. Kde sa to naučil? Odpoveď hľadajme v jeho
mladosti. Vieme, že do školy chodil v rodnom Stratforde, a hoci sa nevzdelával dlhšie ako do svojho pätnásteho roku, vzdelanie, čo sa mu tam núkalo, bolo
kvalitné. Jeho kolega dramatik Ben Johnson síce
tvrdí, že „Shakespeare vedel len málo po latinsky
a ešte menej po grécky,“ no ak vo viacerých hrách cituje Ovidia, naznačuje to, že zvládol latinčinu aspoň
do tej miery, aby ho mohol občas čítať aj v origináli. Aj rétorika mu musela ísť dobre – poznať to z dikcie jeho hrdinov. Renesanční študenti sa vraj na hodinách rétoriky cvičili aj v cicerónskom umení
obhajovať obidvoch účastníkov sporu (disputatio in
utramque partem). Tu kdesi zrejme získal stratfordský študent a budúci dramatik Shakespeare schopnosť byť súčasne advokátom rôznych strán – a preto
si ani jednu jeho postavu nemôže prisvojiť a zneužiť
ju nijaká ideológia. Patrí všetkým – a právom sa stal
z neho aj najcitovanejší autor všetkých čias. V tomto zmysle som si dovolil i ja zložiť mu poklonu v jednom – možno trochu rúhavom, ale inak pravdivom
– štvorverší:
Ó, Hospodine, pre básnické kruhy
je Tvoje Slovo prameň mocnej vzpruhy!
Veď v citovanosti si na svete vraj Ty
po Shakespearovi suverénne druhý.
Myslím, že viac už na úvod povedať netreba – a môže nasledovať The Ballad of Gernutus – Balada o Gernutovi.
ĽUBOMÍR FELDEK

B A L A DA O G E R N U TOV I
Nová pieseň, v ktorej krutý Žid Gernutus požičia obchodníkovi sto zlatých pod podmienkou, že ak mu
ich nevráti v dohodnutý deň, môže si z jeho tela vyrezať libru mäsa. Na melódiu piesne Čierny a žltý.

V Benátkach býval jeden Žid
a nepopiera nik –
ba tvrdí to aj kopa kníh –
že to bol úžerník.
24

Volal sa Gernutus a chcel
naveky tuším žiť.
Nič dobré ľuďom nerobil –
len klamal ich ten Žid.
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Bol taký ako býval aj
Barrow Hogge – dešperát,
čo robil ľuďom iba zle,
kým neskrotil ho kat.

Dajte mi sľub, čo istotne
rozveselí aj vás,
podpíšte sa mi,“ vraví Žid,
„na úpis pre ten špás,

Bol ako hnoj, čo zapácha
na veľkom hnojisku,
a zo smradu je ľuďom zle,
kým hnoj je nablízku.

že ja – ak by ste nestihli
dodržať lehotu –
si libru mäsa vyrežem
z vás ako pokutu.“

Nemohol ten Žid ani spať
pre svoju úžeru –
bál sa, že v noci zlodeji
mu skrýšu vyberú.

V druhej časti balady sa krutého Žida
pokúsi obmäkčiť zhovievavý sudca.
Na tú istú melódiu.

Mal srdce klepcu podobné –
kresťanov chytal doň.
Aj z huby sa mu valil smrad
a nemal núdzu oň.
Aj keď dal šiling manželke,
chcel úrok malinký.
Musela mu zaň manželka
vrátiť dva šilingy.
Z dohľadu nikdy nestrácal
svoj úžernícky cieľ,
nuž nečudo, že dojnicu
aj z manželky mať chcel.
Chýrečný jeden obchodník
mal blízko neho dom
a tak sa kvôli pôžičke
raz vybral za Židom.
Na jeden rok a jeden deň
sa prišiel zadlžiť –
pre priateľa mu požičať
sto zlatých mal ten Žid.
Akú chce, takú Židovi
ponúkal záruku.
No ten sa iba uškŕňal
na jeho ponuku:
„Čo po peniazoch! Čo už tam!
Veď zaplatíte včas.
Rád by som sa však zabavil,
kým zoberie ma fras.
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Obchodník dúfal splatiť dlh
do dňa a do roka –
podpísal úpis, tak sa stal
korisťou žraloka.
Nevyšiel obchodníkovi
ten nebezpečný risk –
stroskotali mu koráby,
čo mali priniesť zisk.
A jedného dňa, dobreže
neutrel čelom prah,
Gernutusovi zrazu stál
obchodník vo dverách.
„Peniaze nemám, končí sa
už moja lehota.
Hádam ma nechceš naozaj
pozbaviť života?“
„Len libru tvojho mäsa chcem,“
rozrehotal sa Žid.
„Začalo sa to ako špás,
treba ho dokončiť.“
Neoblomný bol Gernutus:
„Je čas, keď platiť máš!
Ak nezaplatíš, splň svoj sľub!“
A zavolal Žid stráž.
Dal obchodníka uvrhnúť
do oceľových pút
a podal naňho žalobu,
a tak sa konal súd.

25

Obchodníkovi priatelia
plakali zúfalí,
život mu chceli zachrániť,
Židovi núkali

Tvoj úpis mäso spomína –
o krvi nevraví.
Môžeš si libru mäsa vziať –
no iba bez krvi.

aj päťsto zlatých za tých sto
a chceli doložiť
dvetisíc, ba aj tritisíc –
neoblomný bol Žid.

A keď mu mäsa vyrežeš
len o gram viac, si vrah.
A o to, že ťa potom dám
obesiť, nemaj strach!

Keď desať tisíc ponúkli,
ten Žid im nanovo
povedal: „Libru mäsa chcem.
Sem s ňou a hotovo.

Len rež, keď chceš! No vopred ten
kus mäsa v duchu zváž!
Ak o gram menej vyrežeš,
aj tak sa zahojdáš.“

Nepotrebujem peniaze,
zlata mám viac než dosť.“
Aj sudca Žida vyzýval
prejaviť láskavosť:

Gernutus zúril: „Ako mám
prísť teraz k úroku?
Za desať tisíc zlatých sa
vzdám svojho nároku.

„Tisícku ber si, keď ti ju
dávajú, aj ten kus
mäsa si odrež, život však
mu neber, Gernutus!“

Zaplaťte ich a môže ísť.“
„Nie!“ zvolal sudca zas.
Tých desať tisíc zlatých vziať
už odmietol si raz.“

„Nie,“ vraví Žid, „ svoj úrok si
odrežem, odkiaľ chcem.
Keď chcem, aj so srdcom mu ten
kus mäsa odrežem.“

„Tak nech mi aspoň vráti to,
čo dlhuje mi rok.“
Povedal sudca: „Ani to.
Taký je rozsudok.

Videli, že niet pomoci,
priatelia zúfalí
a nad Židovou krutosťou
už iba vzdychali.

Zrušenie dlhu – to je trest
za tvoju ukrutnosť.“
„Ó,“ zvolal Žid, „tá ukrutnosť
ma stála viac než dosť.“

Na obchodníka ostrý nôž
už vyťahuje Žid,
nevinnou krvou chystá sa
pôžičku zúročiť.

Vám, dobrí ľudia, prezradiť
chcem ešte nakoniec,
že veľa takých zloduchov
je vôkol nás aj dnes.

No tesne predtým, než mu nôž
do srdca zabodol,
„Nie!“ skríkol sudca. „Nerež! Stoj!
Inak som rozhodol.

Len za mamonom ženú sa
tí lotri po svete,
do svojich klepcov chytajú
nevinné obete.

O libre mäsa hovorí
tvoj úpis – ale nie
o krvi. Ani kvapôčka
nech teda nekvapne!

Ochraňuj, Bože, pred nimi
i mňa i zbožný ľud
a za zlo, ktoré páchajú,
im chystaj Boží súd!
KONIEC
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V Ý RO Č I A A J U B I L E Á

CTIBOH ZOCH
15. 3. 1815 – 15. 12. 1865
200 ROKOV OD NARODENIA A 150 OD SMRTI
Jedným z menej známych a nie dostatočne dosiaľ ocenených členov staršej generácie štúrovskej družiny,
ktorý vyrastal v bezprostrednom styku a spolupráci s Ľudovítom Štúrom a po celý život ostal uskutočňovateľom snáh a ideálov tejto generácie, je i vrstovník a intímny priateľ Štúrov Ctiboh Cochius – alebo ako sa
od päťdesiatych rokov začal podpisovať – Zoch. Po celý čas jeho verejného účinkovania v dolnooravskom
prostredí nebolo na vtedajšom Slovensku prakticky ani jediného literárneho alebo kultúrnopolitického slovenského podujatia, na ktorom by Zoch nebol mal činnú účasť, i keď po celý život účinkoval v zapadlom
kúte Oravy, bol slabý a chorľavý a hmotne odkázaný na dnes temer nepredstaviteľne biedne existenčné
podmienky.
IVAN STANEK: CTIBOH COCHIUS-ZOCH, NÁČRT ŽIVOTOPISU

Tak píše akademik Ivan Stanek (1915 – 1972), „po
praslici“ pravnuk Ctiboha Zocha, dôstojný pokračovateľ v Zochovskej rodinnej tradícii.
(Jeho matka Gabriela Zochová , 1885 – 1965, Ctibohova vnučka a dcéra Pavla Zocha, jasenovského,
neskôr ev. kňaza v Modre, zakladateľa evanjelického
sirotinca – ktorý prichýlil, resp. Zochovci sa ujali
a vyslali do života aj sirotu, básnika Jána Čieteka
– Smreka. Ivan Stanek, syn Gabriely Zochovej a Gustáva Staneka, ev. kňaza v Záriečí a Banskej Štiavnici,
jediný akademik v Československu bez členstva v komunistickej strane, biochemik európskeho mena, lekár s neobyčajným humanistickým a kultúrne-historickým vzdelaním; navyše – a v tomto prípade
najmä – zhromažďovateľ a opatrovateľ zochovského rodinného archívu; ten, ktorý edične pripravil,
úvod a udivujúco podrobné poznámky a vysvetlivky
napísal ku knihe Ctiboha Zocha: SLOVO ZA SLOVENČINU, vydaného vyd. Tatran r. 1958. Zochovskú kultúrnu dynastiu zavŕšme vynikajúcim pedagógom Ivanom Branislavom Zochom a prvým
bratislavským županom, poprevratovým biskupom
Samuelom Zochom. Môžeme pridať aj klaviristku
a pedagogičku Annu Zochovú, vydatú za hudobného skladateľa Fritza Kafendu.)
V úvode k Slovu za slovenčinu lekár Ivan Stanek
s udivujúcou zasvätenosťou nás prevedie životom,
zástojom a prácou svojho prastarého otca Ctiboha
(chybne sa dnes píše Ctibora) – a to, čo nám z úvodu vyrastá pred očami, nič iné nie je, ako v obetavosti
a vernosti prežitá heroika, opakovaná skoro každým
členom veľkého štúrovského pokolenia.
V krátkosti a náznaku:
Prvé vzdelanie dostane v otcovej škole vo Veličnej,
chýrnej a uznávanej na Orave aj v susedných stoliciach; potom kvôli nemčine dva roky na lýceu v Kež3

n

2015

marku (1826 – 1828); kvôli maďarčine dva roky na
gymnáziu v Šajovskom Gemeri. Cez prázdniny vychovávateľom v Palúdzke – tam známosť a styky
s Gašparom Fejerpatakym-Belopotockým, ktorý ho
zoznámi s českými časopismi a knihami, ba aj korešpondenciou s ich autormi, ktorú s nimi viedol Belopotocký. Nato dva roky (1831 – 1833) na lýceu
v Banskej Štiavnici: v okruhu slovensky samovzdelávajúcich sa študentov, exaltácia Kollárovou Slávy
dcerou, Goethem, Schillerom, Uhlandom, Mickiewiczom (Óda na mladosť) aj s inými poľskými básnikmi: svedčia o tom výpisky v jeho zápisníkoch.
Napokon od jesene 1833 do júna 1836 – na celý
život poznamenávajúce bratislavské evanjelické lýceum, hlboké priateľstvo s Ľudovítom Štúrom, opájanie sa duchom celej jeho družiny. Už ako kňaz v Jasenovej úzky spolupracovník Štúrových Slovenských
národných novín a Orla Tatránskeho. (Výpočet jeho
textov, hoci nie úplný, nájdeme v Riznerovej Bibliografii písomníctva slovenského.)
„... bol tajomníkom bratislavskej Spoločnosti za
Štúrovho podpredsedníctva a spolu so Štúrom redigoval i almanach Plody. Roku 1837 sa stal farárom
v Jasenovej, kde aj umrel. Zoch patril k najoddanejším Štúrovým priateľom, bol všestranne kultúrne
činný a prispieval do časopisov básňami, článkami
a prekladmi. Verne stál pri Štúrovi po boku aj v bojoch o víťazstvo slovenčiny ako spisovného jazyka“
– zhrňuje a charakterizuje ho v poznámke Jozef Ambruš.
Takže práve v dorozumení so Štúrom napíše za
života pre cenzúru nevydané – Slovo za slovenčinu;
spriaznene spolupracujúce s Hodžovým Dobrým slovom a Štúrovým Nárečím slovenským a jeho článkami toho druhu – proti Kollárovej bibličtine a za
strednú spisovnú slovenčinu. Lebo: „ tu nejde len
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o reč ako reč, ale o život kmeňa slovenského, ktorý
svojím duchom a svojou rečou sa kriesiť musí.“ Vedel, že ide o budúcnosť, čiže o všetko.
Revolúcia meruvôsmeho roku: pod stálym dozorom stoličných úradov s domácimi prehliadkami, na
udanie jasenovského učiteľa „spitého zemančíka“
Ruttkaya uväznený a Goergeyovým ustupujúcim vojskom z väzenia do väzenia vláčený až do Aradu.
Naozaj len v náznaku: krátko po revolúcii vydá
veršovanú skladbu „Pokuta za hriech po celých
Uhriech“, vstupujúcej do svedomia maďarónskej
zemianskej aristokracie na Slovensku. Fragment
„Slovenský národný katechizmus“ nevyšiel, tak ako
obsiahly „Slovenský cirkevný katechizmus“ – „pravdepodobne pre niektoré racionalistické tendencie,
ktoré v ňom videli ortodoxní cirkevní činitelia a recenzenti.“
A najmä: nadšenecká práca na organizovaní Slovenského národného zhromaždenia v Turč. Sv. Martine 1861, potom práca, najmä jazykovedná, v Matici slovenskej; až do smrti aktívny člen jej výboru.
Navzdory telesnej slabosti a chorľavosti zúčastňoval
sa na všetkých jeho schôdzach a bral na seba množstvo povinností; tak ako pri spolupráci s Michalom
Miloslavom Hodžom na jeho Tatríne. V Kukučínovom románe Bohumil Valizlosť Zábor jeho rovnomenná hlavná postava - to je on a jeho Jasenová. Štefan Krčméry v závere svojho, tu uverejneného textu,
ho nezabudne pripomenúť.
Len toto? Ani jeho, ako mnohých, „ výpočet skutkov celého neobsiahne“ - spoza nich či nad nimi ako
ich zdroj a neviditeľná príčina presvitá duch: ten ktorý stvoril a poháňal celú štúrovskú generáciu. Bola
to „akási kantovčina, akási luteránčina alebo nemčina: du sollst! Ty musíš! Tam sa to začalo,“ – hovorí Matuška. Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Herder.
A možno najviac: J. G. Fichte. Lebo, ako píše Štefan
Krčméry: „Pre Hegla (...) zabúda sa v slovenských
dejoch literárnych na Fichteho.“ Z jeho prednášok
„o určení učenca“ priam plápolal duch – ten, ktorý
zostupoval aj na Ľudovíta Štúra, do jeho prednášok
a z nich na jeho družinu.
Určenie učenca či vzdelanca? „Jeho život,“ hovorí
Fichte, „vedie namiesto neho idea, ktorá si v ňom
stvárnila svoj vlastný život. Okrem nej nič ním nehýbe: jeho osoba sa v nej dávno rozplynula.“

To je ten vzácny, zvrchovane idealistický odkaz nemeckej klasickej filozofie uctievanej aj našimi štúrovcami.
„Dostalo sa mu cti“ – vraví Fichte o vzdelancovi
– „že splýva s Bohom, pracuje na jeho večnom diele.“ A tak: „Ako by mohla mať preňho význam sláva, to, že budú o ňom súdiť smrteľní a pominuteľní ľudia? Ako by mohol konať dobro iba pre seba
alebo sa chcel šetriť, keď sa celou svojou osobnosťou
viaže na ideu? Jeho osoba a celá osobnosť mu zmizli v božom pojme celkového poriadku. (...) Vedie ho
len idea, a keď ho nevedie, tak nežije, je v pokoji
a nečinnosti.“
Akoby to inými slovami zhrnul či priam do mramoru pre potomkov vytesal Ľudovít Štúr: „My chytili sme sa do služby ducha, preto musíme prejsť cestu života tŕnistú!“
To Fichteho „jáství“ je nielen exaltovaním individualizmu, autonómie slobodnej vôle, ale zároveň
exaltáciou služby a obete pre druhých, pre spoločenstvo; služby pod najvyšším kritériom: „Fichteho
(...) všelijako je cítiť na filozofii našich,“ vraví ešte
Štefan Krčméry: „... povestné boli“ podľa neho „Fichteho Reden an die deutsche Nation“, reči teológa, filozofa a politika v jednom, naširoko v Európe počúvané. Prirodzeným pudom človeka je – hovorí sa
v ôsmej z nich – nebo už tu na zemi nájsť a večne
trvajúce rozpustiť v každodennom živote svojom,
nepominuteľné vštepiť do časnosti. Ale nemýľme sa,
dokladá sa, len za večnosť možno dať život.“
Prekážky? živly? útrapy? „Pochopil som svoje poslanie, a to je trvalejšie než vy. Ono je večné a ja som
takisto večný.“
Romantické? Patetické? Neuskutočniteľné? Zastaralé a neaktuálne?
Nuž, je to z Božích zdrojov živiaci sa Duch – ten,
ktorý práve dnešnému intelektuálovi, zotročenému
skepsou a relativitou, takže aj nezáväznosťou a mravnou labilitou – inými slovami postmodernou prázdnotou – žalostne a osudne chýba. Ale bez takéhoto
ducha, takéhoto idealistického donkichotizmu, niet
skutočnej, človeka zasahujúcej aj presahujúcej kultúry; niet vlastne ani zmyslu kultúry a ľudského
života.
J. V.

Čo by si cudzinci za hriech boli pokladali na náš národ šprihať, ba čo cudzinci s veľkou uznalosťou pri našom
kmeni chválili a chvália (Sartori, Rohrer a iní), to naši vlastní znevažujú, špintajú, na to svoju žlč v rozsrdenej horkosti vylievajú! Nedá sa to vyhovoriť tým, že naši nám chceli a mohli dať dobrú poradu, že nás
chceli od zlého odviesť, že museli otvorene a dôrazne k nám hovoriť pravdu bez okolkov. Ale akáže to pravda, ktorá neberie do povahy samu vec, o ktorú ide, ale osoby, a tieto znevažuje, očerňuje, do podozrenia uvádza? Akáže to láska, ktorá nás učí našu otcovskú reč až do zhnusenia potupovať, prezývať tými najpodlejšími menami. Akáže to viera, ktorá nad životom nášho kmeňa biedne zúfa, aspoň nič dobrého a vznešeného
o ňom neverí? Kto sám seba znevažuje, nie je vážnosti hoden, a kto seba, svoj kmeň a jeho reč práve znevažovať učí, je prinajmenej falošný prorok, ktorému ale na šťastie nik nebude veriť, lebo kto sám neverí, ktože
tomu veriť bude?
(CTIBOH ZOCH: SLOVO ZA SLOVENČINU)
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Štefan Krčmér y
„ZVLÁŠTNY ŽIAK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA“
No mala pliagu Jasenová, ktorá vyvracala aj bohaté domy
a chudobu trýznila bez prestania: štvoro krčiem. Na sto
obyvateľov jedna krčma a od nepamäti. Pri krčmách hynuli potom i statky i chalupy i duše. Zle bolo, kde gazda
pil, a horšie, kde pila – gazdiná. Striezlivejší povedali, že
to pre bezbožnosť, lebo Jasenovci nemali kostola. Nuž pribrali sa z biedy svojej vystavať kostol i vystavali ho roku
1837 a za prvého farára pozvali Ctiboha Zocha. A ten boril sa s biedou jasenovskou blízko tridsať rokov, potom
smutný umrel a pochovali ho na cintoríne na briežku blízko vysokého kamenného kríža.
Biedu v očiach Zochových predstavoval i učiteľ Ruttkay, spitý zemänčík, ktorý vytrvale križoval všetky dobré
úmysly mladého kňaza a v roku revolučnom vydal ho görgeyovcom, ktorí ho vláčili s ostatnými väzňami slovenskými z mesta do mesta až pod Arad. Ruttkay prežil Zocha a keď umieral, ako životnú múdrosť zložil do rúk
deťom svojim heslo: Keď za dvoch zješ, za dvoch i vypiješ.
Dobre jesť a dobre piť bolo slávou mesta tohto. Jej by
bol priučil i žiakov svojich, keby bolo čo jesť. Ale v Jasenovej
od nepamäti jedla sa len švábka a kapusta. Nuž svietil Ruttkay príkladom aspoň v pití a viac mal horlivých prívržencov ako Zochov spolok miernosti, ktorého členovia odriekali sa pitia ako odriekali sa diabla starí kresťania...
Ctiboha Zocha už i podľa veku pripočítať treba skôr
medzi učiteľov Štúrových, než medzi žiakov. Kým Štúr
nedorástol, on bol vedúcim duchom bratislavskej mládeže a všeličo z jej filozofie i kalokagatie má v ňom svoje žriedlo. Nacionalizmus jemu bol nie šľachtické poštrngávanie
šabľou, ale živý kontakt s masou národa a rozväzovanie
síl od koreňov. Tak to poznať i v jeho širokom a mocnom
Pohľade Slovena na sebä, ktorá báseň bola jednou z kapitol, dôležitých v evanjeliu, ktorým sa družina bratislavská
vpínala do služby ducha. Bol z tých, ktorí hory prenášali.
Ktorí na mladých dlaniach poťažkávali Prahu i Moskvu
i Carihrad, Veľkú Moravu, Grécko, Rím i ríšu akúsi od mora k moru, ktorí vzývali cára i mužíka, ktorí žertvu života
nie za žart ponímali a neboli by váhali nasadiť život za
splnenie sna, za nové ľudstvo, nové Slovanstvo, alebo aspoň za uvedomelé v tvorivú jednotku kryštalizujúce sa nové Slovensko.
A tridsať rokov žil so svojím nesplneným snom šľachetný Ctiboh v tejto kotlinke, pastier päťsto duší, staviteľ kostola i školy. A keď nevidel stavby, vedel aspoň, že
kreše pre ňu kameň mocný. A keď nevidel stromu rozkošateného od mora k moru, ako cítil ho vo velebnej básni
svojej ktorejsi Ján Hollý, zažil slasť byť jeho uvedomelou
bunkou kdesi v mladých ešte koreňoch. Keď Ctiboch Zoch
umieral, umieral ako víťaz nad Ruttkayom, jeho rakvu obtočili ľudia, ktorým heslá o Slovensku, o vzdelanosti národnej, o Európe a o ľudstve neboli bláznovstvom a poznali ľudí, ktorí ich v srdci mali. Niekoľko rokov pred
smrťou bol Zoch vo Zvolenskej, navštívil niekoľko dedín
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slovenských, i počul v ich farách cudzí hovor domácich.
Odcudziť sa slovenskému ľudu pokladalo sa za známku
panstva. Cestou navštívil i Braxatorisa na fare radvanskej,
tak isto zápasiaceho s prostredím tvrdším ešte a temer bezvýsledne. A utvrdil sa vo viere pravdy svojho života. Chcel
sa pokloniť i Moysesovi, no osvietený biskup, okolo ktorého zoskupilo sa bolo niekoľko horlivých katolíckych
kňazov slovenských, bol v slnečnom sídle svojom v Svätom Kríži.
Po smrti Ctiboha Zocha v Jasenovej boli ešte dvaja Zochovci farári, Cyril a Pavel. Cyril umrel mladý a Pavel sa
skoro preniesol inam, do Záriečia, potom do Modry. Po
odchode Pavlovom do Jasenovej prišiel kubínsky rodák Janoška. Jasenová hrdá bola na to, že mohla byť sídlom kňazov, významných v živote národnom vôbec. Vec, akú nie
každá obec pochopí, lebo väčšina ich chce mať kňaza celého pre seba a len pre seba. Jasenovci biedni boli, ale chápali význam toho, že farár ich vydáva noviny pre všetkých
slovenských evanjelikov a píše do nich i básnik Hviezdoslav. Dedina musí mať svoju pýchu, jedna ju hľadá v síkačke hasičškej, druhá v obecnom býkovi, Jasenovci slávu
svoju hľadali v takýchto veciach. Aj učiteľov svojich radi
vysielali na štúdiá, pomáhajúc im na krídla nezištne. Jeden z nich, Ján Laco, stal sa farárom vo Veličnej, povestný
svojou pohostinnosťou slovenskou, druhý stal sa lekárom
a – Martinom Kukučínom. Keď Janoška odišiel do Mikuláša, do Jasenovej prišiel môj otec. Delil srdce svoje medzi
širokou verejnosťou a malou dedinkou i medzi kostolom
a poľom jasenovským. S Pavlom Zochom a Jánom S. Fábrym založil Stráž na Sione, ľudový časopis evanjelický,
organizoval známe slovenské evanjelické „pastorálne konferencie“ a pokúšal sa o spolok, nazvaný menom Tranovského na vzor katolíckeho svätovojtešského. Doma v Jasenovej, komasáciou už rozvrhnutou, dal sa usporadovať
a zdokonaľovať hospodársky život. Jasenová bola z prvých
obcí, ktorých chotár sa preskúmal vedecky, a aby získal
dôveru v hospodárskom pokroku, otec posýpal zem vlastnou rukou. Ako to išlo z roka na rok, až sa Jasenová
vykúpila z dlhov a stala sa vzorom hospodárskeho poriadku i blahobytu, je rozprávka, o ktorej sa písalo už i u Nemcov a ešte sa písať bude. V práci otcovej pokračoval Ján Jamnický a najmä učiteľ Vávra, rodák turolúcky. Napokon
prišiel Andrej Devečka zúčtovať s alkoholom. A ešte prišiel prevrat.
Stmilo sa nad Chočom i v dolinách. V Jasenovej presvitajú svetlá petrolejových lámp. Pri jedných z nich dumajú
o elektrike. Pri druhých čítajú spisy Martina Kukučína.
V jednom z domov sú práve v poslednej kapitole Zábora.
Poznali v ňom svoju rodnú obec. Intelektuálna sila, vytrysklá z dediny tejto, nezaniká v cudzine. Vplynula do živého organizmu národa a prší na dedinu božím požehnaním...
(O rytme lyžiarskom, 1933, úryvok)
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SPOMIENKA NA PÁNA FARÁRA
VLADIMÍRA MARENČIAKA
pri príležitosti sto rokov od narodenia (3. 9. 1915)
To, že som sa narodil v roku 1936 – práve keď architekt Harminc dostaval nový žilinský evanjelický
kostol – a že môj krst bol prvým obradom, ktorý sa
v ňom konal – a že ma krstil pán biskup Ruppeldt
– je pomerne známe, aj keď sám sa na to nepamätám.
Zato veľa pekných spomienok mám na ten kostol
z neskoršieho obdobia – najmä z času, keď som tam
takmer každú sobotu mieril na stretnutia dorastu
evanjelickej mládeže. A tieto spomienky sú spojené
aj s osobnosťou pána farára Vladimíra Marenčiaka.
Bol to mimoriadne kultúrny človek, ktorý si
všímal aj to, že viacerí z nás majú literárne ambície
– a radil nám, čo si máme prečítať, aby sme tie ambície zveľadili. Dodnes prispievam do Julom Vanovičom obnovenej Lukáčovej Tvorby, ktorá práve v časoch našej puberty pod tlakom vtedajšieho režimu
zanikala – pán farár Marenčiak mal však odložené
aj jej staršie ročníky a čísla. On to bol, kto mi dal vtedy do ruky ten vynikajúci časopis, viem si tuším spomenúť aj, ktoré číslo ma nabádal prečítať si ako prvé:
bolo to číslo, v ktorom vyšla Eliotova báseň s veršami „ak chcete zbúrať chrám, najprv ho postavte,“ odvtedy si tie verše pamätám, pretože ma na ne osobitne upozornil.

Krásny je aj text, ktorý mi napísal na konfirmačný list: „Milostí Boží jsem, co jsem, a milost jeho ve
mně daremná nebyla.“ (1 Kor 15,10).
Žiaľ, ja, nevďačník, som ho neraz aj potrápil. Boh
ho neobdaroval dokonalým hudobným sluchom
(mohol ho iba závidieť pánovi biskupovi Ruppeldtovi) – no farár spievať musí, a tak spieval, ako vedel.
A my, nezbední šarvanci, sme zas vedeli, s akou námahou zvláda najmä niektoré melódie. Keď – v rámci ustáleného priebehu stretnutí DEM – mal každý
z nás právo vybrať si číslo jednej piesne, a keď prišiel
rad na mňa, vždy som povedal: „Prídavok č. 44.“ Čiže „Ktož jsú boží bojovníci.“ Ťažká melódia, dodnes
ju neviem zaspievať poriadne ani ja. No vtedy musel
s jej spievaním začínať on. Vždy najprv sklonil hlavu a chvíľu mlčal. Zrejme sa v duchu modlil: „Daj mi,
Bože, to sebaovládanie, aby som doňho niečo nehodil.“ A potom začal spievať a odspieval to s nami, síce falošne, ale až do konca, vysoko povznesený nad
naše uchechtávanie.
Milý pán farár, ospravedlňujem sa Vám dnes za
to! A zároveň Vám ďakujem: boli ste jeden z najvzácnejších ľudí, akých som kedy stretol. Aj Vašou
milosťou som, čo som.
ĽUBOMÍR FELDEK

T R I Š T V RT E S T O RO Č N É
Z R E N I E M I L O Š A KOVA Č K U
Doc. PaedDr. Miloša Kovačku, PhD. – literárneho
vedca, bibliografa, cirkevného a kultúrneho historika, emeritného riaditeľa Národného bibliografického ústavu a univerzitného pedagóga, spolupodnecovateľa kultúrneho života v Martine i duchovných
podujatí na Slovensku charakterizuje viacodborovosť a trvanie vo vývine – zrenie. Načim ho chápať
v dvoch významoch, ako vyspievanie, rast a ako
rozhľadenie, videnie. Oba prístupy sa dotýkajú životného oblúka i tvorivých prispení. Čo sa dialo a stáva vzdelanosťou, štúdiom a domýšľaním. Osvojovaním i hĺbaním o nadobudnutom. Nielen pre seba,
ale rozdávaním sa. To mu vo všetkých zreteľoch
umožnila práca v oblasti bibliografie, ktorú vykonával štyri a pol desaťročia v Matici slovenskej ako
národnej knižnici a po ich odčlenení aj v samostatnej SNK. Rástol postupne od pracovníka v retros30

pektívnej bibliografii až po jej kľúčového programátora. Prirodzenou cestou vývinu. Potvrdzuje, že aj
tím pracovníkov ustanovizne, akou je SNK, má osobnostný rozmer. Tvoria ju ľudia. Odborne pripravení
a zaujatí pre plnenie jej zmysluplných úloh.
Príchodom do pracovného úväzku vo vtedajšej MS
ako národnej knižnici r. 1966, po jej storočnici, patrí do druhej „vlny“ tvorivých osobností, ktoré zviedli zápas o modernizáciu slovenských knižníc a bibliografie. Nadviazali tak na prvých vysokoškolsky
pripravených a pre túto prácu zaujatých odborníkov,
ako bol Michal Fedor, Peter Liba, Jozef Špetko a ďalší. Tí prišli do Martina rovno z vysokoškolskej prípravy, ale pôvodom pochádzali z východu a západu
Slovenska. Miloš Kovačka patrí už k nie skupinovo,
ale postupne prichádzajúcim novým pracovníkom
do MS už aj z Turca (D. Katuščák, P. Parenička,
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J. Beňovský), alebo z jeho okolia J. Rezník z Liptova
(ale už vysokoškolsky pripravený v Martine, ako M.
Kovačka na Pedagogickom inštitúte), T. Winkler od
Žiliny, B. Belák a Š. Baranovič z Prievidze, B. Laco
z Oravy a pod. Aj tieto zretele, isté miestne či územné ukotvenia, majú svoje dôsledky v zaujatí pre rozvoj aj kultúrnych podmienok. V istom ustálení na
rodnej základni. Tento zreteľ – vytrvanie v práci v jednej ustanovizni a v rodnom prostrední najzreteľnejšie reprezentuje práve Miloš Kovačka. Jeho tvorivý
zástoj pri rozvoji i obrane SNK a národnej kultúry
možno sledovať z viacerých hľadísk, čomu sa tak
sústredene venoval, v akých vývinových obdobiach,
či v miestnych a územných vzťahoch, akými námetmi a osobnostnými prínosmi sa zaoberal, a v akých
spolčujúcich ustanovizniach pôsobil. V každom
ohľade prinášal nové pohľady a riešenia.
Narodil sa 30. októbra 1940 v turčianskej obci
Sklabiňa. Základnú školu vychodil v Hornom Jasene a v Martine, Jedenásťročnú strednú školu absolvoval v Martine (1957). Študovať začal medicínu
v Olomouci, pre zdravotné ťažkosti sa vracia domov
a vyštudoval Pedagogický inštitút v Martine, odbor
slovenčina, dejepis (1965). Už ako pracovník MS si
urobil rigoróznu skúšku na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici (1981) a o rok neskôr obhájil dizertačnú prácu v SAV a stal sa kandidátom vied
o umení. Vo vzdelávaní pokračoval aj druhým atestačným stupňom (1989). Na Filozofickej fakulte prešovskej univerzity obhájil habilitačnú prácu a získal
docentúru z Teórie a dejiny slovenskej literatúry
(2004). Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil
jeden vyučovací ročník ako učiteľ na základnej škole v Martine (1965/66) a následne sa „upísal“ súpisom literatúry a jej usústavňovaniu i komunikovaniu, čiže bibliografii. Začínal v Bibliografickom
odbore MS. Matica po oslavách storočnice prestala
byť už pre komunistických politikov „retrográdnou,
zastaranou, buržoáznou a nacionalistickou inštitúciou“ , za akú ju považovali v 50. rokoch vtedajší mocipáci, so snahou zaštítiť sa jej minulým kultúrnym
pôsobením. Začala sa aj personálnym obsadzovaním
rozširovať novými pracovníkmi a vznikali nové pracoviská. Medzi prvými – Pamätník slovenskej literatúry a Útvar pre strojové spracovanie zbierok (čo
bola prvá základňa pre kybernetizáciu pracoviska).
Miloš Kovačka sa zapojil do ich činnosti a riešení.
S Pamätníkom najprv spoluúčasťou na Večeri pri Vajanskom a prispením veršami do zborníka mladých
martinských autorov Stretnutie. S pracoviskom pre
strojové spracovanie zbierok už trvale v súvise so všetkými následnými bibliografickými činnosťami, na
ktorých sa zúčastňoval. Do bibliografickej praxe sa
dostal v čase prudkých diskusií o jej vedeckosti a špecifickom uvedomovaní sa voči, vtedy v našich podmienkach, rodiacej sa vedeckej informatike. Ich otázky sa sprvu zdali protirečivé, akoby sa vylučovali,
alebo nahrádzali. Postupným pričiňovaním aj Miloša Kovačku sa tieto zjednodušovania odstránili
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Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD.

a kooperácia oboch disciplín pokračovala vo vzájomnej súčinnosti.
RETROSPEKTÍVNY BIBLIOGRAF
Prvou úlohou Miloša Kovačku bolo spracovávanie
článkov zo slovenských novín a časopisov za roky
1919 – 1944 v retrospektívnej bibliografii v r. 1966
– 1970. Tá bola, spolu so súčasnou či súbežnou bibliografiou, jednou z kľúčových úloh vtedajšej MS.
Realizoval sa zámer, ktorý sa prijal a schválil po poštátnení SNK ako národná knižnica (1954) a mal dobehnúť zaostávanie poznávania slovenskej knižnej
a časopiseckej publicistiky prostredníctvom jej súpisov i rozpisov, čo slovenskej kultúre v 20. storočí
chýbalo. Bolo treba pokračoval v Riznerovi, v celej
šírke i hĺbke úlohy. Prienik do prudko sa diferencujúceho kultúrneho života v podmienkach prvého obdobia Česko-Slovenska a následne i Slovenskej republiky do SNP, umožnil Milošovi Kovačkovi nielen
osvojenie bibliografických postupov, ale aj široké
obohatenie poznatkov každodennou prácou s nimi. Bola to všestranná a kvalitná teoreticko-heuristická príprava praxou.
ŠPECIÁLNY BIBLIOGRAF
Druhým štádiom tvorivého pričiňovania sa o rozvoj slovenskej bibliografie boli Kovačkove práce na
špeciálnych bibliografiách. Od r. 1971 do 1982 sa zúčastňuje spracúvania a vydávania Bibliografie literárnej vedy a umeleckej literatúry na Slovensku. Zo
šírky retrospektívy sústreďuje sa na sledovanie naoko
užšej odbornej oblasti, ale pritom tiež už bohato rozvitej publicistiky z vedeckého i kritického myslenia
o staršej i súčasnej slovenskej literatúre. Táto fáza
obohatila už Miloša Kovačku aj pre budúcu pedagogickú činnosť v oblasti literárnej vedy, prispela
k jeho argumentačnému zázemiu o potrebe systémového a materiálovo nasýteného bádania i v špeciálnych disciplínach.
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SÚBEŽNÁ BIBLIOGRAFIA
Následne sa Miloš Kovačka dostáva znova v celej šírke publikačnej produkcie na Slovensku od r. 1982
a to k spracovávaniu a vydávaniu Slovenskej národnej súbežnej bibliografie. Dialo sa to v čase, keď sa
jej spracúvanie postupne uskutočňovalo pomocou
moderných informačných techník, ktoré si vyžadovalo rozšírenie poznatkov aj o technické riešenia. Reprezentácia slovenskej bibliografie sa touto cestou
zapája do celosvetových trendov a dostáva sa aj
k širšiemu využívaniu. Už nie je len súpis a rozpis
prác iných, ale tvorivé systematizovanie potrebné pre
rozvíjajúci sa výskum slovenskej vedy, ale aj techniky a hospodárstva. Informatika už nie je len kultúrnou reprezentáciou, ale životne potrebnou a dostáva sa do centra pozornosti. Stáva sa mu predmetom
i jej teoretického poznávania a aplikovania.
TEORETIK A METODOLÓG
Miloš Kovačka po „prechode“ praxou vo všetkých
troch „prúdoch“, či súčastiach bibliografie (retrospektívnej, súbežnej i špeciálnej) dostáva úlohu od
r. 1989 zostavovať a redigovať aj Bibliografický zborník. Už predtým prispieval do neho a jeho obsah obohatil novými témami súvisiacimi so spracovávaním
bibliografie modernými technikami. Tak, ako predchádzajúce ročníky od konca 50. rokov minulého storočia pripravovali celú škálu nových bibliografov na
riešenie úloh a presadzovali povedomie o bibliografii ako samostatnej heuristickej disciplíne. Kovačkom
redigovaný bibliografický zborník tieto úsilia ukotvuje historicky, teoreticky i metodologicky. Metodológia dáva do stálosti usústavnenia to, čo je ustavične „živé“, v pohybe, vývine, premenách. Sústredenia
a zverejnenia poznatkov a diel, ktoré opatrujú pracoviská, ako je SNK a jej špecifikované súčasti (Literárny archív, Biografický ústav a Literárne múzeum),
majú v predmete nielen uchované zbierky, ale aj vývin sledovaných odborov a dejiny ich komplementovania, čím sa stávajú zároveň aj dejinami spracovaných
odborov. Tento všestranný príkon k vede, aj cez bibliografiu, cieľavedome projektovaný Milošom Kovačkom do zrelého a sebavedomého uvedomovania,
stal sa základom zvýznamnenia bibliografických prác
v súčasnosti. Prirodzene aj pomocou informačných
techník. Nuž teória komunikácie stala sa týmto domýšľaniam východiskom. Všetky spomínané postupné presadzovania sa diali v čase tzv. normalizácie. Dnes
to tí, čo ten čas komunistickej totality, ktorá zavládla po auguste 1968, asi ani nepochopia, čo museli pretrpieť schopní riešitelia úloh pod (ne)vedením
(v oboch zmysloch slova) stranou dosadených riadiacich pracovníkov. Ich odbornosť bola stranícka knižka a úloha strážiť tvorivých ľudí, aby neprekročili mieru byť služobníkom ich zámerov. Takých sa vystriedalo
viac, ale všetci boli na to isté kopyto. Spochybňovali
všetko, čo nebolo „marxistickým“ myslením. Teória
informácií prirodzene takou nebola. Tá bola pre Miloša Kovačku, spolu s komunikačnými technikami
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kľúčom k rozvinu. Uvedomoval si úlohy bibliografie
aj v širšom reprezentačnom chápaní, ale aj v praktickom uplatnení, začal osvojovať najprv praktickým riešením a následne vnikaním do jej vnútorných zákonitostí. Pátraním po nich, vzhľadom na celok, od
predmetu, cez spracovanie až po výstupy.
Prvým, samostatne publikovaným dielom Kovačku bolo vydanie Bibliografie článkov zo slovenských
novín a časopisov za r. 1919 – 1944. Metodická príručka (1969). Následne zborník K niektorým aspektom regionálnej a personálnej bibliografie (1974),
Funkcie Slovenskej národnej bibliografie a K niektorým východiskovým aspektom vymedzenia
pojmu predmet národnej bibliografie (1975), K otázkam vzájomných vzťahov regionálnej a retrospektívnej bibliografie (1976), Systém špeciálnej bibliografie na Slovensku (1976), Typológia dokumentu
IKIS KZK (1989).
Popri týchto samostatných vydaniach spracoval
a zverejnil veľké množstvo čiastkových riešení a príspevkov uverejnených v rozličných zborníkoch a časopisoch, v ktorých sa venoval jednotlivým praktickým i teoretickým otázkam modernej bibliografie.
Nadväzuje na jej historický odkaz, byť nielen prameňom k novým poznatkom, ale aj doložením o dejstvovaní slovenskej vzdelanosti a tvorivosti. Pre ich
bohatosť a rozmanitosť treba aspoň zástupne
zaznamenať, že sa v nich venoval formálno-typologickým zvláštnostiam dokumentov a funkciám národnej bibliografie (1978), Základným otázkam systémovej výstavby a optimalizácie slovenskej národnej
bibliografie (1979), Hlavné línie a výsledky riešenia
čiastkovej výskumnej úlohy – systém špeciálnej bibliografie na Slovensku (1981), Problematikou špecializovaných bibliografických diel automatizovaného typu (1981), Rozvoj automatizovaného systému
súbežnej národnej bibliografie (1983), Spoločná bibliografia ako produkt medzinárodnej bibliografickej práce (1983), Súbežná slovenská článková bibliografia – vývoj stav a perspektívy (1986), Príspevok
súbežnej slovenskej národnej bibliografie k rozvoju
kooperačných vzťahov v bibliografickom systéme
(1986), Rozvoj bibliografickej činnosti na Slovensku
do r. 2000 (1999), Problematika všeobecného modelu personálnej bibliografie, Národný program
retrokonverzie (1994). Všetky spomenuté práce mali dosah na prax i využitie bibliografie.
MANAŽÉR
Celý komplex bibliografickej činnosti nielen v rámci SNK, ale aj Slovenska, dostáva do náplne ako riaditeľ Národného bibliografického ústavu SNK v r.
1991, a vedie toto špecifické pracovisko s koordinačnými úlohami rozhľadene a na odbornej úrovni
i rozvitými aktivitami, až do odchodu na dôchodok
v januári 2011. Do tejto jeho činnosti prirodzene vyústili všetky skúsenosti dovtedajšej praxe i teórie, ktorú neprestáva rozvíjať i naďalej. Pritom nezabúda
aj na to, čo súčasné bibliografické činnosti pred3
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chádzalo, čiže dejiny. V nich do popredia vystupujú
aj otázky histórie bibliografie, prípravou konferencií o jednotlivých stránkach jej dejín, s venovaním
sa najmä portrétnym analýzam jej jednotlivých tvorcov (Ľ. V. Rizner, Ján Vladimír Ormis, Juraj Ribay, Michal Rešetka, Pavol Doležal, Michal Chrástek, Michal Fedor, Štefan Ďurovčík, Ján Agnet, Ján Čaplovič
a ďalší). Mimoriadnou hodnotou týchto koncepčne a postupne objasňovaných príspevkov bolo, že
sa slovenská bibliografia „zakoreňuje“, sledovaním
jej postupné „vynáranie“, ktoré sa mohlo stať len na
základe výskumu jej prvých historických riešiteľov.
V tej súvislosti načim však zaznamenať aj ďalší kľúčový zreteľ riadenia bibliografickej činnosti Miloša
Kovačku v celoslovenských súvislostiach i inštitucionalizovanom konkretizovaní pracoviskom, ktoré
dostal za úlohu viesť. Dá sa povedať, že sa tieto riešenia „rozpínali“ medzi cieľavedomým sebauvedomovaním bibliografie, presnejšie bibliografov, že
majú svojich predchodcov, a na druhej strane smerovaním k zdokonaľovaniu komunikovania prác prostredníctvom informačných techník, ale aj uchovávaním „klasických“ bibliografických postupov,
publikovaním bibliografických prác. V tomto ohľade nadviazal na prvé koncepčné úlohy nastoľované
Jánom Štefánikom a jeho spolupracovníkmi od zrodu pracoviska a ich presadenia Petra Libu, v spore
s ideologickými oponentmi, čo ho stálo aj miesto
v SNK a následné postihovania. Cieľavedomý príhlas
ku kontinuite bolo aj udržanie a aplikovanie pôsobenia demokraticky sa zrodenej koncepcie koordinácie bibliografických prác ešte v zložitých podmienkach ideologického tlaku v r. 1956. Práve
spolupráca všetkých centrálnych knižníc na tomto
úseku na čele so vtedy poštátnenou Maticou slovenskou ako národnou knižnicou jej zabezpečila ich
uznanie, hoci vlastne na tomto úseku bola začiatočníčka. Riešitelia koordinácie na tomto demokratickom princípe spoločného zlaďovania stali sa vzorom aj pre iné štátne bibliografické pracoviská.
Kovačka, už ako riaditeľ, sa dotkol aj viacerých
literárno-bibliografických aspektov národnej, regionálnej i personálnej produkcie a informatiky, otázok falza a pod. Obsiahol tak pracovné postupy
i dejiny. Zároveň sám prispel do riešení nielen programovaním národnej bibliografie a manažovaním
jej podujatí, ale aj špeciálnej spoluúčasťou na tvorbe
personálnej bibliografie Pavla Jozefa Šafárika (2004)
a už spomínanej Bibliografie literárnej vedy. V týchto
prácach sa prejavil ako kontinuitný programátor, nadväzujúci nastoľovateľ na uskutočnenia i nenaplnené zámery predchodcov, ale hľadajúci aj nové prístupy k riešeniam. A ešte viac tímový systemizátor,
skupinový usústavňovateľ, zapájajúci celú škálu riešiteľov a sám sa ich zúčastňujúci. Ujal sa aj viacerých
občianskych združení. Bol vedúcim, či predsedajúcim množstva odborných konferencií a popularizujúcich seminárov, ako predseda Spolku slovenských
knihovníkov i jeho bibliografickej sekcie.
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LITERÁRNY VEDEC
Obrazne môžeme povedať, že Milošovi Kovačkovi poznatky „tiekli“ priamo na pracovný stôl, prirodzene najviac z nich využíval tie, ktoré súviseli s jeho
predchádzajúcou prípravou, čiže literatúrou, históriou a kultúrou. To bola už jeho osobná zaujatosť pre
hodnoty utajené v zaležaných vydaniach. Sprístupnil ich vo viacerých príspevkoch. Vzťahovali sa najmä na národné obrodenie. Samostatne knižne vydal Janka Matušku (1970) i jeho Piesne a báje (1971),
Petra Kellnera-Hostinského, Hymny a žalmy P. O.
Hviezdoslava (1996). Patria k nim aj dizertačná práca Slovenské študentské rukopisné časopisy v 19. storočí (1989) a habilitačná Duchovné princípy, literár ne vzdelanie, knižná kultúra a bibliografia v dejinách
slovenskej literatúry (2004). Ide teda o úplnú syntézu toho, čo získal štúdiom i bibliografickou prácou. Tá následne prestupovala aj do ďalších odborov.
BIOGRAFISTA
Na literárnu vedu priamo nadväzuje aj biografistika Miloša Kovačku. Tak portrétne spracoval a personálnymi profilmi predstavil celú množinu osobností, v rozličných, aj ním redigovaných zborníkoch
(Bibliografickom, Biografickom, Knižnica a i.) a časopisoch (Čitateľ, Knižnice a vedecké informácie,
Knižnica, Tvorba T., Cirkevné listy, Slovenské národné noviny a mnohé ďalšie). Tak sa zaoberal Jánom
Franciscim, Svitaním, Antológiou levočských študentov, Samom Kuchtom, Jozefom Horákom, Jozefom Škultétym, Pavlom Dobšinským, Štefanom
Krčmérym, Jánom Hollým, Jánom Pavlom Tomášikom, Čajakovcami, Kolomanom Banšelom, Gustávom Lojkom-Tisovským, Svetozárom Hurbanom Vajanským, Teréziou Vansovou, Osobnou knižnicou
Milana Rastislava Štefánika, Tiborom Zochom, vydavateľskou činnosťou Tatrín, Jozefom Cígerom
Hronským, Jánom Smrekom, Júliusom Bottom, Emilom Boleslavom Lukáčom, Petrom Kellnerom Hostinským, Doležalovcami, Samuelom Godrom. Venoval pozornosť aj blízkym spolupracovníkom,
Julovi Vanovičovi, Michalovi Fedorovi, Petrovi Libovi, Augustínovi Maťovčíkovi a ďalším. Vystihujúc podstatu ich prínosu alebo neznáme stránky ich
pôsobenia. Patria k nim jeho recenzie iných bádateľov. Podieľa sa aj na spracovaní hesiel viacerých biografických slovníkov (Biografický lexikón Slovenska,
Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry a i.).
LITERÁRNY MÚZEJNÍK
A MEDIALIZÁTOR
Na publikačné formy literárneho bádania zasa nadväzujú aj literárno-múzejné realizácie, a jeho domýšľania literárno-školských vzťahov ako prispievateľa
do Literárnomúzejného letopisu a pripravovaním literárno-pamiatkárskych scenárov. Tak mal podiel na
zrode pamätnej izby M. M. Hodžu v Rakši, Jána Jesénia a rodu Jesenských v Turčianskom Jasene, pamätného domu J. Ľ. Holubyho a Ľ. V. Riznera v Ze33

mianskom Podhradí, ako aj Biblia v dejinách Slovenska. Na vecnú a pracovnú prezentáciu sa viažu
aj Kovačkove literárne a religionistické scenáre pre
televíziu: Slovenský žalmista P. O. Hviezdoslav, Turčianske pamätníky, Jur Jánoška, Karol Kuzmány, Elena Marothy-Šoltésová, Archívnictvo v evanjelickej
cirkvi a Významné evanjelické jubileá.
KULTÚRNY HISTORIK A MATIČIAR
Zúčastňoval sa aj na širších kultúrnych aktivitách,
o ktoré sa usilovala Matica slovenská, obnovujúca
v rokoch 1968 – 1973 svoju, dovtedy rozpustenú
členskú základňu. Tak sa pracovníci MS stali vlastne „dvojdomými“. Mali svoje odborné pracovné úväzky a zároveň sa zapájali do vzdelávacích úsilí matičného hnutia a obnovy Martina ako kultúrneho
centra, zámerne likvidovaného komunistami. Túto
činnosť významne reprezentuje ním zostavená pamätnica Z vôle ľudu obnovená (Martin, 1969, 197 s.).
Ako aj ponovembrové činovníctvo v Rade národnej
kultúry ako jej podpredseda a dejepisec martinských
kultúrnych snáh, ustanovizní ako trvalý prispievateľ do života Turca a Turčianskych novín.
OBRANCA SNK
Hoci osobne je Miloš Kovačka zdanlivo nevýbojný,
správaním umiernený, keď sa dostávala inštitúcia
Slovenskej národnej knižnice do komplikovaných
vnútorných vzťahov, vzhľadom na jej súčinnosť
s členskou základňou Matice slovenskej, vedel vždy
zaujať nielen kritický, ale aj odvážny obranný postoj.
Po novembri 1989 sa dovtedajšia „dvojdomosť“ Matice slovenskej ako národnej knižnice inštitucionalizovala tak, že členská základňa sa stala opäť spolkovou, na čele s predsedom, ktorý za svoju činnosť
zodpovedal valnému zhromaždeniu a SNK i jej pracoviská sa stala štátnou inštitúciou, na čele so správcom, ktorý zodpovedal za jej vedenie Vláde SR prostredníctvom ministra kultúry. Štatutármi pri
spoločných úlohách boli obaja, predseda i správca.
Keď počas osláv 125-ročnice MS vznikli spory, ako
finančne zabezpečovať inštitučnú súčasť, snahou
predsedu zmeniť riešenia bez oboznámenia vedenia,
na úkor SNK, postavil sa Miloš Kovačka proti jeho
individuálnym úsiliam, a odvolaniu správcu nesúhlasiacim s konaním predsedu. Keď vznikli opäť takéto snahy predsedu i výboru MS – zlikvidovať autonómnosť SNK ako štátnej inštitúcie, podriadením
spolkovej základni, stal sa spoluiniciátorom zamedzenia takých úkonov, ktoré však predseda presadil cez mečiarovský zákon. Keď jeho dôsledky doľahli
likvidačne na pôsobenie SNK a jeho pracovísk, stal
sa spolupresadzovateľom odčlenenia SNK od MS.
Tieto obranné vystúpenia neboli protimatičným konaním, ale zastávaním sa toho, o čo sa MS historicky pričinila, vznik najprv spolkovej SNK a potom
opačne jej „záchranou“ mena MS po poštátnení
r. 1954. Tak ako pred osamostatnením SNK, aj po
ňom bol a zostal Miloš Kovačka spoluúčastník via34

cerých kultúrnych podujatí MS, najmä prednášaním
na akciách miestnych odborov MS.
PEDAGÓG
Významná je aj pedagogická činnosť Miloša Kovačku, najprv na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Žilinskej univerzite (Dejiny knižníc a bibliografie) a Biblickej školy v Martine (Duchovné
dejiny na Slovensku). S tým súvisí aj jeho vynikajúce rétorstvo. Vie pracovať so slovom a jeho prejav
nemá len odbornú úroveň, ale aj istú estetickú hodnotu. Tak sa dostáva vzdelávanie i pôsobenie Kovačku
do oblúka, keď najprv začal ako učiteľ na základnej škole, aj pripravovaný vzdelávaním na túto úlohu, ale profesnými aktivitami vyrástol na všestranného kultúrneho vzdelanca, schopného reagovať
tvorivo na celú množinu historických, personálnych,
literárnych i informaticko-metodologických otázok.
KULTÚRNY AKTIVISTA
Popri členstve a vedení už spomínaných profesných
knihovníckych a bibliografických spoločenstiev
a podpredsedníctve Rady národnej kultúry, ktorá
mala podiel na uchovaní kontinuity snáh o kultúrnu obnovu Martina, zlikvidovaného zámerne po r.
1948, keď sa viaceré úsilia vtedajšieho vedenia „pričiňovali“ o nadviazanie na takéto zmary. Mal podiel
na vzniku Dní Milana Hodžu v Sučanoch a Martine.
Bol spoluzostavovateľom zborníkov z ich vedeckých
konferencií, ako aj ďalších ním organizovaných odborných podujatí, ako boli Memorialis (2007) a dva
zborníky Zemianstvo na Slovensku (2009). K takýmto pohonným projektom, zapojujúcim príbuzné
osobnosti do spoločného riešenia, bola problematika vývinu kresťanského myslenia a jeho inštitucionalizovaného konkretizovania, pod názvom Pramene k duchovným dejinám Slovenska (2010). Úloha
zostáva trvale otvorená na spoluriešiteľské zapojenia
sa každému záujemcovi prostredníctvom internetu. Aj ako dôchodca je člen Predstavenstva Spoločnosti pre Tvorbu a jej redakčnej rady a spolupôsobil pri usporiadaní pätnástich ročníkov podujatia
Duchovné hodnoty pre dnešok. Konali sa na rozličných miestach Slovenska, so snahou obnoviť pretrhnuté tradície slovenskej duchovnej kultúry.
BIBLISTA A CIRKEVNÝ HISTORIK
Súčasťou vnútornej orientácie i výskumnej práce Miloša Kovačku boli a sú aj príspevky presahujúce literárne výskumy do kultúrno-historických otázok
a cirkevných dejín. Patrí k tým slovenským intelektuálom, ktorí sa hlásia k svojmu vierovyznaniu a svojou činnosťou objasňujú aj duchovné a ekumenické otázky kresťanstva na Slovensku. Zvlášť načim
oceniť jeho štúdie Citara Sanctorum, Biblia v dejinách Slovenska (obidve 2006). Publikuje aj v náboženských periodikách. Zvlášť sleduje rodný martinský evanjelický zbor (rediguje i jeho časopis Evanjelik)
a spracúva osobnosti v ňom pôsobiace, ako boli Jo3
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zef Horváth, Karol Kuzmány, Ľudovít Šenšel, Jozef
Bučko, Ján Bohdan Hroboň a iní.
Tieto otázky riešil ešte na bibliografických pracoviskách, často v súvise s nimi, ale aj z osobného
záujmu, v čom pokračuje aj ako dôchodca. Hoci ho
neraz ohrozujú aj zdravotné neduhy, premáha ich
tvorivými činnosťami. Neprestáva sa však zaoberať
viacerými, už spomínanými vrstvami ľudského vedomia i svedomia, pretože ľudskosť, charakter
a mravnosť ho „poznamenávajú“ tiež. V tvorbe,
i v osobnom živote. Píše, prednáša a koná priam ako
personálna ustanovizeň. Tak sa na neho aj obracia
široká duchovná i kultúrna verejnosť. Zúčastnil sa
na spracovaní kazateľského diela významných evanjelických kňazov, pôsobiacich v Martine, Jozefa Bučku, ktorý zahynul v koncentračnom tábore a Jána
Bohdana Hroboňa, dediča hroboňovskej tradície
a iniciátora obnovy cirkevného života i založenia
Biblickej školy v Martine. Nadviazal aj na práce
o Žilinskej synode z r. 2010 digitálnym sprístupnením novoobjavenej originálnej listiny Zákonov a ustanovení Žilinskej synody z r. 1610. Spolu s vedeckým
tímom zostavené dielo ešte na pracovisku, Bardejovský katechizmus z r. 1581 – najstaršia slovenská
kniha, vyšlo koncom r. 2013. Spracoval do nej rozsiahlu štúdiu o dejinách vydávania Malého katechizmu Dr. Martina Luthera na Slovensku a pre Slovákov (vyšlo viac ako 313 vydaní za posledných 430
rokov.) Pokračuje v poznávaní života a diela významných osobností, súvisiacich na jednej strane
so SNK, a na druhej aj s dejinami evanjelickej cirkvi, a to Fedor Ruppeldt. Život a dielo (2011). Tento významný evanjelický biskup, zástanca Turčianskeho
Sv. Martina ako centra národného a kultúrneho života Slovákov, vymenovaného za prvého bibliotekára SNK. Nemohol sa nevenovať editorovaniu i napísaniu štúdie o diele a inšpiratívnom čítaní priateľa
Júliusa Vanoviča. Publikácia vyšla pod názvom Večný nepokoj po-etika (2011). Obdobne editoroval a písal
aj o živote a prácach významného slovenského matematika a dekana Matematicko-fyzikálnej fakulty
UK Bela Riečana Ale najväčšia z nich je láska (2013).
Neprestáva pokračovať ani v bádateľskom programe, ktorý rozvinul o dejinách knižnej kultúry
na Slovensku ešte v pracovnom úväzku v SNK,
a v tých súvislostiach napísal rozsiahle štúdie o Samuelovi Tešedíkovi (o jeho Knižečke k čítaní určenej
pre mládež), Jurovi Jánoškovi (o koncepcii slovenskej
kníhkupeckej siete). Vyšli v Knihe 2011. Štúdia o Jánovi Baltazárovi Jesenskom-Gašparé, významnom
podielnikovi na rozvoji Turčianskeho Sv. Martina
v Memorandovom období (vyšla v zborníku Slováci na panovníckych dvoroch, 2012). Pre webovú stránku SNK vytvoril základy elektronickej knižnice memorialistiky.
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REGIONALISTA
Život Miloša Kovačku „vyteká“ z turčianskej dediny a vo svojich článkoch pre regionálne denníky sa
často vracia do jej minulosti, nuž prirodzene „pretiekli“ aj do kníh. Patrí medzi nimi Sklabiňa 770. Ide
o esej o rodnej obci pri príležitosti jej okrúhleho jubilea (2012). Rovnako prispel aj do publikácie Vzácne ženy rodu Révai, ktoré preslávili duchovné dejiny
Turca (2013). Patria k nim aj príspevky o Onódskom
sneme, na ktorom popravili dvoch turčianskych zástupcov a Memorande slovenského národa, ako aj
podiele Martina na vzniku Česko-Slovenska.
RÉTOR
Miloš Kovačka vyzrel na významnú tvorivú osobnosť,
hýbajúcu kultúrou a duchovným životom v celoslovenských súvislostiach. Stalo sa tak v súvise s prácou v súčastiach rodiaceho sa komplexu slovenskej
bibliografie v čase prelomu a rozvinu informatických technológií, čo plno využil aj vo vlastnej odbornej práci. Charakterizuje ho, že je človekom slova. V zmysle duchovnom i výrazovom. Jeho prijatím
v biblickom zvestovaní i pracovným sprostredkovávaním cez zaznamenávané poznatky. Tie v jeho osvojení uplatňuje aj osobným slovesným podaním. Ako
rečník, snažiaci sa nielen o zrozumiteľný výklad
s čím oboznamuje, ale aj jeho osobitné vycizelovanie. O také príspevky ho žiadajú už roky cirkevné
i kultúrne spoločenstvá. Chodí medzi ľudí, prednáša, rozdáva, čo poznal a má svojím podaním mimoriadne úspechy. Našťastie nespyšnel. Píše i rozpráva.
Delí sa, odovzdáva. Ako mu, aspoň pri jubileu, za
všetko neďakovať?
Záhlavie portrétu charakterizuje Miloša Kovačku
dvojvýznamom zrenia. Jeho postupnosťou vyrástol
rozhľadený odborník nielen v bibliograficko-informačnom komunikovaní zaznamenaných i zverejnených poznatkov a diel, ale nimi aj všestranne vzdelaná, interdisciplinárna osobnosť. S rozsiahlymi,
univerzálnymi poznatkami i skúsenosťami v rozličných činnostiach v oblasti knižnej kultúry. Odprvoti
pracovného pôsobenia išlo o dvojdomosť v knižničných úlohách a riešeniach spojenú s obnovou
i obranou matičnej myšlienky, vyrastajúcej z demokratického spolčovania a kultúrneho účinkovania
našich predkov, ktoré aplikoval na súčasné potreby.
To všetko obsahoval s optikou hlboko osvojenej Biblie a bibliografických i kulturologických metód i činností, s vyústením aj do účasti na obnove komunistami potláčanej evanjelickej cirkvi, nielen v miestnom
pôsobení – Martine – ale všade, kde to bolo načim...
M I C H A L KO VÁ Č A DA M O V
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J E D NA O TÁ Z K A

ĽUBOMÍROVI FELDEKOVI
A K Ú KO N K R É T N U Ú L O H U
MÁ UMENIE DNES?
Táto otázka – keď na ňu pôjdeme zoširoka – skrýva
v sebe aj hádanku, skrytú vo výrazových prostriedkoch. Načo vlastne je nutný ich vývoj? Načo je komu
napríklad Van Goghov obraz stoličky, zaujímavý iba
tým, že tá stolička je namaľovaná inak, než by ju namaľoval jeho o generáciu starší kolega?
Uspokojivé riešenie tejto hádanky jestvuje – no
prenechajme ho výtvarným umelcom a kunsthistorikom. Ak ostaneme len pri umení verbálnom, pri

poézii, próze či dráme, môžeme otázku úlohy umenia pokojne zúžiť na to hemingwayovské: „Sú len dve
témy, ktoré stoja za reč – láska a násilná smrť.“
Zaoberať sa týmito dvoma témami má rovnako
veľký význam vždy – teda aj dnes.
Za odpoveď ďakuje
S TA N I S L AVA M AT E J O V I ČO VÁ

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

P RO RO K Š T Ú R
A JEHO TIENE
Niekoľko otázok autorom
divadelného predstavenia v SND
A máme tu jubilejný rok – dvojstoročnicu Štúra. Rôzni ľudia sa usilujú pripomenúť jeho úlohu v histórii
Slovákov, objavujú jeho myšlienkové hnutia a z nich
jeho činy i činy jeho druhov. Skúmajú a vysvetľujú
osobné udalosti, súkromie a najmä jeho verejné účinkovanie.
S veľkým očakávaním som prišla na predstavenie
v SND v nádeji, že sa ako diváčka nadýchnem nadšenia rokov meruôsmych a práve tam akoby naživo
prežijem tých niekoľko rokov, keď nadšení mladí
vzdelanci chceli vydobyť slobodu svojmu ujarmenému národu. Že sa vrátim do čias, keď morálka, etika, slušnosť a vzájomná úcta vrástla už od detských
liet do myslí a sŕdc tých – ešte i vzhľadom krásnych
tridsiatnikov.
Aké však a čoraz väčšie bolo moje prekvapenie.
Pýtam sa: Ako si to predstavujete morálku študentov teológie na evanjelickom lýceu?
O tom, ako im 25-ročný Štúr vyložil Kázeň na hore z Matúšovho evanjelia (kap. 5) J. M. Hurban napí36

sal: „Z verša na verš stupňoval sa jeho zápal a z nás asi päťdesiatich malicherných racionalistov počúvajúcich nové, neslýchané názory, ktoré priam vyvierali z ducha, nebolo nikoho, komu by neboli zaihrali slzy pokánia v očiach i slzy
radosti nad úchvatnými pravdami. Nikdy tak hádam ešte
nebol na týchto školách zvestovaný Kristus, tak hlásaná kresťanská idea, čo takmer za dve hodiny k úžasu a k oduševneniu všetkých nás rozvádzal nadšený Štúr. A my všetci ozaj
znovuzrodení v myšlienkach svojich, vrátili sme sa domov.
Z mojich úst nevyšlo od tých čias nerozvážne alebo nectené
slovo o Písme Svätom a o náboženstve kresťanskom.“
Ako v tejto inscenácii predstavujete našich študentov teológie, všetko žiakov slávneho evanjelického lýcea? O nejakej viere nemožno hovoriť. Ani jediná veta, ani jediná myšlienka. A pritom Štúr
ohlasoval dovolenie vydávať Slovenské národné noviny takto: „Pokloňte sa Tatry, Pánovi svojmu a vyjasnite sa, bo On z výsosti svojej pohliadol na vaše rody, Jemu
verné, milostivo! Vyplnená je žiadosť ich vrúca, obdarené
sú tým, za čím dávno horeli: vychodiť budú Noviny aj
v ich reči materinskej.“ Toto všetko dokázal ani nie
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Ľuboš Kostelný (Michal Miloslav Hodža), Tomáš Maštalír (Jozef Miloslav Hurban) a Robert Roth (Ľudovít Štúr). Zdroj: SND

30-ročný Štúr. Narodeniny mal až o 4 mesiace – 28.
októbra. Vtedy už bol zbavený výučby na lýceu. Kto
z dnešných tridsiatnikov sa mu vyrovná?
Vari by farári Hurban a Hodža tancovali a priam
hystericky? A to ešte v luterákoch! A zbalili by svoje
bohoslužobné rúcho ako tepláky? Viete vôbec, čo je
luterák a tabličky? Akú úctu požíva ten kus odevu?
To si máme predstaviť, že by napr. Fándly a Bernolák virgali v ornátoch? Lebo možno to vnímať
– a takto sa ma to aj dotýka – že evanjelici strpia potichu všetko? Vari sa nazdáte, že takí povrchní mladí muži by mohli dokázať sformovať a uzákoniť spisovný jazyk, vydávať také skvelé Slovenské národné
noviny, organizovať povstanie za slobodu hoci aj
„koží otrockých“?
A ako si to predstavujete morálku v učiteľskej rodine? Ako si niekto môže dovoliť znevažovať Aničku Jurkovičovú, ktorú v prísnej luteránskej dôslednosti vychovával učiteľ a notár Samuel Jurkovič,
ktorému zomrela žena, keď Anička mala 8 rokov
a ešte mala dve sestry? Staršia Júlia sa vydala za farára Daniela Slobodu. Ako sa môže ktokoľvek opovážiť spochybňovať jej česť a v posmeškoch naznačovať, čo a ako robila s Jankom Franciscim? Za
kulisami. Slovensko a slovenskí evanjelici boli vzorom správania. A škola a fara bola centrom morálky. Kdežeby Anička ukázala holý chrbát – ako v tejto inscenácii. Kdežeby sa Hurban odvážil, čo i len
pomyslieť, žeby Anička nebola hodna stať sa manželkou farára? Na Slovensku až do ateistického pustošenia morálky panovala prísna verejná mienka
a dedina bola nekompromisná: ak sa dáka dievka
pozabudla, vrhla hanbu na celú rodinu. A toto vylúčenie neraz celú rodinu z dediny vyhnalo. Až do
60. rokov minulého storočia sa aj filmy v kinách rozdeľovali na mládeži prístupné a neprístupné. To iba
dnešok nepozná žiadne hranice.
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Spytujem sa ďalej: svet slovenskej šľachty v 19. storočí v Uhorsku si naozaj takto predstavujete? Adela
Ostrolúcka mala dokonalú výchovu. Nebola to veru
žiadna roztopašná, drzá koketa. Ak by ste vnímali, čo
hovorí portrét, akú povahu prezradí držanie tela, pochopili by ste, že obaja sú zneuctení: Štúr sa nikdy
nemohol tak priblížiť k Adele, ako to v divadle hráte, spoločenský rozdiel si dobre uvedomoval (hoci sa
stal poslancom za Zvolen) a ani zdržanlivosť mu to
nedovolila – nikdy si nemohli tykať – Adela by sa nikdy nemohla chovať odviazane, nemohla stratiť dôstojnosť, status vzdelanej šľachtičnej. Najmä veľká vzájomná úcta bola v ich vzťahu stále prítomná.
Akýže bol ten Štúr? Toto je charakteristika krásneho, vysokého, urasteného Štúra, ktorý si „na návštevách v rodine grófa Zaya osvojil noblesné vystupovanie, umiernenú eleganciu a aristokratickú
zdržanlivosť,“ ako píše výskumníčka SAV, dnes prodekanka Paneurópskej vysokej školy, Mária Macková.
A Bohuslava Rajská: „... Jeho slova zněla tak mužně,
tak hrdinsky, jako dávná pověst... a jaký vliv i vážnost
si byl získal mezi přátely svými – každé slovo jest jim
poručením!“ A opäť M. Macková: „Stával sa vyhranenou osobnosťou, ktorá dokázala ostatných presvedčiť nadchnúť a zapáliť. Pritom bol iba zdravo sebavedomý – so zmyslom pre česť, s hrdosťou intelektuála.“
Jeho vzhľad možno mohol zatieniť iba Janko Francisci – Rimavský. Nuž v inscenácii sa ale Štúr vtelil
do – iste výborného herca Roberta Rotha. Ibaže tú
osobnosť s veľkou výrečnosťou, podmanivým egom,
nemôže zahrať o hlavu menší Roth. Veď divadlo je
na dívanie. Na krásneho človeka s uhrančivými očami. Akokoľvek by človek chcel veriť predstaveniu, nuž
veru slovný súboj s rovnocenným diskutérom Kossuthom – s podobným, strunistým, vysokým mužom
s podobnou bradou, ktorého tu predstavoval Ján Ko37

leník dopadá biedne. A to diskutoval národovec a renegát. Lebo Kossuthov otec bol ešte Slovák. Aj na
hlase záleží – bez zvučného hlasu by Štúr nebol dokázal osloviť ani svojich študentov, ani Košúta a ani
Uhorský snem. A oslovil. A ešte ako!
A vysoký, urastený Hodža s bujnou hrivou – ako
ho namaľoval J. B. Klemens? Kdeže. Veď ho hrá na
koleno vyholený Ľuboš Kostelný. A z trojice prvej
Slovenskej národnej rady bol najmenší jej predseda,
zápalistý, prudký, energický cholerik Hurban. Ibaže
ho hrá vysoký Tomáš Maštalír. Vysokí ľudia predsa
nebývajú takí vrtkí.
Divadelná hra a inscenácia Prorok Štúr a jeho tiene
má byť gumovanie našich vedomostí, našej historickej pamäti? Má to byť nová verzia dejín? A prečo?
Nedávno vysielala televízia seriál, ako si Francúzi
pamätajú Napoleona a vytvárajú ďalšie a ďalšie výklady jeho života, či ako si Turci zvelebujú sultána
Sulejmana. V tomto čase si Česi s veľkou úctou pripomínajú Jána Husa a odkrývajú mnohé neznáme historické skutočnosti, aby dôkladne predstavili časy na
rozhraní 14. a 15. st. tiež, aby i súčasníci pochopili aj
cisára Žigmunda Luxemburského a najmä charakter
Jána Husa a jeho živú vieru, ktorá bola taká mocná,
až ho doviedla na hranicu. Len si prečítajte titulky, aký
rad historikov spolupracoval na tom novom filme.

Sme malý národ, tých skvelých osobností nemáme až tak mnoho, ale s potešením zadupeme, opľujeme, nakopneme všetkých, ktorí pretŕčajú. Pred časom v Bátoryčke Jakubisko bez akýchkoľvek
historických vedomostí zneuctil palatína Juraja
Thurza, farára Abrahamidesa, aby ospravedlnil vrahyňu. To má tento štát, ktorý na kultúru nemá peniaze naozaj túžbu ničiť hrdosť mladých ľudí na svoju vlasť? Veď i tak ju opúšťajú v honbe za mastným
hrncom.
Prezentovanie mojich názorov sa niekomu môže
zdať staromódne. Áno, patrím k tým viac pamätajúcim si, napriek tomu sa viem nadchnúť modernými vecami a viem obdivovať aj módne výstrelky. Nie
však vtedy, ak strácajú etiku, mravnosť, ak sú povrchné, skresľujúce historické fakty.
A tak za všetkých, ktorí v učiteľských rodinách vyrástli a dostali prísnu evanjelickú výchovu a túto vieru si podržali dodnes, protestujem. Protestujem
v mene ponížených a urazených slovenských evanjelikov proti zneucteniu všetkých tých, ktorí v meruôsmych rokoch dvíhali hrdosť národa, bez ktorých
by slovenský národ už možno neexistoval. Naozaj
protestujem proti svojvoľnému prekrúcaniu našich
dejín.
J A N K A K R I VO Š OVÁ

RECENZIE
NAČÚVAŤ SAMOTE
PLNEJ ZVUKOV
DANA PODRACKÁ:
Kubus
Dunajská Lužná : MilaniuM,
2014.

Meno Dany Podrackej v kontexte súčasnej slovenskej literatúry výrazne
rezonuje hneď na niekoľkých rovinách – popri literárnovedných počinoch a esejistickej tvorbe však neúnavne prispieva najmä Podracká –
poetka, ktorá sa k slovu hlási svojou
nateraz poslednou zbierkou básní
Kubus. Čitateľom ponúka mnohovrstevnú výpoveď o svete, ktorý nás
obklopuje – na nemálo miestach
knižky spája veci a motívy zdanlivo
nesúvisiace, a tak z najväčších hlbín
seba samej vytvára vlastnú celistvosť
sveta.
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Básne zbierky sú ref lexívnymi
úvahami, ktoré nie sú tematicky
homogénne. Predstavujú akési mikropríbehy, citlivo, miestami až melancholicky formulované výseky
reálnych situácií, ktoré dokážu evokovať konkrétne obrazy. Sú autorkinými hĺbavými zamysleniami nad
pohnutými osudmi reálnych dejinných osôb (viac či menej známych),
a tie sa jej stávajú prostriedkom na
odhaľovanie kolektívnych, celospoločenských problémov, ktoré ani
dnes nie sú uzavreté a pre ľudstvo
sú mementom; minulé jej pomáha
odkrývať prítomné a naopak. Podracká sa nevyhýba ani obrazom nehumánnych počinov z minulosti,
hrôzy páchanej na nevinných a prenasledovaných... a nebráni sa pri tom
siahnuť po silných výrazových prostriedkoch (zhorenisko z lebiek) alebo
tiež napríklad po motívoch ako pro-

krustovo lôžko, v ktorom podľa gréckej mytológie Prokrustos („prezývaný Napínač“) každému, kto si doň ľahol, naťahoval alebo lámal kosti do
primeraných rozmerov.
Namieste je zaiste tvrdenie, že básnické texty zbierky Kubus predpokladajú náročného a intelektuálne
zdatného čitateľa. Poetka svoj rukopis opätovne potvrdzuje aj úspornosťou výrazu, ktorá ale zmyslu jej
umeleckej výpovede pridáva na vecnosti, s akou básne vyznievajú (až jatrivo pohlcujúce kolektívnu skutočnosť, ktorá ale individuálne „zalieza
pod kožu“ každému z nás). Za bytostne nevyhnutné považuje Podrackej lyrická hrdinka poznanie
– samého seba i ľudstva ako celku
v kontexte vekov. V básni Do biela vylížeme pramatku zo soli sa lyrická
hrdinka vyznáva, ako ju starozákonný Kohelet zvábil „do samoty plnej
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zvukov, / do intuitívnej záhrady“, aj
o svojich pokusoch nachádzať odpovede na otázky, či o mieste, zázemí, „kde sa nepýtam, či to má / alebo nemá zmysel“. Zdôrazňuje tiež, že
mnoho ráz toto poznanie vyklíči až
z prežitej bolesti. Lyrický subjekt prechováva súcit a preciťuje cudzie
utrpenie s tými, čo ho prežívajú (napr.
báseň Krajčírska panna). Avšak deje sa tak bez pátosu, skôr ako pripomienka pre generáciu našu i tie
nasledujúce: „[...] Okolo stodoly naukladali stohy slamy, / poliali ich benzínom, dovnútra nahnali ľudí, stovky / ľudí, kto sa pokúsil vybehnúť cez horiace
vráta, / rozstrieľala ho hliadka // Akoby to bolo dnes, stodola horí v slanej noci / Nechce sa oddeliť od hodvábu našich
vlasov...“ – píše sa v básni Horiaca stodola, ktorá je, zdá sa, autorkiným odkazom k masakrom z roku 1945.
Texty s podobným vyznením implikujú skutočnosť, ako veľmi sa „spoločné“ dotýka „jednotlivého“. Nemožno opomenúť tiež výrazovo
silnú báseň Pád Airbusu 330 či báseň Strihanie vlasov.
Podracká si citlivo všíma polaritu
dobra a zla (ktoré je neustále prítomné „na dosah ruky“), zvýznamňuje hranicu medzi životom a smrťou,
lebo vie, „že za územím reálneho sveta
je ešte jeden svet“ (z básne Zdvihol som
telo k duši, vykročil/ Valente), pričom siaha po ústredných motívoch
brány či rieky a s ňou spojeného prievozníka. Texty tohto ladenia intimizuje veľmi osobnými spomienkami na mŕtvych najbližších, ako napr.
v básni Pochvala divokého zvieraťa
v zime alebo v „snovej“ básni Plán rieky, kde sa na jednom z brehov ocitá
lyrická hrdinka a na druhom jej rodičia. Autorka prechováva pokoru
k životu aj k ľudstvu, lebo si uvedomuje, že „neprichádzame na svet, aby
sme súdili, ale aby sme osvetlili koridor
temnej, ťažko skúšanej noci...“ (z básne Mať čisto za sebou/ Rúfus).
Inšpiračné východiská poetka
nachádza v biblických či mytologických motívoch (Jób pokúšaný Satanom/ Odyseovo putovanie...), odkazuje k osobnostiam inonárodných
literatúr alebo k umelcom z oblasti
výtvarného umenia (Hugo, Rilke,
Durasová, Chagall, Claudelová a i.).
Veľmi intenzívne nadväzuje na spoločenský a umelecko-kultúrny kontext, dotýka sa tiež konkrétnych postáv časovo bližšej či vzdialenejšej
histórie, ktoré sú jej inštrumentom
na vyjadrenie všeobecnejšie platných
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právd, vychádzajúcich z elementárnych morálno-etických princípov
(a v tých dlhodobo zaujíma vyhranený postoj), ktoré by ani v dnešnom
svete nemali strácať svoju váhu. Kubus preto možno označiť ako knihu nesúcu posolstvo a je len potvrdením toho, že Podrackej patrí
významné miesto v kontexte súčasnej slovenskej lyriky.
M Á R I A PAV L I G OVÁ

PÚTAVÁ ZBIERKA ČŔT
JOZEF MEDARD
SLOVÍK:
Psie modré nebo
Kordíky : Skalná ruža, 2014.

Na Orave žijúci spisovateľ Jozef
Medard Slovík nepatrí k našim známym a už vôbec nie mediálne zviditeľňovaným autorom, avšak na poli literatúry už dávnejšie nie je
začiatočníkom, veď kniha Psie modré z neba, ktorá je predmetom tejto
recenzie, je jeho štvrté vydané dielo.
Debutoval v roku 1999 zbierkou básní a krátkych próz Medardovská kvapka. Po nej nasledovala do značnej
miery lyricky tvarovaná novela Kont
(a)ranto (2003) a básnická zbierka
Horské dúšky medu (2007). Z povedaného vyplýva, že Slovík sa neradí
k tvorcom, ktorí pociťujú potrebu
neustále sa pripomínať čitateľom,
vydávať knihy v akýchsi takmer pravidelných intervaloch, čo sa často deje aj na úkor kvality. Drží sa skôr
v prípade spisovateľského remesla
naozaj osvedčeného pravidla: menej
môže byť viac.
Kniha Psie modré z neba ponúka čitateľom krátke prózy. Ak ich chceme
žánrovo bližšie charakterizovať, treba použiť označenie črta, nie poviedka. Poviedka totiž musí mať
epický plán, príbeh, ktorý má svoj začiatok a v istom momente sa uzatvára, dianie, ktorého nositeľom je
protagonista, zatiaľ čo črta toto všetko mať nemusí, i keď, prirodzene,
príbehový rámec (mikropríbeh) môže využiť. No a podstatné, samozrejme, je to, že kým v prípade poviedky sa autorskej predstavivosti
nijaké obmedzenia nekladú, teda celá môže byť čírou fikciou, črta sa
v plnej miere opiera o realitu, teda
aj čitateľ ju vníma tak, že podávané
fakty, epizódy či udalosti sa naozaj

stali a opisy prostredia zodpovedajú skutočnosti, preto sa často radí
aj medzi publicistické žánre. Črta si
v zásade nevšíma významné veci
a udalosti, ale zameriava sa na maličkosti, niekedy aj na zdanlivo celkom nepodstatné, na detaily, ktoré
iným – pri bežnom pohľade – unikajú. Medard Slovík vlastne oživuje
tento trocha zabudnutý žáner, ktorý kedysi – najmä v období realizmu,
ale aj v medzivojnovom čase – zaujímal v našej národnej spisbe dosť dôležité postavenie.
V celkovom počte tridsiatich
troch textov nájdeme rozmanité
črty: miestopisné, etnografické, cestovateľské, spomienkové, reflexívne
a portrétne. Väčšia časť z nich sa dotýka autorovej rodnej Oravy. Na základe vlastnej skúsenosti z detstva
a mladosti v nich ukazuje, aký tu bol
život ešte prednedávnom, ako sa
zmenil a neustále mení. V istom
zmysle je trocha staromilský, ale je
to pozitívne motivované staromilstvo, pretože mu ide o to, aby život
v tomto regióne celkom nestratil, to,
čo je preň príznačné a čo vytvára jeho pôvab. Konfrontuje rudimentárne bytie v prírodnom prostredí
s dnešnou technicky vyspelou, no
morálne neraz pokrivenou civilizáciou. Je však dobré, že to s poznámkami o skazenosti dnešného sveta
nepreháňa, takže z knižky nevytŕča
moralizátorsky zdvihnutý prst. Nadovšetko je mu ľúto za každým kúskom poškodenej či zničenej prírody, napríklad za miznúcimi lesnými
studničkami. Jednoznačne však nadŕža pozitívnym stránkam bytia
– a vie ich stále objavovať – preto sú
jeho texty optimistickým a príjemným čítaním.
V črtách, ktoré sú inšpirované
autorovými cestami po Slovensku,
blízkom okolí či vzdialenejšom zahraničí, sa prejavuje nielen už spomenutý zmysel pre detail a maličkosti, ale aj pravá cestovateľská vášeň.
Skutoční cestovatelia totiž necestujú iba preto, aby na vlastné očí videli povedzme významné kultúrne
a historické pamiatky, ale najväčšiu
rozkoš im spôsobujú predovšetkým
nečakané, náhodne vzniknuté situácie či stretnutia, drobné epizódy
(alebo aj konflikty) s ľuďmi, ktorých
im do cesty takisto prihrala náhoda.
Čaro stretnutia či okamihu je neopakovateľné, vryje sa do pamäti
– a nemusí byť dôležité, či ste v danej
chvíli v Londýne alebo v dajakej de-
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dinke na strednom Slovensku. O výpovednej sile drobnosti (a skromnosti skutočne veľkých ľudí) hovorí záver textu U zlatého tigra, v ktorom
autor opisuje, ako si v známej pražskej krčmičke vystriehol Bohumila
Hrabala. Nadšený, že ho vidí, sa rozbehol k jeho stolu, podal mu ruku
a predstavil sa: „On si od pier odtrhol
plzenský mok, placho mi podal ruku
a povedal – Hrabal“ (s. 47).
Slovíkovo písanie je presiaknuté
človečinou i láskavým humorom,
ktorý ju potvrdzuje. Ako príklad
možno uviesť črtu Parížske randevú,
ktorá hovorí o tom, ako tvorca navštívil hlavné mesto Francúzska, ale
príliš si to neužil, pretože bol členom
zájazdu, v ktorom mal na starosti
skupinu detí: „Prvé, čo mi napadne,
keď si spomeniem na Paríž, je hrôzostrašný detský rev“ (s. 57).
Rovnako vydarené sú aj texty
z tretej časti knihy, ktoré sú venované najmä literatúre. Hovoria o autorovom vzťahu ku knihám (a jeho
práci v knižnici), spomínajú sa v nich
viacerí literáti, alebo v krátkosti približujú skromné, širšej kultúrnej verejnosti celkom neznáme osobnosti,
ktoré však žili v službách kultúry
a pre jej rozvoj v konkrétnom regióne toho veľa urobili.
Črty v knihe Psie modré nebo sú
dobre a vtipne napísané, múdre, no
nie tváriace sa premúdrelo. Poskytujú percipientom na nič sa nehrajúcu, neštylizovanú (no na vysokej
štylistickej úrovni vytvorenú), pútavú a nenápadne hĺbavú lektúru.
IGOR HOCHEL

BÁSNICKÝ ŽIVOT
BLÚDIVEJ RIEKY
PERICULUM
GALGOCZIENSE –
HLOHOVSKÉ
NEBEZPEČENSTVO.
Báseň Gabriela
Kolinoviča Šenkvického
o rozvodnenom Váhu
v roku 1721 a niektoré
ďalšie povodňové
udalosti. Zostavovateľ:
Marián Kamenčík
Hlohovec : EX LIBRIS AD PERSONAM, 2014.

Literárne texty staršieho predspisovného obdobia sú nielen nositeľ-
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mi tajomnej atmosféry často zabudnutých dejov, ale dokazujú aj jednu z osobitostí našej kultúry; že totiž
nedostatok spoločného prostredníctvom kultúrneho centra formovaného povedomia sa kompenzoval
bohatosťou regionálnych osobitostí, ktoré vytvárali pestrý mozaikovo
prepojený obraz kultúrnej podstaty Slovenska. V regionálnych archívoch sa totiž skrývajú mnohé ešte nie
celkom známe artefakty, ktoré sa iba
veľmi postupne dostávajú do širšieho povedomia. V súčasnej trochu
zvláštnej a kultúrnohistorickému výskumu neprajnej dobe sa našťastie
zjavujú akési ostrovčeky pozitívnej
deviácie, v ktorých sa zásluhou novodobých osvietencov objavujú zaujímavé ukážky dávnominulých úsilí ich osvietených predkov.
Za takúto ukážku možno považovať knižočku venovanú v literárnej histórii pomerne málo známemu
barokovému historikovi, básnikovi
Gabrielovi Kolinovičovi Šenkvickému (1698 – 1770). Počas svojho života bol uznávanou vedeckou autoritou a podľa kusých správ o ňom
vieme, že bol predstaviteľom istého
prepojenia jezuitských historikov
trnavskej univerzity s historickou
školou bratislavského evanjelického
lýcea, predovšetkým s úsiliami Mateja Bela.
Do čitateľského povedomia sa dostáva najmä Kolinovičova príležitostná báseň, v ktorej opisuje svoj zážitok z ničivej povodne na Váhu,
ktorá zasiahla Hlohovec. Báseň sa
zachovala iba v rukopise a Kolinovič
v nej zaznamenáva v elegickom tóne svoje stretnutie s ničivým živlom,
pričom postupuje v intenciách vyspelej latinskej poézie a zároveň využíva postupy básnickej topografie
a príležitostnej poézie. Z dejín slovenskej literatúry je známe, že príležitostná poézia patrila medzi hojne
pestované žánre a zároveň spracúvala mnohoraké témy. Predovšetkým
písanie latinských príležitostných
básní bolo nielen akousi súčasťou
školskej lektúry, ale pomerne dlho
patrilo medzi obľúbenú literárnu aktivitu vzdelancov. Okrem estetickej
hodnoty je to práve príležitostná
poézia, ktorá nám podáva pomerne
presné informácie o mnohých zvyklostiach zo vtedajšieho súkromného a rodinného života, ale často
je aj zaujímavým dokumentom verifikujúcim dobovú realitu. Medzi
také texty patria práve básne, ktoré

reagovali na živelné pohromy (zemetrasenia, záplavy) či ničivé epidémie (najmä morové a cholerové epidémie).
Po prvýkrát sa prostredníctvom
tejto publikácie dostáva do čitateľskej pozornosti preklad Kolinovičovej „povodňovej“ latinskej básne.
V tomto zmysle treba oceniť výbornú prekladateľskú prácu Miloslava Konečného a vysvetľujúce komentáre a faktografické poznámky
k reáliám, ktoré spracoval pracovník hlohovského múzea Peter Novosedlík. Miloslav Konečný je zároveň aj autorom interpretačnej
štúdie Niekoľko slov o Kolinovičovej
básni, v ktorej ponúka literárnohistorickú sondu do barokovej
príležitostnej poézie. Kolinoviča
predstavuje ako typický príklad intelektuála, ktorý bol v prvom rade
vzdelancom a vedcom a básnickú
činnosť realizoval len doplnkovo.
Pripomína osobitosť Kolinovičovej
básnickej obraznosti, ktorá nevychádzala z dobovo konvenčných
lamentačných básní plných expresívnej obraznosti a často až naturalistických opisov skazy. Naopak,
Kolinovič stál na pozíciách vedeckého pohľadu na skazu povodne
a jeho opisy sú vecným až dokumentárne podrobným opisom
a krátke emocionálne vypäté vsuvky možno vnímať skôr ako nevyhnutnú súčasť dobovej básnickej výpovede.
Dve štúdie Mariána Kamenčíka
Váh veršami skrotený – krátka história
povodňových básní z Hlohovca a blízkeho okolia a Životná cesta a literárne dielo Gabriela Kolinoviča Šenkvického sú
ukážkou precíznej literárnohistorickej práce. Prvá je zameraná predovšetkým na literárnohistorické
spracovanie regionálnych kultúrno-literárnych osobitostí, pričom si autor všíma rozličné texty inšpirované riekou Váh, ktorá aj svojím
názvom vagus – tulák vyjadrovala nepredvídateľný temperament. Pripomína osobnosť autora povestí Alojza Medňanského, básne Adama
Trajana, niektoré verše Jána Hollého.
Zaujímavý, ba priam objavný, je krátky portrét dnes už zabudnutého hornozelenického evanjelického učiteľa Pavla Vajaja, autora rozsiahlej
sedemstoveršovej básne o zradných
vodách Váhu, napísanej v biblickej
češtine, ktorej rukopis je uložený
v hlohovskom Vlastivednom múzeu.
Záver publikácie tvoria zaujímavé in3
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formačno-dokumentárne state Petra Novosedlíka Hlohovec v prvej štvrtine 18. storočia a Jozefa Urminského
Veľké vody pustošiace Hlohovec a pamätná povodeň roku 1813 v historických
dokumentoch.
Hoci táto útla knižka venovaná
málo známym osobnostiam našej literatúry má podobu regionálnej tlače, jej celkový charakter prekračuje
toto zameranie a je ukážkou dôslednej archívnej a literárnohistorickej práce a prináša rad nových poznatkov. Ide o publikáciu, ktorú
nepochybne ocení aj široká odborná
verejnosť.
E VA T K Á Č I KOVÁ

NOVÉ
ČESKÉ SLOVACIKUM
MICHAL STEHLÍK:
SLOVENSKO. Země
probuzená, 1918 –1938
Praha: Academia, 2015.

Ako prvý zväzok novej edície První
republika vydalo pražské nakladateľstvo Academia prácu českého slovakistu Michala Stehlíka (1976) Slovensko. Země probuzená, 1918 – 1938.
Niekdajší dvojnásobný dekan FFUK
v Prahe (2006 – 2014) nadviazal na
svoju prácu Češi a Slováci. Nezřetelnost
společné cesty 1882 – 1914, ktorej sme
venovali v Tvorbe č. 3/ 2010 recenznú
pozornosť. Na rozdiel od prvej práce, ktorá bola upravenou verziou Stehlíkovej dizertačnej práce so všetkým, čo k tomu patrí, recenzovaná
kniha je esejistického zamerania,
rozdelená do trinástich kapitol,
doplnená mnohými dobovými fotografiami a napísaná štýlom orientovaným na širšiu čitateľskú verejnosť.
Kniha je zamýšľaná pre českého čitateľa, ktorého znalosti Slovenska sú
po vyše dvadsiatich rokoch od rozdelenia spoločného štátu väčšinou
chabé. Preto prvé tri kapitoly predstavujú akýsi historický exkurz. Autor sa dotýka rôznych tém a príkladov. Ide mu tiež o to, aby vysvetlil
rozdiel napríklad v prijímaní prvej republiky inak v českej spoločnosti, pre
ktorú je prvá republika viac-menej
pozitívnym výsledkom národných
dejín, a inak v slovenskej spoločnos-
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ti. Slováci republiku na rozdiel od Čechov tak prirodzene a automaticky
za svoju neprijali.
Autor knihy k niektorým politických osobnostiach vytvára profily
(Šrobár, Hodža, Hlinka, Dérer, Clementis, Tuka, Tiso), ktoré nie sú sterilné, alebo rigidné, ako sme boli
zvyknutí v podobnej literatúre. Nedrží sa osvedčených klišé. Podobne
robí aj pri charakteristikách jednotlivých politických strán v dvadsaťročí prvej republiky.
Vo svojej knihe venuje pozornosť
ľuďom, jazyku, územiu, vývoju štátnej správy od pôvodných žúp po krajinské zriadenie. Píše o význame investícií do železničnej siete, rozšírení
bratislavského a komárňanského
prístavu vybudovaním lodeníc, o leteckom spojení medzi Bratislavou
a Prahou a neskôr i Košicami, zaznamenáva význam prebiehajúcej
elektrifikácie. Nezamlčuje dopad
hospodárskej krízy, ktorý dokladuje štatistickými údajmi.
Ak by sa podľa autora malo hodnotiť dvadsaťročie hospodárskej podoby Slovenska v rokoch života prvej
československej republiky, iste treba
oceniť najmä technologické, dopravné energetické a komunikačné
posuny nevídaných rozmerov, vytvorenie predpokladov kvalitnej infraštruktúry. Pre poľnohospodárstvo
bola veľkým posunom realizovaná
pozemková reforma a prerozdelenie
veľkého objemu pôdneho fondu medzi roľníkov. Nezastiera, že samotné
hospodárske výsledky ešte nezodpovedali týmto prevedeným zmenám. Napriek všetkému pokroku,
Slovensko zostávalo predovšetkým
poľnohospodárskym regiónom, ktorého podiel na celkovej premyslenej
výrobe Československa nedosahoval
ani v najlepších rokoch deväť percent. Za pozitívum slovenského
vidieka považuje rôzne inštitúcie agrárnej strany, ktoré sa budovali najmä pod vplyvom Milana Hodžu ako
Roľníckej vzájomné pokladnice, alebo sporiteľne.
Veľká pozornosť sa venuje rozmachu školstva. Najväčší význam
mala slovakizácia školstva, ktorej
pomohla výrazná účasť českých učiteľov, ktorí zriaďovali školy vyrovnávali sa s doteraz neznámymi ťažkosťami a iným prostredím. Nie je
pravda, že Slovensko v roku 1918 ne-

malo vzdelaných ľudí, ale nemalo ich
vzdelaných po slovensky. Slovensko
do roku 1918 bolo pretkané strednými školami rôzneho typu, no boli to školy maďarské. Pozoruhodne
sa tu uvádzajú rôzne čísla v počte budovaných škôl. Rast ľudových škôl
nezastavila ani hospodárska kríza.
Autor uvádza, že v desaťročí 1924
– 1935 sa postavilo 776 nových školských budov. Zdôrazňuje, že školstvo
prvej republiky bolo väčšinou spravované slovenskými ministrami a slovenské politické elity pritom venovali tejto oblasti mimoriadnu
pozornosť a nešlo pritom o nejaké
krátkodobé politické plány.
Autor sa dotýka problematiky urbanizácie krajiny, zmeny v životnom
štýle obyvateľstva, k čomu patrí aj
obliekanie, trávenie voľného času,
šport. Zaoberá sa vierou, armádou,
menšinami, významom amerických
Slovákov pre Slovensko. Je zaujímavé, ako jednotliví politickí a kultúrni predstavitelia udržiavali kontakty s americkými Slovákmi. Cesta
Andreja Hlinku, neskôr Jozefa Tisu,
alebo veľká matičná delegácia vedená Jozefom Cígerom Hronským do
USA. Treba poznamenať, že aj po
druhej svetovej vojne predseda SNR
Dr. Jozef Lettrich v roku 1946 išiel
na návštevu krajanov, aby vysvetlil
niektoré aspekty povojnového života na Slovensku.
V závere knihy autor konštatuje,
že Slovensko v dvadsaťročí prvej republiky rozhodne dokončilo svoj
emancipačný proces a je možné hovoriť o „Slovensku prebudenom“.
Československo sa pre Slovákov stalo priestorom pre dokončenie určitej národnej zrelosti. Poukazuje tu
tiež na obmedzený pohľad Čechov
na Slovensko v období prvej republiky, keď venovali pozornosť len
niektorým vybraným javom.
Ako v každej knihe vždy niečo
„ujde“, v recenzovanej je chyba v popiske fotografie na s. 102, alebo
1. európsky festival komornej hudby v roku 1937 sa konal v Trenčianskych Tepliciach a nie v Turčianskych Tepliciach, ale to sú len
chybičky krásy.
Michal Stehlík napísal užitočnú
prácu, ktorá by určite nemala ujsť
pozornosti slovenskej verejnosti.
VOJ T E C H Č E L KO
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D O K U M E N T Y D O BY
CIELENÁ ATEIZÁCIA
Tento dokument doby je výber z propagačných materiálov, ktoré od roku 1952 začali vydávať osvetové strediská, ktorých úlohou bolo vytláčať náboženstvo a cirkev na okraj spoločnosti. Sú dôkazom systematickej
a cieľavedomej práce, ktorú komunistický režim venoval ateizácii. Sú zároveň svedectvom, že prioritnou úlohou osvetových stredísk nebolo šíriť osvetu, ale marxistickú ideológiu a viesť protináboženský boj.
Pripravil MICHAL ZAJDEN

Spoločnosť, budujúca socializmus na vedeckých základoch, je zásadne v nezmieriteľnom rozpore so
všetkými prejavmi idealizmu, považuje tieto prvky
za ideologické prežitky, t. j. za také, ktoré nie sú
schopné upevňovať a formovať narastajúce socialistické výrobné vzťahy, ale naopak sú týmto na škodu.
Stojíme pred úlohou rozpracovať otázky boja proti prežitkom v jednotlivých oblastiach duchovného
života u nás: na úseku mravnom, estetickom, náboženskom, politickom a právnom, filozofickom a vedeckom. Táto úloha je dôležitá preto, aby sme neboli v boji s prežitkami vystavení živelnosti a aby
terén boja nevolil ideologický nepriateľ, čo vždy komplikuje a predlžuje život prežitkov.
Ideologické prežitky prejavujú sa v najmasovejšom meradle vo forme náboženstva. V tejto oblasti
stojíme pred zvlášť ťažkými úlohami, lebo vzhľadom
na charakter náboženstva stojíme pred úlohou likvidovať celú jednu formu spoločenského vedomia,
keďže táto oblasť duchovného života spoločnosti je
možná len v idealistickom chápaní, čo sa v ostatných
oblastiach nevyskytuje. Je teda prirodzené, že otázkam náboženstva treba venovať zvýšenú pozornosť.1
Potvrdilo sa, že porušovanie zásady názorného presvedčovania a dobrovoľnosti predlžuje život prežitkom
a že všade tam, kde po starej spoločnosti ostalo nám dedičstvo nelikvidovanej právnej inštitúcie, nesmieme túto
násilne likvidovať, ale musíme bojovať presvedčovaním
proti zastaraným náhľadom. Musíme bojovať o človeka,
nie proti človekovi, nehnať spojenca mnohokrát na opačnú stranu.

Dvojnásobne to platí pri likvidácii náboženských prežitkov, ktoré vo svojom celku sú zvrátené a znemožňujú
u nimi zaťažených aj snahu o správne chápanie mnohých
dôležitých javov v prírode a spoločnosti. Ako antagonistické vedeckému nazeraniu na vývoj prírody a spoločnosti sú
neschopné pozitívne slúžiť socialistickej základni.
Metódu solídneho názorného presvedčovania u náboženských prežitkov treba zdôrazňovať preto, lebo ide o likvidáciu celej jednej formy spoločenského vedomia, ktorá
rôznou intenzitou ovláda masy ľudí, mnoho ráz naoko nábožensky vlažných, s náboženstvom vyrovnaných, oddaných budovateľov a stúpencov komunizmu. Náboženské
prežitky sú preto mnoho ráz nečakane vážnou hamovkou.
Pretože majú omnoho hlbšie historické korene ako prežitky právne a hospodársky efekt – dôležitý činiteľ pri demaskovaní škodlivosti prežitkov – nie je tak bezprostredný, ako je to pri opúšťaní alebo dobrovoľnej likvidácii
prekonanej právnej inštitúcie, metóda názorného presvedčovania v prípade náboženstva je omnoho ťažšia. Nebezpečie skĺznutia na cestu dekrétovania, a teda prenasledovania, je ďaleko väčšia ako v prípade prežitkových
náhľadov kapitalistických právnych inštitúcií.2
Prežitkami po socialistickej revolúcii stávajú sa
bezvýnimočne predsudky, zvrátené náhľady všetkého druhu a im zodpovedajúce inštitúcie, lebo nová
socialistická spoločnosť stavia zásadne na pravdivých vedeckých náhľadoch.
Prežitkovou po socialistickej revolúcii stáva sa teda celá náboženská forma spoločenského vedomia,
lebo zvrátené náboženské náhľady, tak ako všetky
idealistické náhľady, nie sú schopné upevňovať a pozitívne formovať socializmus budujúcu spoločnosť.3
Úlohou diktatúry proletariátu je urobiť všetko, aby zabezpečila únosný, organizovaný proces likvidácie náboženstva, aby zbavila spoločensky pokrok brzdy, ktorou sú
zvrátané náhľady a im zodpovedajúce inštitúcie.4
Diktatúra proletariátu na poli likvidácie náboženských náhľadov vedie občanov po reálnej ceste,
vedomá si, že náboženské náhľady možno úspešne
oslabovať a likvidovať len v ruka v ruke s postupujúcou likvidáciou materiálnych podmienok pre ich
život a že opustenie tejto cesty v každom prípade

1 Inštruktážne príručky pre osvetových pracovníkov; príručka č. 83; Dr. Felix Vašečka; Osvetovou prácou proti prežitkom minulosti; študijný materiál pre seminár; Osvetové ústredie; Bratislava, 1957; str. 1.
2 Inštruktážne príručky pre osvetových pracovníkov; príručka č. 83; Dr. Felix Vašečka; Osvetovou prácou proti prežitkom minulosti; študijný materiál pre seminár; Osvetové ústredie; Bratislava, 1957; str. 35.
3 Inštruktážne príručky pre osvetových pracovníkov; príručka č. 83; Dr. Felix Vašečka; Osvetovou prácou proti prežitkom minulosti; študijný materiál pre seminár; Osvetové ústredie; Bratislava, 1957; str. 40.
4 Inštruktážne príručky pre osvetových pracovníkov; príručka č. 83; Dr. Felix Vašečka; Osvetovou prácou proti prežitkom minulosti; študijný materiál pre seminár; Osvetové ústredie; Bratislava, 1957; str. 41.
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znamená spomalenie tempa likvidácie náboženstva.
Sledovanie a usmerňovanie procesu likvidácie náboženstva, prebiehajúce v harmonickom súlade
s operáciami v základni, je nevyhnutné, ak chceme,
aby neprichádzalo k zbytočnému predlžovaniu života náboženských prežitkov.
Opustenie reálnej cesty, majúce za následok zbytočné predlžovanie života náboženských prežitkov,
môže byť zapríčinené dvoma protichodnými javmi:
1. Vtedy, keď odumieranie života prežitkov by bolo ponechané živelnosti, keby sa zabudlo na to, že
vedomie ľudí zaostáva za ich spoločenským postavením a keby sa vychádzalo z falošného predpokladu, že budovanie beztriednych výrobných pomerov
pôsobí ihneď automaticky na zmenu vedomia
a úmerne zmenám v základni postupne oslabuje
a likviduje zvrátené náboženské náhľady, t. j. keď
úspechy, dosiahnuté v oblasti hospodárskej, by sa
sústavne nevyužívali pre názorné vysvetľovanie a propagovanie správnosti materialistického svetonázoru.
2. Vtedy, ak život predsudkov by sme chceli umele skrátiť nátlakom /násilnými pokusmi o likvidáciu, obmedzovaním/ proti príslušným inštitúciám,
zodpovedajúcim živým, neprekonaným ešte náboženským náhľadom, t. j. ak by sa zabudlo na metódu názorného objasňovania harmonicky zosúladeného s odstraňovaním materiálnych podmienok,
udržujúcich a podporujúcich život náboženských náhľadov.
Jedinou správnou metódou, zabezpečujúcou po
socialistickej revolúcii včasnú likvidáciu prežitkov,
je metóda názorného presvedčovania pracujúcich
más, zameraná na likvidáciu zvrátených náhľadov,
nie na likvidáciu inštitúcií. Človek, ktorý sa zbavil
náboženských predsudkov, je ľahostajný k inštitúcii
zodpovedajúcej predsudkom. Náboženská inštitúcia pri masovom opustení príslušných náhľadov prestáva byť problémom, likviduje sa sama pre nezáujem, pretože sa nepoužíva.5
Keď roľník chce prosiť Boha za dobrú úrodu, keď
v prípade mokra, alebo sucha, moru hydiny a pod. je presvedčený o potrebe modlitby, keď chce ísť za tým účelom
na púť a tam sa vyspovedať, neurobíme mu kázeň o hlúposti jeho počínania a o neexistencii Boha, v ktorého verí. Neprekážame mu, aby išiel na púť a tam sa vyspovedal, nerobíme opatrenia na železnici, aby sa tam nedostal,
nezariaďujeme, aby na púti nenašiel kňaza, ale dbáme,
aby sa roľníkovi, nikto nevysmieval, ani umele neprekážal

v jeho putovaní – ale ani mu pri tom nepomáhame. To
neznamená, že sme k náboženským náhľadom roľníka
ľahostajní... Na základe úspechov z dennej praxe presvedčujeme roľníka o neužitočnosti a nesprávnosti náhľadov, podľa ktorých duchovné je nadradené a určujúce
hmotnému, na názorných príkladoch z praxe presvedčujeme ho o pravdivosti vedeckého materialistického svetonáhľadu, v ktorom nie je miesto pre Boha v žiadnej podobe.6
Kultúrnovýchovná činnosť diktatúry proletariátu na poli masovej ateistickej výchovy je schopná zaznamenať pozitívne výsledky len za predpokladu, že
sa organizovanie opiera o úspechy, dosiahnuté v hospodársko-organizátorskej oblasti diktatúry proletariátu, že na týchto pozitívnych výsledkoch demonštruje správnosť marxistického náhľadu o prvotnosti
a určujúcej funkcii hmotného duchovnému.7
Solídne názorne presvedčovanie slobodného človeka
o nadradenosti a určujúcej funkcii materiálneho duchovnému, to je základný predpoklad úspešnej marxistickej
ateistickej propagandy.8
SMERNICE O POSTAVENÍ A ÚLOHACH
ZBOROV PRE OBČIANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SCHVÁLENÉ UZNESENÍM VLADY SSR
Z 28. 3. 1973
PREAMBULA
Účinná výchova socialistického človeka vyžaduje
v súlade s rezolúciou XIV. zjazdu KSČ jednotné ideovo-politické pôsobenie všetkých orgánov a organizácií našej spoločnosti. Pri tomto pôsobení nadobúda
stále väčší význam politicko-výchovná úloha národných výborov, ich úsilie o to, aby sa neustále prehlbovalo socialistické uvedomenie občanov. V rámci
tejto úlohy popredné miesto zaujíma svetonázorová
výchova pracujúcich, zameraná na formovanie nového socialistického človeka, aktívneho tvorcu novej
spoločnosti oslobodeného od náboženských prežitkov.
Vo svetonázorovej výchove významné miesto majú
národné výbory, ktoré zabezpečujú, aby dôležité udalosti v živote občanov a ich rodín prebiehali v dôstojnom spoločenskom rámci, aby občianske obrady a iné
občianske slávnosti, ktoré sa pri príležitosti týchto
udalostí usporadúvajú, boli na vysokej ideovej a kultúrnej úrovni, aby tým prispievali k zatláčaniu náboženských prežitkov v osobnom a spoločenskom živote.9

5 Inštruktážne príručky pre osvetových pracovníkov; príručka č. 83; Dr. Felix Vašečka; Osvetovou prácou proti prežitkom minulosti; študijný materiál pre seminár; Osvetové ústredie; Bratislava. 1957; str. 42 – 43.
6 Inštruktážne príručky pre osvetových pracovníkov; príručka č. 83; Dr. Felix Vašečka; Osvetovou prácou proti prežitkom minulosti; študijný materiál pre seminár; Osvetové ústredie; Bratislava, 1957; str. 43.
7 Inštruktážne príručky pre osvetových pracovníkov; príručka č. 83; Dr. Felix Vašečka; Osvetovou prácou proti prežitkom minulosti; študijný materiál pre seminár; Osvetové ústredie; Bratislava, 1957; str. 44.
8 Inštruktážne príručky pre osvetových pracovníkov; príručka č. 83; Dr. Felix Vašečka; Osvetovou prácou proti prežitkom minulosti; študijný materiál pre seminár; Osvetové ústredie; Bratislava, 1957; str. 45.
9 Vademecum osvetového pracovníka; PhDr. Samuel Bakoš; Osvetový ústav; Bratislava, 1987; str. 97.
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ZÁKON Z 9. JÚLA 1959 Č. 52 ZB. O OSVETOVEJ
ČINNOSTI (OSVETOVÝ ZÁKON)
Základné ustanovenie
§1
Základné ciele osvetovej činnosti vyplývajú z cieľov socialistickej kultúrnej revolúcie. Obsahom osvetovej činnosti je najmä sústavné šírenie vedeckého svetového názoru,
boj proti buržoáznym ideológiám a proti prežitkom v myslení ľudí, vysvetľovanie a presadzovanie politiky Komu-

nistickej strany Československa a smerujúcej k dovŕšeniu
výstavby socializmu a k upevneniu svetového mieru. Osvetová činnosť prispieva k zvyšovaniu všestranného vzdelania pracujúcich, k výchove umením a k vytváraniu podmienok pre bohatý kultúrny a spoločenský život.
§2
Socialistická osveta je životnou potrebou nášho ľudu, základom jej rozvoja je dobrovoľná a iniciatívna činnosť pracujúcich.10

ERRATUM
Redakcia Tvorby sa ospravedlňuje Petrovi Prokopcovi, ktorý napísal recenziu (na knihu Krúženie. Fragmenty románu od Ivana Kadlečíka a Olega Pastiera) pod názvom NEÚNAVNOSŤ LISTOV & DIÁROV,
ktorú sme v minulom čísle (2/2015) uverejnili omylom pod menom Ján Púček. Týmto sa ospravedlňujeme aj jemu.
-red-

10 Vademecum osvetového pracovníka; PhDr. Samuel Bakoš; Osvetový ústav; Bratislava, 1987; str. 38.
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