Ľ u b o m í r Fe l d e k

FÉNIX A HRDLIČKA
P O S L OV E N S K Y –
ROŠÁDA, KTORÁ BY SA PÁČILA
AJ SHAKESPEAROVI
To, že William Shakespeare zanechal po sebe
okrem divadelných hier aj slávnu zbierku Sonetov, je
všeobecne známe. Patrí k nim (hoci sa vo väčšine vydaní vynecháva) aj záverečná skladba Milenkin nárek.
Menej známe sú Shakespearove rané básnické
skladby Venuša a Adonis a Znásilnenie Lukrécie.
A takmer celkom neznáma je jeho drobná lyrika
– ojedinelé básne, čo vznikli pri rôznych príležitostiach. Spomedzi nich ako najzaujímavejšia vyčnieva
báseň Fénix a Hrdlička (The Phoenix and the Turtle).
Prvý raz vyšla tlačou v roku 1601 v zbierke Roberta Chestera Mučeníčka lásky: alebo Rosalinin nárek,
alegoricky naznačujúci rýdzosť lásky cez vernosť Fénixa
a Hrdličky (Love’s Martyr: Or Rosalin’s Complaint, Allegorically shadowing the truth of Love, in the constant Fate
of the Phoenix and Turtle). Tvorili ju básne rôznych autorov – bol medzi nimi aj Shakespearov priateľ Ben
Jonson, či George Chapman, o ktorom shakespearistika uvažuje, či azda on nie je tým básnickým konkurentom („lepším duchom“), ktorého Shakespeare spomína v Sonetoch. Shakespearovu báseň zaradil
Chester do zbierky ako druhú (hneď po svojej vlastnej úvodnej básni Mučeníčka lásky).
Podľa niektorých bádateľov báseň Fénix a Hrdlička napísal Shakespeare krátko pred vydaním zborníka. Iní sa zase domnievajú, že je staršia a vznikla
niekedy v rokoch 1586 – 1591 (teda v tom období
Shakespearovho života, ktoré predchádzalo jeho
úspechy na londýnskej scéne a o ktorom nevieme
takmer nič, preto sa mu hovorí aj „stratené roky“).
Zborník pôvodne vznikol na počesť svadby Chesterovho patróna sira Johna Salusburyho s Ursulou
Stanleyovou – príležitostný charakter však najmä
Shakespearovej básni neuberá na kvalite.
Všetci vieme, že fénix bol bájny vták, ktorý sa vedel znovunarodiť z vlastného popola. V starom Egypte poslúžil ako metafora vždy znovu vychádzajúceho slnka, no v priebehu storočí táto metafora
prenikla do kultúrneho povedomia rôznych národov
a jej zmysel sa rozšíril. Ak u Shakespeara vytvorí Fé1
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nix ľúbostný pár s Hrdličkou, už akosi vopred to čítame ako metaforu večnej obnovy života vďaka láske a plodeniu. Shakespeare však odmieta prijať čosi
vopred hotové a svojrázne sa s metaforou pohráva.
Jeho báseň sa začína (vo chvíli pohrebu Fénixa
a Hrdličky) dvadsaťveršovou invokáciou. Lyrický hrdina básne vyzýva všetky vtáky, aby smútili, labuť má
pri smútočnom obrade zohrať úlohu kňaza. Ďalších
tridsaťdva veršov tvorí anthem – vtáci spievajú chorál o tom, že Rozum nepochopil spojenie Fénixa
a Hrdličky, ale hoci si Rozum priznáva, že „môj rozum nad tým stojí“, Láska má rozum, „Láska pochopí“, a preto vznikol aspoň žalospev. Zvyšných pätnásť veršov tvorí thrénos (žalospev) – nárek Lásky nad
smrťou krásy a vernosti. Nebohá dvojica totiž uprednostnila „dôkaz čistoty“ a nesplodila potomstvo.
V závere Láska vyzve všetkých, „či verných, či krásnych“, aby sa pripojili k jej smútku.
Všetci bádatelia oceňujú metaforickú krásu a hudobnosť tejto básne, mnohí ju však pokladajú za
Shakespearovu najzáhadnejšiu. Ale čo ak to s tou záhadnosťou nie je až také hrozné? Čo ak chcel Shakespeare povedať – a aj povedal – iba to, že ani láska,
ktorá nemohla mať úspech pri plodení potomstva,
nie je menejcenná?
Pri čítaní básne v slovenskom (a podobne aj českom) preklade si treba uvedomiť ešte jednu vec: preklad si vynucuje inverziu pohlaví. V angličtine je Fénix ženského rodu a Hrdlička mužského. Táto
inverzia zľahka mení vyznenie básne – no protiklad
pohlaví zostáva, a teda, chvalabohu, téme vernej lásky to nijako neubližuje.
Navyše výmena úloh medzi mužom a ženou je
Shakespearova obľúbená rošáda – stačí si pripomenúť, ako mužsky dominantne sa správa k Macbethovi jeho manželka alebo k Antoniovi Kleopatra.
Slovenský preklad Fénixa a Hrdličky teda prispieva do
zbierky Shakespearových rošád ešte jednou, s ktorou básnik nerátal, no iste by sa páčila aj jemu.
Ľ . F.
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Let the bird of loudest lay
On the sole Arabian tree,
Herald sad and trumpet be:
To whose sound chaste wings obey.

Nech na strome osamelom
vták, ktorému cvendží hlas,
je pre celý vtáčí zraz
smutnej správy hlásateľom.

But thou shrieking harbinger,
Foul precurrer of the f iend,
Augur of the fever’s end,
To this troop come thou not near.

A ty, škriekajúci kuvik,
posol pekla, čo sa chce
vysmiať vášni hasnúcej,
mlč a smútiť nechaj druhých.

From this session interdict
Every fowl of tyrant wing,
Save the eagle, feathered king:
Keep the obsequy so strict.

Okrem orla, čo je kráľom
krídel, nech sa nadostač
vzdiali všetka dravá vtač.
Nuž, začnime s rituálom.

Let the priest in surplice white,
That defunctive music can,
Be the death-divining swan,
Lest the requiem lack his right.

Nech ako kňaz v bielom rúchu
labuť zanôti svoj žalm –
jej rekviem vzbudí žiaľ
v každom srdci, v každom sluchu.

And thou, treble-dated crow,
That thy sable gender mak’st
With the breath thou giv’st and tak’st
’Mongst our mornere shalt thou go.

Ty, trojveký vták, čo kráče
a požiera vlastný rod,
čierna vrana, teraz choď
a pridaj sa k zboru plačiek.

Here the anthem doth commence:
Love and constancy is dead,
Phoenix and the Turtle f led,
In a mutual f lame from hence.

A už zaznel chorál: nieto
viac lásky a vernosti.
Do plamennej vrúcnosti
Fénix s Hrdličkou už vzlietol.

So they loved as love in twain
Had the essence but in one,
Two distincts, division none:
Number there in love was slain.

K láske si len jeden líha,
keď si dvaja postelú.
Rôznych zbaví rozdielu:
kto ich ráta, v počtoch zlyhá.

Hearts remote, yet not asunder;
Distance and no space was seen,
’Twixt the turtle and his queen,
But in them it were a wonder.

Pre nich, aj dvoch, diaľka, priestor
značí iba máličko.
Pre Fénixa s Hrdličkou
stačí – zázrak! – jedno miesto.
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So between them love did shine
That the Turtle saw his right
Flaming in the Phoenix’ sight;
Either was the other’s mine.

Z Hrdličkinho zraku páli
láska takým plameňom,
že je Fénix zrazu v ňom.
Navzájom si seba dali.

Property was thus appalled
That the self was not the same
Single nature’s double name
Neither two nor one was called.

„ Ja“ už rezignuje na „ja“,
nie je „tá“ a nie je „ten“,
jedna bytosť – dvoje mien,
ani jeden, ani dvaja.

Reason in itself confounded,
Saw divission grow together,
To themselves yet either neither,
Simple were so well compounded,

Rozum pátra raz tam, raz tu –
vedno je, čo bolo zvlášť,
na celok sa mení časť,
vidíš dvoch, čo zrazu zrastú.

That is cried, ’How true a twain
Seemeth this concordant one;
Love hath reason, Reason none,
If what parts can so remain.’

Zvolá Rozum: „Čo dvoch spojí
harmonicky dokopy,
to len Láska pochopí –
no môj rozum nad tým stojí.“

Whereupon it made this threne
To the Poenix and the Dove,
Co-supremes and stars of love,
As chorus to their tragic scene.

Hlas Lásky však thrénos zložil –
ako chór k tej trúchlohre –
o dvojhviezde lásky, kde
vládne nám ten pár, ak ožil.

Threnos

Žalospev

Beauty, truth and rarity,
Grace in all simplicity,
Here inclosed in cinders lie.

Krásu, vernosť – klenoty –
láska skončiť prinúti
v popole, v tom splynutí.

Death is now the Phoenix’ nest;
And the Turtle’s loyal breast
To eternity doth rest.

Fénixa nájsť hniezdo-smrť.
Hrdličkinu vernú hruď
vo večne sa rozplynúť.

Leaving no posterity,
’Twas not their inf irmity,
It was married chastity.

Nenechajú siroty.
Slabosť, azda si to ty?
Nie! Len dôkaz čistoty.

Truth may seem, but cannot be;
Beauty brag, but ’tis not she;
Truth and beauty buried be.

Vernosť býva zdanlivá,
krása býva klamlivá –
obe urna ukrýva.

To this urn let those repair
That are either true or fair,
For these dead birds sigh a prayer.

Či verní, či krásni – z tých
vašich pŕs nech letí vzdych
k Bohu za dvoch nebohých.
P R E LO Ž I L Ľ U B O M Í R F E L D E K
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I POLIACI V BRATISLAVE
ALEBO O OBNOVENEJ DÔVERE
Vlani v máji sa mi prihodilo čosi nečakané – ako
divák a iba výberovo som sa zúčastnila na ôsmom
ročníku divadelného festivalu Nová dráma (usporiadal ho Divadelný ústav v Bratislave), ktorý vo mne
obnovil dôveru k slovenskému činohernému divadlu a k divadlu vôbec. Vieru v očistnú silu umenia –
v očistnú nevyhnutnosť poznania. Stalo sa tak predovšetkým zásluhou súčasných poľských dramatikov obidvoch pohlaví, ktorí boli hosťami bratislavskej prehliadky, ako aj ich slovenských a poľských
inscenátorov a interpretov, vďaka ich umeleckej náročnosti voči sebe, vďaka ich odvahe v odkrývaní-odklínaní významu a tvaru, ich trpezlivému a dôslednému hľadaniu spôsobov a prostriedkov ako vyjadriť
pravdu. Pravdu o dnešku aj o tom, čo mu predchádzalo a čo je stále v nás. Pravdu o človeku.
Dve mladé dámy, Andrea Totíková a Júlia Rázusová, režírovali v dvoch mimobratislavských divadlách, v Žiline a v Nitre, dve súčasné poľské drámy.
Komornú hru Ingmara Villqista (1960), čo je zámerne severský pseudonym súčasného poľského
dramatika, najčastejšie uvádzaného v zahraničí, si
slovenská režisérka s poľskou kultúrnou a divadelnou aj jazykovo-literárnou skúsenosťou sama, a veľmi dobre, preložila. Taká fajn baba ako ty je príbeh
uštvanej mladej prostitútky, žijúcej s retardovanou
mladšou sestrou (skvelá Ivana Kubáčková), ktorú
napokon jeden z prostitútkiných zákazníkov, preoblečený za veľkého bieleho plyšového medvedíka,
potajomky sexuálne zneužije. Záverečná scéna brutálneho naplnenia prebúdzajúcej sa túžby „mentálne znevýhodneného“, ako sa dnes vraví, no pohlavne aj citovo dozrievajúceho dievčaťa, je šokujúco
krásna – poetická, a pritom neľútostná. Je prekvapujúcim vrcholom inscenácie, balansujúcej na rozhraní skutočnosti virtuálnej a „skutočnej“, kde sa
v ustavičných prestrihoch strieda fantazijno-snová
hravosť s neúprosnou prízemnosťou každodenného, reálneho života, a to všetko v koncíznom inscenačnom tvare bez stopy po režijnom či hereckom
exhibicionizme a v obdivuhodne sústredenom podaní mladých a talentovaných interpretov z Mest4

ského divadla v Žiline. Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky ďalšej známej súčasnej dramatičky a prozaičky Doroty Maslowskej v podaní súboru Divadla Andreja Bagara sú zábavou, až divákovi behá mráz
po chrbte. Skôr groteskný ako naturalistický „výsek
zo života“ terajšej poľskej-východoeurópskej-postkomunistickej-globalistickej spoločnosti, reprezentovanej dvojicou falošných rumunských stopárov
na poľskej pumpe a tými, na ktorých cestou narazia, obsahuje všetko, čo, dnes, žiaľ, poznáme na
vlastnej koži najmä my spoza bývalej železnej opony, ktorá nás takmer pol storočia delila od západoeurópskeho a severoamerického „Prvého sveta“: zosurovenie mravov, úžitkovosť vzťahov, bezuzdnosť
v tele, divokosť v srdci, volanie ničoty v obklopujúcej ligotavej prázdnote (a či volanie prázdnoty v obklopujúcej ligotavej ničote), vyplnenej zúrivým bojom o prežitie a križovanej zriedkavými výšľahmi
nepriznanej túžby po niečom akože čistom, no len
nech nám to niekto chytro ponúkne na tácke, a v neposlednom rade stupňujúce sa sado-maso, odpor
až nenávisť k tým, ktorí sú iní – k inovercom a inojazyčníkom, ako sa im vravelo kedysi, k iným plemenám a národom (vzťah Poliaci – Rumuni je tu
iba zástupný, zoznam je siahodlhý), pohŕdanie ekonomicky slabšími a civilizačne zaostalejšími príslušníkmi nášho „Druhého sveta“, nehovoriac, pravda, o implicitne prítomných príslušníkoch ďalších
podradných svetov z iných svetadielov, pričom za
brutálnosťou tzv. vyspelejších, a preto silnejších,
a za úlisnou servilnosťou tzv. slabších a ich vzájomnou neznášanlivosťou sa najčastejšie tají potláčaná nespokojnosť s vlastnou osobou a s vlastnou
existenciou. Záverečná samovražda hlavnej ženskej
postavy (náhodnej narkomanskej spolupútničky
skorumpovaného sitkomového herca z Varšavy) je
tak iba bodkou za žúrom-žúrkou v znamení špiny
a hnusu, chlastu a drog, iba zanedbateľnou pauzičkou v hektickom chvate do stredobodu diania,
do víru života, symbolizovaného hlavným mestom –
akoby smrť (toho druhého) už nevyvolávala nijakú
katarziu, nijakú vnútornú očistu, nijaké sebapoznanie.
Raj nie je na dosah, ba ani na dohľad. A kruhov
pekla je, ako vieme z Danteho, deväť. Lekcií, ktoré
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človekovi ako údajnému majiteľovi vesmíru uštedruje život či osud, či realita, či história, či ako sa to
všetko volá, je však nespočetne veľa.
Zvláštne znamenie doby: obete a kati si čoraz častejšie vymieňajú úlohy.
Vo varšavskej inscenácii hry Tadeusza Slobodzianka Naša trieda (v Poľsku vyhlásenej za najlepšiu
hru aj najlepšiu inscenáciu roka a vnímanej na pozadí slávnej Mŕtvej triedy Tadeusza Kantora) pred nami v drastickej skratke-metafore defilujú dejiny
dvadsiateho storočia cez dejiny jednej z krajín „Druhého sveta“, Poľska, ako ich zažívajú aj spoluvytvárajú spolužiačky a spolužiaci z jednej školy a z jednej triedy, narodení okolo roku 1920, teda po prvej
svetovej vojne kdesi na bielorusko-ukrajinsko-poľskom pomedzí s početnou židovskou komunitou
a vyrastajúci v národnostne, kultúrne, nábožensky
a rasovo zmiešanom pohraničí, kde sa od nepamäti
striedajú mocipáni, konkrétne za druhej svetovej
vojny Nemci a Sovieti (Rusi), a kde na seba narážajú
nacionalisti, internacionalisti, fašisti, komunisti, pravoverní, ateisti... História jednej triedy a jednej generácie ako fazetový obraz aj extrakt najrôznejších
podôb a spôsobov ľudského spolužitia, pokrvných,
citových, intelektuálnych, duchovných väzieb aj účelových a zištných záujmových spoločenstiev, ktoré
sa preskupujú, utužujú alebo rozpadávajú v hraničných situáciách, v situáciách existenciálnych a sociálne patologických, keď sa pod tlakom veľkej histórie
zauzľujú a pretŕhajú malé histórie, keď v príslušníkoch predtým relatívne svornej a družnej komunity
prepuká zlo ako súčasť ľudskej prirodzenosti. Láska,
priateľstvo, sympatia, empatia či obyčajný súcit, základné ľudské vlastnosti a základné medziľudské
vzťahy sú podrobované tvrdým skúškam, podliehajú vonkajším tlakom, hrozbám a teroru, masovej hystérii a panike, padajú psychologické zábrany, prestávajú platiť náboženské prikázania či mravné
nabádania a všetko zachvacuje strach, šialenstvo strachu namiešané zo živočíšneho pudu sebazáchovy
a z ľudskej beštiality, z krutosti a násilia, čo driemu
v človeku. A kolotoč skupinovo (kolektívne) aj individuálne páchaných činov-zločinov sa krúti ďalej po
okupácii, po masakroch, po vojne, po politických
čistkách až po súčasnosť, bez ohľadu na striedajúce
sa režimy, a ľudia si na kolotoči vymieňajú miesta,
z niekdajšej obete pogromov je vyšetrovateľ komunistickej tajnej polície, z niekdajšieho nacionalistu
a antisemitu sa stáva mučenícka obeť stalinizmu,
takže otázka znie: kto je dobrý, kto je zlý? A je to vôbec dobrá, a či je to zlá otázka?
Životné príbehy Našej triedy sú poznačené čímsi,
čo by sa dalo nazvať fatalitou miesta a času, údelom
generačným aj údelom geopolitickým-geokultúrnym-geojazykovým-georasovým. U Slobodzianka
predovšetkým desivým predurčením na bolesť. Bolesť prijímanú, ututlávanú, ospravedlňovanú. Bolesť
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uštedrovanú. Bolesť vynucovanú okolnosťami. Bolesť súvisiacu s hektikou doby, daného momentu,
konkrétneho časopriestoru. Bolesť, pred ktorou unikáme, ale pred ktorou nemožno uniknúť.
Človeka určuje aj (a možno predovšetkým) to, kde
a kedy sa narodí, a nielen to, komu či z koho.
Aj nás, aj dnes. Napriek slobode a demokracii aj
napriek globalizmu a informačným technológiám.
Tabuizovaná téma, háklivá, a jej detabuizácia
v poľskom vydaní idúca až na dreň – detabuizácia
ako vedomé obnažovanie neuralgických bodov, pretože tvorcom Našej triedy na čele s dramatikom nič
ľudské a nič poľské nie je cudzie, ani moc predsudkov (sociálnych, kultúrnych, náboženských, rasových...), ani moc peňazí, ani moc sexuality (vrátane
nepriznaných „pohoršujúcich“ vzťahov medzi násilím a rozkošou či dokonca láskou), ani prejavy zbabelosti udupávajúce elementárnu slušnosť a akýkoľvek cit, ani prejavy ľudskej stádovitosti a straty
sebadôstojnosti prijímaním vnucovaných zločinných
mystifikácií, ani veľké a malé podlosti, vyplývajúce
z cynizmu, alibizmu, pomstychtivosti. A z vytesňovaného pocitu hanby. Hanby a poníženia. Z ponižovania. Nielen toho druhého, predovšetkým seba.
V kontrapunkte k tomu stojí skôr znepokojujúca
ako upokojujúca naivita a dobromyseľnosť tých, ktorí sa nikdy neocitli v oku cyklóna, respektíve sa od neho včas vzdialili (postavy židovských predvojnových
aj poľských povojnových emigrantov v USA...). Naivita a dobromyseľnosť hraničiace s prostoduchosťou, a možno len tzv. zdravý egoizmus, s akým sa títo
spravodliví venujú sebe, t. j. uctievaniu božej autority ako zábezpeky večného života, plodeniu detí a zveľaďovaniu majetku čo najďalej od bolesti na iných
miestach zemegule.
V porovnaní s poľskou Našou triedou sú slovenské,
akokoľvek chvályhodné divadelné pokusy vyrovnať
sa s národnou históriou dvadsiateho storočia (najmä v bratislavskej Aréne, Tiso, Husák, Kukura a najnovšie Holokaust, ale aj, napríklad, pred niekoľkými
rokmi Kentauri Romana Poláka v Astorke či najnovšie dramatizácia Roznerových Sedem dní do pohrebu
v martinskom Slovenskom komornom divadle) iba
prvými neistými krôčikmi po pekelne horúcej pôde.
Strhujúca poľská „kolektívna psychodráma“ na tému strachu a viny, zločinu a trestu, ale aj bezprávia
a beztrestnosti, ale aj odvahy vzoprieť sa teroru, vybočiť z radu, „odtrhnúť sa od kolektívu“ aj za cenu
života, sa vyznačuje obdivuhodnou otvorenosťou
a zároveň citlivosťou v prístupe k národným historickým, kultúrnym, náboženským, politickým traumám a tabu. Tu sa nič nenafukuje a neprekrúca, ale
ani nezamlčiava a neospravedlňuje, nič sa netušuje,
nič neretušuje. Pohľad bez predsudkov je aj nadhľadom, aj vhľadom v presne štrukturovanom, gradovanom a vypointovanom javiskovom tvare – v tvare
umelecky vysoko štylizovanom, ktorý nemá nič spo5

ločné s plochou ilustratívnosťou či s povrchnosťou
a nedôslednosťou slovenského typu, skrývajúcou sa
pod zásterkou dokumentárnej drámy.
Slobodziankova hra a jej kongeniálna inscenácia
zďaleka nevypovedá iba o Poľsku. Zďaleka nie iba
o východnej Európe.
Jedinečné ľudské osudy, zachytávané v toku času,
v nej smerujú k jedinej spravodlivosti, jedinej rovnosti, ktorej neunikne nikto z nás – k smrti.
Je to teda tak, že človek je „chimérou“, „chaosom,
stelesnenou protirečivosťou“, „slávou a odpadom
vesmíru“ a jeho veľkosť „spočíva v tom, že uznáva
vlastnú úbohosť“, ako tvrdil v sedemnástom storočí Blaise Pascal? Ale o dve storočia neskôr irónia Isidora Ducassa alias grófa de Lautréamont v Poézii rozleptáva Pascalove Myšlienky a provokatívne ich
obracia naruby, vrýva sa nám ako skalpel do útrob:
„Máme slobodu konať dobro... Nemáme slobodu konať zlo.. Človek je víťazom nad chimérami, novosťou zajtrajška... Nie je to hlupák. Ani pozemský červ.
Je držiteľom pravdy, horou istoty, slávou, a nie odpadom vesmíru. Ak sa ponižuje, chválim ho. Ak sa
chváli, chválim ho ešte väčšmi. Zmierujem ho so sebou. Nakoniec pochopí, že je sestrou anjela.“
Veru tak, sestrou, a nie bratom, páni!
Veru tak, básnik zmieruje človeka so sebou. Nabáda ho hľadieť hore.
Človeka, to „najdivšie zviera“, ako znie ortieľ gymnosofistov, ktorých znalec tieňa Umberto Eco cituje vo svojom Baudolinovi.
„La vraie morale se moque de la morale,“ hovorí Pascal. „Pravá morálka kašle na morálku.“
Je teda hlboko vnútornou vecou každého z nás –
nie chrlenia ohňa a síry z úst mravokárcov.
Hra paradoxov na varšavskom predstavení Našej
triedy sa zavŕši po spadnutí pomyselnej opony. Najsilnejší moment nadíde na konci: diváci vstávajú
a tlieskajú o dušu, ale herci sa neukazujú – pred nami je iba jama javiska, rozďavená ako Hugove „ústa
tmy“, „la bouche d’ombre“, kde doznieva krik bolesti
a prepadá sa do prázdna.
Jedinečné ľudské osudy v toku času smerujú k jedinej spravodlivosti, ktorej nik neunikne – k smrti.
(A ešte jeden paradox, tentoraz v zátvorkách: po
aplauze sa my diváci vyhrabávame z radov sedadiel
v DPOH, takmer všetci pohrúžení do seba, keď do
ticha zaznie otázka, ako vraj dnes dopadli naši hokejisti na majstrovstvách... Pýta sa to slovenská teatrologička, ostrieľaná profesionálka. Áno, áno, pravý
profesionál v našich končinách musí byť bez srdca
a vždy v strehu, a ty, Jorge Luis, mal si pravdu, paralelné svety existujú, a moment, keď sa pretnú, býva
kritický!)
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Som šťastná, že o emocionálne silný, podnetmi na
rozmýšľanie nabitý a po každej stránke sugestívny
zážitok z inscenácie Slobodziankovej Našej triedy,
nesúťažnom plode poľsko-slovenskej spolupráce
a vrchole bratislavskej Novej drámy 2012, sa rozhodujúco pričinil slovenský režisér. Ondrej Spišák našiel vo varšavskom Teatre na Woli to, čo už dnes podľa mňa na Slovensku a najmä v jeho hlavnom meste,
a najmä na jeho prvej scéne, chýba (česť výnimkám)
– kolektív so zmyslom pre spoločnú hru-súhru, ktorá vyžaduje od každého účinkujúceho priam vášnivé
vnútorné nasadenie, a zároveň prísnu osobnú disciplínu a potláčanie exhibicionizmu, dokonalé ovládanie hlasu aj tela, mimiky a gesta, výraz vychádzajúci zvnútra a neobmedzujúci sa na povrchové efekty
a komediantské „opičky“, nadbiehajúce publiku.
Môže nám byť len ľúto, že v Bratislave nič také ako
vo Varšave nemáme, pretože (opäť česť výnimkám)
stereotypná sitkomovosť hereckého prejavu, to, čo
sa nazýva v divadelnom žargóne „šmíra“ a v umeleckom žargóne maniera, ako aj režisérsky narcizmus a svojvôľa, umocňované dramaturgickou bezradnosťou, za posledných desať-pätnásť rokov už
narobili svoje. A nielen v SND.
Čaro nechceného: zvláštnym kontrapunktom
k inscenáciám poľských drám bolo udelenie hlavnej
ceny festivalu Nová dráma 2012 slovenskému režisérovi Blahovi Uhlárovi za „videodivadlo“ Pokus
(S.T.O.K.A, Bratislava). Pokus, čiže experiment, skúšanie nového a pokúšanie starého, skúmanie skutočnosti, pátranie po pravde, pokusné, skusmé stanovenie diagnózy – aj nevyhnutnej anamnézy –
jednak stavu nášho nekomerčného (alternatívneho,
neštátneho) divadelníctva (a vôbec umenia), jednak
stavu-postavenia-položenia jedného z jeho ústredných predstaviteľov. Pokus, čiže experimentálna cesta a zároveň cesta experimentátora do hlbín vlastnej
noci, ktoré sú aj hlbinami našej spoločnej (spoločenskej) nočnej mory. Vstup otca legendárnej STOKY (1991) na alternatívnu divadelnú scénu po Nežnej revolúcii bol totiž odpočiatku výstupom – za
spoluúčasti „detí“, teda členov súboru a spolutvorcov inscenácií vzhľadom na princíp kolektívnej tvorby – na vrchol svojich možností a s nasadením všetkých síl, no napriek tomu (a či práve preto?) tvorivý
vzostup sprevádzal zostup do byrokraticko-komerčnej stoky porevolučnej reality. Ako povedal kedysi náš Franz Kafka: „Revolúcia sa vyparuje a ostáva len bahno novej byrokracie.“ V ňom aj uviazlo
a napokon zaniklo divadlo STOKA, ktoré v prvom
desaťročí po Nežnej revolúcii dôsledne a vytrvalo demýtizovalo kašírovanú realitu, detabuizovalo predstieranú vznešenosť a vypočítavú spontánnosť umenia, obmedzeného na „potvrdzovanie jestvujúcich
hodnôt“, hoci poslaním umenia a umelca je, ako povedal Blaho Uhlár ešte pred Nežnou, ich „permanentná verifikácia“ (I. slovenský divadelný manifest,
1988).
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Uhlár (dnes pracujúci s trnavským DISK-om, so
súborom S.T.O.K.A v obmieňanej zostave v bratislavskej Cvernovke či s mladými študentmi bábkariny z VŠMU v nových priestoroch bratislavského
Centra súčasnej kultúry A 4 v budove YMCA) sa na
svojej ceste nezávislého divadelníka nedal ničím odradiť, pred ničím sa nezastavil a všetko so zriedkavou odvahou pomenoval. Pokus je zlomkovitým obrazom tohto jeho donkichotského boja a výrazom
jeho vzácnej umeleckej aj občianskej neústupčivosti a integrity, vyplývajúcej z vnútorného presvedčenia, z duchovnej potreby. Je sebabilancovaním, v ktorom ide bilancovateľ, ako inak, na doraz. V ktorom
sa obnažuje, v ktorom obnažuje. Doslova aj prenesene. Na veľkú nevôľu úzkoprsých konzervatívcov aj
skomerčnených exnovátorov.
To všetko je také – no, povedzme, trpkosmiešne.
Groteskno čierne.
To, čo vyplýva z faktu (z predurčenia?), že človek
sa narodí na Slovensku.
Niežeby dosiahnuť umeleckú úroveň porovnateľnú so „svetom“ nebolo u nás možné, otázne sú
však „spoločenské podmienky“, za akých sa to deje
či nedeje. Nevýhodou malého či provinčného kultúrneho prostredia je nedostatočná myšlienková
a umelecká diferencovanosť a rozmanitosť názorov,
smerovaní, prúdov, poetík, osobností, tradícií, z čoho vyplýva na jednej strane staromilstvo a nechuť
k nevychodeným cestičkám a k osobnostiam, ktoré
sa na ne vydávajú a ktoré akosi trčia, vyčnievajú nad
hladinu, takže ich občas treba buchnúť kladivom po
hlave, nech sa všetko zarovná, na druhej strane nadchýnanie sa akýmikoľvek novotami a ich bezhlavé
kopírovanie. Prirátajme k tomu opatrníctvo odborných kruhov, ľahostajnosť umeleckej a kultúrnej obce ako celku k umeniu a kultúre ako celku a napokon zákulisný konkurenčný boj v rámci jednej
branže, ktorý nemá nič spoločné s inšpiratívnou výmenou názorov pred očami verejnosti, s otvoreným
intelektuálnym a umeleckým iskrením medzi kolegami a súpermi s porovnateľným talentom, no s odlišnými tvorivými ambíciami. Výsledkom je, ako to
z dejín slovenskej kultúry a umenia, a vôbec zo slovenských dejín veľmi dobre poznáme, že na jednej
strane stojí osamotený „nepohodlný“ jedinec, pokladaný prinajmenšom za čudáka, a na druhej strane väčšina, ktorá sa navzájom odobruje vo svojej priemernosti a konformnosti.

II NEMCI V PRAHE
ALEBO O WAGNEROVI A POPKULTÚRE
Ani Nemec Stefan Kaminski (1974) sa nenarodil
na správnej strane Berlínskeho múru, zato v lone veľkej európskej kultúry, a v rodných Drážďanoch zažil príchod slobody a demokracie ako dospievajúci
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chlapec. Ako povedal na besede po jednom zo svojich pražských predstavení, už v samotárskom detstve bez otca najčastejšie sám pre seba predvádzal
rôzne príbehy, ktoré poznal z rozprávok, filmov či
televízie alebo ktoré si sám vymyslel. To ho celkom
prirodzene priviedlo k štúdiu herectva na prestížnej
vysokej škole Ernsta Buscha v Berlíne, k hereckému
účinkovaniu v Deutsches Theater Berlin a napokon
k divadelnej réžii, filmovému dabingu a písaniu rozhlasových hier. Všetky tieto skúsenosti a aspekty svojho mnohostranného a mnohostrunného talentu začal cieľavedome a sústredene uplatňovať a rozvíjať,
keď si v roku 2003 založil v Berlíne čosi ako rozhlasové divadlo jedného herca (a viacerých muzikantov)
Kaminski On Air, s ktorým v novembri 2012 vystúpil na pravidelnej pražskej prehliadke činoherných
inscenácií z germanofónnych krajín (od Nemecka
a Rakúska cez Švajčiarsko až po Luxembursko a Lichtenštajnsko).
Pražský divadelný festival nemeckého jazyka, ako
sa podujatie oficiálne (a podľa mňa nie celkom presne) nazýva, si od svojho založenia v roku 1996 (jedným z jeho spoluzakladateľov bol český dramatik Pavel Kohout, ktorý prežil časť života v nedobrovoľnej
emigrácii v Rakúsku) vybudoval solídnu reputáciu
v odborných divadelných kruhoch i v širšej kultúrnej verejnosti vrátane príslušníkov mladej generácie.
O jeho význame a podnetnosti pre českú kultúru
a umenie (nielen divadelné) sa nedá pochybovať už
len vzhľadom na tradičné česko-nemecké kultúrne
väzby (potvrdzované aj patronátom najvyšších politických predstaviteľov zúčastnených krajín a hostiteľskej krajiny nad festivalom), ako aj vzhľadom na
umeleckú úroveň najmä nemeckého a rakúskeho
divadla. Sedemnásty ročník festivalu sa dramaturgicky zameral na tému láska, moc, peniaze, inými
slovami, na tému manipulácie s tým druhým, a predovšetkým s jeho citmi – od fascinujúcej divadelnej
podoby Horkých sĺz Petry von Kant o citovom vydieraní v lesbickom vzťahu v podaní mníchovského Residenztheater a v réžii rakúskeho Slovinca Martina
Kušeja (rovnomenný film nakrútil Rainer Werner
Fassbinder, zázračné dieťa novej nemeckej kinematografie aj postrach nemeckej spoločnosti, v roku
1972 za desať dní a premietol doň svoje presvedčenie: „Jediný cit, ktorý môžem akceptovať, je zúfalstvo“) po stále aktuálnu „klasickú“ komédiu Heinricha von Kleist Rozbitý džbán o „nemoci moci“
v skorumpovanej spoločnosti, čiže o moci zlata rozleptávajúcej inštitút spravodlivosti aj ľudské vzťahy.
V Prahe s touto inscenáciou opäť exceloval súbor viedenského Burgtheatru pod režijným vedením Matthiasa Hartmanna. Ten istý, ktorý na predchádzajúcom ročníku festivalu oslnil javiskovou verziou Vojny
a mieru, pre človeka od literatúry prekvapujúcou
vzhľadom na voľné, nie však svojvoľné traktovanie
románovej predlohy v zmysle „zrovnoprávnenia“
hlavných a vedľajších postáv. Kým vo Viedni insce7

novali Tolstého v budove Dôstojníckeho kasína
z c. k. monarchie, v Prahe sa hralo tak ako v prípade
Petry von Kant v jednom z barrandovských ateliérov,
teda v prostredí pripomínajúcom vychýrenú Cartoucherie vo Vincenneskom lesíku na juhovýchodnom okraji Paríža, kde už takmer štyridsať rokov sídli Mnouchkinovej Théâtre du Soleil – už výber
priestorov napovedá, že súbor sa neuberá vychodenými chodníčkami... Inak, ten Burgtheater, čiže rakúske národné divadlo, máme my Bratislavčania za
rohom, ale v teoretickej ref lexii ani v divadelnej praxi si ho pre istotu nevšímame. Jatriť sa a pestovať si
komplexy nepotrebujeme, no nie?
Kvalitných hier, teda dramatickej literatúry je neúrekom, no dramatizácie románov, a to aj tých košatých a siahodlhých (od Tolstého a Dostojevského
po Kafku a Prousta), sú v posledných desaťročiach
bežnou súčasťou divadelného repertoáru všade vo
svete vrátane, ako inak, našej krajinky, kde však máme na rozdiel od „sveta“ – a to našim divadelníkom
treba pripomínať – v uvádzaní ťažiskových opusov
svetovej aj pôvodnej drámy trestuhodné manká. Ako
predlohy k divadelným inscenáciám však čoraz častejšie slúžia aj hrané filmy a najnovšie aj známe opery, čo je akýsi paradoxný návrat na druhú, keďže
operné libretá najčastejšie vznikajú na základe existujúcich dramatických aj prozaických textov. Ukázalo sa to aj na „nemeckom“ festivale v Prahe, kde javisková transpozícia opernej tetralógie Richarda
Wagnera Prsteň Nibelungov spomínaného Stefana Kaminského patrila k umelecky najodvážnejším a zároveň najriskantnejším počinom.
Kaminski sa nezľakol posvätnej obludy, akou Richard
Wagner, jeden z najväčších reformátorov v dejinách
hudby, pasujúci sa za veľkňaza nového náboženstva
– náboženstva umenia, dozaista je, a s odvahou i trpezlivosťou, aká ruže prináša, pustil sa do vlastnej javiskovej verzie Prsteňa. V dnešných časoch nezaškodí pripomenúť, že Wagner libretista a skladateľ na
tejto slávnostnej hre, rozčlenenej na Predvečer, nazvaný Zlato Rýna, a na tri Večery, nazvané Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, pracoval dvadsaťšesť rokov, z toho päť rokov na textovej predlohe (1848 – 1853)
a do novembra 1874 na hudbe. V poslednej fáze zároveň uskutočnil svoj dávny sen – výstavbu divadla
v Bayreuthe, určeného práve na uvedenie Prsteňa Nibelungov. Povestný Festspielhaus začínajú stavať v roku 1872 aj vďaka mecenášom z celého sveta a slávnostne ho otvoria už v roku 1876 pod záštitou
nemeckého cisára Wilhelma I. a bavorského kráľa Ľudovíta, Wagnerovho vášnivého obdivovateľa a podporovateľa. Wagner, ktorý sa v Bayreuthe usadí, vytvorí po Prsteni už len svoju žiarivú labutiu pieseň,
operu Parsifal (1882), a rok nato pri návšteve milovaných Benátok umiera.
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Tak ako v prípade libreta k Parsifalovi, ale aj k Tristanovi a Izolde, Lohengrinovi či Tannhäuserovi, aj pri písaní libreta Prsteňa Nibelungov načrel Wagner do studnice starých mýtov a povestí, tentoraz do mytológie
germánskej, konkrétne do ranostredovekej Piesne
o Nibelungoch, ako aj do mytológie nordickej, no neobišiel ani antické fátum s nevyspytateľnými „vyššími silami“ a symbolický konflikt človeka a jeho osudu. Všetky štyri časti Prsteňa sa krútia okolo lásky,
moci a bohatstva a zhubných dôsledkov ich zamieňania, za čo postavy platia životom: ak chce hrbatý
skrčok Alberich získať prsteň, ktorý zabezpečuje nadprirodzenú-neprirodzenú moc a po ktorom túžia
všetci vrátane najvyššieho boha Wotana, musí sa
zrieknuť toho najprirodzenejšieho – lásky, a keď napokon pre krádež rýnskeho zlata príde o slobodu,
prekľaje prsteň, ktorý odteraz bude prinášať každému novému majiteľovi smrť. Rozprávkové premeny
protagonistov Wagnerovej mytologickej epopeje (na
rôzne živočíchy, ale najmä na draka), ich nadprirodzené schopnosti (ovládanie reči vtákov), ako aj čarovné predmety, s ktorými prichádzajú do styku (od
symbolického a leitmotivického prsteňa cez prilbu
neviditeľnosti a Siegfriedov meč Notung po nápoj
zabudnutia, spôsobujúci ľúbostné a manželské nezhody a rozchody...), pochádzajú z bohatého arzenála archaickej obraznosti, zo zázračna dochovaného v prastarej ústnej slovesnosti, no ich túžby a ciele
majú človečí rozmer, jedno, či ide o bohov a bohyne
(na čele s márnomyseľným aj zlomyseľným Wotanom a jeho žiarlivou a intrigánskou manželkou
Frickou), či o rôzne rozprávkové a mýtické tvory, netvory a potvory obidvoch pohlaví, o vodné víly (alias
nymfy, najády či rusalky, akými sú zvodné dcéry Rýna, strážkyne zlatého pokladu), o obrov (bratia Fafner a Fasolt, ktorí bohom postavia v nadoblačných
výškach hrad Valhalu) alebo o trpaslíkov (takisto
bratia Alberich a Mime, jeden kráľ Nibelungov, druhý kováč, ktorý vychová udatného Siegfrieda), alebo
a napokon o hrdinov a hrdinky ľudského či aspoň
sčasti ľudského pôvodu. Bez ohľadu na svoju nadprirodzenú či ľudskú podstatu takmer všetci sú ovládaní pýchou, žiadzou, mocibažnosťou aj ctibažnosťou, a situácie, v ktorých sa ocitajú, činy, ktorých sa
dopúšťajú, sú archetypové a zväčša negatívne – sú to
bratovraždy a otcovraždy (súboj Fafnera s Fasoltom
o prekliaty prsteň, končiaci sa smrťou Fasolta; bohatier Siegfried, zabíjajúci napokon otčima Mimeho, ktorý ho z túžby po prsteni navádza, aby zabil
Fafnera strážiaceho v dračej podobe poklad Nibelungov), cudzoložstvá a krvismilstvá (polobohovia
a súrodenci Siegmund a Siegelinda, ktorých Wotan
splodil v cudzoložnom zväzku s ľudskou ženou
a ktorí sami cudzoložne a krvismilne splodia Wotanovho vnuka Siegfrieda). Iba výnimočne sa vyskytuje obetavosť, súcit, neha a nezištná láska – tieto pozitívne vlastnosti stelesňuje azda najdojímavejšia
postava Prsteňa Nibelungov, valkýra Brunhilda, ktorá sa vzoprie otcovi Wotanovi a ujme sa Siegelindy
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čakajúcej dieťa, takže Wotan ju potrestá a zbaví božskosti. Brunhildinou zásluhou sa napokon svet aj
bohovia zbavia kliatby prsteňa, ktorý sa vráti dcéram Rýna očistený ohňom hranice, kam dá Brunhilda položiť mŕtveho manžela Siegfrieda, sama do
nej na tátošovi skočí a zapáli ju, kým v diaľke šľahajú plamene Valhaly a nastáva súmrak bohov, ako prorokovala „najmúdrejšia zo žien“, bohyňa Erda, s ktorou Wotan kedysi splodil deväť valkýr...
Oheň lásky aj skazy, oheň ochranný aj oheň očistný, vzduch, nepolapiteľný, nedosiahnuteľný nadzemský živel, sídlo bohov, vtákov a veštieb, trblietavá a premenlivá, vábna aj zradná voda, symbol zrodu
aj návratu, zem, kolíska aj hrob, lono cností aj nerestí, a najmä Erdou personifikovaná stálosť a rozvaha – Prsteň Nibelungov „vysielaný do éteru“, ako sme
to zažívali po štyri večery v pražskom Divadle Komedie, bol výsostne poetickým sprítomnením „najnapínavejšej detektívky operného sveta“ (W. Ruprecht Frieling). Adaptátor-režisér-dirigent-interpret
si bol vedomý jednak patetickosti, jednak mnohoznačnosti wagnerovskej mytologickej epopeje, a tak
nám príbehy, z ktorých sa skladá, vyrozprával, vyspieval, vyhral, vygestikuloval, vymuzicíroval bez násilných výkladov či dodatočných vkladov zvonka,
a zároveň ich odpatetizoval jednak scivilnením či zosúčasnením reči postáv (s výnimkou bohýň a bohov),
ktoré im však neubralo na záhadnosti a osudovosti,
jednak netradičnými scénickými postupmi a prostriedkami, ktorých princíp a fungovanie rovno pred
divákovými očami demaskoval: usadený na malom
pódiu uprostred javiska a obložený mikrofónmi
a rekvizitami (od starej chladničky so škrípajúcimi
dvierkami po obrovskú lupu, magicky zväčšujúcu
tvár a jednotlivé detaily, keď šlo o bohov či obrov)
použil a súčasne odkryl princíp živého rozhlasového vysielania, kombinovaného s rockovým koncertom, prvkami pantomímy a pohybového divadla, ba
aj animovaného filmu pre deti, a to všetko s lyrickým alebo s komickým, a veľmi často s hrôzostrašným účinkom, pričom na malej ploche jedného výstupu sám stelesnil v strhujúcom tempe a v presne
odlíšených interpretačných polohách niekedy aj štyri-päť postáv, podobne v rámci jedného songu spevácky i herecky virtuózne predvádzal mužsko-ženské duo.
Sám nazval svoj Prsteň Nibelungov putovaním Wagnerovým libretom, ale je nesporné, že išlo aj o výberové putovanie Wagnerovou hudbou v zmysle využitia i pretvorenia hudobných motívov, od jednotlivých
árií po fanfáry, za pomoci ľudského hlasu, ako aj najrôznejších hudobných nástrojov (okrem nevyhnutného syntetizátora ihlový klavír, kontrabas, elektrické violončelo, perkusie, bicie, tuba, pozauna a i.),
na ktorých hrali na Kaminského pokyn dvaja hudobníci a ktoré divákov zaujali už vizuálne a zvukovo (najmä fascinujúca sklenená harfa, skladajúca sa
z nerovnako dlhých sklenených píšťal, z ktorých sa
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nie brnkaním, lež dotykom a trením vyludzujú nadpozemsky rozochvené, tajuplné tóny...). Dalo by sa
povedať, že to všetko zodpovedalo Wagnerovmu
ideálu opery ako komplexného umeleckého diela,
Gesamtkunstwerk, ktoré by malo byť syntézou všetkých umení, poézie, hudby, spevu, pohybu, tanca
a výtvarných zložiek inscenácie (od scény a kostýmov
po scénické efekty) a v ktorom by jednotlivé výstupy a časti plynulo nadväzovali na seba, takže dielo,
respektíve cyklus diel pôsobí ako jednoliaty celok,
ako gigantická symfónia.
Prsteň Nibelungov ako výraz Wagnerovej celoživotnej skúsenosti odráža aj protirečenia medzi libretistovým-skladateľovým nihilizmom a vierou blízkou
kresťanskej nádeji, medzi ospevovaním pozemského šťastia a nevýslovnou radosťou z odriekania, medzi mesianistickým hlásaním budúcej veľkosti človeka, zbaveného závislosti od mŕtvej tradície aj od
tyranie peňazí a pýchy, a rozčarovaním z reality, ktorá sa mimochodom od Wagnerových čias až tak nezmenila, veď súčasný človek je naďalej otrokom zlatého teľaťa a baží po iluzórnej vláde nad celým
vesmírom. Vo svojej verzii Prsteňa tieto wagnerovské
protirečenia Stefan Kaminski niekedy až s mučivou
naliehavosťou vyjadril a zároveň zdôraznil isté témy
a motívy, najmä v kontraste k posadnutosti mocou
a sexom túžbu po harmónii v medziľudských vzťahoch a bytostnú potrebu lásky vrátane nevyhnutnosti obete. Zrejme aj z týchto dôvodov jeho „rozhlasová verzia“ Prsteňa Nibelungov zaberá u mladého
publika, ktoré v starom Wagnerovi objavuje všeličo
z dnešnej fantasy a romance (pochádzajúcej z francúzskeho roman, t. j. po románsky vyrozprávanej povesti o láske ako vášni a utrpení) či zo včerajšej detektívky, hororu, trileru, love story alebo melodrámy.
Kaminskému slúži ku cti, že nič z toho uňho nevyúsťuje do apoteózy popkultúry, meniacej sa dnes
na celosvetové cunami, naopak, všetko je podriadené zámeru, teda Wagnerovi! Hoci nemecké ohlasy vo
veľkom festivalovom bulletine píšu o jeho Prsteni ako
o trojdimenzionálnej rozhlasovej hre, je to iba pomocná barlička na určenie žánrovej príslušnosti nepolapiteľnej inscenácie. Podstatná je tu, parafrázujúc názov retrospektívnej výstavy o slovenskom
divadle v Slovenskom národnom múzeu v roku 2005,
vášeň, telo, hlas, čiže charizmatická osobnosť polymúzického performera, podporovaného starostlivo
vybranými hudobníkmi a schopného vtiahnuť diváka do predstavenia a podnietiť ho k bezprostrednej emociálnej aj intelektuálnej spoluúčasti. Inými
slovami, čaro Kaminského reaktualizácie Wagnerovej tetralógie ako komplexného divadelného tvaru
nestojí iba na nápade, na koncepte, stojí aj na jeho
dôslednej realizácii.
Kto nestihol Kaminského ON AIR s Prsteňom Nibelungov v novembri 2012 v Prahe, môže ho stihnúť
v máji 2013 vo Viedni alebo v auguste toho istého ro9

ka v Bayreuthe. Na rok 2013 totiž pripadajú dvestoročnice dvoch vrcholných zjavov svetovej opernej literatúry 19. storočia, Richarda Wagnera a Giuseppa
Verdiho (obidvaja sa narodili v roku 1813). Diela týchto vášnivých vyznávačov opery ako komplexnej
hudobnej drámy (pravda, každý mal odlišné vierovyznanie) neschádzajú z javísk sveta a stali sa predmetom nespočetných scénických aj teoretických interpretácií a transpozícií. Ale aj dohadov a špekulácií
– a ideologických prekrucovaní. Najmä vo Wagnerovom prípade, lebo kým verdiovský odkaz sa vníma
pozitívne, spätý s ideami a ideálmi spravodlivosti
a slobody, konkrétne s talianskym národnooslobodzovacím hnutím a so skladateľovou priamou
účasťou na ňom (tá ho mimochodom po vzniku
zjednoteného Talianskeho kráľovstva v roku 1861
priviedla do parlamentu, nehovoriac už o tom, že
Verdi sa stal tvorcom talianskej hymny a jeho priezvisko používali účastníci Rinascimenta, talianski
karbonári a patrioti ako tajné heslo), Wagnerova
oslava mýtickej germánskej minulosti a romanticky
chápaného národného (ľudového) génia podľahla
najmä po skladateľovej smrti mnohým deformáciám.
Hoci v úvahách aj pamfletoch skladateľ odsudzoval
militarizmus, klerikalizmus, materializmus atď., jeho varovanie pred miešaním rás a jeho velebenie veľkosti germánskej rasy, ktorá po stopách antického
Grécka obrodí ľudstvo, vyústilo do mýtu nadčloveka, ktorý ako základnú tézu prevzal a zneužil hitlerovský nacizmus.
Kaminského Prsteň Nibelungov však potvrdil inšpiratívnosť a životaschopnosť Wagnerovho diela
a v širšom zmysle opery či hudobnej drámy, ktorá
dnes z hľadiska inscenačného i diváckeho prežíva renesanciu. V ešte širšom zmysle potvrdil inšpiratívnosť a životaschopnosť divadla 21. storočia ako súboru scénických umení, v ktorom sa završuje už
bezmála storočný proces medzižánrového, medzidruhového a medzikultúrneho ovplyvňovania a podnecovania, rozumej preberania prvkov a postupov
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jednak v rámci divadelných (scénických) žánrov a foriem, jednak z iných druhov umenia, jednak z inoeurópskych divadelných a kultúrnych tradícií. Len
úchytkom uvediem okrem dnes už bežného využívania filmu aj videa v činohernom, hudobnom aj pohybovom divadle (začínajúc Robertom Lepageom,
Bobom Wilsonom, Peterom Sellarsom....) napríklad
využívanie bábkového divadla európskeho i orientálneho pôvodu (japonské Bunraki u Ariane Mnouchkinovej, poetické divadlo hercov a figurín Philippa
Gentyho) či uplatňovanie hovorenej reči v postmoderných podobách moderného tanca (u nezabudnuteľnej Piny Bauschovej aj u iných), a na druhej
strane, napríklad, nové, divadlom ovplyvnené chápanie cirkusového predstavenia, t. j. prechod od
exhibície-skladačky jednotlivých čísel (akrobacia,
žonglérstvo, drezúra, klauniáda) k celistvému divadelnému tvaru v znamení vizuálnej poézie a oživenej mágie priestoru (od priekopníckeho Rakúšana
Andrého Hellera v poslednej tretine minulého storočia cez Francúzov Jerôma Thomasa s jeho žonglérmi
na rozmedzí výtvarnej performancie, pantomímy,
tanca i čierneho divadla a krotiteľa koní-autora-režiséra-interpreta cigánskeho pôvodu Bartabasa s jeho unikátnym „konským divadlom“, kombinovaným napríklad aj s tibetskými folklórnymi tradíciami
a obradmi zenbuddhistických mníchov, po dnes už
svetoznámy montrealský Cirque du Soleil). Z tohto
hľadiska sú Kaminského dekonštruované „rozhlasové inscenácie“ podľa Wagnerových opier (ale aj
podľa iných predlôh, napríklad starých amerických
filmov a pod.) ďalším svojráznym obohatením divadelného umenia 21. storočia a zároveň sú, aby som
ešte raz pripomenula slovenského režiséra Blaha
Uhlára, naplnením devízy o umelcovom poslaní ako
neprestajnom overovaní hodnôt. Podmienkou tejto
devízy je, pochopiteľne, presvedčenie, že divadlo a,
širšie, umenie nám má čo povedať – má pre človeka
zmysel.
Áno, mágia je možná, len mág musí vedieť čarovať.
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M a t e j Š va n t n e r

N AV E K Y K R Á Ľ OV N Á

Ja naozaj myslím svojím perom, lebo moja hlava
často nevie nič o tom, čo píše moja ruka.
LUDWIG WITTGENSTEIN
Autorom nasledujúceho dokumentu je hlavný knihovník Globálneho centra pre vedecké výskumy – sekcia Geoarcheológia so sídlom v Palo Alto, Severná
Amerika. Podnetom na jeho napísanie (mimo každých oficiálnych stanovísk) bolo vnútorné, osobné
rozhodnutie upozorniť na udalosť, ktorá sa stala v
nedávnej minulosti, a ktorej bol on sám, z titulu svojej funkcie účastníkom. Vedomý si jej dôležitosti pre
ďalšie generácie - ktorú si žiaľ uvedomilo zatiaľ len
veľmi málo ľudí - zvolil fenomenologickú formu výpovede, ktorá zaručuje popísať všetko, ako sa stalo,
bez pridávania svojho názoru či podľahnutiu dojmu.
Jedná sa teda o výpoveď „epoché“, tak ako to stanovil otec fenomenologickej metódy Edmund Husserl.
V roku 5627 rozhodla Svetová rada pre globálne
stratégie výskumov so sídlom v Miláne, Zóna centrálna Európa, zriadiť geopark na území asi 20 km
od Zvolena, neveľkého mesta známeho hlavne blízkosťou preslávených kúpeľov Sliač. Rozhodnutie
„Rady“ sprevádzali búrlivé diskusie týkajúce sa najmä jeho umiestnenia. Myšlienka zakladania geoparkov, hoci veľmi stará, je prínosom aj pre dnešok.
Pri súčasnom prevŕtavaní zemegule tunelmi všetkého druhu, od dopravných cez zásobovacie či technologické, často vedúcich popri jej žeravom jadre,
vznikla nástojčivá potreba chrániť územia so vzácnymi geologickými útvarmi na povrchu aj pod ním.
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Vzniká otázka, čím je spomínané územie také
vzácne. Oblasť je známa na celom svete predovšetkým sopkou Krížna. Jej pravidelný kužel sa dvíha
nad krajinou do výšky takmer šesťtisíc metrov. Objavuje sa všade, kde sa hovorí o Európe – je jej skutočným symbolom. Legenda hovorí – a potvrdili to
aj vedecké výskumy starých textov nájdených v tejto
lokalite – že niekedy pred asi dvetisícpäťsto rokmi
(nemožnosť presného datovania metódou rádioaktívneho uhlíka vysvetlíme neskoršie) došlo k obrovskému výbuchu dovtedy bezvýznamného, asi tisícšesťsto metrov vysokého vrchu Krížna. Je určite
pozoruhodné dokladovanie niektorých geoarcheologických výskumov, že už v tej dobe geologická veda, ktorej primitivita metód a teórií musí byť každému zrejmá, predpokladala katastrofálny výbuch
megavulkánu. Bol však lokalizovaný asi tisícsto kilometrov južnejšie do oblasti Vezuvu.
Ako predzvesť budúcej hrôzy vychrlil vulkán miliardy ton popola, ktorým pokryl územie desiatok
kilometrov okolo seba do výšky niekoľkých metrov.
Potom sa otvoril pažerák sopky a ako z kypiaceho
hrnca sa vylial na krajinu vysokoviskózny prúd horúcich plynov a prachu. Rýchlosťou asi päťsto kilometrov za hodinu a teplotou osemsto stupňov Celzia ničil všetko, zanechávajúc za sebou spálenisko.
A akoby toho nebolo dosť, začala z kaverny vytekať
láva. Jej predný voj sa zastavil až na brehu rieky Hron,
vytvoriac niekoľko sto metrov vysoký útes – v súčasnosti známa Slovenská brána, eldorádo skalolezcov. (Etymologicky: slovo Slovák je meno príslušníka národa obývajúceho niekedy toto územie.) Keď
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sa po dvoch týždňoch vulkán upokojil, ukázala sa
krajina príšerne spálená a pokrytá čiernym popolom
a potokmi lávy. Sivé mraky odkryli vrchol vulkánu
– v žiari slnka sa akoby usmieval nad skazou, ktorú
spôsobil.
Úbohé obyvateľstvo! Sopka spálila a zasypala
vrstvami popola a lávy kvitnúce staroveké mesto
Banská Bystrica. (Jeho názov v iných jazykoch je
predmetom intenzívnych výskumov. Zatiaľ je známy ďalší názov Besztercebánya, ktorý používali príslušníci neznámeho národa.) Apokalyptické hrôzy
nešťastných obyvateľov končiace smrťou živili donedávna mysle a fantáziu spisovateľov, básnikov, výtvarných a dramatických umelcov celého sveta.
Vznikli stovky vynikajúcich umeleckých diel – klenotov svetovej spisby a výtvarného umenia. Až v poslednom storočí sa bez akýchkoľvek pochýb ukázala pravda: V čase výbuchu bolo mesto ľudoprázdne
a nikto teda nemohol zahynúť. Tento nevysvetliteľný fakt zamestnáva mysle odvtedy ako bol objavený.
Najpravdepodobnejšou teóriou vysvetľujúcou vyľudnenie mesta sa ukazuje nezamestnanosť. Pojem
„nezamestnanosť“, s ktorým sa stretáva archeologická veda z tohto obdobia, je doteraz nie úplne určený a pochopený. Čo znamená byť zamestnaný a naopak nezamestnaný? A prečo by tento „stav“ mal mať
za následok úbytok obyvateľstva a dokonca vyľudnenie celých oblastí? To je pre súčasných sociológov
veľká neznáma a výzva k ďalšiemu výskumu.
Vlny súcitu a piety zabraňovali celé tisícročia realizovať na nešťastnom území akékoľvek archeologické výskumy. „Šťastný objav“, že nikto nezahynul,
znamenal v tomto smere zásadný obrat. Stovky archeologických tímov začali prekopávať územie a celý svet neprestáva doteraz vychádzať z úžasu. Od dôb
objavenia Tutanchamónovej hrobky či Pompeí archeologická veda ešte nezaznamenala taký úspech.
Bolo vykopané celé asi stotisícové mesto. Našli sa
stovky dovtedy netušených dôkazov o živote ľudí vtedajšej doby. Ukazuje sa, že neboli až takí primitívni,
ako sa myslelo.
Pravdupovediac treba dodať, že vykopávkam bránila nielen pieta. Až v posledných storočiach klesla
v oblasti úroveň rádioaktivity pod hodnotu ako-tak
bezpečnú pre ľudí. Nevysvetliteľný fenomén rádioaktivity tejto oblasti zapríčinil úplné zrútenie datovania výbuchu sopky metódou rádioaktívneho uhlíka a medzi fyzikmi sa vedú o ňom neutíchajúce
polemiky.
Pozornosť laickej verejnosti však priťahujú otázky života obyvateľov starovekého mesta. Z nejakého
neznámeho dôvodu sa ľudia zaujímajú o ich sexuálny život. (Čo všetko o človekovi ešte nevieme!) Sex
ako taký, založený na inakosti ľudí, tzv. pohlavie, je
v súčasnosti takmer neznámy pojem. V dobe, keď sa
dosiahla rovnosť ľudí po telesnej a duševnej stránke, keď technika klonovania je schopná presne kopírovať jednotlivca a keď sa dosiahol ideál človeka
v tom, že každý je taký istý ako druhý, je akási sexuál12

na príťažlivosť, ktorou ľudia vstupovali do zväzkov,
a ktorá bola dokonca nutnou podmienkou ich rozmnožovania, nepochopiteľná. Všetko nasvedčuje, že
v tých dobách boli ľudia priamo posadnutí sexom.
Prispievali k tomu aj telesné rozdiely. V zásade sa
ľudia delili na dva druhy: Niektorí mali na tele viac
oblín a priehlbín, iní ich mali omnoho menej a mali vpredu akýsi chvost. Teória, že bol pozostatkom
zvieracích chvostov, neobstojí práve pre jeho umiestnenie. Niektorí vedci majú názor, že slúžil na oplodňovanie. Ale koho a ako? Iní hovoria – a svedčia o tom
staré dokumenty – že tí, s tými priehlbinami a oblinami, boli týraní chvostovcami. Z toho sa uzatvára,
že práve chvost slúžil na týranie.
Nech to už bolo akokoľvek, praktiky týchto ľudí
musia v nás vzbudzovať len odpor a na druhej strane môžeme byť šťastní, že sme sa narodili v päťdesiatom siedmom storočí. Inakosť starovekých ľudí –
pohlavie však (ako sa ukáže nižšie) vystúpi v úplne
iných, netušených súvislostiach, ktoré zmenia od základu náš pohľad na nich. Počiatok obratu bol bezvýznamný a nevinný. (Koľkokrát nás ešte skutočnosť
prekvapí náhodou?)
Na brehu Hrona, tesne pod Slovenskou bránou,
sa hral malý chlapec Kevin, syn – druhý klon vedúceho archeologických vykopávok v štvorci 547 – Casiosa Tenera. Hádzal do Hrona „žabky“. Kevin nebol
nejaký bezvýznamný chlapec. Naopak – bol známy
na celom svete. Techniky klonovania, aj keď dokonalé, niekedy nevysvetliteľne zlyhajú. Nejaký, zrejme
zatúlaný gén – porucha spôsobí, že kópia je odlišná
od originálu. Našťastie, po pár rokoch sa všetko dostane do normálneho stavu: Príroda sa umúdri a dospelý jednotlivec je na nerozoznanie od svojho otca.
Všetko s Kevinom bolo teda v poriadku a čakalo sa
len na jeho metamorfózu. Pod nánosmi čierneho
prachu však čakalo prekvapenie. V blokoch budov
sa sem-tam nachádzali miestnosti zariadené podivnými predmetmi, nástrojmi a skrinkami s chemikáliami zlisovanými do tabliet. Zrejme to boli dielne
na výrobu primitívnych liekov. Svedčia o tom aj vývesky po stenách, zobrazujúce ľudské orgány v priereze a výzvy na liečenie tými či inými liekmi. A teraz
to prekvapenie: výveska zobrazovala troch chlapcov
– všetkých v bielych plášťoch, na hrdlách s podivným
nástrojom. Jeden z chlapcov – ľavý, bol na nerozoznanie podobný Kevinovi. Casios Tener musel byť poriadne prekvapený, keď uvidel svojho syna, druhého
klona na obraze starého dvetisícpäťsto rokov! Obraz oboch chlapcov obletel celý svet. Filozofi, ktorí
boli vždy najmúdrejší a vždy mali posledné slovo, vytiahli zo svojho klobúka s nepreberným množstvom
mien (akože ináč – filozofov) nejakého Nietzscheho,
ktorý kedysi dávno tvrdil, že všetko sa večne navracia. Nech už to je pravda či nie, faktom zostáva, že
Kevin je slávny a jeho sláva začala stúpať viac a viac –
až do nebies, práve pri hre na brehu Hrona.
Hádzanie žabiek ho už prestávalo baviť a zberal
sa na odchod, keď jeho prstíky narazili na malý prie1
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svitný valček, ktorý hneď pritiahol jeho pozornosť.
Poobzeral si ho oproti slnku a vopchal do vrecka. Večer pred spánkom si naň spomenul, vybral ho z vrecka a zábavka bola na svete – kotúľal ho po perine.
Tak ho našiel otec a valček mu zobral. „Kedy ten chlapec bude spať? Len by sa zabával namiesto toho, aby
sa učil rozprávať“, myslel si Casios Tener. Bol jeden
z tých ambicióznych otcov, ktorí chcú mať hneď zo
svojich klonov géniov. Zákony klonológie však neoklameš! Úplne výnimočne začne malý kloník rozprávať
v svojich osemnástich rokoch – zvyčajne je to po
dvadsiatke. Dovtedy je (hanba to povedať – ale zákony klonológie...) popravde povedané idiot. (Pozn.:
V súvislosti s vykopávkami sa ukazuje, aj keď je to
ešte nie potvrdené, že deti tých primitívov spred dvetisícpäťsto rokov začínali hovoriť v prvom roku života. To je neuveriteľné, a ak sa to potvrdí, zmení sa
úplne náš pohľad na ich inteligenciu. Miesto pomenovania „primitív“ potom pre nich navrhujem výraz
„homo prius loquic“ – človek skoro hovoriaci.)
Bolo už po polnoci a Casios ešte sedel vo svojej
pracovni. Prezeral si záznamy vykopávok posledných
dní. Štvorec 547 – niekoľko sto metrov západne od
Slovenskej brány, nebol obzvlášť zaujímavý. Casius
bol bezvýznamný archeológ a nemohol počítať, že
sa mu dostane niečo zaujímavejšie na severovýchode mesta. Podľa všetkého boli na jeho území len obytné budovy. Vykopávky jeho tímu sa za pár dní zmenili na rutinu: rad štvorposchodových budov plných
všelijakého domáceho haraburdia. Južnejšie narazili na väčší štvorcový objekt, zrejme dvojposchodový.
Záznamy z neho Casios práve skúma a nevychádza
z údivu. Rad akýchsi železných mechanických strojov interpretátor nie a nie zaradiť. (Pozn.: Interpretátor je inteligentné zariadenie, slúžiace na rozlíšenie
prírodných predmetov od predmetov vytvorených
nejakou inteligenciu – zvyčajne ľudskou bytosťou.
Pracuje na princípoch technologickej úplnosti a minimálnej pravdepodobnosti prirodzených (prírodných) procesov, prípadne pragmatickej reálnosti skúmaných predmetov.)
Práve posledný princíp nebol splnený ani u jedného. Čomu to všetko slúžilo? Načo mohli byť všelijaké stojany s kladkami, tiahlami a závažiami? Na
mučenie? Veď v tom čase sa už nemučilo! Myšlienky sa mu rojili v hlave a nech ich akokoľvek kombinoval, neprinášali nijaký význam. A keby to bolo len
zopár železných monštier – ale bola ich celá kopa.
Akoby tí primitívi (tohto pejoratívneho slova sa nie
a nie zbaviť, aj keď mnohé dokazovalo opak) nemali nič na starosti, len konštruovať nezmyselné stroje. A k tomu všetkému – tomu veľkému nezmyslu,
ešte aj toto: pri skenovaní jednej snímky „vyplávala“
na svetlo akási medená tabuľka popísaná písmom
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neznámeho jazyka. Nanešťastie ju poškodila medienka a bude sa musieť reštaurovať.
V Casiosovej hlave narážali myšlienky jedna do
druhej, ale nejaká zmysluplná teória nie a nie sa „vyliahnuť“ – to som už povedal. Hrýzlo ho aj svedomie a k tomu mal ťažký žalúdok. Jeho tajným „zakázaným ovocím“ bolo gurmánstvo. V jednom zo
zasypaných domov objavil recept na prípravu kuracej polievky. Tieto neznáme vtáky poznáme už len z
popisu. Okrem toho strava ľudí–klonov v našich časoch je čisto biochemická. Nekántrime iné druhy
živočíchov, aby sme sa najedli. (Možno aj preto, že
ich už je len zopár a sú chránené.) Jeho zvedavosť
na prastaré chute bola však neodolateľná. V nestráženom okamihu chytil v ZOO, v Palo Alte starého,
pätnásťročného havrana a zakrútil mu krk. Práve včera sa mu varil v hrnci... Vedel, že za tento čin by ho
čakal tvrdý trest. Nesmel by sa už nikdy klonovať a
odsedel by si dlhých dvadsať rokov v tvrdom väzení. A čo je najhoršie: Jeho dva kloníky Kevin a starší
Šaňo, ktorý akoby mu z oka vypadol (aký to div!),
by prepadli štátu.
Nervózne krútil v prstoch Kevinov valček a pomstychtivý vták, ktorého zbavil života celkom zbytočne, lebo polievka z neho nestála za nič, si razil cestu
jeho črevami. Tieseň zo zlého trávenia či náhoda zapríčinili, že chytil do rúk príručnú lampu, bezmyšlienkovite nastavil diapazón na infra a prehliadal si
snímku dosky s nádejou, že na nej niečo objaví. A valček obracal v prstoch... Z ničoho nič vyrástla pred stolom postava neopísateľne krásnej bytosti. Casiosovo
srdce dvomi prudkými údermi ukončilo svoje pechorenie, potom si to rozmyslelo – kto by chcel prísť o zážitok z toľkej krásy? a rozhodlo sa ako Orfeus
vrátiť zo záhrobia. Buch – buchŕ, buch – buchŕ: dvomi prudkými údermi vylialo do mozgu besný príliv
krvi a zastalo znova. Prebytok kyslíka sa pretlačil do
všetkých neurónov, prepojil ich elektrickým výbojom
a Casiosova duša sa vyštverala zo záhrobia po druhý
raz. Tentoraz to nebolo z úžasu nad krásou, ale z presily inšpirácie, ktorú vyvolala a pretvorila do objavu.
Na tomto mieste musí autor svoju správu prerušiť. Buďme úprimní: už to, že ju píše, je trestné
a sankcie ďaleko prevyšujú tie, ktoré by mal znášať
Casios za svojho uvareného havrana. A ešte k tomu:
Správa obsahuje skutočnosti, ktoré domyslené do
konca môžu ohroziť celú civilizáciu klonov. Objav
„Kevinovho valčeka“ môže dokonca, pri neprijatí určitých opatrení, spôsobiť jej zánik. Po upokojení vášní, vyvolaných zverejnením výsledkov zasadnutia Interpretačnej rady, je autor rozhodnutý napriek
hroziacim trestom zo strany exekutívy vo svojej správe pokračovať.
31. 01. 2 013
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B o ž e n a Č a h o j o vá

KEĎ JE UMENIE
A TEÓRIA V SÚZVUKU
Príspevok k ruskej „formálnej“ metóde
Jean Baudrillarde:
„Reálne nie je objektívnym stavom vecí, je bodom, v ktorom teória nemôže nič robiť. To nemusí nutne znamenať zlyhanie teórie. Reálne je vlastne výzvou teoretickému systému. Ale podľa môjho názoru teória nemôže
mať iný status ako ten, že vrhá výzvu reálnemu. V tom
bode teória už nie je teóriou, ale smutnou udalosťou.“
(Rozhovory s Baudrillardom, s. 146.)
Úvod mojich úvah tvoria slová francúzskeho mysliteľa J. Baudrillarda. Signalizuje to okrem iného aj
názorovú spriaznenosť, ale aj znepokojenie so stavom v oblasti teórie, teoretického myslenia. Tak ako
sa moderný človek vykorenil, oddelil od svojich koreňov, rovnako aj v teoretickom myslení v oblasti
umenia, literatúry predovšetkým, zaznamenávame
isté formy vykorenenosti. Túto reťazovú reakciu vyvolala vykorenenosť z reality, spoločenstva v širšom
zmysle slova, sprevádzaná náboženskou a inými podobami vykorenenosti – všetky úzko súviseli. Podobný proces prebiehal aj v modernom umení, ktoré sa oddelilo od koreňov tradícií, estetík, samotnej
podstaty umenia. Teória tento proces sprevádzala,
analyzovala a vydávala o ňom svedectvá. Na prvý pohľad to má svoju neúprosnú logiku a zároveň je
v tom aj rovnaká beznádej. Ale prvý pohľad je v tomto prípade pohľadom povrchným. Vyžaduje si to ďalšie pohľady, aby sme zložitosti moderného sveta, aj
toho postmoderného, ktorý ho vystriedal, nielen zaznamenali, ale aj spoznávali. Nádej je v tom, že v umení, rovnako ako v teórii, ktorá je sprievodcom i svedectvom jeho tvárnosti, náhody nie sú (ak nemyslíme
náhodu ako tvorivú metódu dadaizmu a surrealizmu). Umenie je obrazom i odrazom nášho myslenia,
cítenia. Tak ako je teória obrazom i odrazom umenia, ktorá navyše skúma aj príčiny a dôsledky procesov, ktoré ho determinujú, ovplyvňujú.
V 20. storočí boli umelecké diela moderny tak bohato štrukturované, že nám neostáva iné, ako súhlasiť s členmi Moskovského lingvistického krúžku,
ich názormi o neexistencii teoretickej metódy, ktorou by sme obsiahli tieto diela. Na budúci rok uplynie storočnica od založenia MLK. Ak dnes vôbec môžeme uvažovať o tom, aký podiel mal na teoretickom
myslení o umení 20. storočia, nemôžem obísť meno
Mikuláš Bakoš a jeho zborník štúdií „Výber z for14

málnej metódy“. Knihu postihli, podobne ako moderné umenie, ktorým sa zaoberala, zákazy totalitných režimov. Ten, ktorý ovládol náš priestor, bol
k stúpencom „formálnej“ metódy rovnako nemilosrdný. Ak jej ostal M. Bakoš verný, aj keď v rokoch
totality podobne ako iní v skrytosti, naisto v tom bolo poznanie, že „formálna“ metóda okrem toho, že
stojí na počiatku reťazca: sémantický, syntetický,
štrukturalistický, postštrukturalistický, je produktívnym pre vedecké, teoretické myslenie, čo napokon
dokladá aj teoretické dielo M. Bakoša, v ktorom vychádzal z formálnej metódy. Úlohou teórie v najbližšom období je zaznamenať a analyzovať vývin
v rámci tohto reťazca.
Moje riadky oprávnene vzbudzujú pocit, že sa vyhýbam označeniu tohto prúdu v teórii za „formalistický“ a jeho stúpencov sa „formalistov“. Rovnako ako to, že boli myslené hanlivo, mi prekáža aj
skutočnosť, že sú nepresné. Je pravda, že forme sa
venovala mimoriadna pozornosť a harmónia obsahu a formy vyvolávala kritické reakcie MLK predovšetkým v spojitosti so symbolizmom. Nie je však
pravdou to, že z priestoru svojich úvah vytesnili obsah. Bol to len iný obsah, ktorý mala forma sprostredkovať. Identicky k modernému umeniu, lebo
z neho „formálna“ metóda vychádzala, bol jej determinujúcou silou. Teória prechádzala prevratnou premenou v súzvuku so stavom umenia v Rusku a ďalších centrách moderného umenia. To nechcelo už
realitu napodobňovať, interpretovalo ju. Od mimézis
k interpretácii. Aj tým by sme mohli merať vzdialenosť moderného umenia od tradičného. Od zmyslového vnímania reality sa moderné umenie odklonilo a smerovalo k abstraktným vnútorným svetom.
Úzko to súviselo s odlivom duchovného, spirituálneho v dôsledku revolúcií v Rusku, prvej a následne
aj druhej svetovej vojny. „Opevňovanie“ sa vo vnútorných svetoch bolo spojené so subjektivizáciou
umenia, čo spätne ovplyvnilo aj jeho vyjadrovací aparát, tvorivé prostriedky a postupy moderného umenia. Ambíciou „formálnej“ metódy bolo zachytiť tieto premeny, aj keď ešte dôsledne nezaznamenávala
všetky dôležité príčiny a dôsledky týchto premien.
Napokon, vyžadovalo si to istý časový odstup aj vnímanie odlišností jednotlivých modernistických prúdov, ktoré sa rozdielne prejavovali nielen v jednotli1
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vých druhoch umenia, ale aj v jednotlivých krajinách
a u jednotlivých umelcov. Špecifické znaky mal aj
ruský futurizmus na rozdiel od talianskeho, menej
už kubizmus a expresionizmus, ktoré v prvej etape
najvýraznejšie ovplyvnili profilovanie formálnej metódy. Tieto vplyvy sa rozšírili aj o niektoré úsilia dadaistov.
Pod výrazné pohyby umenia v Rusku sa podpísal
Kazimír Malevič. Ohlasoval vznik nového divadla
s názvom Prichádzajúci, ktorým mali rozbiť všetku
minulosť ľudského umenia a na jeho troskách priviesť k životu nové umenie. V roku 1913 v prenajatej
sále petrohradského Lunaparku uviedli Majakovského hru Železnica a suprematistickú operu Víťazstvo nad slnkom. Výprava K. Maleviča využila ako
základ suprematistické geometrické prvky, veľký obdĺžnik, trojuholníky, kruhové segmenty, písmená nápisy, dynamizované svetlo. V tom istom roku vytvoril K. Malevič na prázdnom štvorcovom základe
čierny plný kruh. K. Malevič veril v abstraktné umenie, ktoré lepšie vyjadrovalo duchovné ako umenie
založené na napodobovaní v zobrazovaní skutočnosti. Chcel umenie oslobodiť od ťarchy reálneho
sveta a zároveň naplniť presvedčenie, že umenie môže existovať samo v sebe a pre seba.
Malevičovo vnímanie umenia nebolo ojedinelé.
Okolo roku 1910 stúpencom abstraktného umenia
nešlo len o to, aby ich obrazy znázorňovali veci, ale
aby aj samy boli vecami. Rozpoznateľné výjavy vystriedalo používanie kombinácií farieb, línií a tvarov
vytvorených expresívnymi alebo dekoratívnymi spôsobmi. V tejto súvislosti treba spomenúť predovšetkým ruského maliara Vasilija Kandinského a jeho
expresionistické obdobie. Bol jedným zo zakladateľov expresionistickej skupiny Der blaue Reiter. Škvr nami na obrazoch vyjadroval emócie, podobne ako
Braque svojimi dvoma žltými škvrnami vzťahy. Kandinskij odklon od sveta faktov a príklon k spirituálnemu svetu zachytil v knihe O duchovne v umení.
Úvahy by som mohla rozšíriť o konštatovanie, že
expresionizmus využíval vyjadrovací aparát kubizmu. Geometrické útvary mali okrem iného vyvolať
emocionálnu komunikáciu. Expresionistická divadelná scénografia, vznik svetelnej scénografie nám
ponúkajú na túto tému rad príkladov. Nemožno
obísť ani expresionistickú dramatickú spisbu, celú
širokú oblasť literatúry.
Predovšetkým expresionizmus, futurizmus a kubizmus so svojimi novými pohľadmi na umenie a jeho možnosti vyvolali nutnosť ref lektovať ho a hodnotiť inak ako tradičné umenie spojené s mimézis.
Pri abstraktnom umení pojem zastupuje znak. Abstraktnosť umenia sa merala podľa toho, v akej miere sa znak vzdialil od pojmu. Na tomto mieste by
sme mohli spomenúť holandský De stijl, ktorý je považovaný za najabstraktnejší smer v umení, lebo znak
sa v ňom najviac vzdialil (alebo oslobodil?) od pojmu.
Moskovský lingvistický krúžok teda nevznikol ako
prejav svojvôle, ale z nutnosti pristupovať k menia1
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cemu sa umeniu adekvátnym spôsobom. Rýchlo sa
striedajúce a meniace modernistické prúdy vyústili
vo vzácne postrehy členov MLK.
1. Uvedomovali si, že medzi manifestami a tvorbou autorov, ich dielami sú menšie či zásadné rozdiely, odchýlky. Zdôrazňovali, že tvorbu nemožno
hodnotiť podľa manifestov, ale podľa diel. Že sa
v tomto bode nemýlili, o tom prinášam vo svojich
dvoch knihách: Slovenská dráma a divadlo v zrkadlách moderny a postmoderny a Pútnici a tuláci v umení 20. storočia rad dokladov. Nazerám na prúdy
moderny optikou jednotlivých diel. Napĺňanie požiadaviek z manifestov som nazvala čistými formami. Tie ostatné diela prináležia skôr k strednému
prúdu v umení, v ktorom sa syntetizujú tendencie
moderny s tvorivými prostriedkami a postupmi tradičného umenia. Postupne si k nemu našli cestu modernisti T. S. Eliot, J. Joyce, V. Woolfová, L. Aragon,
S. Dalí a iní, nášho J. Barča-Ivana, P. Karvaša, L. Laholu, K. Horáka či S. Štepku nevynímajúc.
2. Samotná podstata abstraktného umenia, znaky na rôznych stupňoch sa vzďaľujúce od pojmu,
viedli MLK k poznaniu, že niet teoretickej metódy,
ktorá by „zastrešila“ diela moderny. Ak si uvedomíme skutočnosť, že kubizmus, nevynímajúc kubizmus literárny, pracuje s viacnásobnou optikou, MLK
si ju nielen uvedomovala, ale zvažovala aj jej dôsledky na teóriu. Kubizmus, ktorý je deštruktívny i reštruktívny zároveň, tvorí aj jednu z dôležitých ciest
k analytickosti. Upresníme, že kubisti pracovali
s analytickou metódou veľmi dôsledne. Viacnásobná optika, využitá pri týchto analýzach, otvárala cestu k precíznosti teoretických analýz.
3. Tvrdenie členov MLK, že forma tvorí nový obsah, možno posilniť aj ref lexiou dadaistických tendencií v umení. Sústredím sa na oblasť divadla a Cabaret Voltaire, ktorý vznikol v Zürichu. Jeho vznik si
nemožno predstaviť bez Huga Balla, Emmy Henningsovej, Tristana Tzaru a ďalších literátov, hudobníkov, výtvarníkov a tanečníkov. Aspoň heslovito
spomeniem, ako sa prostredníctvom formy vytvárali nové obsahy. Slová rozbité na hlásky, ich náhodné
či premyslené, logické spájanie vypovedalo o rozbitosti človeka a sveta, jazyka, ktorým nedokázal človek komunikovať. Verše bez slov, recitovanie simultánnych veršov hovorili o chaose, ktorý ovládol
vojnový svet.
Černošské piesne v preklade T. Tzaru jednoznačne presúvali pozornosť na hudobnosť slov, zvukovú
stránku, rým, rytmus, intonáciu. Práve na ne sa sústreďovala „formálna“ metóda. Pre MLK teória nebola len konglomerátom filozofie, psychológie,
sociológie, histórie a ďalších vedných disciplín. Odmietala takýto prístup k dielam a sústreďovala sa
v prvom rade na to, čo považovala za podstatu umenia. Pri Cabarete Voltaire treba zdôrazniť, že „formálna“ metóda by sa orientovala na to, čo bolo ukryté za maskou slov. Kvôli presnosti dodajme, že slová,
ktoré zastupovali ľudskú dušu, boli prehlušované
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drastickými zvukmi (zavýjanie sirén, bučanie, grganie, milostné vzdychy, zvuky stredovekých bruitistov a pod.). Teda agresivita, primitívnosťou predovšetkým boli tým, čo znejasňovalo „reč duše!“.
Rozorvanosť doby evokovala a stupňovala disharmonická hudba, kŕčovité, trhané pohyby účinkujúcich. Tí už nikoho nepredstavovali, nenapodobovali. Zapálene prezentovali seba, svoj stav duše, mysle.
Ak „formálnej“ metóde vyčítali, ako vnímala vzťah
obsahu a formy, rovnako by museli dadaistom vyčítať spôsob ich tvorby.
4. Podiel záujmu o formu MLK je adekvátny priestoru, ktorý forma v modernom umení zaberá. MLK
však sledoval aj pomer obsahu a formy v historickom priereze, prostredníctvom historických poetík.
Platí to predovšetkým o druhej etape činnosti MLK.
Ak prestali „riešiť“ fabulu, ktorá tvorila osnovu deja a venovala sa sujetu, bol to dôsledok premien, ktorými literatúra, drámu nevynímajúc, prechádzala.
Vnímal sujet ako umelecké stvárnenie fabuly. Fabula sa tak stala materiálom na sujetové spracovanie.
Tomaševskij, Veselovskij, Šklovskij, ale aj ďalší sa
zaujímali o premenu fabuly na sujet predovšetkým
v oblasti poézie a prózy. Treba ju vnímať aj v kontexte nástupu literárneho kubizmu. V roku 1922 vychádza Joyceovov Odysseus – základné dielo kubizmu v oblasti prózy. V tom istom roku vyšla aj
Eliotova Pustatina, kľúčové dielo kubizmu v poézii.
Práve viacnásobná optika, stretávanie sa viacerých
pohľadov v jednom, výslednom, sa výrazne podpísali pod premenu fabuly na sujet. Tak ako iné diela
moderny, aj základné diela literárneho kubizmu sú
poznamenané rozsiahlou dekonštrukciou času
a priestoru, časovej a príčinnej následnosti. Kým pri
fabule sa časová a príčinná následnosť udalostí dodržiava, pri sujete sa narušuje, mení. Sú to premeny,
ktoré ďalekosiahlo poznamenali formu a platí to aj
naopak. Ale môžeme to povedať aj tak, že forma menila obsah. Každopádne nemôžeme povedať, že „formálna“ metóda prehliadala obsah. Jedno od druhého nemožno oddeliť a MLK si toho bol vedomý. Aj
keď sa jeho príslušníci venovali dielu, v ktorom obsah nahradila napríklad emócia.
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Zmeny vo vzťahu fabula – sujet podmienili ďalšie
zmeny v štruktúre jednotlivých diel. Pri dráme sa menil dialóg, vzťahy, situácie, konf likt, vnímanie samotných dramatických osôb. Škoda, že si ich nevšimli dostatočne teatrológovia dodnes.
5. „Formálnu“ metódu spájali aj so záľubou v estétstve. Zároveň jej vyčítali, že sa oddelila od estetík,
ku ktorým sa umelci utiekali do nástupu moderny.
Formálna metóda opäť nemohla prehliadať skutočnosť, že moderné umenie sa oddelilo od všetkého,
čo kedysi určovalo estetiky, ich platnosť pre umenie.
V tomto procese nesporne zohrala svoju úlohu subjektivizácia umenia a o jednotnej estetike by sme nemohli hovoriť dokonca ani pri tvorbe jedného autora. Tendenciu k estétstvu nesporne posilňoval aj
imagizmus, ktorého vznik sa viaže na Smeriku, T. S.
Eliota, E. Pounda a G. Steinovú. Bol odozvou na rad
pour l’artizmus druhej polovice 19. storočia. Umenie pre umenie malo svojich vyznávačov z radov
umelcov. Logicky našlo odozvu aj v teórii.
Zďaleka som nevyčerpala široké pole pôsobnosti
MLK. Jeho vznik sa viaže na roky 1914 – 1915. V roku 1926 zanikol. O dôvodoch jeho zániku vieme (aj
napriek tomu, že to tak nevyzerá). V. V. Majakovskij,
B. Pasternak, V. V. Chlebnikov, D. D. Šostakovič, ale
aj K. S. Malevič, V. Kandinskij a mnohí ďalší súzneli s tým, čo hanlivo nazvali „formalistickým“. Pritom
sa „formálna“ metóda usilovala o analýzu, morfológiu diel. Dodajme, že prebiehala vo väzbe na obsah.
Pomer medzi nimi určovalo umenie. „Formalisti“
boli tými, ktorí ho registrovali, hľadali vedeckú metódu na jeho vyjadrenie.
Všeličo som naznačila, mnohé skôr napovedala,
ale nedopovedala. Aké boli osudy členov MLK po jeho rozpustení? Kde ďalej rozvíjali svoje teoretické
poznatky? Ako ich využívame v našom teoretickom
myslení? Kedy po ich dielach siahnu vydavatelia? Kto
preruší mlčanie o ňom, ktoré vystriedalo jeho zakazovanie a zatajovanie?
Priveľa otázok a málo odpovedí na to, že budúci
rok je spojený aj so storočnicou založenia MLK.
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Ve r o n i k a Svo r a d o vá

K NIEKTORÝM ASPEKTOM
LAHOLOVEJ DRÁMY ATENTÁT
Priestor a jazyk
„Začiatkom Povstania sa mnohým splnil sen. Mladí šli
k partizánom. Ja tiež. Zabíjal som takých istých mladých ľudí, ako som bol ja, strieľal som na ľudí, ktorým vojna nanútila nechcenú, nezmyselnú existenciu, brala im surovo najväčšiu hodnotu: život. Tam som pochopil nezmyselnosť
vojny,“ vyjadril sa v rozhovore s Jánom Medveďom básnik, prekladateľ, dramatik, scenárista, filmový a divadelný režisér Leopold Lahola (Medveď, 1995, s. 8).
Samotná vojnová skúsenosť, ale i udalosti tomu predchádzajúce (nútený pobyt v pracovnom tábore, smrť
najbližších) ostali do konca Laholovho života témami, s ktorými sa vyrovnával aj prostredníctvom písania. Napriek tomu, že v posledných desaťročiach sa
pozornosť slovenských čitateľov, kritikov a teoretikov upriamovala najmä na zbierku noviel Posledná vec
(1968), Leopold Lahola sa do širšieho čitateľského povedomia zapísal predovšetkým ako dramatik. V roku 1947 bola na javisku Novej scény ND inscenovaná jeho prvá dráma Bezvetrie v Zuele (knižne 2005). Hra
bola prezentovaná ako reakcia na hrôzy vojny a z toho vyplývajúci pocit ohrozenia vlasti, domova, napriek
tomu, že prelínanie snových a realistických pasáží
a zakomponovanie poézie do textu evokovali skôr tzv.
lyrickú drámu, populárnu počas vojny. Po dramatickej prvotine nasledovali v rýchlom slede ďalšie dve drámy. Štyri strany sveta (knižne 1947, inscenované 1948)
zobrazujú boj povstalcov–partizánov proti nemeckým
vojakom a ich uväznenie v dome jedného z civilov. Dramatické postavy Major a Lena v hre reprezentujú morálnu silu, čestnosť a obetu za vec. Negatívny pól zastupuje postava Nemca a Leninho otca, t.j. okupanti
a domáci kolaboranti. Hlavný ideový konflikt drámy
spočíva v správaní maliara Yoriku – charakterizuje
ho absolútny nezáujem o vojnu, vedomá ignorácia
vonkajšej reality. Postava sa počas bombardovania vyberie maľovať západ slnka a na rozkazy Majora ustúpiť z nebezpečného miesta reaguje slovami: „Vojna sa
ma netýka. (...) To nie je moja vojna. Vaša vojna ma ne-

zaujíma. Ignorujem ju a neprestanem ju ignorovať“ (s. 88).
V opozícii voči Yorikovi stoja povstalci, zosobňujúci
aktívnu participáciu na dejinných udalostiach. Postava sa vzhľadom na zvýšenú citlivosť dobovej spoločnosti na otázku umeleckej a politickej neutrality
stretla s nepochopením, hoci samotná dráma bola
hodnotená kladne. V texte sa kladie najväčší dôraz
na postulovanie názorových odlišností týkajúcich sa
postoja k vojne, ktoré sa vyjavujú v konfrontačných
dialógoch povstalcov a Yoriku. V nasledujúcich obrazoch sa povstalci ocitajú uväznení v Yorikovom dome, ktorý sa chtiac-nechtiac stáva členom spoločenstva, s ktorým údajne nemá nič spoločné. Až v závere
drámy sa replikou „Naši ... išli tadeto“ (s. 134, zvýraznila
V. S.) prihlasuje k táboru partizánov. Okrem poukázania na rozdielnosť vnímania vojny ako udalosti, ktorá sa dotýka, resp. nedotýka všetkých, zaujíma Laholu aj onen moment hraničnej situácie – Yorika sa musí
rozhodnúť na akej strane je, postavy rozhodujú o tom,
koho z nich zachráni posledná guľka v revolveri. Moment transformácie, deklarovania názoru a zaujatia
stanoviska ešte silnejšie a eticky naliehavejšie rezonuje
v dráme Atentát, ktorá sa v roku 1949 dostáva na scénu Národného divadla (knižne v tom istom roku). Premiéra hry vzbudila verejnú diskusiu a pre nezlučiteľnosť s ideologickými požiadavkami, kladenými na
literatúru po Februári 1948, bola odsúdená a stiahnutá z repertoáru. Najväčšie výhrady boli vznesené voči transcendentálnej postave Ježiša, nadväzujúceho na
Yorikom započatú líniu Laholových nestranných hrdinov. Tento typ postavy nezapadal do predstavy, akú
mala o dramatickom hrdinovi súdobá literárna a divadelná kritika. Negatívne prijatie hry prispelo k Laholovmu rozhodnutiu požiadať o uvoľnenie zo štátneho zväzku a emigrovať do Izraela. Dráma v šiestich
obrazoch sa tak stala takmer na dvadsať rokov posledným autorovým dielom uvedeným na slovenské
javisko.1

1 Situácia sa zmenila až v roku 1967, keď bola v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene uvedená Laholova dráma Škvrny na slnku (dráma vznikala v polovici päťdesiatych rokov, na Slovensku vyšla knižne v roku 1967). Ústrednú trojicu postáv tvorí úradník Tomy/„pán
Róbert“, sedemnásťročný mladík Gogo a Tomyho snúbenica, „detsky naivná učiteľka“ Tereza. „Vychovávateľ“ pán Róbert vychová zo
svojho mladého „žiaka“ zlodeja a kriminálnika. Jeho konanie je motivované túžbou pomstiť smrť matky a otca, ktorých udali Gogovi rodičia: „Ja som hľadal - pomstu. A tí udavači mali syna. (...) Urobil som z neho Goga. Pretože každý zločin má svoj trest. A najväčší trest
pre rodičov je utrpenie, ktoré im spôsobuje – ich vlastné dieťa“ (s. 267). V závere hry Gogo uškrtí svojho pána vlastnými rukami, ticho
a „hygienicky“, presne tak, ako ho to naučil on sám. Dráma bola uvedená na Malej scéne SND v Bratislave, okrem toho sa hrala
i v Nitre. Iný osud mala Laholova posledná dráma Inferno (knižne 1967). Príbeh skupiny ľudí, ktorá sa po silnom zemetrasení na
niekoľko dní ocitne pod troskami hotela a otca, núteného rozhodnúť o živote obyvateľstva alebo smrti svojej dcéry, nebol do dnešného dňa zinscenovaný žiadnym slovenským divadelným súborom (v roku 1968 ju uviedli v Prahe).
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V nasledujúcom texte sa budem selektívne venovať tým aspektom a motívom drámy Atentát, ktoré
považujem za podnetné a zatiaľ podrobnejšie nespracované. Zaujímať ma bude najmä funkcia a podoby dramatického priestoru a jazykového prehovoru postáv, ale tiež spôsob, akým autor s týmito
zložkami pracuje a ako ich modifikuje podľa potrieb
dramatického textu. Text Atentátu budem zároveň
prepájať s ostatnými Laholovými drámami, aby som
upozornila na varírovanie tých motívov, ktoré sa
kontinuálne vyskytujú v celej jeho tvorbe.
Dej drámy sa odohráva v priebehu niekoľkých hodín v krypte obkľúčeného kostola a v jeho okolí.
V podzemnom priestore sa skrývajú traja – podľa informácií nepriateľa štyria – atentátnici, ktorí spáchali
atentát na ríšskeho protektora. Autor sa inšpiroval
skutočnou udalosťou, atentátom na SS obergruppenführera a generála polície Reinharda Heydricha,
ktorý sa uskutočnil v Prahe v máji 1942. Postavy viackrát spomínajú, že spáchali atentát na „pána ríšskeho protektora“, čím sa dramatický dej ukotvuje v konkrétnom časopriestore. Drobné, zdanlivo okrajové
fakty vyskytujúce sa v replikách postáv naznačujú,
že autor nielenže poznal detailné informácie o uskutočnení atentátu, ale sa nimi aj vo veľkej miere inšpiroval pri koncepcii svojich dramatických postáv.
Tak ako reálni atentátnici, i tí dramatickí majú krycie mená a pred nepriateľom sa skrývajú v krypte kostola. Tak ako skutočným atentátnikom, i Laholovým
pomáha Kňaz a Kostolník a gestapo sa o ich úkryte
dozvedá od zradcu – Konfidenta. Tak ako skutočný
atentátnik, aj Laholov Marek má poranenú nohu
a kríva, i v Laholovom texte sa objavuje motív usvedčujúceho bicykla. Historická udalosť však autorovi
napriek mnohým zarážajúcim podobnostiam so skutočnosťou slúži len ako modelová dramatická situácia, do ktorej v súlade s autorskou stratégiou zasadzuje svoje postavy, aby ich nútil pochybovať
a klásť si otázky o správnosti a oprávnenosti svojho
konania. Preto niektoré motívy podľa potreby zlučuje, modifikuje a pridáva. V priebehu deja do hry
vstupuje postava Ježiša, ktorý vystupuje zo sochy vo
vnútri kostola a naberá na seba ľudskú podobu.
V závere drámy trikrát zomiera: prvýkrát ako vyjednávač, druhýkrát namiesto Pavla, tretíkrát opäť rukou Poručíka.
S rozdelením dramatických postáv na dva protichodné tábory korešponduje aj rozdelenie dramatického priestoru na priestor kostola a jeho okolie.
Nemci v Štyroch stranách sveta rozhodujú o osude povstalcov v izbe nad pivnicou, pán Róbert zo Škvŕn na
slnku plánuje zradu hore v byte, zatiaľ čo jeho obeť
čaká vonku na ulici, generál z Inferna, vynášajúci verdikt nad ľuďmi zasypanými v ruinách hotela, sídli
tiež nad zemou. Situovanie nadradenej zložky disponujúcej mocou nad životom druhej skupiny, resp.
indivídua do priestoru hore sa v Atentáte nerealizuje a priestor ostáva členený predovšetkým na horizontálnej úrovni (vertikálna priamka je však čias18

točne zachovaná vo vzťahu kostol – krypta). Okolie
kostola je uzavreté, bez prísunu vzduchu – bez možnosti slobody a úniku. Privátnu sféru Yorikovho domu, narušenú nepriateľom, nahrádza sakrálny priestor kostola (Kročanová-Robertsová, 2007, s. 13), do
ktorého v záverečnej scéne vstupujú Nemci. Na rozdiel od predchádzajúcej drámy, v Atentáte postavy
ohraničenosť priestoru intenzívne vnímajú, najmä
Jakub so zlomenou nohou a bez možnosti pohybu.
Umiestnenie postáv do tohto typu priestoru má za
cieľ stupňovanie dramatického napätia, zvýraznenie
pocitu časovo i priestorovo ohraničeného bytia. Kumulujú sa emócie, konflikty medzi postavami, ale aj
existenciálne a etické otázky. Prehovory postáv sa
predlžujú, dochádza k prednesu hlavnej myšlienky,
„posolstva“ hry (dialóg Jakuba a Ježiša). Obmedzenosť pohybu je znásobená limitovaným časom –
atentátnici sa majú vzdať presne do štvrtej hodiny,
inak sú zodpovední za usmrtenie rukojemníkov. Na
absurdnosť takého nariadenia,v situácii, keď ide
o ľudské životy, upozorňuje Ježiš: „Je hrozné pomyslieť, že zabijete niekoho o štvrtej len preto, že neurobil čosi,
čo by možno rád urobil o piatej“ (s. 199). Motív limitovaného času neskôr Lahola využíva i v dráme Inferno – Generál má iba pár hodín na to, aby sa rozhodol čo uprednostní – záchranu dcéry alebo životy
obyvateľov? Takto vymedzený časový úsek má z hľadiska dramatickej techniky obdobnú funkciu ako
vyššie spomenutá priestorová izolácia.
V celej Laholovej dramatickej tvorbe je zreteľná
programová práca s dramatickým priestorom. Priestor pre neho nie je len kulisou, do ktorej mechanicky umiestňuje postavy, naopak, podieľa sa na
zintenzívňovaní napätia a naberá na seba aj významotvornú funkciu. Situovanie atentátnikov do kostola nepriamo naznačuje anulovanie pojmov ako úcta, rešpekt, dôstojnosť – či už vo vzťahu k tomuto
priestoru alebo samotnému človeku - v čase vojny.
Ako hovorí v istom momente Lukáš – vojnový svet
je „prevrátený“ a riadi sa vlastnou, absurdnou logikou, v ktorej staré hodnoty nemajú miesto a nahrádza ich nová pravda v podobe arzenálu zbraní: „Lukáš: Keby mŕtvi vedeli kričať, kričal by som na uliciach,
po ktorých ma budú vláčiť: Ľudia, počúvajte! My nežijeme a oni žijú, no nemali viac pravdy, nemali. Mali iba
v tej chvíli viac pušiek a viac munície“ (s. 189).
Tak ako v Bezvetrí v Zuele i v Atentáte je silná symbolika svetla. Na sochu Ježiša v záverečnom obraze
dopadá lúč svetla a odhaľuje vinu nemeckému Poručíkovi; Ježišovo posolstvo mieru, s ktorým prichádza za nepriateľom, sa nestretáva s pochopením
a postava zomiera v „nevľúdny deň bez slnka“ (s. 193),
čo možno chápať ako zánik poslednej nádeje na
ukončenie vojnového zabíjania. V zdevastovanom
kostole, do ktorého na konci vstupuje nepriateľ aby
zaistil atentátnikov, „blikoce už iba jediná sviečka“
(s. 216) – nemecký dôstojník nachádza štyroch mŕtvych, no sviečka prezrádza to, čo nepriateľovi ostáva skryté: atentátnici sú síce mŕtvi, no nažive, ukry1

n

2013

tý v meste ostal Pavol, namiesto ktorého sa obetoval
Ježiš. Motív svetla odhaľujúceho pravdu, poznanie,
presné kontúry vecí i činov, je prítomný i v dráme
Škvrny na slnku. V záverečnom obraze sa postavy
chystajú v tajnosti opustiť príbytok a ujsť pred mladíkom Gogom, ktorý je na Tomyho psychicky naviazaný. V kritických okamihoch Tereza núti Tomyho zapnúť lampu: „Tereza: (Kričí.) Zapáľ svetlo, vravím
ti. (Hysterická.) Zapáľ svetlo.(...) Zapáľ svetlo pre zmilovanie božie, Tomy, alebo ma chceš dnes v noci nasilu priviesť do blázinca?“ (s. 283). Svetlo na seba v tomto prípade naberá očistnú funkciu, zbavuje tieňov, napätia
i previnenia, zabraňuje tomu, aby tušené hrôzy v nočnej tme nadobudli obludné rozmery.
Rozdelenie postáv na dva tábory sa v texte nepremieta len v rovine ich názorových odlišností. Rovnako príznačná je aj pre jazykový prehovor jednotlivých dramatických postáv. Inakosť postavy Ježiša
(zdôraznená aj šatami – medzi ostatnými sa pohybuje v sutane) je evidentná aj z nemožnosti dorozumieť sa s ňou o elementárnych veciach. Ježišovo
obrazné vyjadrovanie kontrastuje s vecnými a denotatívnym jazykom atentátnikov. Pre ich dialógy je
charakteristická expresívna lexika. Časté opakovanie nadávok s náboženským podtextom (krucifixhimllaudon, krucifix, Mária ťa skárala) rozrušuje vnímanie kostola ako posvätného miesta. Zatiaľ čo
s Ježišom sa dorozumieť nedá, v iných prípadoch sa
postavy dorozumieť nechcú. Úmyselné nedorozumenia–neporozumenia sú najčastejšie zo strany veliteľa Lukáša, prejavom pripomínajúceho postavu
novinára Lucasa z poslednej Laholovej drámy Inferno, ktorý sa cynizmom snaží zapudiť emócie oslabujúce disciplínu: „Marek: Stále sa mi zdalo, že vybuchne predčasne v mojej ruke. To bolo zvláštne. Cítil som,
ako mi už ide vybuchnúť v hrsti.“ – Lukáš: Na šťastie, granát nie je nervózny. Keď ho neodistíš, nevybuchne. Keď ho
šmaríš, letí. Dopadne tam, kde ho šmaríš. Jedným slovom:
poslúcha. Má disciplínu. Na granát, môj milý, sa možno
spoľahnúť...“ (s. 142 - 143). Postupné „zvecňovanie“,
obnažovanie jazyka zredukovaného na povely a rozkazy, evokuje chlad, necitlivosť a bezohľadnosť medziľudských vzťahov v danom období. V podmienkach degradujúcich ľudskú dôstojnosť sa Ježišova
obrazná reč považuje za nenáležitú a v negatívnom
zmysle slova aj príliš „intelektuálnu“: „Ježiš: Nebesá
niky nezostúpia na zem. My tu na zemi by sme sa mali
usilovať dostať sa – ako by som vám to... dostať sa vyššie.
Potom by sme sa stretli s nebom. Potom..., potom by sa dvaja cudzinci zvítali s otázkou: Nemáš hlad? Nie si smädný?
Nemáš bolesť? Ale nie tak: Nemáš zbraň? – Lukáš: Hohoho, filozof! Tak ho dať dokopy s Jakubom. Jakub je tiež
inteligent. No človek mu to rád odpustí, pretože aspoň výborne strieľa“ (s. 173). Existenciálne ohrozenie spôsobuje, že sa isté štandardizované frázy začínajú vnímať ako prázdne f loskuly: „Jakub: Neurážaj mŕtvych.
– Lukáš: To je mi zasa čosi. To, kto na to prišiel? Živých
slobodno krájať, vešať a škrtiť, ale mŕtvym aby si už ani
len slovkom neublížil. Prevrátený svet. Bolo by na čase as1
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poň toľko sa starať o živých ako o tých, ktorí nežijú. Krucifix, až ti príde chuť nebyť už nažive“ (s. 153, zvýraznila V. S.).
Diferenciácia dramatických postáv je okrem použitej lexiky zdôraznená aj rôznym pochopením výrazov, ktoré na seba viažu viacero významov. Lukáš
v rozhovore s Jakubom pripomína, že do kostola neprišiel „odbaviť bohoslužby“, ale „odbaviť pár okupantov“, okolie kostola je „hermeticky uzavreté“, hermeticky sa však uzatvárajú aj „konzervy, aby dlhšie
vydržali“ (s. 155). Inak slovo zbraň chápe Ježiš hlásajúci lásku a úctu k životu, ktorý ho v súlade s charakterom svojej postavy spája s pozitívnym významom, v inom, doslovnom význame ho chápu
atentátnici: „Ježiš: Moja zbraň je láska a... milosrdenstvo.
– Lukáš: (Ironizuje.) No a modernejšiu zbraň pri sebe nemáte?“ (s. 172). V niektorých momentoch jazyk atentátnikov demaskuje sám Ježiš – a tak nie je presné
povedať, že Jakub výborne strieľa, ale „výborne vraždí“, rovnako ako je slovo „vrah“ presnejší výraz pre
niekoho, kto má, eufemisticky povedané, „na svedomí ľudský život“ (s. 173). Znepokojujúcu evokáciu telesného ohrozenia vyvoláva dialóg Lukáša a Mareka, v ktorom sa zdôrazňuje sémantika slova koža ako
materiálu a koža ako živé ľudské tkanivo: „Neznášam
knihy viazané v koži. (...) Pretože aj ja mám... kožu“
(s. 168). Túžba po čo najpresnejšom vyjadrení súvisí aj so zmenou vnímania etických kategórií v čase
vojny. Zatiaľ čo Ježiš predstavuje v dráme unifikačný, jednotiaci princíp (láska, humanizmus), pochybujúci atentátnici slová odhaľujú a vymedzujú
s ohľadom na správnu (t.j. ich) alebo nesprávnu (nepriateľovu) stranu. Láska, priateľstvo, ľudskosť už
neexistujú osamote, vo svojom všeobecnom význame, ale iba vo vzťahu k niekomu alebo niečomu: Lukáš: ... s akou láskou prichádzate? S láskou k tým, čo útočia, či s láskou k tým, čo sa bránia? (...) To láska sama
osebe je kravina. (...) Aký človek? Stretnem dakoho, tak
ma zaujíma, či je priateľ a či nepriateľ. Človek... človek,
s človekom sa dajte vypchať“ (s. 175, zvýraznila V. S.).
Vysoká frekvencia opakovania formulky „ako by
som vám to povedal, ľudia...“ naznačuje vyčleňovanie
sa postavy Ježiša ako cudzieho prvku mimo pozemského sveta. Podobný princíp charakteristickej formulky, používaného výrazu či slovného spojenia autor využíva aj pri utváraní ostatných postáv: Terezka
oslovuje atentátnikov „holúbok môj“, tak ako zvykla
oslovovať svojho syna, svoju typickú repliku má
i Kostolník, ktorý sa pred Kňazom snaží bagatelizovať nebezpečenstvo odhalenia: „Kostolník: (...) No:
máme strach. Strach. To je to, otče (s. 159) – Buchlo, nuž
buchlo. Ale kde, otče? Vonku buchlo. Tam vždy ktosi búcha vykrikuje. To je to (s. 159) – Tade sa nechodí, to je to
(s. 177) – Kostolník: Sám nejdem. To je to, otče“ (s. 178).
Podobný postup, hoci v menšej intenzite sa objavil
i v Štyroch stranách sveta, kde sa nadužívaním slovného spojenia „ráčite vedieť “, „ráčite myslieť “, „ráčite
uznať“, atď. jednak zdôrazňovala Yorikova starosvetská elegancia, ale aj tendencia blahosklonne po19

účať z pozície staršieho človeka. Podobný, charakteristický a často opakovaný výraz si možno všimnúť
aj u Goga zo Škvŕn na slnku („de facto“) a u Josého
z Bezvetria v Zuele („odpusť...“). Zaujímavý je spôsob,
akým Lahola cez jazykový prehovor utvára postavu
nemeckého poručíka. Atentátnici sa navzájom hodnotia a charakterizujú priamo („Má štrbavé zuby
a psiu náturu“ (s. 154), hovorí napríklad Marek o Lukášovi, Jakub je pre nich „miništrant“ a „holúbok“), čím
je recipient obratý o možnosť vytvoriť si o charaktere postavy vlastnú predstavu podľa jej činov, prehovoru či interakcie s ostatnými protagonistami. Absentuje tak hlbšie psychologické prekreslenie,
postava sa pred čitateľom ďalej neodhaľuje, neroztvára, keďže je od začiatku fixne definovaná (pozn.:
problematickými aspektmi Atentátu sa budem zaoberať v samostatnej štúdii venovanej práci s postavou a dramatickým napätím). Odlišne autor pracuje so zástupcom nepriateľského tábora, nazvaným
všeobecne Poručík. Jeho dobré spôsoby sú v ostrom
kontraste s činmi – pred popravením Ježiša núti Terezku odvrátiť sa, „aby nevidela, ako vás zastrelím. Ženy neznášajú ten pohľad... A k ženám som šetrný“ (s. 204).
Paradoxne – a v súlade s tematizovaním ambivalentného chápania viery – pôsobia scény, keď Poručík demonštruje svoju vieru vyhláseniami, že sa mu
prieči ničiť chrámy, nadávať v kostole a popudzujú
ho ľudia, ktorí majú Boha iba na jazyku. Lahola zároveň pracuje so štandardizovaným národným stereotypom (nemecká presnosť), keď necháva postavu viackrát zdôrazňovať, aké je dôležité, aby sa
rukojemníci vzdali v na minútu presne určenom
čase. Distingvovanosť výrazov v komunikácii s nepriateľom, akcent na zachovávanie dekóra a ostentatívne zdôrazňovanie religiozity, to všetko v záverečnej scéne, keď Poručík ďakuje Bohu za „silu, ktorú
si vlial do môjho srdca a sŕdc mojich vojakov, aby s Tvojím
menom a menom nášho Vodcu potrestali zlo, ktoré sme
povolaní vykántriť“ (s. 225), vytvára monštruózny
(avšak dramaticky pôsobivý) obraz toho, akými rôznymi spôsobmi je možné vykladať si Božiu pomoc.
V Atentáte sa prvýkrát objavuje motív umlčiavania
hlasu postavy (v prenesenom význame i hlasu svedomia, zúfalstva), ktorý Lahola neskôr využije aj vo
svojich ďalších drámach. Lukáš umlčí Jakubovo zúfalé volanie: „Chlapci, nesmiete ma tu nechať. (...) Nechcem tu byť medzi nimi, nechcem umrieť medzi nimi...
Nechcem. (Reve.) Nechcem, nechcem!“ – Lukáš: (Hodí mu
plášť na hlavu a umlčí jeho hlas.)“ (s. 157), vo Škvrnách
na slnku musí pán Róbert umlčať naivnú a pravdovravnú Terezu: „Tereza: Tomy, vidíš, že ja sa bojím. Urob
konečne svetlo, lebo sa mi niečo stane. (...) Urob svetlo pre
rany božie...“ – Tomy: (Jej zapcháva ústa.) Buď ticho, počuješ. – Tereza: Svetlo. – Tomy: (Ju udrie do tváre.), s. 283)
a rovnako násilne treba umlčať i pološialenú tanečnicu Lolu v Inferne, ktorá si neuvedomuje vážnosť situácie:„Berti: Zapchajte si papuľu. – Lola: Keď ja otvorím
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papuľu zaplatia za to nočné podniky päť stovák za večer
(...) – Berti: (Neopanuje sa.) Naozaj? (Zauškuje ju, ešte
raz a ešte raz; potom ostane bezradne stáť, ako keby aj on
bol dostal zauchá.)“ s. 343). Hlas, ktorý musí byť zastavený, aby neohrozil životy iných alebo – častejšie
– hlas, ktorý sa nesmie predrať na povrch, lebo by vyslovil a pomenoval hrôzu skrytú vnútri, sa úzko dotýka toho, čo Zora Prušková pomenovala v súvislosti
s Laholovou novelistickou tvorbou ako „vysloviteľnosť nevysloviteľného“ (Prušková, 1999, s. 316). V istom momente v Atentáte sa snaží Marek vysvetliť svoj
pocit previnenia po spáchanom atentáte, no vzápätí je zastavený Lukášom, ktorý je pri podobných vyjadreniach úmyselne „hluchý“: „Marek: Lukáš, toľko
je vecí, ktoré sa nedajú vyrozprávať. – Lukáš: Tie ma nezaujímajú. Ja nie som spisovateľ. Mne povedz len jedno:
kam si až došiel na tom bicykli?“ (s. 147). Moment neschopnosti vypovedať zdesenie, násilné umlčanie alebo – a to najčastejšie – absencia poslucháča sa okrem
drám a noviel vyskytuje aj v Laholovej poézii (viď
napr. báseň Obžaloba a Tulene).
Akcentovaním filozofických, etických a náboženských otázok Atentát nadväzuje na líniu tzv. drámy
ideí a modelových situácií (Kusý, 1984, s. 780 - 795;
viď tiež „modelové drama“, Jungmannová, 2004,
s. 282) a radí sa do kontextu podobne ladených hier
z obdobia 1945 – 1949, tematizujúcich vinu, svedomie, zodpovednosť za život a smrť druhého človeka.
V spoločnosti autorov ako Július Barč-Ivan, Peter
Karvaš, Štefan Králika a Juraj Váh sa poznávacím
znamením Laholu–dramatika stáva najmä tvorivý
spôsob práce s dramatickým priestorom a jazykovým prehovorom postáv, ktorý sa v najvýraznejšej
miere prejavil práve v jeho dráme Atentát.
Poznámka: Text vznikol ako čiastkový výstup
z grantového projektu K niektorým aspektom dramatickej tvorby Leopolda Laholu (č. G-12-106-00)
udeleného v rámci Grantov UK pre doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov.
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1. MÁJ NA KUBE
Je päť hodín ráno. Ostrov slobody sa halí do hustej
hmly. Kubánsky vodca Fidel Castro spokojne odpočíva v hojdacej sieti. V tom sa ozve prenikavý zvuk budíka. Fidel vstáva a s ním aj celá Kuba. Začína sa 1. máj!
Sovietsky budík značky Raketa / dar Jurija Gagarina / ho spoľahlivo budí už takmer štyridsať rokov.
Keď vyhorí jeho palivová nádrž a rozplynie sa dym,
Fidel opustí hojdaciu sieť / dar Envera Hodžu / a vychádza na balkón svojej rezidencie. Zloží si z hlavy
plynovú masku / dar maršala Grečka / a vo vkusnej
maskáčovej pyžame / dar Saddama Husajna / dáva pokyn Štátnemu dychovému orchestru Ministerstva
cukrovej trstiny, aby zahral prvomájový budíček. Potom Fidel vojde do kúpeľne, pristrihne si o pol centimetra fúzy a tvár si ošetrí pitralonom /dar Antonína Novotného /. Oblečie si čerstvo vyžehlenú zelenú
uniformu a brigadírku / dar Ho Či Minha / a odchádza na raňajky, ktoré sú príslovečne skromné, až asketické: Compagnero Fidel si nalačno vypije pohárik vodky wyborovej / dar Wojciecha Jaruzelskeho /, zje
dve kolieska maďarskej salámy / dar Jánosa Kádára /
a odoberie sa na drepový záchod / dar Nicolae Caucescua /. Potom si obuje vojenské kanady / dedičstvo
po Che Guevarovi /, nasadne do osobného športového automobilu Trabant 601 / dar Ericha Honeckera /
a odchádza do Zátoky svíň.
Ako každý rok i teraz Fidel zistí, že zátoka je na
svojom mieste, iba svine v nej už vyše štyridsať rokov chýbajú. Vodca je dojatý a odchádza na tradičnú prvomájovú inšpekciu do kasární Moncada, kde
sa začala jeho revolučná kariéra. V kasárňach mu príslušníci 1. elitnej výsadkovej brigády predvedú ukážku bojového umenia. Pol hodinu vykrikujú smerom
do USA urážlivé heslá. Potom odhodia mačety a vrhnú sa do vĺn Karibského mora, aby doplávali na Floridu, kde ako politickí emigranti a nezamestnaní pomôžu likvidovať americký imperializmus.
Fidel je dojatý, utiera si vlhké oči vreckovkou /dar
Josipa Broza-Tita / a na pancierovom aute značky Záporožec / dar Nikitu Chruščova/, odchádza do Havany, aby sa zúčastnil osláv 1. mája.
Pred obrovskou tribúnou / dar Kim Ir Sena / ho víta rozjasaný dav. Fidel sa mu prihovorí krátkym trojhodinovým prejavom, a potom už nasleduje samotný prvomájový sprievod.
Pred tribúnou sa striedajú alegorické vozy. Naj1
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väčší úspech, rovnako ako pred päťdesiatimi rokmi,
zožína voz plný ryže / dar Mao-ce-tunga /, vrece zemiakov / dar Todora Živkova / a jedna dvojhrbá ťava
/ dar Jundžagina Cedembala /. A potom, za frenetického potlesku, asi tri hodiny popod tribúnu prechádzajú vozy naložené cukrovou trstinou, kryštálovým cukrom, práškovým cukrom, vanilkovým
cukrom a kockovým cukrom, aby demonštrovali kubánsku sebestačnosť.
Fidel si pri pohľade na toľký cukor nenápadne pichá inzulínovú injekciu / dar Leonida Brežneva /, dáva pokyn na prvomájovú veselicu a odchádza do svojej rezidencie.
Je neskorý večer. Fidel si obúva domáce šlapky /
dar Gejzu Šlapku / a ako vždy na 1. mája, si otvorí knihu Starec a more / dar Ernesta Hemingwaya /. Prečíta
si venovanie na titulnej strane a potom si na kotúčovom magnetofóne značky Sonet duo / dar Gustáva Husáka /, vypočuje svoj vlastný, prvomájový prejav. O piatej ráno vypína prístroj. Je 2. máj a Fidel
vychádza na balkón, aby dal pokyn na oficiálny začiatok osláv Dňa vďakyvzdania za to, že on a jeho
Ostrov slobody prežili ďalší 1. máj.

PARÍŽSKA
KONFERENCIA 1919
Závery
1. svetová vojna sa skončila, osud Európy bol spečatený. Svet už nikdy nemal vyzerať tak ako predtým. Na javisko dejín sa postavili víťazné mocnosti a novovzniknuté
štáty, aby si rozdelili sféry vplyvu...
Parížske rokovania viedli USA, napriek tomu, že
do vojny vstúpili na poslednú chvíľu. Ako argument
uviedli, že o nej tri roky nevedeli. Mocnosti ich síce
upodozrievali zo zištnosti, ale keďže im USA požičiavali na trojpercentný úrok, prižmúrili oči.
USA si úprimne želali mier a predovšetkým to, aby
dostali späť svoje peniaze.
Čo urobia s úrokmi, odmietli prezradiť, ale bolo
vážne podozrenie že ich chcú investovať v Číne. To popudilo Japonsko, ktoré malo v Číne svoje záujmy a predovšetkým paličky na jedenie ryže. Pre USA bol Ďaleký východ Najbližším západom, čo sa Japonska ako
Krajiny vychádzajúceho slnka mimoriadne dotklo.
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USA presadzovali v Číne politiku tzv. „otvorených dverí“. Pre Japonsko to znamenalo, že muselo mať dvere
zatvorené, aby nevznikol prievan. Preto žiadalo rovnosť šancí a pohrozilo, že ak jeho podmienka nebude splnená, opustí Paríž a nezaplatí účet za suši!
Veľká Británia si po poslednej vojne začala s USA
dobre rozumieť. Bolo to asi preto, že obe veľmoci hovorili po anglicky, aj keď USA s výrazným južanským
prízvukom. Ostrovná ríša posilňovala svoj tradičný
vplyv na Blízkom a Strednom východe, čo nahnevalo Francúzsko, ktorému žiadny východ nezvýšil. Veľká Británia mala záujem o dobré vzťahy s Gréckom
a Juhosláviou, čo opäť dráždilo Francúzsko, ktoré sa
chystalo podnikať v cestovnom ruchu. Situácia sa
vyhrotila, keď Francúzsko pohrozilo, že uvalí na Balkán embargo na dovoz plážových slnečníkov! Veľká
Británia si uvedomovala, že po 1. svetovej vojne sa
Francúzsko stane jedinou kontinentálnou mocnosťou a snažila sa tento stav vyvážiť.
Francúzsko sa však odmietlo postaviť na váhu, práve naopak! Ako odškodné požadovalo od Nemecka
Alsasko a Lotrinsko, pod zámienkou, že tam rastú lanýže, ktoré sú pre Francúzsko životne dôležité. Ďalej požadovalo vojnové kontribúcie vo výške osemsto
miliard dolárov, z čoho polovicu malo Nemecko uhradiť vo forme údených bavorských kolien. Francúzsko
navrhovalo, aby bolo Nemecko rozdelené na štyri rovnaké zóny, čo sa našťastie nepodarilo, pretože sa v Paríži nenašiel dostatočne dlhý lineár.
Taliansko si od začiatku vojny brúsilo zuby na
Chorvátsko a Albánsko. Keď bolo s brúsením hotové, museli konferenciu prerušiť a povysávať, lebo všade sa povaľovala zubná sklovina. Taliansko chcelo
kontrolovať prístup do Jadranského mora a na tento cieľ si nechalo ušiť červenú pásku na rukáv. Ďalej žiadalo prístav Pireus, voči čomu sa ostro ohradilo Grécko, ktoré si toto mesto nárokovalo z titulu
gréckej národnej piesne Deti z Pirea.V Juhoslávii chcelo Taliansko zabrať mesto Fiume, ktoré ležalo v blízkosti jeho hraníc. Ako argument uviedlo, že neznáša, keď niečo leží v jeho blízkosti a pritom mu to
nepatrí. Taliansko chcelo okupovať aj Habeš, pod zámienkou, že ho chce premenovať na Etiópiu. Keď
mocnosti tieto priehľadné triky odhalili a odmietli,
Taliansko sa urazilo a konferenciu opustilo, pričom
ukradlo z hotelovej izby popolník...
Nečakané problémy nastali s novovzniknutými európskymi štátmi. Najväčší z nich, Poľsko, žiadalo záruku, že povojnové Nemecko nebude zasahovať do jeho vnútorných záležitostí. Išlo predovšetkým o žlčník,
obličky a pečeň, na ktorú bolo Poľsko obzvlášť háklivé. Poľsko malo už tradične dobré vzťahy s Francúzskom od doby, kedy počas ruského ťaženia požičalo Napoleonovi šál. Francúzsko si prostredníctvom
Poľska udržiavalo vplyv v Rusku, a Rusko si prostredníctvom Poľska udržiavalo vplyv vo Francúzsku.
Podobný problém ako Poľsko malo aj Československo. Od začiatku odmietalo spoločné hranice
s Nemeckom a navrhovalo, aby boli presunuté do
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Nórska, ktoré ešte nikdy v histórii hranice s Nemeckom nemalo. Mocnosti tento argument uznali, ale
vzhľadom k veľkej vzdialenosti umiestnili československo-nemecké hranice do Dánska. Aby Československo odškodnili, dali mu ako bonus Podkarpatskú Ukrajinu, ktorá do Paríža neprišla, lebo jej nikto
nechcel požičať na vlak.
Najviac pozornosti si na konferencii vynútili balkánske štáty. Juhoslávia vznikla spojením Srbska,
Chorvátska a Slovinska, hoci všetci traja tvrdili opak.
Zásadný spor vznikol v otázke, kto sa s kým spojil?
Asi po troch mesiacoch tajných a separátnych rokovaní konferencia dospela k záveru, že najskôr sa spojilo Slovinsko s Chorvátskom a potom sa k nim pridalo Srbsko. Srbsko tvrdilo, že ono sa k nikomu
nepridávalo, práve naopak, ostatné dva štáty sa pridali k nemu! Situácia sa upokojila až potom, keď
mocnosti sľúbili Juhoslávii Macedónsko.
Táto skutočnosť podráždila Bulharsko, ktoré si
na Macedónsko robilo nárok. Bulharsko požiadalo
Rumunsko, aby odkázalo Juhoslávii, že toto jej nikdy nezabudne! Ale Rumunsko, ktoré sa zaujímalo
o Transylvániu, sa na schodoch zarozprávalo s Francúzskom a odkaz zabudlo odovzdať...
Grécko chcelo získať Cyprus a tak sa všemožne
snažilo votrieť do priazne Veľkej Británie. Práve preto počas celej konferencie voňala Veľká Británia mandarínkami. Cyprus však patril Turecku, ktoré tak
kontrolovalo prístup do Suezského prieplavu. Suez
a Gibraltár kontrolovala Veľká Británia, čo sa nepáčilo Francúzsku. Francúzsko bolo na mandarínkovú vôňu alergické a tak obvinilo Veľkú Britániu z toho, že chce kontrolovať všetko! Veľká Británia
povedala, že si bude kontrolovať čo chce, načo sa
Francúzsko urazilo a povedalo, že ide domov! Keďže
však Francúzsko bolo doma, nikde nešlo a konferencia pokračovala ďalej.
Bulharsko, Turecko, Maďarsko a Rakúsko patrili
medzi porazené štáty a na konferencii museli sedieť
pri dverách. Bulharsko prišlo o Macedónsko a Trákiu a jediné, čo na konferencii získalo, bol zápal sedacieho nervu.
Turecko stratilo takmer polovicu svojho územia
a v závere rokovaní zistilo, že mu zmizli vreckové hodinky. Podozrenie padlo na jeho najbližšieho suseda, Bulharsko, ktoré mu ako odškodné muselo poskytnúť recept na plovdivské mäso.
Maďarsko ako jeden z dedičských štátov Rakúsko-Uhorska, zdedilo po bývalej C.K. monarchii, K. Jeho
územie bolo oklieštené o Sedmohradsko, Slovensko
a Vojvodinu, následkom čoho sa Maďarsko pohrúžilo do seba a na parížskej konferencii už neprehovorilo.
Rovnako skončilo aj Rakúsko, ktoré sa tak zmenšilo, že si v závere konferencie muselo kúpiť nový oblek.
28. júla 1919 bolo do Paríža predvolané Nemecko, aby vo Versailles podpísalo mierovú zmluvu. Najprv sa vyhováralo, že nemá pero, ale keď mu ho po
osobnej prehliadke našli v náprsnom vrecku, nakoniec podpísalo...
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H L AV N Á T É M A :
V N Ú T O R N Á S L O B O DA
Július Vanovič – Listy zo starého dvora;
vydalo MilaniuM, Dunajská Lužná, 2012
„Píšme si listy“
(GUILLAUME APOLLINAIRE)
Vážený a milý autor,
ako inak odpovedať na listy, ak nie listom? Vtesnať azda svoj pocit do obmedzenej a ničnehovoriacej mobilnej esemesky? Využiť e-mail, či fax? Nie, nie
– list bude rozhodne omnoho lepší. O to viac a o to
skôr, že väčšina Vašich listov z dražkovského starého dvora začína oslovením „Vážení neznámi“, a sám
ako autor hneď v úvode trochu pochybujete, či si vôbec nájdu svojich adresátov. Uisťujem Vás, že nájdu.
A určite prvou triedou. Veď predsa – sú adresné.
A ja chcem ich adresnosť skromne potvrdiť.
V duchu Apollinairovho kratučkého verša, ktorý
som si zvolil ako motto, začínam teda písať list. Odpustite mi, prosím, pre túto chvíľu, že v ňom o Vás
budem hovoriť v tretej osobe.
Pri knihe Júliusa Vanoviča Listy zo starého dvora
čitateľovi nevdojak napadne žánrovo vymedziť dielo ako román v listoch. Samozrejme, toto tvrdenie
možno bez okolkov prijať, hoci sám autor si, možno trochu priskromne, myslí opak. „Dávno existujú
aj romány v listoch, takú ambíciu však táto osobná
knižka nevlastní.“ (str. 7)
Omnoho viac by jej, aj s prihliadnutím na želanie
autora, teda pristal podtitul „autoportrét“. Prečo
nie? Ide o knihu osobnú, z autorových doposiaľ vydaných kníh azda tú najosobnejšiu; trochu bilancujúcu, trochu seba-spovedajúcu, trochu komentujúcu, ostro hodnotiacu seba i okolie. To sú všetko
atribúty, ktoré by dobrý autoportrét rozhodne nemal opomenúť. Ak by však predsa len bolo nutné zaradiť knihu Listy zo starého dvora do ktoréhosi žánrového chlievika, nech je to teda zbierka listov-esejí,
popretkávaná útržkami denníkových zápiskov, rozhovormi či odpoveďami na časopisecké anketové
otázky. Z tohto výpočtu však opäť vychádza víťazne
slovko autoportrét – zostaňme teda radšej pri ňom
a už ho viac neopúšťajme.
Vanovičove eseje čitateľa zahrejú. Nie však voňavým
podlizovaním sa, skôr istou dávkou drsnosti a neprifarbenosti, svojou otvorenosťou. Autor bez hanby hovorí o svojich sympatiách i antipatiách k bežným každodenným dejom i postavám, vďaka svojej zrelosti
a skúsenosti pokojne odkladá brnenie strachu kam1
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si na stranu a bojuje holými rukami. „Odkrývaš karty? počujem z diaľky. Nech! Je mi celkom jedno, čo
si kto o mojich pocitoch myslí.“ (str. 56)
Listy zo starého dvora však, okrem svojej úprimnosti, zahrejú aj čistotou štýlu i jazyka, a zároveň neutíchajúcou túžbou po čistote mravnej. Autor, samozrejme, vyhľadáva „špinu a špinavosti“, hovorí
o nich, nemilosrdne ich hodnotí a odsudzuje. Napokon sa však ukáže, že akákoľvek špina bola vytiahnutá na stránky knižky len pre to, aby princípom
kontrastného zobrazenia o to viac vynikli čisté a nepoškvrnené plochy, ktorých je všade navôkol čoraz
menej. Július Vanovič rozhodne odsudzuje všetko
odsúdeniahodné slovami ostrými ako nabrúsená kosa (nie kosák!). A tak je to správne.
Každou ďalšou esejou nám predstavuje svoj vlastný ideál fungovania sveta, svoju vysnívanú predstavu.
V dnešnom masovom ponímaní je to svet možno už
trochu utopický – je totiž založený na prirodzenosti,
úprimnosti a čistote, je blízky prírode, je s ňou doslova spätý. Masové opovrhovanie je však autorovi
a rovnako aj mne ako čitateľovi srdečne ukradnuté.
Július Vanovič ešte dokáže vnímať elementárne zložky prírody ako čosi zázračné. Oheň, voda, zem – darcovia života – nie sú preňho samozrejmosťou. V jeho
rozprávaní o riečkach Jordán a Cedron v blízkosti rodných Dražkoviec doslova cítiť úctu pred každou jednou molekulou H2O. „Pošlime vodným živlom detstva spomienky: bublajúcim studničkám aj zasneným
jarkom! Pime z prameňov a mädokýšov vodu zázračnú, obracajme dúšky v ústach na podnebí – vychutnajme chuť, akú veruže inde nenájdeme.“ (str. 41 - 42)
Hneď v úvode oboznámime sa s autorovým rozhodnutím navrátiť sa na rodnú postať. Už len ten čin
hovorí sám za seba. Vôľa rásť na koreňoch predkov, žiť
a čerpať prostredníctvom nich živiny potrebné pre svoj
vlastný život, postaviť most medzi kolískou a starobou, ktoré sa nachádzajú v jednej izbe, je obdivuhodná. Nie nadarmo korene rastú v zemi – nedajú sa len
tak ľahko zahlušiť a skántriť, zostávajú, aj keď už zo
stromu zostal len oschnutý peň. Vytrvalo čakajú na
svojho objaviteľa ukryté v zemi. Korene rodinné i tie
širšie a rozvetvenejšie, korene celého národa.
História nášho územia, našej krajiny, vystupuje vo
Vanovičovej knižke ako osobná skúsenosť, hoci hneď
aj neprežitá priamo na vlastnej koži. Môže za to zvolená „autoportrétna“ optika vychádzajúca z autoro23

vej otvorenosti a úprimnosti, vďaka ktorej prežívame aj osídľovanie Turca či Slovenské národné povstanie ako práve prebiehajúcu súčasnosť. Vanovič
nič nemaľuje vo farbách ružových a purpurových.
Práve takéto vnímanie histórie nám chýba už pri vyučovaní dejepisu na základných či stredných školách. História je príbeh, z ktorého sa hodno poučiť.
Suché fakty a čísla a letopočty sú len akousi ukážkou z filmu – človek ich nemôže brať veľmi vážne
a už vôbec sa mu nedokážu dostať priamo pod kožu. Keď však prostredníctvom slov pocítime krv, ktorá vsiakla do rodnej pôdy, aj história, aj korene sa
nám nevdojak akosi skonkrétnia, zosobnejú.
„Vážení neznámi“, prihovára sa autor adresátovi
v úvodoch mnohých svojich listov. A čitateľ sa odrazu poteší, že na tomto svete nie je sám, že sú ešte
i iní ľudia, ktorí si lámu hlavu skutočnými problémami zložitej každodennosti. Nevdojak si zamení
nominatív plurálu za singulár, chce sa mu odpovedať na každý list zvlášť.
Kniha Listy zo starého dvora je presnou anamnézou chorého pacienta, podaná so serióznou vážnosťou skúseného lekára. Tým pacientom je, v tomto
prípade, kultúra živoriaca v prachu krízy, pacientom
je ľudskosť a slušnosť.
Každému je azda jasné, že všetky tie krízy vyplývajú z nedostatku vzájomnej komunikácie. Jednoducho – nebavíme sa jeden s druhým a vo svojich ulitách postupne slabneme. Nečudo, že nás potom
ovláda arogantná tuposť šialencov pachtiacich sa za
ziskom a hromadiacich svoje imanie – bezohľadne
a bezostyšne. Keby v tej svojej honbe za peniazmi boli aspoň skvelými odborníkmi na numizmatiku. Ale
kdeže! Vyžívajú sa len v panských huncútstvach.
Obyčajný človek rovnako ako aj strhané kone na zamrznutej hladine nášho najznámejšieho tatranského plesa si môžu k poháru výnimočného sektu pričuchnúť len z diaľky.
A kríza kultúry, kultúrnosti? Motív vinúci sa celou knižkou ako refrén, stále smutnejší a ubíjajúcejší. Bludné kruhy povrchnosti a jej radostného a hromadného konzumovania, to je gordický uzol, ktorý
nemožno len tak ľahko preťať a už vôbec nie rozviazať. Filmovú, knižnú i televíznu produkciu ovplyvňuje čosi tak abstraktné ako sú „trhové mechanizmy“, z vnímateľa kultúry sa pod vplyvom reklamnej
totality stáva konzument. Sám autor túži zahodiť
mobilný telefón a ja sa k nemu so všetkou vážnosťou pridávam. Sme otrokmi týchto nepatrných zákerných elektronických zariadení, utopické science-fiction filmy o svete riadenom inteligentnými
robotmi nie sú už až tak veľmi vzdialené. A bolo by
treba zahodiť aj televízor. Alebo ho aspoň vypnúť.
Vypuklá (hoci dnes už poväčšine plochá) televízna
obrazovka, toto moderné ohnisko, okolo ktorého sa
odohrávajú rodinné i osamelé ľudské životy, sú problémom z najvypuklejších. A uvedomuje si to aj autor. „Po televíznych správach blúdiš trochu po iných
kanáloch: všade prázdnota alebo lacná zábava, ktoré ťa až desia; desia preto, že vidíš, ako ľuďom stačia,
ako ľudia s takouto televíziou „vnútorne“ vystačia.
24

Ako sa smejú, zabávajú na tej ničote – aj splývajú s
ňou. Technika sa rozrástla, kultúra, ňou šírená, zredla, splytčela, schudla.“ (str. 85)
S každým ďalším listom sa nám nevtieravo, priam
až pointilisticky, skladá po bodoch do súvislej plochy aj životný príbeh samotného autora, jeho „životný román“. Dozvieme sa (tí, ktorí to ešte nevedeli), že osud to bol neľahký ba až krutý. V časoch
totality, už od Vanovičovej mladosti (vyhodenie
z gymnaziálnych štúdií z „triednych dôvodov“), to
boli skutočné donkichotské boje o holé prežitie a zachovanie si ľudskej tváre. Vďaka autorovmu prenikavému pohľadu však môžeme vidieť, že doba sa ani
po novembri 1989 až tak veľmi nezmenila. Akoby
bolo celkom jedno, kto je práve pri moci. Sú to len
rôzne farby tej istej tuposti, ktorá sa nazýva opojenie mocou. Národy vedú vpred pudmi zaslepení vodcovia, netriezvi z pocitu všemocnosti, ktorý sa im
dostal po zasadnutí do kresla pripomínajúceho kráľovský trón. A obyčajný človek – ten sa nachádza len
kdesi na konci tejto potravinovej pyramídy a nikto
si ho ani nevšimne.
Knižka Listy zo starého dvora však je aj osobným
bilancovaním zrelého človeka. Rozmýšľajúci jednotlivec v istom veku postupne stráca pocit mladíckej
nesmrteľnosti, a tak si aj autor uvedomuje, že náš
čas na zemskom povrchu je časovo presne ohraničený. Uvedomenie si vlastnej smrteľnosti však človeka
môže iba obohatiť. „Pocit, blížiaci sa k osudovému,
k akejsi ešte neprežívanej finalite a neúprosnosti až
nezaslúženej – že všetko sa čoskoro skončí a zostáva
veľmi málo času. Každý deň je vzácny a darovaný, ak
nie každá hodina!“ (str. 85)
Nemožno otvorene hovoriť o sebe, pokiaľ nemáme istú dávku vnútornej slobody. Istá dávka – hoci
najlepšia je dávka priam konská. A keď už otvorene
hovoríme o sebe, môžeme rovnako otvorene hovoriť
aj o svojom okolí, o ľuďoch, dejoch, činoch, ktoré sa
o nás denno-denne obtierajú v stisku v hromadnej
doprave, v tlači, správach i v tichu samoty. Aj preto
je vnútorná sloboda hlavnou témou knižky Listy zo
starého dvora – všetko podmieňuje a všetko sprevádza. „Opovrhovanie je prejavom slobody, zvrchovanosti a suverenity duše; mravnej prevahy a nadradenosti nad ľudskou podlosťou a nízkosťou.“ (str. 91)
Vnútorná sloboda, skrátka, umožňuje to najdôležitejšie – prežiť. O nič iné azda ani nejde. O prežitie.
Nie vyprázdnené, nie tupé, nie obmedzené. O prežitie plné a do dôsledkov.
Vážený a milý autor, končím svoj prvý list s vierou,
že nezostane posledným. List umožňuje mnohé: povedať svojimi slovami to, čo by bežne človek nepovedal – len zbežne pozdraviť a informovať o tom, čo
je nové, ale aj vyznať sa z lásky či nenávisti, zmeniť
tak chod dejín – keď už nie svetových, tak určite aspoň osobných. Píšme si teda listy. Monsieur Apollinaire vedel, o čom hovorí...
So srdečným pozdravom
JÁN PÚČEK
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GEMERSKÝ LÍSTOK
P RO F E S O ROV I
O N D R E J OV I H RO N C OV I
V nedeľu 24. februára 2013 sa dožil 75-tich rokov uznávaný vedec, pôdoznalec, ekológ, enviromentalista, vysokoškolský učiteľ, vážený predstaviteľ slovenských a medzinárodných vedeckých grémií, prof. h. c. prof. Ing. Ondrej
Hronec, DrSc., autor mnohých vedeckých publikácií a vysokoškolských učebníc. Je milovníkom rodného Gemera, jeho histórie, udalostí a osobností. Vášnivo skúma a prostredníctvom kníh, rozhlasových pásiem a dokumentárnych
filmov verejnosti predstavuje duchovný rozmer slovenského kresťanského života s dôrazom na duchovné hodnoty,
ktoré Slovensku priniesol protestantizmus, obzvlášť slovenské evanjelictvo. Patrí k najznámejším predstaviteľom
slovenskej evanjelickej inteligencie. Obnovuje jej komunizmom preriedené rady, združuje a spája osamelých, vytrvalo hľadá a nachádza zmysel duchovnej kontinuity starého v novom a nového v starom.
Slovensko, veda, kultúra, duchovnosť, osobitne Spoločnosť pre Tvorbu, mu vďačia za mnohé vklady a dary žičlivého, láskavého a obetavého srdca.
Neviem sa presne rozpamätať, v ktorom roku som
ho prvýkrát videl. Ale podľa portrétu, ktorý uverejnil niektorý evanjelický časopis, som ho hneď spoznal: bol vlastne mojím dobrým známym, v istom
zmysle druh a brat.
Čítal a počul som o Tebe, vážený pán profesor, ako
sa v Gemeri usiluješ vzkriesiť pamiatku dobrých synov jedinečného kraja, v ktorom sa oddávna rodili
tvorcovia a predstavitelia slovenskej duchovnosti, vedy a kultúry.
Áno, Jur Hronec, Tvoj prastrýko z Gočova, muž,
ktorý založil celý rad moderných slovenských univerzitných, vedeckých a kultúrnych inštitúcií a dokázal sa osobne obetovať v záujme ich dobrého mena, ktorý sa podieľal na ich rozvoji a raste – tento Jur
posilňoval i môj vzťah ku Gemeru: práve on bol začas zárukou rastu inštitúcie, v ktorej som pracoval.
Matica slovenská ho v roku 1945 prijala ako svojho
predsedu a on ako predseda pre vedecké odbory ju do
roku 1954, až do jej bezohľadnej likvidácie, zastupoval vo vrcholných grémiách vtedajšej slovenskej vedy a kultúry. A hoci matičná loď v roku 1948 narazila
na podlé ostne politickej moci režimu, ktorý postupne
zaplavoval a umŕtvoval jednotlivé poschodia postupne tonúceho matičného plavidla, Jur Hronec nezutekal, na kapitánskom mostíku ako lodivod vydržal
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do posledného dňa. Tým si získal môj obdiv: meno
Hronec sa mi stalo váženým, považoval som za dobré vzdať mu úctu kedykoľvek bola na to príležitosť.
Postupne som sa dozvedal o Jur Hroncovi a ďalších Gemercoch čoraz viac. A to aj z Tvojich kníh, vážený pán profesor Ondrej, ktoré som mal česť preštudovať, ale i z Tvojich filmov, neskôr prednášok
a vzájomných rozhovorov, napokon podujatí, v ktorých si mi bol žičlivým bratom. Cítil som Tvoju pevnú ruku pri ich organizácii. Mimoriadne na šafárikovských IV. Duchovných hodnotách pre dnešok,
ktoré sa zišli v roku 2001 Rožňave. Boli to nezabudnuteľné tri dni s nezabudnuteľnými zážitkami.
Gymnázium P. J. Šafárika sa aj Tvojou zásluhou rozospievalo krásnou slovenskou piesňou, prizdobilo
pamätnou tabuľou a rožňavský evanjelický kostol
rozslzil kazateľa Jána Bohdana Hroboňa, keď na chóre tamojšieho, komunizmom desaťročia vyprázdňovaného kostola uvidel mládež. Bol dojatý. Nebesá mu v tej chvíli darovali kázeň, v ktorej Hospodin
slovom Božím pomáhal rebelom poraziť surovú sestru, šéfku psychiatrie zo svetoznámeho románu Ken
Keseyho Prelet nad kukučkiným hniezdom: tú, ktorá na celom svete zosobňuje komunistickú „vládu
jednej strany“. A k tomu všetkému, čo sme počuli
v kázni, sa pridal Pavol Jozef Šafárik. Zazdalo sa mi,
že je osobne prítomný. Vážny, zamyslený, do budúcnosti zahľadený – ctihodný dávny vedec rozprával
majestátne opretý o rodný gemerský kraj – jeho reč
podávala mohutnú správu o historickom pražskom
slovanskom zjazde, o zrode Slovanov – o dejinách
slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí, slovanských starožitnostiach a slovanskom národopise.
Milý profesor Ondrej, pamätám na vtedajšiu Tvoju blaženú tvár, keď si nás všetkých z Rožňavy priviedol do Gočova, kde sme uvideli nielen Tvoju rodnú obec, ale aj Tvoj rodný kostol, postáli sme pri
hrobe váženého Jur Hronca.
Niečo podobné sa odohralo v roku 2005 v Kobeliarove. Opäť Šafárik, tentoraz v azda najmenšom slovenskom evanjelickom kostolíku: povedľa – na prestavanej fare – v rodnom Šafárikovom dome, kde sa
sotva zmestila elita Univerzity P. J. Šafárika. Veľký Slovan opäť prehovoril, tentoraz sa prihováral slovenskou piesňou, kežmarskou básňou, priekopníckou
definíciou originálnej slovenčiny ako slovenčiny stre25

doslovenskej: predoslal tým jazyk našich čias. To všetko na tých istých miestach, kde sa sťa „iskra“ zrodilo odhodlanie založiť budúce slávne veľkorevúcke slovenské evanjelické patronátne gymnázium – prvé
medzi slovenskými. Bol to krásny jarný – pôstny čas
gemerský. Vlnili sa jasnozelené trávy a kobeliarovskí
domáci viery, robotujúci v sobotnom dni v záhradách,
počúvali slovo o Šafárikovi prenášané obecným rozhlasom. Bolo to čosi neobvyklé, a preto nezabudnuteľné. A Ty, milý Ondrej, bol si pritom: podporil si
zrod i echo podujatia váhou svojej osobnosti.
Právom, veď si bol, tak ako si aj dnes predstaviteľom tohto kraja. Možno povedať, že dôverne poznáš
každú hrudu zeme, každú brázdu, role a polia, zeleň i úrody rodného chotára. Miluješ ho od mladosti. Viedli Ťa k tomu v rodine, na službách Božích,
privádzali krajania. Naučil si sa milovať rastliny i živočíchy, ryby, vtáctvo i zver, stal sa šľachtiteľom
a ochrancom prírody, ovzdušia i zeme, vodných zdrojov, lúk, lesov. Už v detstve si sa naučil, že to všetko,
čo na mohutnej prírodnej scéne účinkuje, je darom
Božím – Hospodinovým posolstvom človeku. A je
vlastne, dodal by si dnes, prejavom biblického požehnania: Pán Boh požehnáva a ochraňuje nás!
Iste aj preto si stal poľnohospodárskym odborníkom, enviromentalistom, ekológom, ochrancom planéty, ovzdušia i zeme, rastliniek či nemých stvorení.
Nečudo, že niekedy, keď sa usmeješ, isto sa tak stáva na Tvojich univerzitných prednáškach, vynoria sa
tóny piesne – koledy Viliama Grusku, ktorá dikciou
Tvojho učeného slova vyprosuje: Pane, rybám čistú
vodu daj, vtáctvo a zver zachovaj!
Áno, to všetko je Tvoj svet. A v ňom gemerská krajina, ktorú obživuješ duchovnými hodnotami evanjelictva, dávaš mu nový zmysel a vytyčuješ nové cesty. Nečudo, že si Ťa zvolili za seniorátneho dozorcu
Gemerského seniorátu ECAV a nečudo, že Ťa mnohí rešpektovali a v dobrom Ti pomáhali, keď si utvoril a viedol Spolok evanjelikov severného Gemera.
A hoci Ti pritom pomáhali významní predstavitelia
inteligencie, vzácni duchovní predstavitelia Gemerského seniorátu ECAV, senior Jerguš Olejár s tými,
ktorí našli odvahu a statočne pôsobia v Gemeri, predsa jadro Tvojho spolku vytvárali – dávajú mu zmysel
jednoduchí ľudia. Popri učiteľoch – tých najmä, roľníci i remeselníci, stárež i mládež, dobrovoľní hasiči i vidiecki hudobníci. Videl som ich a v dobrom pamätám, ako na XI. Duchovných hodnotách pre
dnešok, dobšinskovských, ktoré sa konali v Rožňave a v Sirku, pri odhalení peknej pamätnej tabule,
pri bielom stole i v autobuse – bez spevníka v ruke,
spamäti, ako za starodávna, vyznávačsky spievali:
Otče náš, jenž jsi v nebesích, Posvětiž se jméno Tvé...
A Ty si vďačne spieval s nimi. Dával si a dávaš najavo: Hospodin je Tvojou silou i dúfaním. Potešením.
Dokiaľ Tvoji rodní spievajú a spievať budú, vážený Ondrej, evanjelictvo v Gemeri prežije všetky búrky, ktoré sa v chmárach – chmúrnych predpovediach
valia na tento kraj. No Ty sa predpovedí ani chmár
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neobávaš. Činorodo pracuješ, prednášaš, zhromažďuješ svoj kraj jedinečný pri piesni, organizuješ jeho
pamäť, pamätné chodníky i domy, vrátane domu
Jura Hronca, pozývaš do Gočova matematické elity
i študentov bratislavského gymnázia Jura Hronca,
vštepuješ to všetko do vedomia gemerskej mládeže,
k prameňom duchovných hodnôt privádzaš duchovných tak, ako si priviedol manželov – farárovcov
Gdovinovcov, ktorí pôsobia v Dobšinej a vo Vlachove, zaspievať Staroslovanský Otčenáš k Šafárikovmu
hrobu na Olšanské cintoríny v Prahe.
Ajhľa, Tvoje pražské stopy, milý Ondrej. – Zdalo by
sa na pohľad, že Tvoje kroky sú najmä gemerské. Napríklad tie tomášikovské, ktoré ťa doviedli i s Tvojím
filmom do Gemerských Teplíc a Chyžného, kde si pomáhal sláviť – v mesiaci Tvojich 75. narodenín – 200.
rokov narodenia veľkého buditeľa Sama Tomášika
Tvojím pekným filmom. Ale nie je to celkom tak: možno Ťa vidieť i v Bratislave napríklad na plenárnom
zhromaždení slovenskej elity v univerzitnej aule, ktorá slávila veľké jubileum Aurela Stodolu filmom z Tvojej dielne. Podobne v Liptovskom Mikuláši, kde si viedol stodolovské XII. Duchovné hodnoty pre dnešok:
jedinečne si tam ako podpredseda Spoločnosti pre
Tvorbu zastúpil v tom čase vážne nemocného predsedu profesora Beloslava Riečana, Tvojho vrstovníka.
Prichádzaš na mnohé miesta Slovenska rád. Vážené sú povzbudenia, uistenia, uznania, nech ich vyslovíš kdekoľvek tak spontánne, ako sme Ťa počuli
viackrát prehovoriť v Biblickej škole v Martine.
Vďaka Ti za toto Tvoje misijné srdce, svedomie
i presvedčenie: Kornel Ivan Halát, prvý slovenský
evanjelický misionár, sa nie náhodou narodil v Tvojom rodnom Gočove.
Si už, milý pán profesor Ondrej, rokmi a víchrami
ošľahaný a si – podobne ako profesor Beloslav Riečan – tak trochu „starým pánom“. – Tak nazývali Jura Hronca všetci, ktorí ho rešpektovali a ktorí o ňom,
tak ako Ty s Beloslavom Riečanom, písali knihy.
Aj preto práve Vy dvaja – naďalej predsa len mladíci, sviežeho ducha osobnosti, ste právom považovaní
za tvorcov Duchovných hodnôt pre dnešok, ktoré sprevádzali kresťanské Slovensko v uplynulých pätnástich rokoch. Bez Vás, vážení bratia, bez časopisu Tvorba, by Duchovných hodnôt pre dnešok nebolo.
S týmto vďačným jubilejným kvetom, vážený brat
Ondrej, putujeme do Košíc, kde je Tvoj domov. Podávam Ti ho vďačne a rád, tak rád a vďačne, ako ho
kladiem k tomuto skromnému gemerskému lístku
na stránky Tvorby.
Kedyže inokedy, ak nie teraz, keď jubiluješ, vážený pán profesor Ondrej Hronec, máme povinnosť zvolať: Mnogaja i blagaja ljeta! A vyjadriť vďaku za Tvoje kresťanstvo, verné evanjelictvo, oddané milovanie
Hospodina! A poďakovať Ti za Tvoj rýdzi, kultivovaný patriotizmus, gočovský, gemerský i slovenský.
V mene Tvojich druhov, s úctou
M I LO Š KO VA Č K A
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O HRÁCH EVY M.
A NIELEN O TOM
O TOM POTOM...
Zopár poznámok k jubileu
Písať divadelné hry je jednou z tých najspochybniteľnejších, ba možno aj najzbytočnejších vecí:
Ak
Ak nemáte divadlo
Ak nie ste režisérkou
Ak nie ste manželkou režiséra a zároveň herečkou
Ak nie ste milionárkou, či spolumajiteľkou výnosných miest...
Ak neovládate reč tela
Ak viete len písať a písať a písať
Ak nechodíte na Opern bály, kde by ste si nejakú tú
známosť mohli urobiť
Ak viete len písať a písať a písať
Ak toto všetko nemáte, len píšte hry!
Ak viete teda len a iba písať a písať a písať
Ak ste teda ženou invalidkou-povedané slovami Júliusa Satinského / ó aké politicky nanajvýš nekorektné, či priam trestuhodné, povedané s Aspektom/.
Ak toto všetko nemáte, len píšte hry...a uvidíte...že
je dobré slovami aforistu a fóristu Tomáša Janovica používať, ale nezneužívať heslo: Rekapituluj ale
nekapituluj!
Ako hovorí známy francúzsky teatrológ Patrice Pavis z Paríža, autor veľkého Divadelného slovníka /
má manželku Slovenku z Trnavy/, ktorý preložili už
do desiatky jazykov, ba aj do češtiny a slovenčiny:
Nikdy nie je neskoro začať písať hry, ktoré nikto
nikdy nikde nehrá...má to z prvej ruky, sám ich napísal niekoľko.
A tak píšte hry a odkladajte ich do šuflíkov a do kufrov a do zásuviek a do šatníkov, až jedného dňa začnú
Vaše hry hrať, berte tantiémy a tantiémy a honoráre, ach tie slovenské honoráre...ach tie ťažké-preťažké honoráre...čo s nimi?
Ale toto vôbec nie je prípad našej autorky Evy Maliti Fraňovej.
Ona nielenže hry píše, ale ona s nimi aj súťaží a nielen súťaží, ale vyhráva súťaže a nielen vyhráva, ale aj
hrá, teda nie ona, ale jej hrajú, ju hrajú.
Jej víťaznú hru zahrali herci v Martine aj v činohre
SND.
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To bol ten
Krcheň nesmrteľný v pamätnom roku 2003.
Keď najskôr vyhrala súťaž o najlepšiu slovenskú
hru v súťaži Dráma 2001 a potom tú víťaznú hru
zahrali najskôr v Komornom divadle v Martine
v roku 2002 a vzápätí v činohre SND Bratislava /
2003/.
V réžii Romana Poláka hral hlavnú postavu protagonistu Krcheňa vynikajúci a skvelý herec Martin
Huba.
Desaťročie, celé desaťročie uplynulo od uvedenia
jej prvotiny, ktorá vznikla na základe rovnomennej poviedky z knihy Krpatý vrch.
Voľná trilógia hier Krcheň nesmrteľný, Jaskynná
panna a Vizionár mala úspech.
Jaskynnú pannu hrali aj v štúdiu 12 v Bratislave
/2004/, preložili ju do nemčiny a ruštiny, a Krcheň
nesmrteľný je dokonca okrem spomínaných jazykov nemčiny a ruštiny aj v angličtine, macedónčine a osetčine, ale i vo francúzštine.
Jej hry boli prezentované na medzinárodných festivaloch v Nitre, Orléanse, vo Viedni, v Miláne a v Hamburgu, scénické čítanie sa uskutočnilo dokonca aj
v USA.

A napriek tomu / teda tomuto šoku z realizácie/ sa
autorka nevzdala a napísala ešte ďalšie hry:
Unavenú Médeu
a
Zuzanu a starcov.
Zatiaľ ... do tejto jubilejnej chvíle, keď sa autorka Eva
M. Dožíva svojho okrúhleho životného jubilea.
A dokonca tieto hry aj vydala vo vydavateľstve Drevo a srd, 2007.
Isto-iste už má zas čosi rozpísané... ako ju poznám.
Nedá si povedať, je nepoučiteľná, skrátka, rozpísala
sa nám.
Treba povedať, že jej tón, teda tón jej hier je vážny,
veľmi vážny, dokonca priveľmi vážny,
ale
ona sama rada vtipkuje.
Dokonca veľmi rada si zavtipkuje.
Veď v jej ostatnej, či poslednej hre Zuzana a starci
herečka Zuzana,
vydaná napospas paparazzom zabije svojho režiséra
a uloží si ho priamo do vany
vo vlastnej kúpeľni potom, čo mu omotá hrdlo čer27

venou šálou a škrtí...až uškrtí a v závere, keď nesadne na lep bulváru a médiám,
si zatancuje s mŕtvym režisérom ... svoj dance macabre.
Možno si poviete: nie je to priveľa, takéto vtipkovanie?
Ale pre koho priveľa? Pre koho?
V doslove k jej hrám sa píše: Príbeh Medey je detektívkou, v ktorej vystupujú: Médea, kufor, údajná autorka klasička, básnik a kritici. Médea bojuje o autorstvo svojej tvorby.
A tento ľúty boj Médeu zruinuje. Je svedkom zrútenia poslednej bašty intimity. Intimity slov.
Aj v Zuzane a starcoch ide o detektívny motív, aj tu
sa čosi ruinuje a rúca, rozpadá, aj tu sa privátne mení na verejné, ale nezverejniteľné, utajené, tajné. Tu
už nejde o hodnotu slova, ale o hodnotu činu, či zločinu.
V hrách Evy M. Je aj riadna dávka fantaskna a ešte
k tomu riadna dávka fantazírovania a sebairónie, ale
aj jemná perzif láž a ostrý sarkazmus.
To všetko pekne tichúčko ale účinne a s citom a pocitom zodpovednosti za vlastné už autonómne umelecké dielo, ktoré sa po správnosti má ocitnúť vo ve-

rejnom prázdnom priestore javiska, kde o ňom napokon definitívne rozhodne režisér a najmä herci,
to všetko namiešava do svojich hier zľahka, aby sa
zavďačila nevďačnému divákovi.
Lebo, ako píše Shakespeare, jediný súdny divák rozhoduje a napokon aj rozhodne o kvalite či nekvalite, úspechu, či domnelom úspechu.
Takže nezostáva iné, len vyzvať praktických a aktívnych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, hercov
a herečky: hrajte autorku Evu Maliti Fraňovú!
Nielen že si zahráte, ale sa aj inteligentne a elegantne zabavíte.
A čo viac od divadla v tomto momente chcieť? Takú
noblesnú zábavu ponúkajú dnes málokde.
Nuž hrajte, ale aj čítajte Evu Maliti Fraňovú. Jej hry
budú pre vás nielen zábavou a poučením, ale aj balzamom na dušu rozjatrenú prázdnotou a konzumom, týmito jarmočnými atribútmi našich čias.
Dobrú zábavu!
Z U Z A N A B A KO Š O VÁ H L AV E N KO VÁ
Te a t r o l o g i č k a
/Na slovo vzatá a za slovo chytená/
21. 2 . 2 013 v K l u b e s p i s o v a t e ľo v
Na stretnutí Klubu nezávislých
s p i s o v a t e ľo v AO S S

N E K RO L Ó GY

Z A d o c . T h D r. J Á N O M G R E Š O M
( † 17. 2 . 2 013 )
„Film“ života doc. ThDr. Jána Greša – obsahovo
veľmi bohatý – sa začal sa odvíjať 25. júna 1933, v deň
(403.) výročia prednesenia Augsburského vyznania.
Ján sa narodil pod Tatrami – vo Vavrišove, okres Liptovský Mikuláš, ako druhorodené zo štyroch detí rodičov Jána Greša a Márie rodenej Paštrnákovej. V rodinnej pamäti žije spomienka na sľub, ktorý urobila
jeho mama po tom, čo krátko po narodení zomrela
prvorodená dcéra Marienka. Povedala, že ak sa im
narodí ďalšie dieťa, budú ho viesť k povolaniu kňaza. Sme vďační, že tento sľub bol naplnený.
Ján bol pokrstený a konfirmovaný v evanjelickom
kostole vo Vavrišove, fílii cirkevného zboru v Liptovskom Petre. Počas štúdia na Gymnáziu Michala
Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši profesor
u neho rozpoznal mimoriadne nadanie na matematiku a fyziku. Odporúčal mu ďalej sa venovať štúdiu
prírodných vied.
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Aj vďaka stopám duchovného formovania, ktoré
v jeho živote zanechali jeho rodičia a starí rodičia,
a najmä liptovsko-peterský brat farár Martin Abrhám, sa Ján zapísal na štúdium evanjelickej teológie.
V rokoch 1952 – 1956 študoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a Modre.
V roku 1956 bol v Novom Meste nad Váhom ordinovaný za kňaza evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Kaplánsku službu začal u seniora Mikuláša
Adamčíka v Poprade.
V rokoch 1956 – 1958 absolvoval základnú vojenskú službu v Bratislave.
Od novembra 1958 do júna 1959 pokračoval v kaplánskej službe v Poprade a vo Vysokých Tatrách.
V roku 1960 bol vo Vysokých Tatrách menovaný
za námestného farára.
Cirkevníci v Tatrách spomínajú ako Jána Greša vídali vždy s knihou v ruke. Čítal aj keď sa prechádzal
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v zákutiach tatranskej prírody. Knihy naozaj miloval. Chodil do antikvariátov, kníhkupectiev, pre seba i pre iných tam vždy vedel nájsť hodnotné veci.
Veriaci v Tatrách si tiež pamätajú ako si pripravoval
v prírode kázne. Ak to dovoľovalo počasie, zobral si
lístočky s myšlienkami, ktoré si cez týždeň napísal
a potom ich spájal do myšlienkových celkov.
Ján Grešo považoval prírodu za učebnicu o Bohu.
Ako mladík každú nedeľu chodil na túru na Baranec – v Západných Tatrách, pravda, po hlavných
a nešporných službách Božích. Ak dnes nejeden človek obchádza kostol, lebo príroda mu je vraj chrámom; Ján Grešo vedel rozlišovať priority – nezamenil Boha, spoločenstvo s Ním, za Jeho stvorenie.
V roku 1960 vstúpil do stavu manželského s Editou rodenou Kirschnerovou. Pán Boh im v ňom požehnal dcéru Editu. Nesmierne sa tešil z toho ako
môže sledovať a sprevádzať rast – predovšetkým ten
intelektuálny – pri nej a neskôr aj pri svojich troch
vnúčatách.
V cirkevnom zbore vo Vysokých Tatrách pôsobil
s jednoročným prerušením – keď bol v roku 1970
preložený do Sásy – až do roku 1986. Vtedy ho pozval a zvolil si za svojho zborového farára cirkevný
zbor v Bratislave. Tu pôsobil až do svojho odchodu
na večnosť.
Rodina Jána Greša často spomína, ako študent
a aj ako začínajúci farár pravidelne rád chodil pomáhať rodičom s kosením. Kosenie vôbec bolo jeho
koníčkom ešte veľmi dlho. Jeho pôsobenie – to, čo
vštepoval poslucháčom vo svojich kázňach, biblických výkladoch, pedagogickej a odbornej teologickej práci, ale aj v rozhovoroch a príkladom života, bolo požehnanou duchovnou žatvou.
Jeho služba bratislavského farára sa symbolicky
skončila v tú nedeľu, v ktorú bratislavský cirkevný
zbor prestal existovať vo svojej dovtedajšej organizačnej podobe a začala sa písať nová kapitola jeho
dejín v podobe troch právne nástupníckych samostatných cirkevných zborov.
V priebehu svojej farárskej služby sa Ján Grešo neprestával venovať hlbšiemu štúdiu teológie. V roku
1969 bol promovaný za doktora teológie na základe
dizertačnej práce na tému Interpretácia juristického myslenia v evanjeliách.
Počas pôsobenia v Tatrách pracoval na preklade
vybraných častí monumentálneho Kittlovho Teologického slovníka k Novej zmluve, ktoré koncom
80-tych rokov vyšli tlačou. V tomto období pripravil aj preklad ďalšieho kľúčového teologického diela, Systematickej teológie Paula Tillicha. Ten sa najprv šíril ako samizdat a v roku 2009 ho knižne vydal
Tranoscius. Slovenskému a českému čitateľovi tak
priblížil dielo tohto geniálneho kresťanského existenciálneho filozofa a teológa. Doc. ThDr. Ján Grešo bol členom medzinárodnej Tillichovej spoločnosti
a v neskoršej dobe sa podieľal na obsiahlom projekte prepisu a prípravy vydania stenografických záznamov prednášok Paula Tillicha.
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Ešte z čias keď sa pod končiarmi Tatier venoval
svojej záľube – koseniu – mu zostala obľuba nosiť
košele s krátkym rukávom. Bol to aj určitý symbol.
Krátke – do práce vyhrnuté rukávy – usilovnosť patrili k základným charakteristickým znakom Jána
Greša. Prejavilo sa to pri prekladateľskej práci biblického textu. Dlhé hodiny práce venoval korekciám
jednotlivých vydaní autorizovaného prekladu evanjelickej cirkvi. Predovšetkým však bol jedným z hlavných pilierov prekladateľského tímu ekumenického
prekladu Biblie. Neúnavne konal prednášateľskú
činnosť na rozličných podujatiach evanjelickej cirkvi, ekumenických stretnutiach aj aktivitách mimo
cirkvi.
V bratislavskom cirkevnom zbore popri kazateľskej službe viedol stretnutia štúdia Biblie, na ktorých záujemcom o hlbšie aj akademické poznanie
biblického textu približoval jednotlivé spisy Biblie.
Pravidelne prispieval vedeckými, odbornými a popularizačnými prácami do rozličných časopisov, predovšetkým na pôde evanjelickej cirkvi, aj mimo nej.
Hoci sám sa nevenoval tvorbe vedeckých teologických monografií, jeho teologické myslenie je zachytené vo veľkom počte jeho kázní. Viaceré z nich vyšli aj tlačou v zbierkach Žiť znamená rásť (1996), Útek
do slobody (1997), Tvorivá sila nádeje (2009). Počas
dlhšej hospitalizácie napísal výklad Modlitby Pánovej – Otče náš, ktorý si v nebesiach: Modlitba Pánova
(1996). Verne dlhé roky zostavoval a do tlače pripravoval bulletin obsahujúci mnohé oznamy o podujatiach bratislavského cirkevného zboru.
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Od roku 1986 do roku 2009 pôsobil ako docent
na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte, neskôr Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Po svojom predchodcovi
prof. Karolovi Gábrišovi prevzal v r. 1998 vedenie Katedry Novej zmluvy a viedol ju až do ukončenia svojho pôsobenia na fakulte v roku 2009. Aj potom však
veľmi často prichádzal na fakultu ako zastupujúci
pedagóg. Niekoľko období zastával funkciu predsedu Akademického senátu fakulty a niekoľko období bol aj prodekanom fakulty. Bol dlhoročným členom vedeckej rady fakulty v Bratislave a tiež členom
vedeckej rady Evangelické teologické fakulty University Karlovy v Prahe.
Skoro pochopil prínos výpočtovej techniky pre vedeckú a tvorivú prácu. Prácu na počítači zvládol bez
veľkých problémov a vôbec ho nevyužíval len ako písací stroj. (Je známe, že strojopis ovládal na profesionálnej úrovni). Vedel využiť predovšetkým nekonečný informačný potenciál výpočtovej techniky
a neskôr najmä internetu. Vôbec, bol expertom na
organizovanie svojich poznámok a písomností, či už
vo svojej pracovni alebo na fakulte.
Vychoval a zanechal hlbokú pečať na niekoľkých
generáciách evanjelických farárov na Slovensku a svojím prístupom viacerých z nich nadchol k hlbšiemu
štúdiu teológie. Štandardne a univerzálne študentov
i študentky oslovoval „zlatko“. Otcovský a priateľský
prístup boli preň príznačné. Nemenej hĺbka poznania a pracovitosť na jednej strane – a nesmierna
skromnosť na strane druhej. Všetko to sa odrazilo vo
všeobecnom rešpekte a úcte, ktorá sa automaticky
nedá získať ani dosiahnutím vysokej akademickej
hodnosti či cirkevnej funkcie. On úctu a rešpekt mal,
lebo sme na ňom videli, že nehľadá svoje, ale to čo
je Ježišovo Kristovo. Na evanjelickom farárovi Grešovi sme mali názorný príklad, čo znamenajú slová:
Kristus musí rásť a ja sa umenšovať.
Jeho pozemská púť sa skončila nečakane. Mal už
urobenú prípravu na biblickú hodinu, keď v sobotu
26. januára popoludní, cestou z nákupu, nešťastne
spadol v električke. Úraz sa spočiatku nezdal byť vážny. Žiadne vonkajšie stopy a skutočnosť, že sa s pomocou bez veľkých problémov postavil na vlastné nohy, ho povzbudili k tomu, aby zo zastávky ešte zašiel
domov na Legionársku. Zakrátko sa však ohlásili prvé
vážnejšie príznaky. Rýchla lekárska pomoc ho ešte
v to popoludnie previezla na pohotovosť. Po vyšetreniach lekári konštatovali poranenie krčných stavcov
a nariadili hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Vnútorné krvácanie v oblasti miechy a ne-
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skorší opuch mozgu si po troch dňoch liečby vyžiadali uvedenie do umelého spánku. Po troch týždňoch
zápasu so zranením jeho srdce vypovedalo službu na
poludnie (o 12.10 hod.) 17. februára 2013 – v nedeľu
– v deň Pánovho vzkriesenia – v deň, v ktorom roky
slúžieval ako kazateľ Pánovej cirkvi. Hoci pozostalých
a širokú rodinu evanjelickej cirkvi na Slovensku aj mimo nej skon doc. ThDr. Jána Greša zarmútil, on sa –
veríme – dočkal toho, čo slovami apoštola Pavla v rozprávaní s mnohými opisoval ako svoje „dychtivé očakávanie“ – večnosti („apokaradokia“/R 8, 19/).
V jednej zo svojich kázní (20. 2. 2011) Ján Grešo
povedal: „Nemáme k dispozícii konkrétne predstavy o budúcom živote, ale z Biblie predsa len vieme, že to bude stále spoločenstvo s najčistejšou bytosťou, s Pánom Ježišom
Kristom. ... Bude to život, v ktorom už nebude utrpenie
a bolesť. Bude to život charakterizovaný blahoslavenstvami, ktoré sú uvedené na začiatku Kázne na vrchu. ... Život, v ktorom sa uskutoční všetko to pekné, čo povedal Pán
Ježiš a apoštolovia o obsahu kráľovstva Božieho. ... Máme
už síce aj v tomto pozemskom živote rozličné veci, o ktorých môžeme povedať, že majú pre nás zmysel. Ale zmysel nášho života ako celku môžeme dosiahnuť len tak, že
nám bude darovaný nový život vo večnosti. Jeho obsah spomíname preto, aby sme si uvedomili, aké dôležité a rozhodujúce je, aby sme veniec života dosiahli.“
To je odkaz Jána Greša pre nás.
Nie o každom človeku sa dá povedať toľko, ako
o doc. ThDr. Jánovi Grešovi. On si na sebe nezakladal, vedel, že to rozhodujúce je, ak o nás zaznie: „Moje oči videli Tvoje spasenie“ (Lukáš 2, 30).
Rozlúčka s doc. ThDr. Jánom Grešom sa uskutočnila vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. Príbuzní, akademická obec, evanjelická cirkev aj ekumenická verejnosť v ňom strácajú vzácnu osobnosť,
vysoko erudovaného a tvorivého človeka, príkladného nielen v pracovnom nasadení, ale aj v charaktere.
Urna s telesnými pozostatkami Jána Greša bude
uložená pod Tatrami, v rodnom Vavrišove.
Meno Ján znamená: Hospodin je milostivý. Keď sa
ohliadame za životom a službou váženého teológa
a cteného pána farára doc. ThDr. Jána Greša, konáme tak s veľkou vďakou naproti Hospodinovi za milosť – nezaslúženú priazeň, ktorú nám Pán Boh
v diele, charaktere a príklade života Jána Greša dal,
v Bratislave i všade, kde doc. Grešo pôsobil.
S použitím životopisných údajov
poskytnutých pozostalou rodinou
M A R T I N Š E F R A N KO
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I VA N KO R M A N : P O U P LY N U T Í . . .
( 19 4 5 – 2 0 0 2 )
„Jenže aby se mohlo žít, musí malíř nádeničit. Od nádeničiny doslova bolí záda. Opravdové obrazy se totiž
nedají prodat, nebo spíš dříve než dojdou uznání, musí se dlouho předlouho trpět.“
(VIKTOR ŠKLOVSKIJ)
„Akosi zabúdame na tých našich, ktorí tu už nie
sú...“ nesie sa mestom LM šepot anonymného človeka, inak riaditeľa miestnej kultúrnej ustanovizne.
A nasleduje iba myknutie plecom a hlasný povzdych
účastníkov rozhovoru, i tých, ktorí si ho vypočuli len
sprostredkovane. Pravda, dobre sa zabúda v krajine,
v ktorej je aj štúdium dejín nežiaduce. Nedajbože,
aby tie decká hľadali a nachádzali podobnosti medzi krutou dobou minulou a dneškom ružovým! Všeličo uplynulo. A zabudlo sa – to možno ešte pred samotným uplynutím...
V decembri 2012, deň po narodení Pána, pripomenuli sme si dlhých desať rokov, odkedy opustil
pozemský priestor Ivan Korman, maliar, básnik
a žurnalista z Liptovského Mikuláša. Spomienka to
bola tichá, nie hlasnejšia ako plameň sviečky, ktorý
zasvietil na jeho počesť a pamiatku.
Tichá spomienka. A zviera sa pri nej hrdlo, najmä,
keď človek spomínajúc prechádza ulicami rodného
mesta. Nevdojak sa mu vynoria márne boje Ivana
Kormana o zachovanie „ľudskej tváre“ historického
jadra mesta, ktoré je po desiatich rokoch tvrdo a nemilosrdne okupované predajňami s textilom pochybného východného pôvodu. Z takto obsadených
priestorov najviac vyráža dych azda miestne kino,
v ktorom sa namiesto celuloidových pásov dnes krútia celkom iné, hoci tiež plastové materiály. Prsty
dvoch rúk človeku nestačia na to, aby tieto predajne
presne spočítal. A to sme stále len v takzvanom historickom jadre, v srdci...
„Ľudská tvár“ mesta dnes značí prázdne ulice,
prázdne priestory po vyprataných obchodoch a preplnené centrá oddychu, zábavy, nákupov a iných pestrých strastí.
Snaha o zachovanie „ľudskej tváre“ rodného mesta znamenala u Ivana Kormana najmä publicistickú
činnosť v týždenníku Nový Liptov, ktorý vychádzal
po novembri 1989. Žiaľ, iba dva roky. Pokusy upozorniť na farebné riešenia fasád historických stavieb
v centre mesta boli márne, rovnako ako aj poukazovanie na chystané kruté zásahy do liptovskej prírody v súvislosti s kandidatúrou na zimné olympijské
hry v roku 2002. Hlas občana, hoci aj novinára, vždy
bol a vždy bude príliš tichý, takmer nečujný.
Dnes, po uplynutí desiatich rokov, možno povedať, že zo všetkých svojich profesií bol Ivan Korman
najmä maliarom. Cesta k výtvarnému umeniu však
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nebola priama, a už vôbec nebola dláždená výtvarnými akadémiami.
V roku 1965, po štúdiu na liptovskomikulášskom
Hodžovom gymnáziu, odchádza Ivan Korman do
Bratislavy a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského začína študovať novinársky chlebík. Už
na gymnáziu šéfredaktoroval v školskom časopise
a štúdium žurnalistiky mohlo teda byť jeho splneným snom. V susednej lavici sedel Dušan Mitana, vo
vyššom ročníku zas priateľ z detstva Eugen Gindl,
všade vládla atmosféra čiastočného uvoľnenia a ľudia sa odrazu prestali báť hovoriť.
Nemohlo byť azda väčším šťastím študovať žurnalistiku práve v týchto relatívne slobodných rokoch.
O to tvrdší bol ale úder, ktorý prišiel 21. augusta
1968. Ťažké vojenské čižmy armád piatich krajín Varšavskej zmluvy vtedy prekročili hranice Československa zo všetkých svetových strán a rozdrvili každý náznak slobodnej myšlienky. Augustové udalosti
zastihli Ivana Kormana na prázdninách v Liptovskom Mikuláši. Spolu s priateľmi vtedy vyniesli na
vrchol Kriváňa československú zástavu. Nemala tam
však zotrvať dlho. Po krásnej jari a horúcom lete sa
značne a veľmi rýchlo ochladilo.
Na začiatku roku 1969, 16. januára, rozhodol sa
Jan Palach, študent pražskej Karlovej univerzity, prebudiť národ z letargie zúfalo odvážnym činom.
A rozhodol sa urobiť to verejne. Na Václavskom námestí v Prahe sa polial benzínom a vzplanul ako živá pochodeň. Žil ešte tri dni.
Do jednej z tryzien na Palachovu počesť, študentskej hladovky na pôde Univerzity Komenského,
sa zapojil aj Ivan Korman. Bol to prekvapujúci krok.
Uzavretý a málovravný človek sa zapojil do kolektívnej protestnej akcie. Ale napokon, ako napísal Ivan
Laučík v básni venovanej Ivanovi Kormanovi: „Tvrdosť tých najmäkších je obdivuhodná.“ A rovnako
obdivuhodná je aj otvorenosť tých najuzavretejších,
otvorenosť, ktorá príde v tej správnej chvíli.
Účasť na bratislavskej hladovke výrazne ovplyvnila každého z jej účastníkov, najviac azda študentského vodcu a hovorcu Stanislava Filu, ktorý bol zo
školy nemilosrdne vylúčený. Len rok pred diplomom.
Aj na Ivanovi Kormanovi, hoci možno nie oficiálne,
zanechala hladovka svoje stopy. Štúdiá predčasne
ukončil a s nálepkou „nepriateľ štátu“ sa prebíjal životom tak ako najlepšie vedel.
Po rokoch, vo svojej básni Po uplynutí, píše: „... ó kytice v hlavniach diel / ó zabudnutý nezabudnuteľný
sprievod / živých fakieľ...“ On, sám za seba, nikdy nezabudol na čin Jana Palacha a ďalších, ktorí svoje životy obetovali pre dobro celého národa. Nezabudol,
hoci zabudli mnohí iní.
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Keď sa na konci sedemdesiatych rokov začal venovať výtvarnému umeniu, našiel v ňom konečne
svoj vnútorný azyl. Po ťažkých rokoch, keď sa na
ňom veľkými písmenami podpísali normalizačné
praktiky a znemožnili mu nájsť si adekvátne zamestnanie, prirazila jeho loď konečne k brehom slobodného ostrova.
Ivan Korman bol maliar–samouk. Napriek tomu
sa však nestal typickým amatérskym krajinkárom,
hoci práve krajina ho v tvorbe ovplyvnila najviac. Nahliadal na ňu z výšky, jeho pohľad bol pohľadom letca – takéto obrazy by videl Saint-Exupéry, keby letel
nad liptovskou krajinou. Nadhľad, ktorý Ivan Korman získal, mu umožnil vidieť krajinu s jazvami po
haváriách, divokom budovaní priehrad a sídlisk.
„Moje obrazy z výstav v rokoch 1982, 1984 a 1986 sú
príspevkom skôr k dejinám spoločnosti ako k dejinám výtvarného umenia. Môžem ale len hádať, či sa
im podarilo vybojovať istý priestor slobody vo vedomí (niekoľkých) ľudí tohto regiónu...“ píše Ivan Korman v eseji Z môjho života... Ľuďmi „tohto regiónu“
myslí obyvateľov Liptovského Mikuláša. A sám rodený Mikulášan hovorí: „Zodpovedne prehlasujem,
že rodnému mestu vôbec nerozumiem. Žijú v ňom

bytosti mne neznámeho druhu.“ Určitá skepsa v jeho slovách je úplne pochopiteľná. Po novembrovej
nežno-zamatovej revolúcii z roku 1989 sa, ako aj
mnohí iní, nedočkal žiadnej satisfakcie za krivdy,
ktoré musel prežiť v období normalizácie. A bolo to
trpké sklamanie.
Tvrdosť tých najmäkších zostala obdivuhodnou
aj v novom spoločenskom zriadení. V Liptovskom
Trnovci zriaďuje spolu s evanjelickým farárom a nadšeným amatérskym filmárom Jurajom Törökom literárnohistorické múzeum. Aj to je však, desať rokov po uplynutí, už len peknou spomienkou...
Ivan Korman zostáva uzavretý vo svojom vnútornom azyle aj v rozkvitajúcej kapitalistickej demokracii. Maľuje, ale po roku 1986 už nevystavuje – pomery
v miestnej galérii mu v tej dobe nie sú veľmi naklonené. Píše básne i eseje, občas publikuje v Tvorbe T.
V roku 1995 vydáva dve bibliofilské zbierky poézie. Aj vo svojich básňach zotrváva vo svojom nadhľade i výraznej farebnosti, ktorá srší z jeho plátien.
„Nevedia / že ostanem prítomný / vo vzdušných
útrobách Liptova / sklonený / z výšky / nad detskou
stopou / v stuhnutom betóne / dvora...“ píše v básni Erb, ktorá vyšla v zbierke Päť básní, vydanou
ružomberským umeleckým združením ROZETA.
A Kormanov nadhľad je v nej úplne zjavný, takmer
hmatateľný.
V roku 2001 organizuje Galéria P. M. Bohúňa výstavu Ivana Kormana Výber z tvorby. Nikto vtedy
ešte netuší, že táto výstava bude malým requiem, ktoré si Ivan Korman namaľoval sám pre seba, že predčasne uzavrie dnes už definitívne uzavreté dielo.
V roku 2002, deň po narodení Pána, v deň Štefana mučeníka, opúšťa Ivan Korman pozemský priestor navždy. Zostáva však naďalej prítomný. Nielen
vo vzdušných útrobách Liptova. Zostáva prítomný
vo svojich básňach i obrazoch, prihovára sa z nich
stále rovnako jasným, hoci tichým hlasom. A nám,
ktorí zostávame, desať rokov po uplynutí, môže byť
Ivan Korman príkladom i vzorom, že aj v meste nemilosrdne okupovanom čínskym textilným brakom,
v meste i v krajine, kde sa radšej pohodlne a potichu
zabúda, môžu kultúra i pamäť zostať živé, pokiaľ ich
budeme mať pevne zakorenené každý sám v sebe.
JÁN PÚČEK

ZA JÁNOM LENČOM
Dňa 1. novembra 2012 zomrel v Žiline (tam sa
23. októbra 1933 aj narodil) prozaik Ján Lenčo, autor takmer tridsiatky kníh, nekonformný spisovateľ, ktorý mal problémy s cenzúrou, ale po roku
1989 vstúpil do KSS (reformovaná SDĽ sa mu zda32

la príliš liberálna). Medzitým však politicky provokoval, po „vstupe vojsk“ poslal Brežnevovi protestný telegram, a mal viac podobných eskapád. Zdá sa,
že jeho ideový profil určovali charakterové črty, najmä provokačný radikalizmus, v ktorom bolo aj ne1
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málo sarkazmu. Literárnu tvorbu bral však veľmi
vážne.
Študoval na Filozofickej fakulte UK (slovenčina
– história) a už ako vysokoškolák písal literárne kritiky. Záležalo mu na tom, aby novovznikajúca literatúra bola aj umelecky presvedčivá. Po absolvovaní
fakulty sa stal vydavateľským redaktorom, no po
krátkom pobyte v Bratislave odišiel do Žiliny, kde
bol postupne nočným korektorom Pravdy, stredoškolským profesorom a potom riaditeľom miestneho kina. Literárnokritické pero hodil za hlavu a začal písať a publikovať prózu. Najprv krátke hravé črty
(Pán Božko – Pánbožko), neskôr si trúfol aj na rozsiahle románové kompozície. Lákala ho história, ale
chcel najmä ovplyvňovať prítomnosť a tak mu historické deje a postavy poslúžili ako príklad (Didaktická kronika rodu Hohenzollerovcov a i.). Bojoval proti zneužívaniu politickej moci a rozširoval priestor
na slobodnejšie vyjadrenie individuálneho názoru.
Aj v ďalších tvorivých fázach nachádzal najviac podnetov v histórii (Egypťanka Nitokris, Odyseus, krv
a bronz, Žena medzi kráľmi). Tentoraz sa zameral na
ľudský osud, na obyčajného človeka a jeho zrážku
s tzv. veľkými dejinami. Vyskúšal si aj opačný prípad,
keď do stredu príbehu postavil vládcu alebo ľudí
z jeho okolia. Aj v tomto prípade postavil konf likt
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na ľudskosti a neľudskosti, pričom na strane pozitív
sa ocitlo aj vlastenectvo.
Renomé populárneho prozaika mu však získali
dva rozsiahle romány zo súčasnosti Rozpamätávanie
a Roky v kine Úsmev. V prvom využil vlastné zážitky
z pôsobenia na strednej škole, kriticky či satiricky
sportrétoval členov profesorského zboru a odhalil
tak rozpor medzi ich oficiálnym štatútom a osobným životom. Do románového príbehu vložil aj erotické motívy, a to zvýšilo čitateľský záujem. Úspešný bol i druhý román, v ktorom využil skúsenosti
riaditeľa kina (mimochodom, v tomto prostredí si
našiel aj manželku). Neuspokojil sa s vlastným príbehom a romány vyšperkoval viacerými pridanými
textami (fiktívne rozhovory, doslovy, recenzie a pod.).
Osobitnú kapitolu v Lenčovej prozaickej tvorbe tvoria ponášky na žánrovo bohatú zmes moralít, bájok,
podobenstiev, sentencií, ktoré, často zabúdané, znovu pripomenul a obdaroval novými obsahmi. Preukázal pritom veľkú dávku obrazotvornosti, vtipu
a intelektuálneho prieniku do ľudskej nátury, ktorá
sa v čase nemení.
Ján Lenčo nebol poeta natus, ale poeta doctus, poučený a naplnený historickým poznaním, so sklonom k ideovo aktuálnym, až politicky pálčivým textom. Aj jeho ostatné aktivity súviseli s takto
orientovaným tvorivým písaním. Zakorenený v rodnej Žiline – a v protestantizme – podnikal výpravy
do rozličných časových a priestorových zákutí, vždy
s rovnakým zámerom: vydobyť pre človeka viac slobody. Mal za sebou bohémske pohuľanky, ale aj etapy sústredenej práce na textoch. V slovenskej próze
nemal priamych predchodcov ani nasledovníkov.
Z cudzích autorov mu imponoval Zola, z našich Jégé, o ktorom písal diplomovú prácu. Nepatril do nijakej skupiny, bol sám (aj sám sebou), a tak vyryl
svojskú brázdu v slovenskej próze. Nebol z autorov,
ktorí celý život píšu jednu knihu. Rád experimentoval, a tak sa v jeho tvorbe nájde všeličo. Väčšina z toho je však dodnes živá.
VLADIMÍR PETRÍK
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RECENZIE
MONOGRAFIA
O SLOVENSKEJ
NÁRODNEJ STRANE
1918 – 1938
JAROSLAVA
ROGUĽOVÁ:
Slovenská národná
strana 1918 – 1938
Kalligram Bratislava 2012

„Predovšetkým by sa malo zabrániť
zneužívaniu histórie, národných dejín,
ideológie politických strán a ich predstaviteľov. Zvlášť to platí v prípadoch,
ak sa z historickej témy stane politikum,
teda jeden z nástrojov na ovplyvňovanie verejnej mienky. Je negatívnym
javom, ak sa národné dejiny a zaužívané obrazy slovenskej histórie neopodstatnene stanú látkou, z ktorej zdôvodnenia čerpajú nacionálne extrémistické
postoje, a otvára sa tak priestor na šírenie pokriveného obrazu slovenských dejín.“
Tieto záverečné slová z autorkinej knihy viac ako čokoľvek iné vystihujú o čo autorke v tejto práci ide.
Pozornému čitateľovi je ponúknutý na spracovávanú látku objektívny pohľad. Bez príkras, fabulácií
a nadŕžania akejkoľvek osobnosti,
ktorú autorka opisuje a hodnotí.
Určite sa nie vždy podarí napísať
historickú prácu práve takýmto
spôsobom. Je o to cennejšie, že autorka si vybrala tému, ktorá je priam
„stvorená“, aby bola podaná spôsobom, ktorý by sa stal nástrojom na
ovplyvňovanie verejnej mienky a nahrával by niektorému politickému
prúdu, ktorý sa honosí národným,
alebo naopak internacionálnym,
v našich zemepisných šírkach najmä európsko-únijným rúchom.
V tejto práci máme na viac ako
tristo stranách zhrnuté pôsobenie
Slovenskej národnej strany (ďalej
SNS) v rokoch Československej
republiky a taktiež aj niekoľko týždňov jej pôsobenia v Česko-Slovenskej republike po vyhlásení autonómie Slovenska, až do času, keď
došlo k jej nedobrovoľnému zlúčeniu s HSĽS.
Množstvo zozbieraného historického materiálu svedčí o systematickej o dôkladnej práci, ktorú
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autorka venovala tejto téme. Vďaka
jej práci pred našimi očami defilujú postupne jednotliví činitelia
SNS, ktorí postupne formovali činnosť tejto strany, jej politicko-ideologické východiska a jej celkové
zasadenie v straníckopolitickom
systéme Československej republiky.
Autorka veľmi podrobne, v niektorých fázach až detailne, popisuje
všetky vývinové fázy, ktorými SNS
počas tohto obdobia prešla. Nevyhýba sa ani témam, ktoré mnohí
sympatizanti, či už SNS, alebo niektorých osobnosti pôsobiacich v tejto strane obchádzajú. Vecne a bez
emócií hovorí o spolupráci SNS
s Národnou obcou fašistickou, či
politickým klubom Vlajka, ktorý
v dobách druhej svetovej vojny prešiel otvorene na stranu nemeckého
nacizmu a vyznačoval sa vulgárnym
antisemitizmom a kolaboráciou
s okupačnou protektorátnou správou. Správne poznamenáva, že vtedajšej SNS boli blízke ideologické
formulácie, ktoré fašizmus vyslovoval o úlohe národa. V nástupe
nacizmu videla víťazstvo idey národného štátu nad internacionalizmom a nenárodnými smermi vo
svetovej politike. Nikdy sa však nestotožnila s diktatúrou, ktoré tieto
režimy zaviedli a v dobe ohrozenia
republiky sa jednoznačne postavila
na jej obhajobu, proti expanzii nemeckého nacizmu.
Spôsob, akým je popísané pôsobenie SNS, nám umožňuje pozrieť
sa očami jej čelných predstaviteľov,
ako sa v týchto rokoch formovala
slovenská politická scéna. Tá zaznamenávala oveľa búrlivejší vývoj
ako si vedeli predstaviť predprevratoví vedúci politickí činitelia SNS.
Ich snaha udržať jednotnú slovenskú líniu a presadzovať spoločné
slovenské požiadavky sa ukázala
ako iluzórna. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že diferencovanie slovenskej
spoločnosti, ku ktorému dochádzalo už v predprevratovom období, sa naplno prejavilo v nových spoločenských pomerov, v ktorých sa
pominuli obavy z existenčného
ohrozenia národa. Došlo k rozdeleniu väčšiny slovenských voličských hlasov medzi ľavicové strany,

ľudákov a agrárnikov. Pre SNS, ktorá dúfala, že si udrží dominantné
postavenie, bola realita krutým vytriezvením. Počas trvania Československej republiky bola SNS marginálnou stranou, ktorá – ak sa
chcela presadiť – musela vyhľadávať
spojenectvá s inými silnejšími politickými subjektmi. Autorka tieto
pokusy popisuje a všíma si postupne spoluprácu SNS so slovenskými
agrárnikmi reprezentovanými najmä osobnosťou Milana Hodžu,
Československou národnodemokratickou stranou, s rôznymi nacionálnymi hnutiami, už spomínanými fašistami a napokon spoluprácu
s HSĽS.
Ďalším dôvodom k zmenám politických partnerov prispievala aj
zmena programových východísk
SNS. Po I. svetovej vojne vznikali nové štáty na základe idey národného
štátu. Preto v prvých rokoch, keď sa
nový štát vymedzoval voči nemeckým a maďarským nárokom, súhlasila SNS z obranárskych dôvodov, s ideou čechoslovakizmu. Aj
keď neskôr od tejto myšlienky ustúpila a prešla na pozície autonomizmu, nikdy neprestala byť pročeskoslovenskou stranou. Jej činitelia
nepochybovali, že prevrat z roku
1918 bol dôležitým medzníkom
v živote slovenského národa a verili, že republika, ktorá demokratizovala verejný a spoločenský život,
zabezpečí v tomto demokratickom
prostredí Slovákom priaznivé podmienky pre národný rozvoj. Prechod z pozícií „obranárskeho čechoslovakizmu“ k aktívnej snahe
o autonómiu Slovenska bol jedným
s dôvodov zmien programových
východísk pre SNS, prečo hľadala
možnosť spolupráce vždy s inými
politickými subjektmi.
Autorka venuje vo svojej knihe
primeraný priestor každému významnejšiemu predstaviteľovi SNS.
Tým nám umožňuje urobiť si celistvý obraz všetkých pnutí, delení
a konf liktov, ktoré vo vnútri SNS
prebiehali. Práve preto na základe
jej popisu možno vcelku verne a objektívne zaradiť jednotlivé osobnosti v rebríčku „dôležitosti“ a pochopiť, aký bol ich skutočný vplyv
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jednak v SNS, jednak na československej politickej scéne. Aj najvýraznejšia osobnosť, ktorú SNS mala v osobe Martina Rázusa, získala
tým „ľudský“ rozmer, so všetkými
svojimi dobrými aj zlými odhadmi,
hodnoteniami a zápasmi, ktoré viedol či už vo vnútri strany alebo aj
navonok. Toto považujem za najsilnejšie posolstvo Jaroslavy Roguľovej, ktorá tak ako som to už napísal na začiatku, nepodľahla
„pokušeniu“ opísať nikoho vo „vylepšenom formáte“. V jej prísnom
historicko-kritickom hodnotení ani
Martin Rázus, ani jeho stranícki súputníci, z toho nevychádzajú vôbec
zle. Najmä u Rázusa ľudský piedestál, na ktorý ho autorka posadila,
z neho robí človeka, ktorý sa nielen nestratil v aktívnej politike, ale
dokázal si v nej zachovať svoje presvedčenie a aristokraciu ducha, ktorá mu nedovolila skĺznuť k účelovému ohováraniu politických
oponentov, ktoré bolo aj pre vtedajšiu politickú scénu typické.
Dodnes je pozoruhodne čítať
ako zmýšľali ľudia pred osemdesiatimi – deväťdesiatimi rokmi a porovnávať, ako sa za ten čas spoločnosť posunula vo svojom vývoji
a zmýšľaní. V prípade SNS je zaujímavé aj to, že strana, ktorú už v čase jej pôsobenia jej súčasníci hodnotili ako konzervatívnu, dokázala
prinášať mnohé podnetné myšlienky, ktoré sú aktuálne aj dnes. Je to
dôkaz, že mnohé hodnoty, ktoré sa
zdali už prekonané, po rokoch sa
opäť vracajú na politickú scénu.
Azda najdôležitejšími myšlienkami,
ktoré patria k odkazu SNS z čias
Československej republiky, sú úvahy a články jej čelných predstaviteľov, ktoré hovoria o postavení
a úlohe národa. V dnešnej zjednotenej Európe má nacionalizmus
a idea národného štátu negatívnu
konotáciu. Tento postoj vychádza
so skúsenosti, ktorú sme získali
v druhej svetovej vojne, keď najmä
nemecký nacionalizmus sa stal
hrozbou pre celý svet a spôsobil najkrvavejší konf likt v dejinách ľudstva. No táto skúsenosť, akokoľvek
otrasná a odsúdeniahodná, by nás
nemala viesť k tomu, aby sme sa
vzdali otázok, ktoré súvisia s postavením národov a ich úlohou
v dnešnom svete. Napokon dôkazom toho je aj zlyhanie komunistickej diktatúry, ktorá sa aktívne
a občas aj veľmi brutálne pokúšala
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ľudí presvedčiť, že proletársky internacionalizmus je dôležitejší ako
národné spoločenstvo. Je očividné,
že táto otázka je aj dnes aktuálna.
Poznať nacionálno-konzervatívne
myšlienky SNS z rokov 1918 – 1938
môže preto byť aj pre súčasného človeka v mnohom podnetné. Myslím,
že Jaroslava Roguľová nám vo svojej knihe k týmto úvahám poskytla
veľmi dobrý materiál. Na jednej
strane znejú jej slová ako apel, aby
sme národnú ideu nepovyšovali do
posvätných výšin, kde nikdy nepatrila, ale na druhej strane je varovaním pre všetkých, ktorí by chceli
úlohu národa marginalizovať iba na
úroveň nejakého jazykového spoločenstva, ktoré v globalizovanom
svete je už za zenitom a postupne
bude strácať na význame.
Ďalšou zaujímavou témou tejto
práce je poukaz na konfesionálnu
otázku, ktorá hrala v politickom živote medzivojnového obdobia ešte
stále dôležitú úlohu. V Československej republike a zvlášť na Slovensku si žiadna politická strana nedovolila otvorene vystupovať proti
cirkvám. Lebo vysoká religiozita
obyvateľov Slovenska prispievala
k vysokým volebným ziskom tým
stranám, ktoré touto „kartou“ hrali. V slovenskom kontexte išlo najmä o HSĽS a jej úzke previazanie na
katolícku cirkev. Aj keď SNS mala
vo svojom strede aj katolíkov a snažila sa vystupovať ako nadkonfesionálna strana, účasť viacerých
prominentných evanjelikov a evanjelických kňazov v jej radoch jej dávala punc „luteránskej strany“, a to
napriek tomu, že sa k obhajobe
evanjelických záujmov hlásili aj agrárnici.
V skutočnosti evanjelická cirkev
nemala a nemá tradíciu na rozvíjanie politickej činnosti. V jej teológii
neexistuje nič, čo by mohlo mať paralelu s politickým katolicizmom.
Je tomu tak preto, lebo v učení Martina Luthera sú striktne oddelené
„dve ríše“ – a to svetská a duchovná – a každá z nich má v Lutherovej teológii presne stanovené úlohy.
Preto musel Martin Rázus, ktorého
aktivity sa dostávali s touto teologickou tradíciou do rozporu, hľadať zdôvodnenia prečo je nielen
možné, ale aj žiaduce, aby evanjelické kňazstvo malo právo na výkon
verejných funkcii.
V podstate pre SNS a cirkevných
predstaviteľov pôsobiacich v jej ra-

doch náboženstvo a rešpektovanie
kresťanských tradícií bolo dôležitou súčasťou ich agendy. Nestotožňovali sa s postojom štátnej moci,
ktorá sa v Československej republike snažila presadzovať laicizáciu verejného a spoločenského života, pokúsila sa o odluku cirkví od štátu
a obmedzovala vplyv cirkví v oblasti školstva. Boli presvedčení, že tieto hodnoty a túto agendu je potrebné hájiť aj verejnou politickou
angažovanosťou. Preto činnosť SNS
najmä po vytvorení autonomistického bloku s HSĽS, vyvolávala vo
verejnosti zdanie, že SNS ide o formovanie evanjelickej paralely „k politickému katolicizmu.“
Myslím, že tieto Rázusove myšlienky by si zaslúžili aj v dnešnej
dobe pozornosť zo strany evanjelickej cirkvi. A to najmä preto, lebo
na jednej strane zaznievajú hlasy,
ktoré striktne odsudzujú akékoľvek
verejné angažovanie duchovných,
ale na druhej strane, častokrát práve z tých istých kruhov, ktoré majú tento „jednoznačný postoj“ k politickej angažovanosti duchovných
a cirkví, je počuť hlasy plné „pochopenia“ a obhajoby činnosti tých
cirkevných predstaviteľov, ktorí sa
politicky angažovali v prospech komunistického režimu, a tiež taktne mlčia aj o ich dnešnej politickej angažovanosti na komunálnej
úrovni.
Snaha autorky obsiahnuť a poukázať na všetky stránky činnosti,
zmýšľania a konania SNS v danom
období, ponúka tak obsiahly materiál, ktorý občas prácu zneprehľadňuje a čitateľ sa v tomto „mori faktov“ môže ľahko stratiť. V práci sa
síce dozvieme koľkých predsedov
mala SNS počas Československej
republiky, ale nedozvieme sa v akom
poradí a v ktorých rokoch boli títo
vo svojej funkcií. Možno by k prehľadnejšiemu a ucelenejšiemu obrazu pomohlo, keby autorka celý
nahromadený materiál dala do prehľadnej chronologickej tabuľky.
Avšak táto výhrada v žiadnom prípade nič neuberá na konštatovaní,
že autorke sa podarilo napísať prácu, ktorá sa môže stať pre všetkých,
ktorí sa budú zapodievať činnosťou
SNS, alebo politickou, spoločenskou či verejnou atmosférou na
Slovensku v medzivojnovom období, dobrou príručkou a vodidlom
v práci.
MICHAL ZAJDEN
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OSUD SLOVENSKÉHO
VZDELANCA
ANTON BALÁŽ:
Prehovor, Ezechiel.
Príbeh Jána Lajčiaka
Návrh obálky a typografie
Miroslav Cipár
Literárne informačné centrum,
Bratislava 2012

Biografický román nemá v našej
národnej spisbe mimoriadne bohatú tradíciu, avšak nemožno tvrdiť,
že by nebola vôbec nijaká. Spomenúť možno napríklad diela Martina Kukučína Lukáš Blahosej Krasoň
a Bohumil Valizlosť Zábor (tie, pravda, berieme ako životopisné romány s istou rezervou) či prózy Ľuda
Zúbka V službách Mateja Hrebendu,
Doktor Jesenius a Jar Adely Ostrolúckej.
Špecifikum tohto románového
subžánru spočíva v tom, že ak má
ísť o dielo biografické, autor nevyhnutne musí poznať veľké penzum faktov a musí s nimi pracovať,
musí rešpektovať známe poznatky
o živote danej osobnosti (nemôže,
nemal by ich prekrúcať či deformovať); na druhej strane, ak má ísť
o román, je nevyhnutné, aby pri písaní uplatnil aj svoju predstavivosť,
fantáziu, aby využíval fikciu. Napríklad v spôsobe, akým preniká do
vedomia, do myšlienkového sveta
protagonistu (danej osobnosti)
a ostatných postáv. Ak by narábal
iba s faktami, s overenými skutočnosťami, nevytvoril by románový
tvar, ale biografickú monografiu.
Životopisný román sa ocitá na rozhraní umeleckej prózy a literatúry
faktu, ale musí v ňom prevážiť to
umelecké. Tvorca pri jeho písaní
vlastne hľadá vyváženosť, rovnováhu alebo – azda lepšie povedané –
vhodný pomer medzi faktami a fikciou. Tým všetkým chcem povedať
i to, že ide o mimoriadne náročný
text, kladúci na spisovateľa veľké
požiadavky. Ten sa na ňom skutočne napracuje, najmä vtedy, keď sa
neuspokojí s už známym objemom
poznatkov o osobnosti, ktorej život
sa usiluje priblížiť čitateľovi, ale usiluje sa zistiť aj nové skutočnosti – čo
by v zásade malo byť jeho ambíciou.
Principiálne však nemá problém
s tým, o čom písať, keďže – prirodzene – píše sa o tých osobnostiach,
ktorých životy samy osebe sú zaujímavé a ktoré v nich čosi dosiahli,
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aj keď boli neraz docenené až po
smrti. Oveľa väčší problém má s hľadaním – metaforicky povedané –
priliehavého habitu na stvárnenie
životného príbehu či – povedané
striktne jazykom literárnej teórie –
vhodnej formy.
Myslím si, že hľadanie vhodnej
formy, tvaru, to bol jeden zo základných problémov, ktorý riešil
Anton Baláž, keď sa pustil do tvorby románu Prehovor, Ezechiel (s podtitulom Príbeh Jána Lajčiaka), resp.
keď začal pomýšľať na jeho napísanie. Dovolím si tvrdiť, že ten
priliehavý habit skutočne našiel
a čitateľovi ponúka dielo s nekonvenčným sujetom, kompozične veľmi nápadité. A pri hľadaní vhodnej
formy zároveň riešil aj otázku vyváženosti medzi faktami a fikciou.
Prehovor, Ezechiel nie je biografický román toho typu, ktorý v istej
chronologickej postupnosti sleduje životné osudy osobnosti takpovediac od narodenia či útleho detstva cez prekonávanie prekážok
a neúspechov, dosiahnutie úspechov až po smrť. Životnú dráhu Jána Lajčiaka zachytáva v podstate od
okamihu, keď už má vo vrecku doktorát z filozofie, ktorý získal na univerzite v Lipsku, a usiluje sa získať
ďalší na ešte prestížnejšej univerzite – na Sorbonne, tentoraz z teológie, čo sa mu aj podarí.
Naznačil som, že biografické romány niekedy stvárňujú osudy talentovaných ľudí, ktorí sa nedočkali
uznania či pochopenia počas života. Práve „v reálnom čase“ nedocenené osobnosti však môžu byť tým
najvhodnejším materiálom na tento subžáner, lebo v ich bytí je obsiahnutý i tragický rozmer. To je aj
prípad Jána Lajčiaka, evanjelického
kňaza, ktorému sa napriek dvom
doktorátom nepodarilo rozvinúť
svoje bádateľské schopnosti, realizovať vedecké ambície v oblasti semitských jazykov, hoci mal na to
všetky osobné predpoklady. Stroskotali jeho úsilia uplatniť sa na
niektorej z európskych univerzít, po
márnych snahách nájsť si jeho vzdelaniu a záujmom zodpovedajúci
pracovný post skončil „zašitý“ na fare vo Vyšnej Boci. Pravda, i tu sa popri povinnostiach kňaza, pestovaní
včiel a osvetových aktivitách stále
usiloval o tvorivú činnosť. Dostatok
pochopenia však nenašiel – ani doma, na Slovensku. Jeho „prvolezecké“ preklady žalmov (prekladal

priamo z hebrejčiny) do vtedy modernej slovenčiny, ktoré sa mu podarilo vydať v roku 1904, sa stretli
až s neprimerane odmietavou kritikou. Svoju parížsku dizertačnú prácu o prorokovi Ezechielovi preložil
do slovenčiny, ale jej publikovanie
na pokračovanie v Cirkevných listoch po krátkom čase zastavili. Jeho článok Naše literárne úlohy síce
v roku 1908 v Slovenských pohľadoch Jozef Škultéty uverejnil, ale zároveň k nemu k pripojil vlastné záporné stanovisko. Od iného kritika
zaň dokonca utŕžil posmešné označenie „tancujúci teológ“. Jeho kľúčové dielo Slovensko a kultúra, ktoré
ho radí aj k zakladateľom našej
sociológie, vyšlo až keď už tri roky
nebol na tomto svete. Články venované otázkam cirkvi už vôbec
nemali šancu na publikovanie.
V tom čase aj evanjelická cirkev
a evanjelické kruhy (vnímané často v kontexte našich kultúrnych dejín, a oprávnene, ako progresívne),
boli podstatne konzervatívnejšie
ako inde v Európe a nemali veľa pochopenia pre Lajčiakov liberalizmus
ani pre jeho kritickosť voči neduhom Slovákov i predstaviteľom národného života.
Jedným zo špecifík Balážovho
stvárnenia je, že hlavná postava je
stále akoby trocha v úzadí, do dejového diania sa priamo dostáva
pomerne zriedka. Čitateľ sa o okolnostiach jeho života dozvedá predovšetkým cez autorské rozprávanie o iných postavách a cez ich
zorný uhol. Jednou z takýchto nefiktívnych postáv je Milan Rastislav
Štefánik, s ktorým sa Ján Lajčiak
priatelil a v častom styku s ním bol
predovšetkým počas pobytu v Paríži. Tretia kapitola románu má názov Z parížskych (aj nedochovaných)
zápiskov Dr. Milana Štefánika. Ide
o autorskú fikciu, o akúsi rekonštrukciu ich života vo francúzskej
metropole (ale aj Štefánikových výprav na Mont Blanc), avšak tvorca
vychádza z informácií v zachovanej
a zdokumentovanej korešpondencii medzi neskorším generálom a rodinou Daniela Benku, slovenského
kožušníka, ktorý úspešne podnikal
v Paríži a podporoval ako Štefánika, tak i Lajčiaka. Čitateľ má možnosť dozvedieť sa o Štefánikovi menej známe skutočnosti. Osobne
som napríklad nevedel, že bol aj vášnivým strelcom a v začiatkoch svojho francúzskeho pobytu si „pri1
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vyrábal“ účasťou na streleckých pretekoch.
V diele sa objavujú mená viacerých ďalších slovenských vzdelancov, avšak najdôležitejšiu rolu
zohráva Štefan Krčméry, ktorý
u svojej matky v Nitre roku 1941,
teda dvadsaťtri rokov po Lajčiakovej smrti, písal o ňom esej, ktorá sa
zachovala, avšak dosiaľ zostala nepublikovaná. Autor čitateľovi približuje aj krátky úsek zo života tohto literáta, poznačený už tragickým
pocitom, vyplývajúcim z uvedomovania si vlastnej psychickej choroby, keď už sám sebe prisúdil pseudonymom Ján Jesom. Ide vlastne
akoby o obraz jeho mysle, ktorého
súčasťou je aj uvažovanie o „slovenskom vedomcovi“, ako Krčméry
označil Jána Lajčiaka. Balážov autorský text je zručne popretkávaný
dlhšími citáciami z uvedenej eseje.
Rozvíjaniu tohto „krčméryovského“ motívu sú venované až štyri kapitoly knihy, umne rozložené pomedzi ostatné.
V románe vystupujú aj ďalšie dôležité postavy, ktorých prostredníctvom sa približuje Lajčiakova
osobnosť. Jednou z nich je tajomný Sprievodca, vyslaný „Zásvetným
ofíciom“, ktoré sa zaujíma o „vedomcove“ aktivity i texty – je to akoby provokatér, Lajčiakov Mefisto.
Ďalej sú to detektív uhorskej vlády
a udavač Zoran Duliškievič; maďarský demokraticky zmýšľajúci sociológ a politik Oszkár Jászi, ktorý
videl možnosť záchrany Uhorska
v emancipácii všetkých národností
v ňom žijúcich a zaujímal sa o Lajčiakove názory, preto ho v Boci aj
navštívil; kurátor cirkevného zboru
Zachar Zajden. V menších „roliach“
tu môžeme nájsť ďalších vtedajších
slovenských intelektuálov: Vavra
Šrobára, Milana Hodžu, úspešných
bankárov Vladimíra a Petra Makovických (otca a brata Dušana Makovického)...
Štvrtú kapitolu rozsiahleho diela tvoria listy Jána Lajčiaka slečne
Ľudmile Hroboňovej z Vavrišova
v Liptove, o ktorej priazeň sa (napokon neúspešne, pretože dala
prednosť inému mužovi) uchádzal.
Z tejto intímnej korešpondencie sa
v skutočnosti zachoval len zlomok,
na základe ktorého autor naštylizoval fiktívne listy, vyvolávajúce dojem autentickosti.
Ako som sa dosiaľ v recenzii pokúsil ukázať, osud Jána Lajčiaka je
1
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v románe stvárnený rôznymi prozaickými postupmi a prostriedkami: autorské rozprávanie, bohaté,
prirodzene znejúce dialógy, vnútorné monológy, epištolárna forma,
denníkové zápisky, citácie z (nefiktívnej) eseje... Autorovi sa podarilo
vytvoriť románovú koláž, ktorej časti do seba presne zapadajú, preto
ako celok pôsobia presvedčivo a esteticky účinne.
Zaujímavou súčasťou knihy je
rozsiahla Dokumentárna príloha, bez
ktorej by, prirodzene, tento román
mohol existovať, no najmä nezasvätenému čitateľovi pomáha zorientovať sa a dokresľuje osobnosť
a dielo Jána Lajčiaka. Anton Baláž
v nej vysvetľuje aj to, ako sa dostal
k jednotlivým prameňom, na základe akých skutočností sa jeho
predstava o jednotlivých postavách
zrodila, ktoré zistenia ju pomohli
tvarovať. Dozvedáme sa z nej tiež,
že v Ústrednom archíve Evajelickej
cirkvi a. v. na Slovensku objavil zabudnutú časť Lajčiakovho archívu
– tri škatule s jeho korešpondenciou
a rukopismi, a to v budove priamo
oproti svojmu bratislavskému bytu.
(Keby toto zakomponoval do románu, vyznelo by to ako gýč, hodný
literatúry typu početných plagiátov
Da Vinciho kódu.)
Je povinnosťou recenzenta upozorniť, že na jednom mieste sa autor dopustil vecného omylu. Na
s. 140 sa o hlavnom hrdinovi píše:
„Musí čímsi iným zamestnať svoju myseľ. Siahne po Maríne, začne v nej listovať, ale nepristaví sa pri žiadnej znelke.“ Sládkovičova slávna lyrická
skladba však nie je napísaná formou
sonetov (zneliek), ale desaťveršových strof.
Na záver sa žiada zdôrazniť, že
Prehovor, Ezechiel je kvalitne vystavaná próza s precíznou štylistikou,
v jej pútavej, náročnej kompozícii sa
odráža autorova bohatá literárna
skúsenosť. Nejde o typ populárneho biografického románu, ale dielo určené do rúk intelektuálne založeného percipienta. Nepochybne
dokáže zaujať toho zasväteného,
ktorý si ho vyhľadá, lebo meno Jána Lajčiaka mu nie je neznáme, ale
aj toho záujemcu o slovenskú prózu, ktorý sa k nemu dostane na základe náhodného výberu z bohatej
ponuky kníh. Román má predpoklady na to, aby podnietil vlnu záujmu súčasných vzdelancov či odborných kruhov o túto jedinečnú

osobnosť našej kultúry zo začiatku 20. storočia.
IGOR HOCHEL

DANIEL HEVIER
NÁM PÍŠE...
DANIEL HEVIER:
Vianočná pošta. 1
TRIO Publishing, Bratislava
2011
DANIEL HEVIER:
Ako sa fotografuje vietor
TRIO Publishing, Bratislava
2012

S Hevierom som sa prvýkrát
stretla v roku 1982. Bola som prváčkou v základnej škole a po divadelnom predstavení O troch prasiatkach a vlkovi som si za najkrajšiu
kresbu niesla domov Hevierovu
knižku Nevyplazuj jazyk na leva, ktorú ilustroval a graficky upravil Svetozár Mydlo. Na obálke knihy sa autor vyznal, že po dopísaní knižky
mu bolo trochu smutno, no mne
zas bolo po jej prečítaní veselo.
Okrem vyznania priateľsky dopísal,
aby sme mu my, čitatelia, napísali
alebo čosi nakreslili... Odvtedy, odkedy začal rozohrávať priateľský
dialóg so svojím čitateľom, uplynulo už veľa rokov...
Dnes si však čítam Hevierovu Vianočnú poštu a je mi trochu clivo, no
spomeniem si na jeho odkaz – napíš mi alebo mi nakresli obrázok... Jednoduchšie by bolo kreslenie, no napriek tomu chcem aj niečo napísať...
Píše sa rok 2011 a ďalšia Hevierova
knižka je na svete. Má podobu listovej Vianočnej pošty, stačí ju len
otvoriť a čítať si nie jeden, ale tri vianočné listy. Básnický List prvý je adresovaný dieťaťu. Básnik, adresant
listu, situuje „obsah“ správy určenej
dieťaťu i dieťaťu v nás do „štedrovečerného“ času a do priestoru rodiny, v ktorej sa veci menia na dary
podarúvané z lásky k tomu najbližšiemu. To, čo predurčilo básnikovo obrátenie sa späť, do času detstva, je teda štedrý čas, pretože
rozjatrí citlivosť na tie z podnetov,
ktoré nás niekedy v živote zahriali.
A to je predovšetkým detská a „dospelá“ radosť, nielen radosť z dostávania vecí, ale predovšetkým
z obdarúvania darmi. Dar pre tatka, pero od detí sa stane pre básnika inšpiráciou – napíšem všetkým de-
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tičkám/ píšu mi mnoho rokov, aby sa
básnickým spôsobom rozrozprával
o svojich vianočných radostiach
a aby predznamenal aj List druhý,
a tak i symbolický odkaz biblického príbehu spred dvoch tisíc rokov.
Poetické rozprávanie o narodení Ježiša, Božieho dieťaťa, a o odkaze
Vianoc sa rozrastá a my sme znovu
a znovu, podľa počtu prežívaných
Vianoc, konfrontovaní so správou
o narodení sa Lásky do nášho ľudského sveta – „Uprostred všetkých darčekov/ ktorými izba praská/ Boh podelil sa s človekom/ o darček menom
Láska“. List tretí sa stane básnikovým
svedectvom o našich iných či menej
vianočných Vianociach, z ktorých
uteká. Aj preto nám môže vyrozprávať príbeh o tajomnom stretnutí za mestom. Stretnutie s neznámym chlapcom prostredníctvom
rozhovoru konfrontuje dva svety
a ich hodnoty, svet dospelých a detí, svet mocných a slabších, zlých
i dobrých, svet hmoty a snov, kaluží
i vločiek, takže sa vypovie –„Dobráci vyšli z módy/ tým ujde sa len zaucho/
Tak to na svete chodí“, „A nepoznáte
sníčky/ a zabudli ste na ticho/ na hviezdy na studničky“, ale vlastne sa i predpovie, že v tom druhom možno uvidieť Ježiša a že s ním sa možno
prestať báť a rozmotať zauzlené...
A potom si zas čítam príbehy
z knihy Ako sa fotografuje vietor. Jej
podtitul ohláša Rozprávky pre dospelých, veru, po ťažkých rokoch sme
hádam aj dospeli, no zdá sa, že aj
tentoraz nám Daniel Hevier pomôže uveriť v silu rozprávky – „Rozprávka je príbeh, podobenstvo, dej, udalosť, zápis plus čosi navyše. To niečo
navyše robí z nej univerzálnu pravdu,
ktorou sa dozvedáme o behu sveta
a zmysle života. To niečo je tajomstvo,
možno poézia, možno imaginácia, ale
celkom určite presvedčenie, že zlo sa napokon udusí vlastnou zlobou a chabé,
chatrné a slabučké dobro napokon ostane ako jediná možnosť.“ A to je tá najlepšia správa, ktorú si my, slabí
a krehkí, a práve preto ľudskí ľudia
môžeme v tomto neistom živote vypočuť, aby sme zosilneli. Cez „hevierovské“ príbehy môžeme poznávať a rozpoznávať tie z hodnôt,
ktoré sú zakódované do jeho poetických správ o našom viac či menej dobrom svete, o viac či menej
dobrých ľuďoch, o viac či menej zázračných dejoch i o tajomstvách
nášho života. Jeho rozprávky – imaginatívne i realistické, smutno-
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krásne, trpkovážne i absurdne „dospelé“, napĺňajú náš smäd po zmysle, ba zachraňujú nás pre tento svet,
keďže nás vovádzajú na cestu k zviditeľňovaniu toho podstatného...
Kniha pozostáva zo sedemdesiatich „dospelých“ rozprávok, ktoré
sú zoradené podľa abecedného kľúča a sú doplnené Hevierovými ilustráciami. Hevier rozprávkar a výtvarník sa v nich prejavil ako nesmierne
krea(k)tívny a múdry človek, s dobrou radou pre dospelého, ak sa ešte rozpomenie na dieťa v sebe.
To podstatné, čo nám totiž Hevier ponúka prostredníctvom „kódovanej“ správy, sa zväzuje s hodnotami pravdy, kontinuity bytia,
cítenia a poznania, zviditeľňovania
ľudského úsilia i údelu, krásnych
maličkostí, ale aj veľkých dejov tohto sveta či Tajomstiev nášho života, ba i vesmíru. Hevierova poetika
sa sýti z reflexie „realistického“ podložia nášho pragmaticky orientovaného bytia, aby ho uchopením
a kreovaním prostredníctvom fantazijných postupov prelomila o ľudskú mieru do zmierlivého konca.
A ak aj nie do dobrého konca v duchu poetiky a noetiky rozprávky, tak
aspoň do dobrého konca v duchu
rozdúchavanej schopnosti čitateľa
odkryť zmysel bolesti, osamotenia,
čakania, odmietnutia či iných skrivodlivostí života, aby tak zo spomienok, zážitkov i skúsenostného
poznania mohol rekonštruovať nádej na záchranu tohto sveta a na lepšie časy. Zo všetkých príbehov spomeniem aspoň tie, ktoré mi časť za
celok pomáhajú pochopiť nepochopiteľné alebo aj to rozprávkové
„čosi navyše“...
Rozprávka o 21. auguste 1968 je písaná v druhej osobe, rozprávkar
oslovuje chlapca, ktorým bol kedysi, aby nám rozpovedal príbeh o jednej z premien nášho sveta. Čriepky
spomienok na matkin plač, na dlhé
rady v obchodoch, na dospelé detské vnímanie príchodu okupantov
– okukantov, ktorí to tu okukujú, sa vyskladajú do poznania o výmene ľudí i mien, o strate významu slov, ale
predovšetkým do poznania o tom,
že učebnice dejepisu možno píšu víťazi, ale dejiny tvoria porazení. A to je už
univerzálne platné poznanie o čase,
lebo len ten napráva nerozprávkové deje tohto nášho sveta. Rozprávka o anjelovi zas pripomína, že ľudia sa môžu premeniť, ak majú
nablízku svojho strážneho anjela,

ak vo všetkom ruchu tejto doby začujú hlas transcendencie, že aj bez
rúk môžu zopnúť ruky k modlitbe
a ak aj neveria ani v diabla, ani v anjela, predsa len môžu toho svojho
anjela zazrieť – keď anjelom tečú z očí
slzy, je to ako so sklom: iba vtedy sú viditeľní. Nuž kto by neuveril, keď sa
obzrie za seba a uvidí stekať slzy po
tvári toho druhého. Rozprávka o snívaní sa mi nesníva, sníva sa mužovi
menom Muž a nesie posolstvo o tom,
že naše sny často vyjavia to podstatné – odkazy, ako korigovať svoj
starnúci zrkadlový obraz a v milosrdnom čase sa premeniť, zmeniť
doterajší život. Ten budúci čas volá totiž znameniami a zanecháva v našom živote nezmazateľné stopy –
ako keď kameň vyletí do výšky a vo
chvíli, keď začne strácať svoju silu a keď
ho začne priťahovať zem, premení sa na
malého vtáčika a vzlietne k nebu... Ale
to je už iná neobyčajná či neobyčajne dospelá rozprávka... Azda s ňou
aj my dospejeme k pochopeniu, prečo zbierame kamene, ktoré po nás
hádžu, a potom vzlietneme až k oblohe...
A ešte mi chýba posledný farebný kamienok, ktorý budem len tak
pre šťastie zvierať v dlani ako slovo
na zmierlivý záver. Takže celkom
„hevierovsky“ dnes dopoviem – Čože? Čo to hovoríte? Že opakovať? Vidíte, a ja som sa chcel poďakovať./ Veru,
priatelia, nijaké opakovanie nebude./
Ja som raz musel pre veľký úspech/ opakovať tretiu triedu v hudobnej škole./
Takže toto je/ KONIEC./ A basta!
Avšak treba sa nádejať, že onedlho
príde na svet ďalší z Hevierových
textov, pretože to sú texty, ktoré zachraňujú deti pred stereotypom,
pred nudou a strachom, pred nevedomosťou, ale aj pred nevierou v Tajomstvo, a nás dospelých zas pred
nevierou v dobré konce a v dostatok
dobrých ľudí v našom okolí, keďže
ani popravy a ani pohreby rozprávok vo svete tam vonku nemôžu pochovať hlas svedomia v nás.
A aby som nezabudla – od čítania mojej prvej Hevierovej knižky
uplynulo toľko času, že už nevyplazujem jazyk na leva, skôr si v tichu
píšem (ne)vianočné listy a fotografujem zatúlaný vietor, no nikdy nie
preto, aby reč nestála... Skôr preto,
aby som už len mlčaním nadviazala
na Hevierovo čítanie z evanjelia –
„Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili
nikomu o tom, čo videli.“ (Lk 9, 36) –
„Hovorí sa, kto mlčí, ten svedčí, ale mô1
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žeme to povedať aj naopak: ten, kto chce
svedčiť, nech mlčí. Nech zamkne svoje
pery a nechá prehovoriť svoj život. Nech
netára, ale ukazuje. Zakrvácané dlane, zakrvácané srdce. Ale už som aj ja
toho povedal navyše. Odchádzam zmĺknuť, aby ste to, čo som uvidel, videli na
mojom živote.“
M A RT I N A P E T R Í KOVÁ

NEVYČERPATEĽNÝ
ŠVANTNER?
Zborník k 100. výročiu
narodenia Františka
Švantnera
Ústav slovenskej literatúry SAV,
Bratislava 2012, 200 s.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského spisovateľa
Františka Švantnera sa 2. februára
2012 uskutočnila z iniciatívy Ústavu slovenskej literatúry SAV medzinárodná vedecká konferencia
„František Švantner: Život a dielo“.
Rovnomenný zborník, obsahujúci
celkovo jedenásť konferenčných
a dva diskusné príspevky, kalendárium života a tvorby autora a obrazovú prílohu, má podľa slov jeho
zostavovateľky Jany Kuzmíkovej
„ambíciu začleniť sa medzi prínosné
švantnerologické publikácie, rozširujúce aj prehlbujúce poznanie Švantnerovho tvorivého života a diela.“ Zaradené príspevky možno rozdeliť do
štyroch kategórií: na interpretačné,
porovnávacie, jazykovo-štylistické
a recepčno-prekladateľské (pričom
najpočetnejšie sú prvá a posledná
skupina). Interpretačné sondy slovenských odborníkov sú v zborníku
zastúpené tromi textami: štúdiou
Marty Součkovej (K ambivalencii dobra a zla v tvorbe Františka Švantnera),
Jany Kuzmíkovej (K problematike vedomia v tvorbe Františka Švantnera)
a Ivice Hajduchovej (Kompozičné osobitosti christianizovaného mýtu v novele Františka Švantnera Kňaz).
Originálnu interpretáciu Švantnerových próz vo svojom príspevku
predkladá Jana Kuzmíková (tiež autorka monografickej práce o Švantnerovi), na ktoré tentokrát nahliada (napríklad aj) prostredníctvom
Freudovej psychoanalýzy. Inú optiku volí Rafał Majerek, ktorý diela
analyzuje v súvislosti s tzv. „poeti1
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kou hrôzy“, t.j. termínom primárne
spätým s gotickým románom a literárnym, prípadne filmovým hororom. Na hľadanie vzájomných
príbuzností a súvislostí medzi
Švantnerovou novelou Dáma a poviedkou Posledná radosť bulharského realistického spisovateľa Jordana Jovkova sa podujala bulharská
prekladateľka Dimana Ivanova. Jej
komparatívna štúdia sa venuje najmä obrazu človeka vo vojne a jeho
správaniu v hraničných situáciách
a ponúka tiež zaujímavú interpretáciu priestoru domova v prepojení
s Bachelardovou typológiou priestoru.
Posledné štyri konferenčné príspevky sa tematicky zameriavajú na
problematiku prekladu Švantnerových diel a ich prijatie respektíve neprijatie v inojazyčnom literárnom
kontexte. Berlínsky slovakista Ludwig Richter vysvetľuje, aké literárno-historické okolnosti zapríčinili
nezáujem nemeckých vydavateľov o
predvojnové diela F. Švantnera,
a z akého dôvodu sa naopak stretli
s pomerne veľkým ohlasom neskoršie novely List, Kňaz, Dáma, Sedliak, tematicky sa viažuce k obdobiu
Slovenského národného povstania
a druhej svetovej vojny. Otázkou
recepcie Švantnerových diel, tentokrát v poľskom kontexte, sa vo svojom príspevku zaoberá poľská slovakistka Lucyna Spyrka, ktorá
upozorňuje na absenciu dobrých
prekladov Švantnerových diel, ale
i na nevhodné „približovanie“ jeho
tvorby poľskému čitateľovi paralelou k tvorbe Tetmajera. Ako možné riešenie navrhuje Spyrka uvádzať
preklady Švantnerových diel napríklad v rámci svetovej expresionistickej literatúry, opatrne však
načrtáva aj ďalšiu (hoci trochu
prvoplánovú) možnosť: „V tvorbe slovenského naturistu je potenciál, ktorý
dovoľuje, možno provokatívne, v marketingovej stratégii zaradiť niektoré jeho
prózy medzi žánre populárnej literatúry: do okruhu fantastickej literatúry,
román Nevesta hôľ možno medzi horory. Dielam by to nemuselo uškodiť, ich
nesporná umelecká hodnota sa tým
nestratí. Podmienkou sú však dobré preklady.“ Autorka otvorene upozorňuje na to, aké klamlivé je „presvedčenie, že veľdiela jednej národnej
literatúry sa samy dostanú do čitateľského záujmu inej národnej literatúry“
bez toho, aby mali aj dostatočnú
propagáciu, prípadne premyslený

marketingový plán – čo je skutočnosť, na ktorú sa pri vydávaní kvalitnej umeleckej literatúry často zabúda, akoby bolo nevhodné, alebo
neúctivé uvažovať o diele aj v týchto
súvislostiach. „V dnešnej dobe, keď je
kniha len tovar na (knižnom) trhu, to
bez dobrej koncepcie predaja, bez reklamy nie je možné,“ dodáva Spyrka na záver svojho príspevku.
Naliehavú potrebu kvalitného
prekladu, obzvlášť v prípade diel,
ktorých pôsobivosť sa zakladá vo
veľkej miere práve na tak špecifickom a metaforickom jazyku ako je
ten Švantnerov, zdôrazňujú i Maryla Papierz a Marta Buczek. Obe
poľské slovakistky kriticky pristupujú k doterajším prekladom Švantnerových diel, upozorňujú na chyby predchádzajúcich prekladateliek,
ktorými sa poľské verzie natoľko
vzdialili originálu, až došlo k viacerým sémantickým posunom a oslabeniu naturistickej poetiky.
Jednotlivé príspevky uvedené
v predkladanom zborníku priniesli nové, zaujímavé pohľady na tvorbu Františka Švantnera a sú dôkazom toho, že dielo tohto autora
dokáže aj po rokoch inšpirovať
a fascinovať nielen slovenskú, ale
i zahraničnú odbornú verejnosť.
V E RO N I K A S VO R A D OVÁ

VEĽKÁ KNIHA JANKY
KRIVOŠOVEJ
JANKA KRIVOŠOVÁ:
Slovenská ľudová
architektúra
Trio Publishing – Fakulta architektúry STU, Bratislava
2012. 176 s.

Je to už vyše päťdesiat rokov. Chodil som po Horných Pršanoch, dedinke v Kremnických vrchoch nad
Banskou Bystricou a fotografoval
som ľudové stavby. Zo zvedavosti sa
ku mne pridal asi desaťročný chlapec z rodiny, kde som bol vtedy na
návšteve; keď zistil predmet môjho
záujmu, očividne mi chcel urobiť radosť, upozorniť ma na niečo a zavolal: „Ujo, aj tunáka je taký nanič dom!“
Dvadsiate storočie ovládla optimistická viera v „priamočiary pokrok“ a zároveň viera, že všetko, čo
sa predstavuje ako „nové“, je automaticky lepšie. Sociálne inžinierstvo
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ruka v ruke s technokratickým fundamentalizmom. S touto vierou sa
zviezli aj vízie priekopníkov modernej architektúry.
Žiaľ, hmotná interpretácia tohto
vyznania viery vstúpila zavše do obrazu našich sídel brutálnym spôsobom. Počul som názor, možno trocha nadsadený, že narábanie s naším
kultúrnym dedičstvom v ostatných
desaťročiach možno porovnať s tatárskym vpádom. Stretol som sa aj
s takýmto názorom: „My Slováci sme
barbari. Potrebujeme nad sebou pána; keď nás pustia z reťaze, dokážeme iba ničiť“.
Vlastným diskusným príspevkom
vstupuje do okruhu názorov na túto tému aj Janka Krivošová v podobe knihy o ľudovej architektúre.
Kniha má niekoľko navzájom súvisiacich častí. Začína sa všeobecnými pohľadmi na históriu a urbanizmus vidieka. Nasledujú state
venované hospodárskej usadlosti,
obytnému domu, stavebným materiálom. Autorka sa venuje charakteristike ľudovej architektúry podľa
jednotlivých zemepisných celkov. Do
južnej oblasti Slovenska zaradila Podunajsko, Tekov, Hont, Horehronie,
Novohrad, Gemer, Abov a Zemplín;
do severnej ráta Šariš, Spiš, Liptov,
Oravu, Kysuce; ako západnú časť vníma Turiec, Ponitrie, Považie, Myjavsko-podbradlanskú oblasť, Malokarpatskú oblasť, Záhorie. V osobitných
statiach popisuje technické (a vlastne aj hospodárske) pamiatky; sú to
mlyny, valchy, píly, farbiarske domy,
kováčske vyhne, hámre, voštinárske
záboje, lisovne, studne, oborohy, salaše. Osobitne sú vyčlenené sakrálne
stavby – kostoly/cerkve, rímskokatolícke, evanjelické a východného obradu. V závere knihy sa nachádza kapitola o múzeách v prírode a za ňou
ešte autorka venovala pozornosť dielu architekta Dušana Jurkoviča, ktorému bola ľudová architektúra láskou aj inšpiráciou.
Autorkino dielo má syntetický
charakter. Venuje zaslúženú pozornosť krajinnému prostrediu, ktoré je
jedným z hlavných východísk či determinant tvorcov ľudových stavieb.
Upozorňuje na podstatné črty ľudových stavieb podľa jednotlivých
zemepisných celkov. Pri technických
pamiatkach sa pomerne podrobne
zaoberá vlastnou technológiou, ktorá bola ich základom.
Pri popise jednotlivých tradičných zemepisných celkov autorka
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upozorňuje na charakteristické črty
ľudových domov a s príznačným záujmom/zanietením vyzdvihuje ich
osobitosti. Pri Honte poznamenáva:
„Rad domov v Sucháni s malou záhradkou bol krásnou výtvarnou
kompozíciou...“, gazdovský dom
v Žibritove mal „masívny gánok, akoby inšpirovaný klasicistickou (...) architektúrou.“ Z Príboja v Novohrade uvádza „krásny príklad (...) domu
postaveného do uhla...“ V Gemeri si
všíma pozoruhodnú krajinu, uvádza
ho ako ukážkový región variability
stavebných materiálov. Upozorňuje
na svojrázne štýlové prelínanie v prípade vyspelých gazdovských domov
pri Rimavskej Sobote, ktoré majú
„honosný vzhľad maličkých kúrií či
klasicistických kaštielikov.“ Štýlové
prelínanie badať aj vo viacerých východniarskych dedinách, kde dynamická premena bývania prebehla
pod vplyvom Amerikánov, ktorí sa
vrátili domov. Na Spiši autorka venuje pozornosť tamojšej špecialite,
dufartom (prejazdom). V súvislosti
so Ždiarom, ktorý „sa stal obľúbenou spišskou lokalitou“ si všíma aj
jeho príťažlivosť pre turistov. O Liptove píše, že tu „vznikla architektúra asi najtypickejšia pre Slovensko“,
pripomína výtvarné dielo Jána Hálu,
inšpirovaného Važcom, aj liptovských murárov, ktorí stavali Budapešť a potom stavali svoje múranice.
Z Hýb sú známe domy s prvkami oficiálnych štýlov, „dedina dostala
priam reprezentačný vzhľad“. Zaslúženú pozornosť autorka venuje
Vlkolincu, zapísanému do fondu
Svetového kultúrneho dedičstva. Na
Orave si všimla, že tu jednoduchým
roľníckym spôsobom žili aj drobní
zemania. Rezerváciu v Podbieli uvádza ako príklad „slovenskej dediny
nedotknutej nevhodnými novodobými stavebnými zásahmi.“ Zároveň
Podbiel chápe ako harmóniu bohatej rôznorodosti v detailoch. Výstavbu vodnej nádrže Nová Bystrica autorka uznáva ako medzník v poznaní
tejto oblasti; dokumentácia ľudovej
architektúry v zátopovom území prispela k výskumu a jej porovnaniu aj
zo stránky sociálnej. Na rozdiel od
chudobnejších Kysúc pre Blatnicu
v Turci je charakteristický „monumentálny dojem“ a „harmonická súvislá zástavba“. Pri popise Čičmian
autorka pripomína, ako zásluhou
Dušana Jurkoviča vošli do vedomia
na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe, ale spomína aj zá-

ujem Alice Masarykovej a jej iniciatívu, pomocou ktorej sa v Čičmanoch rozvinula charakteristická výzdoba tamojších domov. Na Záhorí
venuje autorka primeranú pozornosť tamojším habánskym domom.
Medzi technickými pamiatkami
pripomína príbeh rekonštrukcie
vodného mlyna v Jelke, ako aj mlyna v Kvačianskej doline, ktorý
iniciatívne obnovila skupina aktivistov-dobrovoľníkov. Spomedzi kováčskych vyhní si možno všimnúť
príbeh vyhne v Martine, zbúranej
v súvislosti s prestavbou najstaršej
časti mesta; v tejto vyhni sa podľa tradície kuli kovové súčasti pri stavbe,
resp. rekonštrukcii kostola sv. Martina a v povstaní meruvôsmeho roku prekúvali kosy na sečné zbrane.
Z ľudových sakrálnych stavieb si osobitnú pozornosť zaslúži príbeh evanjelického dreveného kostola v Paludzi, ktorá bola zatopená vodnou
nádržou a kostol bol premiestnený
do Sv. Kríža. Táto akcia premiestnenia bola významným stavebným i pamiatkárskym dielom.
Svojráznym príbehom je tiež život
a dielo architekta Dušana Jurkoviča,
ktorého autorka v knihe pripomína:
„Dušan Jurkovič dokázal aj kolegom
architektom, že drevo nedehonestuje ani stavbu, ani jej tvorcu.“ Text knihy sprevádza bohatá obrázková dokumentácia v podobe fotografií,
rozvinutých priemetov, výtvarných
zobrazení, apod. a má aj príťažlivú
grafickú úpravu. Osobitne treba pripomenúť, že ju obohacujú verše Milana Rúfusa. V súvislosti s takouto
peknou knihou s ľútosťou musím
pripomenúť, že sa v nej vyskytujú viaceré nepresnosti, najmä v miestopise apod. (Napr. k Hontu je chybne
pričlenený Zvolen a časť Turca.)
Vpredu spomenutý príbeh dobrovoľníkov-ochranárov z Kvačianskej doliny, príbeh dreveného kostola
z Paludze i príbeh Dušana Jurkoviča majú v celkovom kontexte určitú symboliku. Práca ochranárov bola vtedajšou formou protestu proti
panujúcemu režimu. Dušan Jurkovič je príkladom človeka hľadajúceho a nachádzajúceho krásu v prostom, krehkom a bezbrannom svete,
ktorý sa stal obeťou určitej epochy.
Jeho dielo je vlastne tiež anticipáciou
určitého protestu, prejavom vlastnej
cesty. Počas 2. svetovej vojny prejavil svoj občiansky postoj na strane
demokracie; určitým symbolom demokracie je aj ľudová stavba.
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„Naše civilizace si to valí o sto šest
kupředu, ale kdoví, zda to s námi
nejde spíš od deseti k pěti.“ (Petr Komers: Matematické hlavolamy, Lidové noviny 2. 3. 2013, s. 23.) Naša
cválajúca civilizácia bezbrehého konzumu sa dostala do stavu pripomínajúceho kotol preplnený prázdnotou, ktorý akoby potreboval ventil.
Jedným z takýchto ventilov je aj obdiv k ľudovej architektúre. Boj za jej
záchranu pripomína adrenalínový
zápas. Adrenalín sa stal heslom hľadania náhrady za nedostatok prirodzeného života, ako súčasť drsnej
zmäkčilosti. Proti kultu svalnatej
arogancie a kultu nekonečného prepychu stojí negramotný a zároveň
schopný a múdry jednoduchý človek-staviteľ kostola v Paludzi. „Boháčovi sa zdá, že múdrosť vychlípal,
rozumný bedár ho však prezrie.“
(Prísl. 28,11.)
IGOR THURZO

ROZDELENIE
ALEBO ROZPAD?
JAN RYCHLÍK:
Rozdělení
Česko-Slovenska
1989 – 1992
Vyšehrad, Praha 2012

Dvadsiate výročie rozdelenia
Československa prinieslo hneď na
začiatku roka niekoľko konferencií, či už v pražskom Senáte alebo
v Černínskom paláci, sídle českého
a predtým federálneho ministerstva
zahraničných vecí, na ktorých si
niektorí aktéri udalostí spred dvadsiatich rokov pochvaľovali ako šikovne zvládli túto úlohu. V jeseni
mali televízni diváci možnosť vidieť
seriál na túto tému, ktorý pripravila ČT2 a v českých i slovenských
novinách sa objavovali články a úvahy, ktoré čitateľa vracali do udalostí, ktorých bol svedkom pred dvadsiatimi rokmi. Téma pokračovala,
viac menej ju odštartoval novoročný televízny rozhovor obidvoch premiérov Petra Nečasa a Róberta Fica z Brna, ktorí síce nehrali nejakú
významnú úlohu v tom období, na
to boli politicky ešte krátki, ale obyvateľom niekdajšieho federálneho
štátu to bolo tiež takýmto spôsobom pripomenuté.
Už koncom minulého roku sa
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objavila na knižných pultoch kniha
významného českého slovakistu Jana Rychlíka (ktorý je aj predsedom
českej časti česko-slovenskej komisie historikov) s názvom Rozdělení
Československa. Autor vlastne nadviazal na svoju desať rokov starú
prácu, ktorú vtedy nazval Rozpad
Československa, s podtitulom Československé vztahy 1989 – 1992, ktorá
pre zmenu vtedy vyšla v Bratislave.
Kniha nadväzovala na jeho dvojdielnu prácu Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992.
K recenzovanej knihe by som
chcel poznamenať, že už v jej úvode
autor píše, že nemusel svoje názory nijako meniť či korigovať, ale rozšíril ju o text týkajúci sa česko-slovenských vzťahov bezprostredne po
1. januári 1993. V závere analyzuje
sľuby českých a slovenských politikov z jesene 1992, že rozdelenie Československa občania ani nepocítia,
tvrdenie o „nadštandardných vzťahoch“ alebo o tom, že slovensko-české
vzťahy budú v obidvoch samostatných
štátoch intenzívnejšie než v rámci Československa.
Autor doplnil knihu aj o úvodnú
kapitolu Rozpad mnohonárodnostných štátov ako obecný problém, kde
uviedol aj pramene a literatúru o zániku Československa. V skutočnosti Jan Rychlík knihu prepracoval
a doplnil o poznatky vyplývajúce
z literatúry odbornej či spomienkovej, ktorá vyšla za desať rokov od
prvého vydania.
Kniha v prvej kapitole všeobecne
charakterizuje normalizačný režim,
zaoberá sa česko-slovenskými vzťahmi v období normalizácie a vysvetľuje, prečo nemohla fungovať
federácia aj keď platil „zákaz majorizácie“. Zaujímavá je poznámka autora k vzťahu Biľak - Husák. Na jednej strane Brežnev trval na udržaní
Biľaka v predsedníctve ÚV KSČ a vo
funkcii tajomníka, na druhej strane jeho postavenie nemalo ohroziť
pozíciu Husáka, ktorý sa napriek
rôznym udaniam zo strany agentov
KGB a ich českých i slovenských
spolupracovníkov tešil podpore
Moskvy. V predstavách Moskvy mal
Biľak plniť výhradne úlohu Husákovho kontrolóra, čo Husák musel
dobre vedieť. Ale Husák bol disciplinovaným komunistom, ktorý
plnil všetky príkazy sovietskeho vedenia. Rychlík ďalej venuje pozornosť otázkam českých a slovenských politických elít v období

normalizácie, vzťahom v českom
a slovenskom exile, politike v dobe
prestavby a slovenskej otázke v súvislosti s prípravou novej ústavy.
Druhá kapitola je venovaná Pádu komunistického režimu a slovenskej otázke. Autor československý vývoj kladie do súvislosti
s dianím v strednej Európe. Zaujímavé je aj jeho hodnotenie rozdielneho vývoja v KSS a v KSČ po novembrových udalostiach. Pružné
kroky umožnili slovenským komunistom transformovať sa do nových
podmienok. Paradoxná na všetkom
je skutočnosť, že až pád komunizmu a zlomenie monopolu KSČ
umožnil slovenským komunistom
dosiahnuť politickú a organizačnú
samostatnosť, ktorú stratili v rokoch 1945 – 1948. V závere kapitoly
sa autor zaoberá voľbou prezidenta.
Tretia kapitola je venovaná československým vzťahom do volieb v júni 1990. Objavili sa pokusy, najmä
zo strany ekológa Vavrouška, o novú štruktúru federácie, diskutovalo sa o volebnom zákone, ale k tomuto obdobiu možno povedať, že
pre Občianske fórum ako celok nebola zmena federácie prioritou. Česi až na výnimky kládli zatiaľ štátoprávnu problematiku v poradí
priorít až za zmenu politického režimu a hospodárskej reformy. Autor
charakterizuje česko-slovenský program historických i novovzniknutých strán. Pozornosť venuje aj tzv.
pomlčkovej vojne, ktorá prvýkrát
v sledovanom období upozornila širokú verejnosť na latentné problémy v česko-slovenských vzťahoch.
Štvrtá kapitola je venovaná obdobiu od slobodných volieb ku
kompetenčnému zákonu. Významné miesto v nej venuje jazykovému
zákonu, rozoberá jeho rôzne varianty. Pozornosť venuje česko-slovenským rokovaniam jednak medzi
obidvomi vládami aj s federálom. Či
už ide o Trenčianske Teplice, Piešťany, Kroměříž, Slavkov a Prahu,
kde došlo ku prijatiu kompetenčného zákona. Prednosťou Rychlíkovej interpretácie udalostí je, že nie
je to pohľad len z jednej strany, rovnakú pozornosť venuje českému aj
slovenskému nazeraniu na riešenie
vzájomných vzťahov. Keď čitateľ,
ktorý ako občan prežíval popisované udalosti, sleduje Rychlíkov
výklad, s odstupom času vidí, že rozpad federácie bol latentný prinajmenej od Vaculíkovho článku „Na-
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ša slovenská otázka“ v Literárních
novinách z 3. mája 1990. Od tej doby kuvici na obidvoch stranách prorokovali alebo vyzývali k rozchodu,
či pripravovali občanov na možný
zánik federácie. Kapitola je časovo
ohraničená decembrom 1990 a júnovými voľbami 1992.
Piata kapitola zaznamenáva udalosti od kompetenčného zákona
k politickej kríze. Kapitola je časovo ohraničená decembrom 1990
a júnovými voľbami 1992. Obsahuje nielen dôležité vnútropolitické udalosti na českej i slovenskej
strane, ku ktorým možno rátať rozklad Občianskeho fóra a Verejnosti
proti násiliu. Vznik HZDS, pokusy o presadenie deklarácie zvrchovanosti, problémy s medzinárodne
právnou subjektivitou Slovenska
a jeho zahraničné aktivity. Zaoberá sa problémom nepretržitej právnej kontinuity Československa, dohodami z Mílova ich krachom,
návrhom HZDS na konfederáciu.
Berie do úvahy aj novú situáciu
v Európe vzniknutú rozpadom
ZSSR a Juhoslávie.
V šiestej kapitole Jan Rychlík venuje pozornosť niektorým špecifickým problémom československých vzťahov. Patril k nim odraz
štátoprávneho usporiadania v spoločenských a vedeckých organizáciách, realizácia nového kompetenčného zákona, ekonomické aspekty
česko-slovenského vzťahu sledovaných rokov 1991 – 1992, záver je venovaný historickým sporom a polemikám.
Hlavná, siedma kapitola knihy,
Delenie Československa je najrozsiahlejšia. Začína hodnotením volieb, pri ktorých sa víťazmi stali
Hnutie za demokratické Slovensko
na slovenskej strane a Občianska
demokratická strana v českých
krajoch. Autor venuje pozornosť
rokovaniam medzi víťazmi, prezidentským voľbám, vyhláseniu
zvrchovanosti Slovenskej republiky,
prijatiu ústavy. Sleduje aj aktivity
českej a slovenskej opozície, pokusy o záchranu spoločného štátu zamietnutím zákona o spôsobe zániku federácie, návrhu na zriadenie
únie. Dotýka sa i takých problémov
ako bola otázka ďalšieho postavenia federálnych poslancov po rozdelení štátu. Vysvetľuje, prečo niektoré slovenské návrhy, napríklad
na vytvorenie únie, nemohli byť akceptované českou stranou.
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Nevyhýba sa aj otázke o vodnom
diele Gabčíkovo-Nagymaros, na
ktorú boli rozdielne názory na českej i slovenskej strane. Podrobne rozoberá prípravu ústavného zákona
o rozdelení Českej a Slovenskej federálnej republiky a jeho schválenie,
ktoré viedlo k zániku spoločného
štátu.
V záverečnej kapitole pod názvom Po rozdelení Československa
venuje Rychlík pozornosť otázke
dvojakého štátneho občianstva,
hraničnému režimu, zániku menovej únie, problému cenovej únie, vyporiadaniu sa so zvyškom majetku
federácie, dlhov Štátnej banky Československej, ktoré boli vyriešené až
v horizonte ďalších rokov. Kniha
obsahuje aj prílohy a ďalší dokumentačný materiál.
Jan Rychlík napísal pozoruhodnú prácu, ktorú nebude môcť obísť
nijaký skutočný záujemca o zániku Československa a ktorá svojou
hutnosťou nebude tak skoro prekonaná. V priebehu rokov vyspovedal veľký počet aktérov týchto
udalostí a skombinoval výpovede
pamätníkov s dokumentmi, tlačou
a odbornou literatúrou, čím vytvoril brilantnú analýzu tohto problému, o ktorom sa budú sporiť ešte
ďalšie generácie, či sa to dalo riešiť
iným spôsobom. Jan Rychlík mal
ešte jednu výhodu, ktorá nie je každému historikovi daná. Ako poradca a expert v rokoch 1991 – 1992
pracoval pre predsedu českej vlády
Petra Pitharta. Nezaprel v sebe historika, preto nepodáva niektoré
udalosti, ktorých bol svedkom ako
pamätník, ale snaží sa dívať nezúčastneným pohľadom.
Goethe raz napísal, že „dokonalosť je vlastnosť božská a túžiť po
nej je vlastnosť ľudská“. Napriek autorovej pozornosti objavilo sa v texte niekoľko chýb. Historik Marsina je Richard a nie Rudolf, Rychlík
často cituje Šútovcovu knihu „Semióza ako politikum“, ale neuvádza
ju v zozname literatúry. Pri iniciatíve Za spoločný štát ako signatára
spomína Milana Šimečku, no muselo ísť o jeho syna Martina, lebo
Milan zomrel v septembri 1990, ale
to sú všetko zanedbateľné drobnosti pri význame Rychlíkovej práce, ktorú vrele odporúčam do čitateľovej pozornosti.
VOJ T E C H Č E L KO

K TRADÍCII
PARLAMENTARIZMU
NA NAŠOM ÚZEMÍ
JOSEF TOMEŠ
A KOLEKTIV:
Tváře našich parlamentů
1861 – 2011.
150 let parlamentarismu
v českých zemích
Nakladatelství Lidové noviny,
Praha 2012

Pod záštitou a s úvodným slovom
Miroslavy Němcovej, predsedníčky
Poslaneckej snemovne Parlamentu
Českej republiky, vyšla reprezentačná publikácia, ktorá približuje
významné jubileum 150. rokov novodobého parlamentarizmu na českom území. Vo februári 1861 bola
v rakúskej monarchii prijatá ústava, ktorá položila základy zastupiteľského systému v tejto ríši, to znamená aj v českých krajinách, ktoré
boli jej súčasťou. V rámci tohto
obdobia sú zachytené aj roky spoločného štátu Čechov a Slovákov
v rokoch 1918 – 1992, samozrejme
s výnimkou rokov druhej svetovej
vojny, keď vývoj obidvoch krajín
prebiehal oddelene.
Dejiny českého parlamentarizmu, to je príbeh zákonodarných
zborov českého, moravského a sliezskeho snemu, viedenská ríšska rada,
československé Národné zhromaždenie, neskoršie Federálne zhromaždenie, Česká národná rada a nakoniec Parlament Českej republiky.
Zrod moderného parlamentarizmu v českých krajinách je z obdobia vlastných začiatkov novodobej českej politiky v polovici 19.
storočia. Ale nie je možné nespomenúť aj dlhú tradíciu českých snemov. Zemské snemy, ktoré predstavujú predchodcov moderných
reprezentatívnych zborov, boli súčasťou politického systému v Čechách, na Morave a v Sliezsku od 13.
storočia. Táto tradícia českého snemovania bola považovaná za jeden
zo symbolov trvajúcej českej štátnosti v hraniciach habsburského
spoločenstva a bola aj významným
argumentačným pilierom štátoprávnych bojov českej politiky v druhej
polovici 19. storočia.
Kniha pozostáva z dvoch častí:
prvá z nich je štúdia Petra Valentu
„Tradície českého parlamentarizmu“, v ktorej prehľadne zachytáva
dejiny parlamentarizmu od roku
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1861 do súčasnosti. Druhá časť,
ktorá vlastne tvorí ťažisko diela, prináša v abecednom poradí v medailónoch biografie sto osemnástich
postáv, ktoré túto históriu napĺňali a zosobňovali.
Biografická časť zachytáva životné a politické osudy všetkých predsedov českých a československých
zákonodarných zborov, prípadne
ich komôr a vybraných českých, česko-nemeckých a slovenských politikov, ktorí sa výrazne uplatnili na
parlamentnej pôde v období Rakúsko-uhorskej monarchie, v Československu a teraz v Českej republike.
Biografický oddiel je kolektívnym dielom dvadsiatich ôsmich českých, troch slovenských a jedného rakúskeho historika. Medailóny
boli napísané na základe archívnej
dokumentácie, dobových i súčasných encyklopedických diel, odbornej historickej či memoárovej
literatúry a v prípade žijúcich osobností boli niekedy s nimi konzultované. K jednotlivým osobnostiam
existuje v závere knihy vybraná literatúra, ktorá umožní čitateľovi
čerpať ďalšie informácie. V tomto
smere je medzi jednotlivými osobnosťami značná disproporcia, lebo
v niektorých prípadoch ide o výber
z rozsiahlejšej literatúry, u iných,
kde nie je žiadna relevantná literatúra, sú k dispozícii maximálne
stručné encyklopedické heslá.
Každý medailón prináša podobizeň tej ktorej osobnosti.
Kniha prináša obrazové prílohy,
ktoré obsahujú postupne faksimile
ústavných dokumentov, fotografie
sídel jednotlivých parlamentov,
snímky z vybraných prezidentských
volieb, fotokópie materiálov z osob-
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ných spisov niekdajších poslancov
a senátorov. Napríklad vlastnoručne podpísané sľuby, osobné legitimácie, rukopisné životopisy, personálne dotazníky, rezignačné listy.
Dopĺňajú ju momentky z činnosti
i z neoficiálneho života parlamentu a nakoniec je zaradený výber z karikatúr, zacielených na činnosť zákonodarných zborov a jej členov.
Kniha predstavuje prvú z proponovanej rady publikácií, ktoré by
mali byť venované českej parlamentnej biografistike 19. – 21. storočia.
Táto by mala byť zavŕšená rozsiahlou encyklopédiou všetkých
členov českých a československých
parlamentov od roku 1918 až do súčasnosti. Zo slovenských osobností sú predstavení poslanci: Anton
Blažej, Peter Colotka, Alexander
Dubček, Dalibor Hanes, Andrej
Hlinka, Milan Hodža, Ján Janík, Michal Kováč, Ivan Markovič, Vojtech
Mihálik, Jozef Stank, Milan Šútovec a Roman Zelenay.
Aj keď kniha je na pohľad strohá, encyklopedického rázu, prináša
aj rôzne detailné informácie, ktoré
nie sú známe v širšom povedomí verejnosti. Napríklad Karel Filip Vilém, knieža Auersperg, ktorý pre
českú dobovú žurnalistiku predstavoval azda najmenej obľúbenú
osobnosť šľachtickej politiky druhej polovice 19. storočia, vo funkcii najvyššieho maršálka českého
zemského snemu rozhodol financovať zo zemských prostriedkov vo
výške 300 tisíc zlatých stavbu českého Národného divadla.
Novinárka a spisovateľka Božena Viková–Kunětická bola zvolená
v roku 1912 za mladočechov ako prvá žena poslankyňou českého zemského snemu. Do snemu nakoniec

nevstúpila, lebo miestodržiteľ knieža František Thun odmietol rešpektovať výsledok voľby a nevydal
k tomu potrebné osvedčenie. Napriek tejto skutočnosti voľba mala
vo verejnosti nielen v českých krajinách, ale i v Európe veľký ohlas. Po
Fínsku a Nórsku boli Čechy treťou
krajinou, kde bola žena zvolená do
zákonodarného zboru.
Manželka predsedu pofebruárového Národného zhromaždenia Oldřicha Johna bola spisovateľka Herma Svozilová–Johnová, ktorá v roku
2000 vydala spomienky na svojho
manžela v knihe Hanácka sága.
V publikovanom rezignačnom
liste neskôr popravenej poslankyne
Dr. Milady Horákovej z 10. marca
1948 je protest voči obvineniu, že
bola označená za odporkyňu socializujúcej demokracie ľudovodemokratického systému a bola vyhlásená za neprijateľnú pre ďalšiu
spoluprácu v parlamentnom Národnom fronte. A tak by bolo možné ďalej pokračovať.
Ak by som mal publikácii niečo
vyčítať tak to, že pri niektorých
profiloch nemeckých poslancov
z Čiech doby monarchie do konca
prvej svetovej vojny nie je lepšie vysvetlená politika strán, ktoré reprezentovali.
Publikácia, ktorá obsahuje toľko
mien a autorov, je aj úrovňou a rozsahom jednotlivých biogramov rozdielna. Najväčšiu zásluhu na tom,
že kniha bude iste dlho dobrou príručkou, má azda najlepší súčasný
český autor tohto žánru, vedúci kolektívu Josef Tomeš z Masarykovho
ústavu Českej akadémie vied.
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
SNA Bratislava A ÚV KSS, fond 03 – Predsedníctvo
ÚV KSS september 1952 škat. č. 825 č.j. 30/52
zasadnutia predsedníctva ÚV KSS zápisnica
zo schôdzky predsedníctva ÚV KSS 18. 10. 1952
Správa o ev.a.v. cirkvi na Slovensku, správu podáva
povereník s. Gažík
Ev. a. v. cirkev na Slovensku je najväčšou protestantskou cirkvou v ČSR a druhou najväčšou cirkvou
na Slovensku. Má 428.000 príslušníkov, ktorí sú organizovaní v dvoch dištriktoch a v 324 zboroch. Cirkev má 395 kňazov, t.j. na jedného kňaza pripadá
1080 veriacich.
Charakter cirkvi:
V rím. kat. cirkvi veriaci nemajú takmer žiadny
vplyv na vedenie cirkvi, lebo cirkev nemá laických
funkcionárov a kňazi nie sú volení. U protestantských cirkví, organizovaných na nacionálnom základe so širokou sieťou volených orgánov, laickí
funkcionári majú rozhodujúci vplyv na vedenie cirkvi a náboženský život.
Väčšina dnešných laických funkcionárov v ev.a.v.
cirkvi bola zvolená ešte pred februárom 1948 a preto v týchto volených orgánoch ešte i dnes sú funkcionári bývalí obchodníci, živnostníci, priemyselníci, bankári, statkári a kulaci, ktorí neustále sa
pokúšajú prostredníctvom cirkvi a náboženského života presadzovať svoje záujmy a ovplyvňovať masy
veriacich.
Napriek tomu, že kňazi môžu vykonávať činnosť
len so súhlasom štátu, sú v značnej miere závislí na
laických funkcionároch preto, že sú týmito volení,
ako aj preto, že laickí funkcionári majú rozhodujúci
vplyv na výšku ich dôchodkov mimo platu od štátu.
Zneužívanie náboženstva u rím. kat. a ev.a.v. prejavilo sa jednoznačne v prospech fašizmu najmä na
konci I. ČSR a vo voľbách v roku 1946. Žilinská dohoda z 6. X. 1938 nesie podpisy rím. kat. klerikálov,
otvorene dávno predtým sa hlásiacich k fašizmu
a podpisy laických funkcionárov luteránskych, z ktorých O. Devečka je dodnes svetskou hlavou vo východnom dištrikte cirkvi a členom jej generálneho
presbytéria. Dr. E. B. Lukáč je v cirkvi stále vplyvný
človek a bol navrhnutý na vedúceho odboru na gen.
biskupskom úrade, hoci je tiež signatárom žilinskej
dohody. Generálnym dozorcom (svetskou hlavou)
bol donedávna Dr. Ing. Peter Zaťko, býv. gen. tajomník Zväzu slovenských priemyselníkov, ktorého
biskup Čobrda mal drzú odvahu novému gen. dozorcovi A. Žiakovi dávať v r. 1951 za vzor pri slávnostnej inštalácii. Biskup východného dištriktu Čobrda, fakticky hlava cirkvi, ktorý dnes úzkostlivo dbá,
aby náboženský život nebol „ovplyvňovaný“ politi44

kou, je bývalý agrárnický poslanec a za fašistického
Slovenského štátu neštítil sa verejne rečniť na tribúne dekorovanej hákovými krížmi. Tento biskup
počítal s víťazstvom Hitlera a pripravoval misijnú
činnosť ev.a.v. cirkvi na okupované územie ZSSR.
Predstavitelia DS Ursíny a Lettrich berú ho však za
povstania do ochrany ako pokrokového evanjelika.
Títo ihneď po oslobodení rozbíjajú jednotu pracujúceho ľudu orientovaním na náboženské problémy,
ktoré bolo jednoznačne zamerané na štvanie proti
komunistom (senior Šenšel v SNR a v cirkevnej tlači).
Využívanie a zneužívanie náboženského cítenia
ľudu hralo vážnu úlohu v kalkuláciách reakcie. Preto v podstate vedenie DS robí v apríli 1946 dohodu
s katolíckym klérom. Ursíny, Lettrich a iní vplyvní
funkcionári ev.a.v. cirkvi považujú za potrebné
vzkriesiť a legalizovať novoľudáctvo a splynúť s ním.
Náboženská demagógia ovplyvnila voľby v r. 1946
a liptovský senior Šenšel vytýka DS, že mohla mať
viac hlasov, keby sa venovala väčšia pozornosť v predvolebnej kampani luteránom, Šenšel však naďalej
sľubuje v Cirkevných listoch podporu cirkvi DS.
Po februári 1948 hlavnú pozornosť na seba sústreďuje rím. kat. cirkev, ktorá má na Slovensku cca.
2.400.000 príslušníkov. Luteránov je cca. 428.000.
Pri obmedzovaní vplyvu rím. kat. cirkvi, nevenovala
sa luteránov preto dostatočná pozornosť.
Naopak. Zdôrazňovali sa pokrokové tradície tejto cirkvi a ev.a.v. cirkev toho využívala zabezpečovala si faktické výhody. Takáto politika bola robená
pravdepodobne preto, aby rím. kat. cirkev bola izolovaná od podpory menších cirkví. „Pokrokovosť“
luteránov, to sú dnes tradície Masaryka a Štefánika.
A nie je náhoda, že kult Štefánika je spoločný pre
zbytky reakcie klerikálnej i luteránskej „pokrokovej“.
Aby štefánikovské tradície boli ďalej živené, ev.a.v.
cirkev v roku 1952 navrhuje, napr., aby v novej organizácii seniorátov, bývalý myjavský seniorát nazýval sa podbradlanský.
Odvolávajúc a spoliehajúc sa na „pokrokové“ tradície ev.a.v. cirkev si dovoľuje ďalšie provokácie. Pri
prejave s. Kopeckého z príležitosti založenia Čsl. Spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických poznatkov, biskup Čobrda si vyprosuje také reči o kňazoch
a cirkvi, aké použil s. Kopecký. Navrhuje protestovať
v cirkevnej tlači a v kázni polemizuje so s. Kopeckým
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a jeho kázeň je ilegálne rozmnožená a rozširovaná.
Čobrda je urazený za celú cirkev a s ním so solidarizuje aj podpredseda NS, gen. dozorca ev.a.v. cirkvi
A. Žiak. Prichádza s návrhom sťažnosti na reč s. Kopeckého na UAV NF.
Nový spôsob prihlasovania na vyučovanie náboženstva dáva luteránom podnet k ohováraniu našej
školskej správy. V tejto ohováračskej činnosti spolupracujú úzko s rím. kat. vlasteneckými duchovnými.
Na CMV v Prahe, dňa 2.10.1952 minister Plojhar sa
odvoláva na informácie Žiaka, podľa ktorého na Slovensku 50% rodičov nemohla prihlásiť deti na náboženstvo, čo musí mať dohru, za čo bude niekto
braný na zodpovednosť, lebo Žiak celkom pochopiteľne sa ide so súhlasom s. Fierlingera sťažovať s. Zápotockému.
Je zrejme, že ev.a.v. cirkev by rada vyvolala diskusiu o cirkevných otázkach, aby príslušníci cirkvi boli odvádzaní od problémov výstavby. Za tým účelom
využíva najmä biskup Čobrda každú príležitosť. Pri
voľbe nových seniorov v jeho dištrikte presadí návrh
kandidáta, o ktorom vie, že nemôže byť štátnou správou uznaný. Čobrda a predtým Ruppeldt nútia kňazov k predtým nebývalej aktivite, v organizovaní
náboženského života a k misijným zájazdom. Provokácie Čobrdove organizuje a zabezpečuje farár Juráš, ktorého treba pre výstrahu na základe materiálu, ktorý má ŠTB, izolovať. Okrem Juráša treba
zakročiť proti ďalším kňazom, najmä tým, ktorí
zneužívajú svoje postavenie na štvavé a ohováračske
reči proti opatreniam štátu a pod. Je potrebné ev.a.v.
kňazom ukázať, že štátna správa nebude naďalej
trpieť ich provokácie. V opačnom prípade si budú
trúfať nerešpektovať štátnu správu a autorita biskupa Chabadu upadne keď uvidia, že Čobrdove provokácie, ktoré sú v rozpore s úpravami gen. biskupa,
budú trpené.
Organizácie cirkvi:
Ev.a.v. cirkev má dva dištrikty. Východný, v ktorom je 175 zborov s 206 kňazmi a západný, v ktorom
je 149 zborov s 189 kňazmi. Spolu 324 zborov s 395
kňazmi. Na čele je gen. biskup a gen. dozorca, ktorí
majú ako poradné organy: generálnu radu a generálne presbytérium. Dištrikty majú obdobné orgány. Dištrikty sa delia na senioráty, ktoré majú priemerne 21 zborov. Východný dištrikt má 8 seniorátov,
175 zborov a 171.290 príslušníkov. Na jedného kňaza pripadá 831 príslušníkov dištriktu. Západný 7 seniorátov, 149 zborov a 256.710 príslušníkov. Na jedného kňaza pripadá 1358 príslušníkov dištriktu.
V celej cirkvi je cca. 3500 laických funkcionárov.
Generálnym biskupom je Ján Chabada, generálnym dozorcom podpredseda NS Žiak. Biskupom východného dištriktu je Čobrda, laickým dozorcom
O. Devečka, býv. agrárny poslanec. V západnom dištrikte sa vzdal biskupstva F. Ruppeldt a vláda dala
súhlas k voľbe nového biskupa Ľ. Katinu. Voľba Katinu je dôležitá preto, že v biskupskom zbore Čobrda doteraz s Ruppeldtom prehlasoval gen. biskupa.
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Situácia sa zmení, lebo Katina bude podporovať gen.
biskupa. Bude ďalšou úlohou zariadiť vzdanie sa aj
Čobrdu a nevyhovujúcich dištriktuálnych dozorcov.
Dozorcom v západnom dištrikte je dr. Ormis, bývalý sudca v Banskej Bystrici, náboženský fanatik, ktorý podporuje sektárov „Modrý Kríž“. Dr. Ormis je
veľmi aktívny a najmä po novom spôsobe prihlasovania na náboženstvo, ktorý kritizuje ako protizákonný, začína aktivizovať s Čobrdom náboženský život.
Po voľbe biskupa západného dištriktu prikročí sa
k územnej reorganizácii seniorátov tak, aby hranice
týchto sa kryli zásadne s hranicami okresov a krajov.
Taktiež hranice dištriktov sa zmenia. Západný dištrikt budú tvoriť kraje Bratislava, Nitra a Banská
Bystrica. Kraje Žilina, Prešov a Košice budú tvoriť
východný dištrikt.
Územné zmeny seniorátov treba previesť preto, lebo doterajšia organizácia zodpovedá starému zemepanskému rozdeleniu a tak senioráty sú dosť ťažko
kontrolovateľné. Okrem toho bude nutné s územnými zmenami previesť voľby nových seniorov a laických funkcionárov, takže možno pri tejto príležitosti
zmeniť nevyhovujúcich otvorene reakčných funkcionárov.
Prostredníctvom gen. dozorcu Žiaka cirkev žiada,
aby bolo dovolené zriadiť nové zbory. Ide fakticky
o zbory už zriadené. Po presídlených Nemcoch ostali voľné farnosti ( v počte 33), ktoré patrili nemeckej
ev.a.v. cirkvi na Slovensku. Tieto farnosti boli prenesené jednak na južné Slovensko, jednak majú byť
zriadené v priemyselných centrách. Nebolo by správne dať súhlas k zriadeniu týchto zborov. Znamenalo by to nových laických funkcionárov a ďalšie aktivovanie náboženského života. Treba podotknúť, že
po oslobodení ev.a.v. cirkev zriadila 18 zborov pre
ev.a.v. presídlencov z Maďarska. Tieto zbory boli zriadené so súhlasom zboru povereníkov.
Cirkev vo svojej ústave sa zaväzuje, že bude napomáhať budovateľskému úsiliu ľudovodemokratického štátu. Tomuto môže však ťažko dostáť, pokiaľ
laickými funkcionármi cirkvi budú nepriatelia budovania socializmu. Možno tvrdiť, že nie je ev.a.v.
zboru, ktorý by bol čistý, bez triedneho nepriateľa
vo funkcionárskych kádroch. V Senici je laickým
funkcionárom napr. býv. veľkostatkár a poslanec agrárnej strany Macek a bývalý statkár a funkcionár
agrárnej strany Pihorňa. Aby mali títo statkári dobré správy, presbyterom je zamestnanec ONV, vedúci
podateľne. Že z tohto okresu všetci farári t. r. boli
chorí a preto v kúpeľoch, to je preto, lebo funkcionári cirkvi sú aj vedúci ONP a lekár ONP.
V záujme neutralizácie vplyvu triedneho nepriateľa v ev.a.v. cirkvi dostali naši cirkevní tajomníci termíny volieb funkcionárov v jednotlivých zboroch,
aby predom zabezpečili voľbu osôb, ktoré nie sú nepriateľmi.
Aby vplyv najmä kulakov čím skôr bol eliminovaný, požiadame gen. cirkev, aby v zmysle §7 ústavy
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ev.a.v. cirkvi vylúčila všetkých nepriateľov štátu, teda aj kulakov z cirkevných funkcií.
Keď sa zbavíme kulakov z cirkevných funkcií,
aktivita cirkvi poklesne.
Aby sme mohli cirkev lepšie usmerňovať, treba sa
predovšetkým venovať gen. biskupskému úradu.
Tento bol zriadený ako nástroj, ktorý paralyzuje
vplyv doterajších dištriktuálnych biskupov a v budúcnosti bude vhodnou transmisiou pre ovládanie
cirkvi. Treba konštatovať, že Chabada ako gen. biskup nemá potrebnú autoritu, tou je Čobrda, ktorý
doteraz nepovažoval za potrebné odviesť tkz. „americkú pomoc“ gen. biskupskému úradu, ale drží nekontrolovateľne 1.000.000 Kčs v svojom dištrikte
a s jeho vedomím 500.000 Kčs drží farár Hodža v západnom dištrikte. Napriek tomu, že gen. biskupský
úrad dostáva málo pošty, aktivita cirkvi je veľmi
veľká. To znamená, že cirkev riadi niekto iný ako
Chabada. Tento robí zásadnú chybu v tom, že autoritu si chce získať cez Čobrdu. Chabada tiež čaká, že
SLOVUC bude za neho v cirkvi robiť zásahy. Chabada bude mať autoritu, keď bez ohľadu na Čobrdu
začne rigorózne pokračovať proti reakčným a nedisciplinovaným kňazom – v čom ho SLOVUC musí podporovať.
Prvú príležitosť bude mať k tomu pri územnej
reorganizácii seniorátov. Pri reorganizácii vyskytne
sa mnoho personálnych a organizačných otázok, pri
riešení ktorých bude nutné nekompromisne zakročovať proti reakčným kňazom a možno preferovať
kňazov ochotných spolupracovať.
Nástrojom pre gen. biskupa je ÚSEK, založený
v roku 1950 ako spolok pokrokových kňazov, ktorý
teraz gen. biskupovi však nepomáha v riadení cirkvi,
lebo Čobrda pochopil význam ÚSEK-u a dal pokyn
k vstupu do ÚSEK-u všetkým kňazom. Po prevedenej územnej reorganizácii a najmä po ustanovení nových seniorov ÚSEK musí byť účinným nástrojom v
rukách gen. biskupa, aby mu napomáhal prevádzať
politiku zhodnú so záujmami štátu. V opačnom prípade by ÚSEK bol zbytočným a škodlivým a bolo by
ho treba rozpustiť.
Kňazský dorast
Ev.a.v. cirkev má dostatok kňazov. Je to v 395 nositeľov nepriateľskej ideológie prvej Republiky. Priemerný ich vek je dnes 46 rokov a na ev.a.v. teologickej fakulte je príliš mnoho poslucháčov, takže počet
kňazov bude v ev.a.v. cirkvi stúpať. V IV. ročníku je
25 poslucháčov, III. Ročníku je 17, II. Ročníku 18,
v I. 6. Počet v prvom ročníku je dostačujúci. Okrem
toho je pri fakulte prípravný kurz pre štúdium na
teológiu, v ktorom je 9 poslucháčov. Štátny úrad pre
veci cirkevné v Prahe navrhuje kurz preniesť z dôvodov rentability do Prahy k prípravke na Komenského teologickej fakulte. Tento návrh treba uvítať. Zníži pravdepodobne počet frekventantov v prípravke.
Tlač
Ev.a.v. cirkev vydáva dvojtýždenník EPsT nákladom 32.000 exemplárov a mesačník „Cirkevné listy“
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nákladom 3000 exemplárov. Oba časopisy i keď do
februára prinášali politické úvahy (proti KSS zvlášť
pred voľbami v roku 1946) orientujú sa dnes na teologické úvahy. Zvlášť po prejave s. Kopeckého, zapodievajú sa jediným problémom a tým je „vernosť
kresťanským zásadám“:
Nakladateľstvo Tranoscius má na tento rok pridelenú kvótu papiera 39.000 kg. Doteraz vydalo 5 titulov (kalendár a teologické práce). Na rok 1953 sa
zmenšuje na 26.000 kg.
Členstvo ev.a.v. kňazov v strane
Ide asi o 18 kňazov členov KSS. ZO KSS začínajú
nanášať otázky náboženstva a začínajú stavať otázku členstva kňazov v strane.
v Bratislave dňa 7. októbra 1952
Návrh uznesení
1/ správu vziať na vedomie
2/ Prevedenie územnej reorganizácie dištriktov a seniorátov ev.a.v. cirkvi započne až po voľbe biskupa
ZD: Cirkev bude mať dva dištrikty a to:
a/ západný, ktorý budú tvoriť senioráty kraja Bratislava /3 senioráty/, Nitra /2 senioráty/ a Banská
Bystrica /4 senioráty/
b/ východný, ktorý budú tvoriť senioráty kraja Žilina /2 senioráty/, Košice /3 senioráty a Prešov /1 seniorát/
Termín 31. 12. 1952 zabezpečí s. Gažík
3/ ukladá sa zabezpečiť, aby pri voľbe nových laických funkcionárov ev.a.v. cirkvi nedostali sa do funkcií nepriateľské živly.
Zodpovedný s. Gažík
4/ Nesúhlasí sa s prenesením býv. nemeckých ev.a.v.
farských staníc na iné miesto. Bývalé farské stanice
nemeckej ev.a.v. cirkvi môžu byť ponechané na starom mieste len tam, kde po vysídlení Nemcov je dostatok /cca 1000/ ev.a.v. príslušníkov
Termín 31. 12. 1952
5/ ukladá sa s. Gažíkovi, aby prejednal a zabezpečil
s gen. cirkvou vylúčenie nepriateľských živlov z laických funkcií ev. a. v. cirkvi
Termín 1. 3.1 953
6/ ukladá sa s. Gažíkovi prejednať s gen. cirkvou penzionovanie biskupa východného dištriktu P. Čobrdu
a navrhnúť nového kandidáta na uvoľnené miesto.
Termín 31. 12. 1952
7/ ukladá sa s. Strechajovi preskúmať materiál z ŠTB
a SLOVUC o dištrikt. farárovi J. Jurášovi v Lipt. Mikuláši a zaviesť proti nemu trestné pokračovanie
Termín 1.11.1952
8/ ukladá sa KV KSS na základe správ predsedov
KNV prejednať situáciu v ev.a.v. cirkvi a zabezpečiť,
aby pri voľbách laických funkcionárov cirkvi neboli zvolené nepriateľské elementy
Termín 15. 11. 1952 zodpovedný s. Benada
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BIBLIOGRAFIA T VORBA 2001 – 2012
Posledných dvanásť rokov vychádzania tohto časopisu – akoby „dvanásť do tucta“ – môže byť aj
verejným predstavením, bibliografickým zhrnutím
a hodnotením jeho redigovania. Zakladateľovi Tvorby Emilovi B. Lukáčovi nešlo len o literatúru, ale aj
o neodmysliteľné „čosi viac“, čiže o rozmer duchovný, náboženský a mravný; v redakčnej praxi, ako sám
povedal, zmysluplným kormidlovaním medzi scirkevnením a zosvetáčtením Tvorby, ktoré jej vtedy
hrozilo, aj doteraz hrozí. Toto špeciálne poslanie
Tvorby si vynucovalo nároky náročné a isteže nie
vždy úspešne plnené. Situácia oproti lukáčovským
rokom je dnes oveľa ťažšia: kým on mal k dispozícii
autorov prevažne protestantských, spisovateľov aj
vedeckých pracovníkov vlastniacich ešte popri umeleckom a odbornom rozmere aj rozmer duchovný
a náboženský, dnes po štyridsaťročnom ateisticko-materialistickom pustošení skutočných duchovných hodnôt je takýchto autorov poriedku, ako šaf-

ADAMEC RÓBERT
Bieda tradicionalizmu, T4/2005
Boh je s nami zmierený – nezmierení
sme s ním my! (Rozhovor s Jakubom
S. Trojanom), T3/2006
Fínsky dar (Recenzia), T3/2003
Fresky na stenách srdca (Kniha zo sveta), T1-2/2001
Ja, nočný motýľ, T1-2/2001
Na prahu novej reformácie (Recenzia),
T1/2006
Nasledovanie ako prejav kresťanského
života (Diskusia), T3-4/2002
Nevylievajme spolu s vaničkou aj dieťa,
prosím (Diskusia), T2/2004
Odvaha k nedokonalosti (Diskusia),
T3/2003
Pod morálne masky I.-II., T1/2005,
T2/2005
Tu medzi nami … (Recenzia), T3-4/2002
Umenie existencie (Recenzia), T1/2003
ADÁMAŤ JOZEF
Básnik (Poézia), T1/2012
Dávne (Poézia), T1/2012
Kratučké zastavenie (Poézia), T1/2012
Lúčenie (Poézia), T1/2012
Ľudia, ktorých máš rád (Poézia),
T1/2012
Môj večný kolobeh (Poézia), T1/2012
Na ceste od ohromenia k dojatiu,
T3/2011
Petrove zapretie (Poézia), T1/2012
Tie noci (Poézia), T1/2012
ADY ENDRE
Na brehu čiernych vôd (Poézia; preklad
E. B. Lukáč), T3-4/2001
V bozkoch žijúc bez bozkov (Poézia;
preklad E. B. Lukáč), T3-4/2001
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ranu; žiaľbohu najmenej na evanjelickej strane. Aj
konzervatívny a netvorivý duch Evanjelickej bohosloveckej fakulty prináša smutné, dlhé desaťročia
pestované výsledky: najmä priam tragické odlúčenie
cirkvi od literatúry a kultúry.
Sympatie, ktoré si Tvorba navzdory tomu – okrem
urazeneckých výnimiek – v literárnej a kultúrnej obci získala, nám navrávajú, že naša práca azda predsa nebola celkom márna. Nestalo by sa tak bez istých
autorov – sympatizantov, ich návrhov a posielaných
textov, nestalo by sa tak bez chápavej žičlivosti predsedu Spoločnosti pre Tvorbu univ. prof. RNDr. Beloslava Riečana, bez našej grafičky Evy Kovačevičovej-Fudala, ale aj bez verejnosťou nevidenej ekonómky,
administratívnej pracovníčky Ing. Moniky Kozárovej i jej manžela, a najmä bez mojej ženy Zory, dvanásť
rokov neuvádzanej skutočnej spoluredaktorky tohto časopisu. Úprimná vďaka všetkým!
J Ú L I U S VA N O V I Č

ALBINI DUŠAN
Lars O. J. Söderblom (Kronika),
T4/2006
O Jurajovi Janoškovi, prvom generálnom biskupovi, T4/2006
Paradox a tajomstvo viery (Recenzia),
T1/2006
ANOCA DAGMAR MÁRIA
December (Poézia), T4/2011
Májový dážď... (Poézia), T4/2011
Nárek neveriacej (Poézia, úryvky),
T4/2011
Pastiersky motív (Poézia), T4/2011
Reč pri preberaní „Veľkej medaily sv.
Gorazda“, T4/2011
Serail ako cesta (Poézia), T4/2011
Spŕchajú zasa listy... (Poézia), T4/2011
Spýtajú sa ťa, ... (Poézia), T4/2011
Záhrada na poludnie (Poézia), T4/2011
ÁBEL FRANTIŠEK
K problému pohanských prvkov v kresťanstve, T3/2003
BAHNA JÁN
Architekt Ladislav Hudec (Kronika),
T3/2010
M. R. Štefánik a D. S. Jurkovič (Glosa),
T2/2009
Pamätník M. R. Štefánika v Bratislave
(Glosa), T2/2009
Stredoeurópan Dušan Jurkovič a jeho
odkaz súčasnosti (Kronika),
T4/2008
BAKOŠ JURAJ
Nad priepasťami previnenia (Poézia),
T2-3/2008
Niekoľko odtrhnutých klasov (Poézia),
T2-3/2008
Prázdne parkoviská, T1/2007

Smútiace vetvičky imela, T1/2007
So starým kancionálom v ruke,
T1/2007
BAKOŠOVÁ ZUZANA
10 letných chvíľ (Poézia; Krátkodobé
zabúdanie), T2/2006
Až (Poézia; Krátkodobé zabúdanie),
T2/2006
De Profundis (Poézia; Krátkodobé zabúdanie), T2/2006
Litánie: Nečas III., T4/2006
Nervy (Poézia; Krátkodobé zabúdanie),
T2/2006
Plást medu (Poézia; Krátkodobé zabúdanie), T2/2006
Prázdna (Poézia; Krátkodobé zabúdanie), T2/2006
Spiaci v nás (Poézia), T4/2007
Trhy márnosti (Poézia; Krátkodobé zabúdanie), T2/2006
Uzavreté knihy kníh (Poézia; Krátkodobé zabúdanie), T2/2006
Zapadané (Poézia; Krátkodobé zabúdanie), T2/2006
BALABÁN MILAN
Hudba pro pozůstalé (básně z doby
bolševika), T3/2006
BALOGHOVÁ MAGDA
(s Rollom Dušanom) Ad: Editorské patálie (Polemika), T2/2009
BARBOUR IAN
Keď sa veda stretne s náboženstvom:
Nepriatelia? Cudzinci? Partneri? I.III., T1/2009, T2/2009, T3-4/2009
BARČ-IVAN JÚLIUS
Môj Jánošík, T2/2009
Neznámy (Dokumenty doby),
T4/2007
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BARGÁR PAVOL
Blues mlčanlivého morského vlka (Poézia), T1/2003
BARTKO FEDOR
Bol som v Amerike, T3/2003
Spoznal som..., T1/2002
BARTKO ONDREJ
Na slovo s ... (Rozhovor; otázky Z. Bukovská), T3-4/2001
BAUDELAIRE CHARLES
Litánie k Satanovi (Poézia; preklad E. B.
Lukáč), T2/2006
BÁTOROVÁ MÁRIA
Nuda v literárnej historiografii alebo
chytanie sa do „sietí“ vlastných reflexií?, T4/2010
BELOHORSKÝ GABRIEL
Řeč vánoční, T4/2011
BENEŠ LADISLAV
Role subjektu kazatele v procesu přípravy kázání, T1-2/2001
BENKOVÁ VIERA
Čajové meditácie (Poézia), T4/2012
BERĎAJEV NIKOLAJ ALEXANDROVIČ
Ríša Ducha a ríša Cisárova, T1-2/2001
Svět tvorby. Smysl a hodnoty tvůrčí extáze (Diskusia), T1/2003
BERGER ROMAN
Golgota non-stop, T3/2011
Verím na univerzálne hodnoty (Dokumenty doby), T1/2003
BERGMAN INGMAR
O sebe, T1/2009
Siedma pečať (preklad L. Oliva), T1/2008
BLAHO MILOSLAV
Dnešok má korene vo včerajšku (Glosa), T4/2004
BLAŽKOVÁ JAROSLAVA
Beatricine usmievavé ústa, T3/2007
BLICHOVÁ TATIANA
Ostrby (Poézia), T4/2005
Partitúry slov (Poézia), T1-2/2001
Zakôrované je (Poézia), T4/2005
BODNÁROVÁ JANA
Fototexty (Poézia), T1/2009
Pár poznámok (Dokumenty doby),
T1/2005
Spomínam na Jána Johanidesa,
T1/2009
Vianoce nášho času, T4/2007
Zima, jar, leto, jeseň, T2/2005
BODO MATEJ
V nemoci (Poézia), T2/2010
BOJNIČANOVÁ RENÁTA
Mahmúd Sobh: Lajlou posadnutý (Preklad poézie), T2/2012
Martin Kukučín – vyhnanec z raja,
T2/2010
Naše životy sú rieky, ktoré ústia do mora (Recenzia), T2/2011
Václav Černý o podstate španielskeho
ducha (Recenzia), T1/2011
BONHOEFFER DIETRICH
Oslovovanie nenáboženského človeka,
T4/2006
BOOR JÁN
Friedrich Schiller: Slová viery (Preklad
poézie), T3-4/2001
Charles Leconte de Lisle: Kristova smrť
(Preklad poézie), T1-2/2001
If... / Ak... / Když... (Dokumenty doby),
T2/2003
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John Milton: O čase (Preklad poézie),
T3-4/2001
BOTÍK JÁN
Evanjelická cirkev a luteranizmus v živote dolnozemských Slovákov, T1/2011
BOTTO JÁN
Svetský víťaz (Poézia; úryvok), T3/2007
BRTÁŇOVÁ ERIKA
(s Gáfrikovou Gizelou) Lekcie z vysokého koňa (Recenzia), T2/2005
Náboženské a literárne dielo Eliáša Mileca, T1/2007
BRÜCK MIROSLAV
Časový posun (Poézia), T4/2012
Kopec (Štefanovi Strážayovi; Poézia),
T4/2012
Na prahu (Poézia), T4/2012
Pomalosť (Poézia), T4/2012
Skutočnosť (Poézia), T4/2012
Ulice predmestia (Poézia), T4/2012
Zostatky (Poézia), T4/2012
BŘEZINA OTAKAR
Letný slnovrat (Poézia; preklad J. Zambor), T3/2012
Ľútosť (Poézia; preklad J. Zambor),
T3/2012
Moja matka (Poézia; preklad J. Zambor), T3/2012
BUČKO JOZEF
Sklamalo kresťanstvo, T2/2007
BUDAJ JÁN
Otvorená minulosť 22, T4/2011
BUKOVSKÁ ZUZANA
Na slovo s Ondrejom Bartkom (Rozhovor), T3-4/2001
Taký bol Ján Bohdan Hroboň, T1/2006
BULTMANN RUDOLF
Ježíš Kristus a mytologie (Diskusia),
T3-4/2002
BYSTRICKÝ VALERIÁN
(s Roguľovou Jaroslavou) Rozpaky z polemiky (Polemika), T4/2008
CABADAJ PETER
Súzvučné súvislosti (Recenzia),
T4/2006
CAMUS ALBERT
O Franzovi Kafkovi, T4/2008
CIBULKA JÚLIUS
Klamný úsvit, T3/2005
CINGEĽ MAREK
Kríza v cirkvi (Dokumenty doby),
T3/2005
CLAUDEL PAUL
Duch a voda (Poézia; preklad J. Švantner), T3/2007
Jana z Arcu na hranici, T2/2006
Kyrie Elejson (Poézia; preklad E. B. Lukáč), T3-4/2001
CONCULLUELA VIVIEN
Antonio Machado: Bol chlapec ... (Preklad poézie), T3/2010
Dojmy o Dojmoch z Francúzska
(M. Kukučín), T2/2010
José Augustin Goytisolo: Slová pre Júliu
(Preklad poézie), T3/2010
Mallarmé v slovenčine (Recenzia),
T2/2011
Pablo Neruda: Túto noc ... (Preklad
poézie), T3/2010
ČAHOJOVÁ BOŽENA
Umenie na periférii, T4/2012
ČAPKOVÁ ANNA

Medzi estetickým a etickým (Recenzia),
T3/2006
„Zvodca“ Kierkegaard v našich hľadaniach, T4/2005
ČEKLOVSKÁ NAĎA
Kniha s dušou (Recenzia), T3/2012
V (medzi)priestoroch prózy (Recenzia),
T4/2012
ČELKO VOJTECH
Agresia ako bratská pomoc (Recenzia),
T2/2012
Charakter a odvaha jednej jubilantky
(Kronika), T2/2010
Inšpiratívne snenie (Recenzia),
T4/2010
Intelektuál a jeho vplyv na spoločnosť
(Recenzia), T2/2011
Irena Lettrichová zomrela (Kronika),
T1/2011
Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu (Recenzia), T1/2010
K jednej televíznej inscenácii (Kritika),
T1/2007
Kanadský Slovák Michal Fraštacký zavraždený v Afganistane (Kronika),
T1/2007
Kniha, ktorej hodnotu potvrdil čas
(O Lettrichových Dejinách novodobého Slovenska), T4/2012
Malé veľkosťou, veľké významom (Recenzia), T1/2012
Martin Rázus – parlamentné prejavy,
T2-3/2008
Michal Stehlík: Česi a Slováci 18821914 (Recenzia), T3/2010
Národní výtečníci, T1/2011
Nezaslúžene málo poznaná esej (Recenzia), T3/2011
Pavel Kosatík: Sám proti zlu (Recenzia),
T3/2010
Príbeh zanovitého človeka (Recenzia),
T4/2011
Roselyne Chenu: Normalizácia očami
cudzinky (Recenzia), T3/2010
Sedemdesiatka slovenského historika
Johna Miroslava Ličku (Kronika),
T2-3/2008
Spomienky kanadského historika (Recenzia), T2/2011
Sto rokov od narodenia Dr. Jozefa Lettricha (Kronika), T2/2005
Symbol zrady pretrváva, T1/2011
Usilovná skúmateľka Štúrových čias
(Kronika), T4/2011
Vážené panie a páni... (Glosa), T2/2010
Zo spomienok Martina Kvetku (Dokumenty doby), T3/2012
Zrada od vlastných bolí najviac (Recenzia), T3/2012
ČERNÝ VÁCLAV
Edvard Beneš a február 1948 (Dokumenty doby), T1/2008
Kultúra a sloboda, T1/2002
Nadrealismus „osvobozeného duševna“, T2/2007
Nikde, T3/2004
O Franzovi Kafkovi, T4/2008
Povedali o Kierkegaardovi, T4/2005
Samota, Svoboda, Hodnota, Bůh I.-II.,
T1-2/2001, T3-4/2001
Slovákom, T3/2003
Thomas Stearns Eliot, T3-4/2002
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ČERŇANSKÝ JÁN
Modlitba ranní (Poézia), T4/2010
Modlitba večerní (Poézia), T4/2010
ČIČMANEC IVAN
Bach v Pukanci, T3-4/2002
Básnici smiechu a nádeje (Glosa),
T2/2005
Fatálne zlyhanie idealistov, T3/2011
Hold Björnsonovi, T2/2007
Melanchólia (Poézia), T1/2010
Niekoľko hamsunovských zamyslení,
T3-4/2009
Nikdy sa nevyhneš (Poézia), T1/2010
O škandinávskej a slovenskej kultúre
(Rozhovor; otázky J. Vanovič),
T1/2008
Romantické fragmenty, T4/2012
Slepá ulička (Poézia), T1/2010
Slovenské paradoxy a protirečenia,
T1/2004
Spisovateľ ako strom (Recenzia),
T4/2003
Stein Mehren: Čas nás ženie (Preklad
poézie), T1/2008
Stein Mehren: Večerný vlak (Preklad
poézie), T1/2008
Stein Mehren: Z údolia čierneho ľadu
(Preklad poézie), T1/2008
Strach z abstrakcie, T1/2005
Strindbergov pohľad za fasádu,
T1/2008
Štyri poznámky o Franzovi K., T4/2008
Tichý triumf malomeštiactva, T2/2003
V ohnisku neprítomnosti (namiesto recenzie), T3-4/2009
Z novších haiku (Poézia), T1/2012
ČUPKA DUŠAN
Pozdrav z Kuzmányho kruhu v Banskej
Bystrici (B. Riečanovi), T3/2011
DOBIÁŠ RUDOLF
Na slovo s ... (Rozhovor; otázky J. Vanovič), T1/2010
Nové antidialógy o starých necnostiach
a mravných krízach (Recenzia),
T3/2011
Vianoce (Poézia), T4/2007
Vianočná epištola (úryvok), T4/2007
Vlnenie (Recenzia), T2/2012
DOBROVODSKÝ IMRICH
Návraty (Poézia), T3/2004
Sme už mŕtvi (Poézia), T3/2004
DOLEŽAL AUGUSTÍN
Modlitba Nedělní v Ráji (Poézia),
T4/2008
DOSKOČIL ZDENĚK
Malé ohlédnutí za jedním zapomenutým výročím (Kronika), T2/2009
DRAGOJEVIČ DANIJEL
Aj dreváky (Poézia; preklad K. Chmel),
T2/2005
Chodiac (Poézia; preklad K. Chmel),
T2/2005
Chvíľa (Poézia; preklad K. Chmel),
T2/2005
Isté obdobie (Poézia; preklad K. Chmel),
T2/2005
Jeseň (Poézia; preklad K. Chmel),
T2/2005
Ľahké myšlienky (Poézia; preklad
K. Chmel), T2/2005
Odsunul som nábytok (Poézia; preklad
K. Chmel), T2/2005
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Rozsypané gombíky (Poézia; preklad
K. Chmel), T2/2005
DROPPOVÁ ĽUBA
Myšlienky moje čítať môžete (V. Markovičová-Záturecká), T1/2010
R. W. Seton-Watson v dejinách jednej
rodiny, T2/2012
DROZDÍKOVÁ JARMILA
Zabudnutí kresťania vo Svätej zemi
(Glosa), T2/2007
DUDÁŠOVÁ DARINA
Gočko (Stále spomíname na Jána Johanidesa), T3-4/2009
Hodžova ulica v Liptovskom Mikuláši
(Kronika), T1/2010
Orava vo svetle reformácie, T3/2010
Organ – chrámový nástroj (B. Riečan),
T3/2011
Zborník o turčianskych Révaiovcoch
(Recenzia), T4/2010
DUŠEK DUŠAN
Čím bol pre mňa? (J. Johanides),
T1/2009
DVOŘÁK VLADIMÍR
Stodesať rokov od narodenia Márie Rafajovej (Kronika), T4/2006
DVUREČENSKIJ ANATOLIJ
Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
Dr.h.c. 75-ročný?, T3/2011
ĎURIŠKA ZDENKO
Lekárnik s dušou básnika (Kronika),
T3-4/2002
Otec mikulášskeho našinstva (Kronika), T1/2004
Politická korupcia pred storočím (Kronika), T4/2004
EĽKO IVAN
Parazitujúci komunistický „mierotvorca“, T3/2006
EMMANUEL PIERRE
Náreky Euridiky (Poézia; preklad
J. Švantner), T2/2007
FABIÁNOVÁ ZUZANA
Lovkyňa (Poézia; Nádychy), T2/2012
Malá lesná omša (Poézia; Nádychy),
T2/2012
My sme tí, ktorých hľadáme (Poézia;
Záchvevy), T4/2012
Očista (Poézia; Nádychy), T2/2012
Píšem (Poézia; Nádychy), T2/2012
Plávam (Poézia; Záchvevy), T4/2012
Prisnili sme sa mi (Poézia; Nádychy),
T2/2012
Rieka (Poézia; Nádychy), T2/2012
Sandberg (Poézia; Nádychy), T2/2012
Sebaskúmanie (Poézia; Záchvevy),
T4/2012
Spievam (Poézia; Záchvevy), T4/2012
Staré konáre (Poézia; Nádychy),
T2/2012
Tretia generácia (Poézia; Záchvevy),
T4/2012
Trójske kone (Poézia; Záchvevy),
T4/2012
Útek z mesta (Poézia; Nádychy),
T2/2012
FELDEK ĽUBOMÍR
Ad: Pán biskup a jeho tri zošity (Glosa),
T3/2012
Ako sa píšu básne (Poézia), T3/2011
Aperitív pre pamätníkov (Glosa),
T3/2010

Demokrat Peter Škodáček (Kronika),
T1/2012
Hymna lásky, T2/2011
Jedna z bilancií Jána Zambora (Recenzia), T1/2012
Konštantín Filozof: Predspev (Preklad
poézie), T3/2010
Milan Kraus – génius nenápadnosti
(Kronika), T2/2011
Niekoľko spomienok na Alexandra
Dubčeka, T3/2012
Óndra Lysohorsky: Taškentské sonety
(Preklad poézie), T1/2011
Pán biskup a jeho tri zošity (Glosa),
T3/2012
Pieseň piesní (Poézia), T2/2010
Pieseň piesní na slovenský nápev,
T2/2010
Prečo rýmovaný Proglas, T3/2010
Samo Chalupka a rozprávka, T2/2012
Spomienka na Ivana Horvátha, T1/2010
Stodola (Dokumenty doby), T2/2010
Stretnutie s Óndrom Łysohorskym,
T1/2011
Telo v Hybiach, noha v Ostrihome (Glosa), T1/2012
Umenie neodísť (Glosa), T3/2012
Väznili aj deti (I. Horváth), T1/2010
Zlaté slnko svoju dráhu..., T3/2011
FELIX JOZEF
Milan Rúfus – obnoviteľ dôvery v slovo,
T4/2003
FERENČUHOVÁ BOHUMILA
O Masarykovi a Slovensku, T3-4/2002
Pamäti Louisy Weissovej a listy Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, T1-2/2001
FERENČUHOVÁ MÁRIA
Ave Maria podľa Jeana-Luca Godarda
(Film zo sveta), T4/2004
FILO JÚLIUS
(s Holčíkom Jánom) List J. Vanovičovi
(Dokumenty doby), T4/2005
FINDRA JÁN
K výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny, T3/2003
Kresťanské aktivity Drahoslava Machalu (Glosa), T3/2012
Stavba a prednes kázne, T1/2006
FÖLDVÁRI KORNEL
Čitatelia z Mordoru (Dokumenty doby), T1/2009
Na slovo s … (Rozhovor; otázky J. Vanovič), T2/2009
Semper idem (M. Gáfrik), T2/2011
Srdečné pozdravy z včerajška (Dokumenty doby), T1/2009
FRKÁŇOVÁ ZORA
Storočnica profesorky Viery Štetkovej
(Kronika), T2/2011
FUCHS ĽUDOVÍT
Modlitba k sebe (Poézia), T3-4/2002
FUSKA JÁN
Ide skutočne o cirkev, alebo o moc
v nej?, T4/2005
Milan Rastislav Štefánik a jeho mravné
ideály, T1/2009
Posilniť demokraciu alebo zaviesť v
ECAV poriadok? (Kritika), T4/2007
Prichádza nová doba temna? (Dokumenty doby), T2/2005
Úvahy nad vedeckým bádaním (Recenzia), T2/2005
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GAHEROVÁ HELENA
Improvizácia (Poézia), T1-2/2001
Nesmrteľná milenka (Poézia), T1-2/2001
GALMICHE XAVIER
Na slovo s ... (Rozhovor; otázky J. Vanovič), T3/2007
GAVLOVIČ HUGOLÍN
Kresťanská škola mravov stodola,
T3/2011
Zo Školy kresťanskej, T3-4/2009
GAVORA SVETOZÁR
Úvaha o londýnskom metre, dvoch
článkoch v EPST a zle vo forme ľahostajnosti, T3/2005
Z valného zhromaždenia akcionárov
Tranoscia (Kritika), T2/2007
GAŽÍK PETER
Gabriel Marcel – filozof nádeje, T1-2/2001
Kierkegaardovo „zvádzanie“ k pravde
(Recenzia), T1/2008
Ohlas Rádlovho myslenia na Slovensku,
T1/2003
Problém náboženskej istoty u T. G. Masaryka, T1/2005
S. Š. Osuský a T. G. Masaryk o pomere
viery a náboženstva, T3/2006
GÁBRIŠ KAROL
Kniha Jóbova, T3/2007
GÁFRIK MICHAL
(s Kadlečíkom Ivanom) Ako nás normalizovali I.-II., T1-2/2001, T3-4/2001
(s Kadlečíkom Ivanom) Ako nás normalizovali (dodatok), T3/2003
Básnik ľudského univerza (M. Rúfus),
T1/2009
Bieda slovenskej textológie, T3/2011
Druhý vrchol Rázusovej poézie alebo
tragickosť jeho videnia sveta,
T2-3/2008
Ďakujeme, pani Hana! (H. Ponická),
T3/2007
Hovoril Ivan Krasko... (M. Rúfus),
T4/2003
Jazykovedcovo slovo načase (Recenzia),
T1/2012
Jesenského Čierne dni, T1/2005
Jubileum rumunského priateľa (Kronika), T1/2006
Martin Rázus v Moravskom Lieskovom,
T2/2004
Na margo posledných štátnych vyznamenaní (Kritika), T1/2007
Na okraj niektorých dnešných názorov
na poéziu (M. Rúfus), T4/2003
Na slovo s ... (Rozhovor; otázky J. Vanovič), T1/2004
Nad Knihou o Alexandrovi Matuškovi
(Kritika), T1/2008
Namiesto úvodu, T1/2011
O démonoch v ľuďoch (Recenzia),
T1/2011
O normalizačnej praxi v literatúre a literárnej vede (Dokumenty doby),
T3/2003
O príčinách básnického odmlčania Ivana Krasku, T3/2005
O závažných problémoch súčasnosti
(Recenzia), T2/2009
Odkrývanie ukrývanej minulosti (Recenzia), T2/2010
Osie hniezdo sebaspokojnosti (Polemika), T4/2008
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Otvorený list jedenástemu valnému
zhromaždeniu Tranoscia (Dokumenty doby), T2/2002
Panmodernizmus namiesto panrealizmu? (Recenzia), T2/2006
Politické kontakty Martina Rázusa
a Milana Hodžu, T2-3/2008
Ponormalizačné gumovanie (Glosa),
T1/2011
Postmodernistické filtre literárnej vedy,
T3-4/2002
Publikácie Spolku Martina Rázusa (Recenzia), T4/2012
Rázusova svetonázorová kríza a jeho
kritika súvekej cirkvi, T2/2006
Reformácia a problém slovenčiny,
T2/2002
Rozpaky z polemiky (Polemika), T2-3/2008
Slovník s rozpakmi (Kritika), T3/2007
Tvorca jednej literárnej epochy (P. O.
Hviezdoslav), T3-4/2009
Útrapy z pragmatickej etiky, T2/2009
„Vstanú noví bojovníci...“ (Glosa),
T3-4/2009
Z Rázusových listov Elene Zochovej
I.-II., T2/2004, T3/2004
Z Rúfusových listov, T2/2012
Za Ondrejom Štefankom (Kronika),
T2-3/2008
Zaujímavá publikácia o dolnozemských
Slovákoch (Recenzia), T4/2007
Znetvorený Jesenský, T1/2010
GÁFRIKOVÁ GIZELA
Editorské patálie (Recenzia), T1/2009
K životnému jubileu Dagmar Márie
Anocovej, T4/2011
Kto vyslovuje, sníma bremeno (M. Haľamová), T2-3/2008
(s Brtáňovou Erikou) Lekcie z vysokého
koňa (Recenzia), T2/2005
My krajina sme veselá (Poézia; Z onoho
času...), T1/2008
Nabrať dych (Poézia), T3/2007
„Neobjavená“ odpoveď Jána Kollára
literárnemu historikovi (Poézia;
Z onoho času...), T1/2008
Patálie bez konca (Polemika), T2/2009
Poklona (Dokumenty doby), T1/2004
Prosba k básni Maši Haľamovej,
T2-3/2008
Rázusovým perom (Poézia; Z onoho času...), T1/2008
Slovenská chrabrosť (Poézia; Z onoho
času...), T1/2008
Sviatok (Poézia), T3/2007
Tak (Poézia), T3/2007
Udreli. ... (Poézia), T3/2007
Vrav (Poézia), T3/2007
Za pani Norou Krausovou (Kronika),
T3-4/2009
Žalm januárový (Pamiatke Jana Palacha; Poézia), T1/2005
GÁLISOVÁ ANNA
August (Poézia), T4/2004
Kalvária (Poézia), T1/2003
Otváranie duše (Poézia), T1-2/2001
Slovo (Poézia), T1-2/2001
Spoveď (Poézia), T4/2004
Výkriky zo samoty (Poézia), T1-2/2001
GERMAIN SYLVIE
Ozveny ticha (preklad S. Štofková),
T1/2012

GINDL EUGEN
Bútľavá vŕba pri Váhu... (Poézia),
T1/2005
Letný súmrak pod Chočom (Poézia;
Prechádzky), T3/2005
Liptovské sakury (Poézia), T1/2005
Na Bergmanovom Farö, T4/2010
November pod Poľanou, T1/2006
Sandberg (Poézia; Prechádzky),
T3/2005
Slovensko nie je bizarná krajina (Rozhovor; otázky J. Vanovič), T2-3/2008
Spomienky Kolomana Sokola, T3/2006
Taký bol Ján Bohdan Hroboň, T1/2006
Tatranské leto (Poézia), T1/2005
Za Ivanom Kormanom (Kronika),
T1/2003
Žrecovo lamento (Poézia), T4/2005
GINDL-TATÁROVÁ ZUZANA
Všetko je možné a pravdepodobné
(I. Bergman), T1/2009
GLOCKO PETER
Nebeské znamenia, T2/2006
GOETHE JOHANN WOLFGANG
Faust I. – úryvky (preklad M. Richter),
T1/2011
GOYTISOLO JOSÉ AUGUSTIN
Slová pre Júliu (preklad V. Conculluela;
Poézia), T3/2010
GREŠO JÁN
Rozlúčka s Milanom Rúfusom vo Veľkom evanjelickom kostole 17. januára 2009, T1/2009
GYARFAŠOVÁ SOŇA
Rozhovor s Norbertom Kmeťom ... Demokracia dnes a zajtra, T4/2010
HALAS FRANTIŠEK
Nikde (Poézia), T3/2004
HAUGOVÁ MILA
Prakrv (Poézia; Miznutie anjelov),
T4/2008
Súhvezdie (Poézia; Miznutie anjelov),
T4/2008
Vianoce nášho času, T4/2007
Z týchto dní (Poézia; Miznutie anjelov),
T4/2008
Zimný telefón (Poézia; Miznutie anjelov), T4/2008
Zimný telefón II (Poézia; Miznutie anjelov), T4/2008
HÁBOVÁ ĽUBICA
Mal by sa ozvať kazateľ, T1/2004
Paul Tillich, T3/2003
Teológia musí byť v ofenzíve (Kniha zo
sveta), T4/2003
Zborník o počiatkoch teológie Paula
Tillicha, T1/2006
Život je večierok (Réservé), T2/2004
HEJDÁNEK LADISLAV
Jak je to vlastně s naším křesťanstvím?
(Diskusia), T3-4/2001
HEREDIA JOSÉ-MARIA DE
Smrť orla (Poézia; preklad E. B. Lukáč),
T3-4/2001
HERMIDA DE BLAS ALEJANDRO
Esejistika Milana Rúfusa ako kľúč k jeho
básnickej tvorbe, T1/2009
Na slovo s … (Rozhovor; otázky J. Vanovič), T3-4/2009
Päť otázok nad Kukučínom, T2/2010
Zázračná moc Rúfusovej poézie,
T1/2009
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HEVIER DANIEL
Bielo (Poézia; Sonety), T3-4/2009
Bla (Poézia; Sonety), T3-4/2009
Blížni I. (Poézia; Sonety), T3-4/2009
Blížni II. (Poézia; Sonety), T3-4/2009
Buď (Poézia; Sonety), T3-4/2009
Bulvár (Poézia; Sonety), T3-4/2009
Celok (Poézia; Sonety), T3-4/2009
Certifikát (Poézia; Sonety), T3-4/2009
Cudzinec (Poézia; Sonety), T3-4/2009
Cynický sonet (Poézia; Sonety), T3-4/2009
Gestor (Ľ. Feldek), T3/2011
HODOLIČOVÁ JARMILA
S. H. Vajanský a vojvodinské prostredie,
T2/2010
HOEM EDVARD
Björnson a Slováci, Björnsonova vízia
Európy a Nórsko v dnešnej Európe,
T2/2012
HOCHEL IGOR
(Duchovná) spriaznenosť s Dada (Poézia), T2/2009
Interpretačné oriešky aj „ čistá“ lyrika
(Recenzia), T3/2012
Jesenný ošiaľ (Poézia), T2/2009
Malé príležitostné „retrozamyslenie“
nad Kriedovým kruhom (Ľ. Feldek),
T3/2011
Malé uvažovanie o Michalovi Gáfrikovi,
T2/2011
Na hroby padá vlhkosť jesene ... (Poézia), T2/2009
Poznámky k Rúfusovej lyrike, T4/2008
Predstava v rannej hmle (Poézia),
T2/2009
Vianoce nášho času, T4/2007
Z čírej krajiny I (Poézia), T2/2009
Z oblohy už zmizli krídla ... (Poézia),
T2/2009
Z ranných vnemov (Poézia), T2/2009
HOLAN VLADIMÍR
Jules Supervielle: Smutek Boha (Preklad
poézie), T2/2003
HOLČÍK JÁN
(s Filom Júliusom) List J. Vanovičovi
(Dokumenty doby), T4/2005
HORNÍK RASTISLAV
Reiner Maria Rilke: Čierna mačka (Preklad poézie), T3/2012
Reiner Maria Rilke: Gazela (Preklad
poézie), T3/2012
Reiner Maria Rilke: Labuť (Preklad poézie), T3/2012
HORVÁTH IVAN
Návrat do Paríža (úryvky), T1/2010
HORVÁTHOVÁ JANA
Vážení prítomní..., T1/2010
HRIVNÁK MARTIN
Miroslav Demko: Totentanz Franza
Liszta (Preklad), T3/2011
HROBOŇ JÁN BOHDAN
Hľadajú sa zamaskované štruktúry
„sacra“, T1/2005
Chceli sme, ale nie tak (Kronika),
T3/2004
Konečne Pán Boh v rukách človeka alebo teológia pre ateistov, T2/2005
Na pamäť Martina Rázusa, T4/2003
Na slovo s ... (Rozhovor; otázky J. Vanovič), T1-2/2001
HROMÁDKA JOSEF LUKL
Povedali o Kierkegaardovi, T4/2005
1
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Ústřední principy protestantské (Diskusia), T2/2003
HRONEC ONDREJ
150 rokov od narodenia Aurela Stodolu
(Kronika), T3-4/2009
Výnimočný žiak „starého pána...“
(B. Riečan), T3/2011
HUDÁKOVÁ KATARÍNA
Otvorme oči!, T2/2005
HUGO VICTOR
Civilizácia (Poézia; preklad E. B. Lukáč),
T1/2002
Mugitusque boum, T1/2002
Pavol z Damašku, T1/2002
Spojené štáty európske, T1/2002
Súzvučná hymna znie (Poézia; preklad
E. B. Lukáč), T1/2002
Tí žijú, iba tí, čo bojujú, T1/2002
Žijeme, vravíme, hľadíme na nebesá,
T1/2002
HUIZINGA JOHAN
Ve stínech zítřka, T3-4/2009
HURBAN JOZEF MILOSLAV
„S dnešním číslem přijímám...“, T2/2007
HVIEZDOSLAV PAVOL ORSZÁGH
Hľadám sa, hľadám (Poézia), T3-4/2009
Ó, prečo som nie víchrom (Poézia),
T3-4/2009
HYKISCH ANTON
Vianoce nášho času, T4/2007
CHAJJÁM ÓMAR
Múdrosť vína (Poézia; preklad E. B. Lukáč), T3-4/2001
CHALUPKA JAN
Za žádnou cenu se neprodej!, T2/2011
CHMEL KAROL
Czeslaw Milosz: Na moje 88. narodeniny (Preklad poézie), T1/2005
Czeslaw Milosz: Pred koncom dvadsiateho storočia (Preklad poézie),
T1/2005
Danijel Dragojevič: Aj dreváky (Preklad
poézie), T2/2005
Danijel Dragojevič: Chodiac (Preklad
poézie), T2/2005
Danijel Dragojevič: Chvíľa (Preklad
poézie), T2/2005
Danijel Dragojevič: Isté obdobie (Preklad poézie), T2/2005
Danijel Dragojevič: Jeseň (Preklad poézie), T2/2005
Danijel Dragojevič: Ľahké myšlienky
(Preklad poézie), T2/2005
Danijel Dragojevič: Odsunul som nábytok (Preklad poézie), T2/2005
Danijel Dragojevič: Rozsypané gombíky
(Preklad poézie), T2/2005
Edvard Kocbek: Koniec hry (Preklad
poézie), T1/2005
Edvard Kocbek: Raketa (Preklad poézie), T1/2005
CHMEL RUDOLF
List ministra kultúry Milanovi Krausovi,
T3/2004
CHORVÁT IVAN
K etickým problémom modernej spoločnosti, T4/2004
CHUDOBA ANDREJ
(s Kadlečíkom Ivanom) Dialóg synchronický, T1/2005
IČO TIBOR
Skaza strednej vrstvy (Glosa), T3-4/2009

INSTITORIS MICHAL
Modlitba za potřebné k životu věci,
T1/2012
Písnička nábožná, T1/2012
JABLONICKÝ VLADIMÍR
William Schmidt po francúzsky,
T1/2005
JAHELKA TOMÁŠ
Archeológia o biblii (Recenzia),
T3/2007
In memoriam Richard Rorty (Recenzia), T4/2007
Kierkegaardov rytier viery a jeho absurdný paradox, T4/2005
O diablovej práci s Tomášom Zálešákom (Rozhovor), T2/2006
O zániku a vzkriesení (Recenzia),
T3/2006
Potrebujeme ešte náboženstvo? (Recenzia), T2/2003
Totalitarizmus a politické náboženstvá,
T3/2005
JAKOBY ŠTEFAN
Drábi, ŠTB a SBS (Dokumenty doby),
T3/2005
Nahliadnutie do zväzku ma vedie k poznaniu, že biskup Filo zavádza a klame (Dokumenty doby), T3/2005
JAMMES FRANCIS
Modlitba, aby iní boli šťastní (Poézia;
preklad E. B. Lukáč), T3-4/2001
Modlitba, aby som dostal jednu hviezdu (Poézia; preklad E. B. Lukáč),
T3-4/2001
JAMNICKÝ IVAN
Osmičky v živote a diele básnika dreva
Dušana Samuela Jurkoviča (Kronika), T4/2008
JANKOVIČ JOZEF
Jeseň (Poézia), T2/2004
Michelangela Buonarrotiová (Poézia),
T2/2004
JASPERS KARL
Povedali o Kierkegaardovi, T4/2005
JAURA DUŠAN
Zrážka civilizácií?, T3-4/2001
JEDLIČKA ROBERT
Posolstvá Bottovho Svetského víťaza,
T3/2007
JOUVE PIERRE JEAN
Farba sveta (Poézia; preklad J. Švantner), T1/2007
Holubica (Poézia; preklad J. Švantner),
T1/2007
Jar (Poézia; preklad J. Švantner),
T1/2007
Mágia (Poézia; preklad J. Švantner),
T1/2007
Melanchólia (Poézia; preklad J. Švantner), T1/2007
Mozart (Poézia; preklad J. Švantner),
T1/2007
Po potope (Poézia; preklad J. Švantner), T1/2007
Slnko prérie (Poézia; preklad J. Švantner), T1/2007
JURČO GLINA MILAN
Človek, ktorý sa rozprával s hviezdami,
T2/2002
JURČO MARTIN
Kazateľská tvorba z rôznych uhlov pohľadu (Recenzia), T3/2007
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JURČO MILAN
List jubilantovi Michalovi Gáfrikovi,
T2/2011
Listovanie v listoch z kordíckej vyhliadky
(Recenzia), T1/2002
Príbeh mesta aj „federácie ľudských duší“ (Recenzia), T1/2002
Vajanský znovu nepochopený (Recenzia), T2/2011
JUROLEK RUDOLF
Aby sa niečo nestalo a niečo stalo (Recenzia), T3-4/2009
Báseň pre existenciu, T1/2011
JUROVSKÁ MICHAELA
Na slovo s ... (Rozhovor; otázky J. Vanovič), T1/2003
Peniaze, spoločnosť, kultúra alebo Godzila ide mestom, T2/2012
Pozemská komédia Umberta Eca alebo
mapovanie tieňa, T3/2012
Súčasný francúzsky román slovenskými
očami, T4/2011
Vzbura a bolesť grófa de Lautréamont,
T1/2006
KACIAN ADRIAN
Belovi Riečanovi k sedemdesiatke,
T4/2006
Belovi Riečanovi k sedemdesiatpäťke,
T3/2011
KAČKOŠ MAREK
Prichádza nová doba temna? (Dokumenty doby), T2/2005
KADLEČÍK IVAN
(s Gáfrikom Michalom) Ako nás normalizovali I.-II., T1-2/2001, T34/2001
(s Gáfrikom Michalom) Ako nás normalizovali (dodatok), T3/2003
Ctené dámy, ctení páni (Dokumenty
doby), T1/2012
Cvičenie stupníc a prstoklad, T1/2002
Človek sa skladá z ľudí (M. Gáfrik),
T2/2011
(s Chudobom Andrejom) Dialóg synchronický, T1/2005
Epištola ľuďom a chrámu, T3/2010
Eucharistie (Albertovi Schweitzerovi),
T3/2004
Chvála pátosu, alebo rytier Don Quijote nesie na dlani svetielkovanie (Glosa), T4/2004
Invencia (Romanovi Bergerovi), T2/2002
Keby sa klarinet podobal na kopu kovového šrotu, T2/2002
List J. Vanovičovi (Dokumenty doby),
T4/2004
Nerast bez neresti (Poézia), T1-2/2001
Nota bene (Poézia), T1-2/2001
Padajú oriešky, drobné oriešatá,
T4/2004
Piesne odplavili tú dusnú a desnú ťarchu clivoty (Glosa), T4/2004
Podstatné možno vidieť (Rozhovor;
otázky S. Očenášová-Štrbová),
T2/2003
Polnočný rozhovor, T2/2003
Poďakovanie Johannovi Sebastianovi,
T2/2005
Pravdou je tajomstvo, T2/2011
Prsteň na dne mora, T3/2003
Sviatok svetla, svätenie svitania,
T4/2010
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Z diára I.-IV., T3-4/2002, T1/2003,
T4/2003, T1/2004
Z diára, dies irae, T3/2005
Za organom je charakter (B. Riečan),
T3/2011
KADUKOVÁ-ADAMCOVÁ IVANA
Cesty k slobode (Recenzia), T3-4/2001
Katolícka reformácia? (Recenzia),
T3-4/2002
Komiksy, Duce, anarchista a tajomné
plamene (Recenzia), T2/2006
Kto je veľký inkvizítor? (Kniha zo sveta),
T2/2003
Ľudská magma v pilinách a porceláne
(Recenzia), T3/2007
(Ne)tradičné myšlienky v celkom
(ne)tradičných časoch, T4/2003
Niekoľko slov o Naslovovzatí (Recenzia), T1-2/2001
Od človeka k človeku I.-II, T3/2005,
T4/2005
Pohľad z druhej strany (Recenzia),
T3/2006
Prečo je všade také ticho? (Kniha zo
sveta), T1/2002
Proti nádeji v nádeji (Kniha zo sveta),
T1-2/2001
Rozchod s predstavou zástupnej obete?
(Diskusia), T4/2007
Sebaistota strachu (Recenzia),
T1/2006
Slobodu si vážim, preto si ju nedám
vziať (Rozhovor s Eugenom Kordom),
T1/2007
Tam, kde zomierajú slová (Kniha zo sveta), T2/2002
Teológia po slovensky (Kritika), T2/2007
Večnosť na dosah ruky alebo tajomstvo
stredoveku (Recenzia), T4/2006
Vianoce nášho času, T4/2007
Žena zabudnutá medzi ženami...,
T2/2005
Žena zabudnutá v pekle (Kniha zo sveta), T3/2004
Žena zabudnutá v raji (Kniha zo sveta),
T1/2004
KAMENEC IVAN
Historický význam a posolstvo jedného
dokumentu (Dokumenty doby),
T2/2005
KAMENICKÁ NAĎA
Ad Belo Riečan, T3/2011
KANT IMMANUEL
Viera a čin (Poézia; preklad M. Kraus),
T3/2004
KÁLLAY DUŠAN
Za maliarom Igorom Rumanským (Kronika), T1/2007
KEKELIAKOVÁ MONIKA
„Nežnosť sa zo mňa derie...“ (Recenzia), T4/2010
KERNOVÁ ELGA
Elena Maróthy-Šoltésová o svojom živote a diele (Kniha zo sveta), T2/2004
KIŠŠ IGOR
Komenského predstavy o jednote Európy a sveta, T1/2004
KLÁTIK MILOŠ
Rozhrešenie, T2/2006
KMEŤ NORBERT
Demokracia dnes a zajtra (Rozhovor;
otázky S. Gyarfašová), T4/2010

Dôležitosť drobnej práce (Recenzia),
T1/2012
K situácii evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku v rokoch 1948-1951,
T4/2005
K súčasnému stavu spracovania vzťahov medzi Evanjelickou cirkvou a. v.
na Slovensku a komunistickým režimom (Dokumenty doby), T2-3/2008
Vladimír Pavol Čobrda a spol. 1962,
T2/2007
KOCBEK EDVARD
Koniec hry (Poézia; preklad K. Chmel),
T1/2005
Raketa (Poézia; preklad K. Chmel),
T1/2005
KOČ ONDREJ
Prichádza nová doba temna? (Dokumenty doby), T2/2005
KOLLÁR JÁN
Staré zpěvy a písně, T3/2011
KOMOROVÁ KLÁRA
Slovník slovenských spisovateľov 20.
storočia (Recenzia), T4/2008
KOMOROVSKÝ JÁN
Protestantizmus v ekumenickom diele
Vladimíra Solovjova, T3-4/2001
KONŠTANTÍN FILOZOF
Predspev (Poézia; preklad Ľ. Feldek),
T3/2010
KORDA EUGEN
Slobodu si vážim, preto si ju nedám
vziať (Rozhovor; otázky I. Kaduková-Adamcová), T1/2007
KORMAN IVAN
Ako vidí strom... (Poézia), T1/2003
Nehovorte mi o umení, T1/2002
KOSTELNÝ JÁN
Blahoslavený (Poézia), T4/2007
Hádanky (Poézia), T3/2003
Hľadanie oblakov (Poézia), T3/2003
Jeseň nezbeda (Poézia), T3/2003
Koniec jesene (Poézia), T4/2007
Krotkí (Poézia), T4/2007
Odhalený (Poézia), T3/2003
Sieť (Poézia), T4/2007
Zamrznuté hviezdy (Poézia), T4/2007
Zima (Poézia), T4/2007
Zostarnuté leto (Poézia), T3/2003
KOSTROVÁ ZITA
Jozef Vongrej (1933 – 1988) (Kronika),
T2-3/2008
KOŠICKÝ PATRIK
(so Žáčkom Pavlom) Štátna a verejná
bezpečnosť v ponovembrovej politike (Dokumenty doby), T4/2005
KOŠTIAL RUDOLF
Povedali o Kierkegaardovi, T4/2005
KOVAČEVIČOVÁ SOŇA
Mestá ostali – mešťanov niet, T4/2004
KOVAČKA MILOŠ
Ako čítať traktátovú literatúru 17. a 18.
storočia, T3/2010
Belovi Riečanovi do pamätníka,
T3/2011
Divotvorný blok Hviezdoslavov alebo
rok 2002: rok Štefana Krčméryho
(Kronika), T3-4/2002
Dlho čakaná antológia (Recenzia),
T2-3/2008
Dobre zmýšľať, dobre hovoriť... (Recenzia), T4/2008
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Duchovný kontext literatúry (Recenzia),
T1/2002
Elena Maróthy-Šoltésová medzi vedúcimi ženami Európy (Kniha zo sveta),
T2/2004
Jen v čisté nádobě může zachován býti
nápoj čistý, T1/2006
Juraj Janoška a slovenská literatúra,
T4/2006
Kniha barokologických objavov (Recenzia), T2-3/2008
„Labutia pieseň“ Ľudmila Podjavorinskej, T1/2007
Martinský duchovný september 2005
(Glosa), T4/2005
Memorandum národa slovenského –
140; Slovenská národná knižnica –
60 (Glosa), T3-4/2001
Nechoď za väčšinou páchať zlo! (M.
Gáfrikovi k sedemdesiatinám; Kronika), T3-4/2001
Pozdrav jubilujúcej Eve Tkáčikovej (Kronika), T1/2009
„Preletím ponad život“ (Recenzia),
T1-2/2001
Svätyňa osvety a vzdelanosti (Recenzia), T3/2012
Štyri jubilejné spomienky (Kronika),
T1/2008
Taký bol Ján Bohdan Hroboň, T1/2006
Učená Panónia (Recenzia), T1/2004
Vězení a vysvobození Tobiáše Masníciusa, církve ilavské v Uhřích kaplana,
v duchovných dejinách Slovenska,
T4/2003
Vynikajúci, ale nežiaduci štátnik (Recenzia), T1/2009
Z martinskej kapitoly Ivana Kadlečíka
(Kronika), T1/2008
Za Cyrilom Krausom, T3/2012
Za Hanou Ponickou, T3/2007
KOVÁČ BOHUŠ
Milan Rúfus v knižnici vesmíru,
T4/2003
KOVÁČ MICHAL A.
Básne bázne i búrenia (O Rezníkovej
zbierke; Recenzia), T2-3/2008
Dostal som dar, T2/2003
Dvadsaťročný Gorazdov Močenok (Recenzia), T4/2012
Hodnoty kresťanského divadla na Slovensku (Recenzia), T3/2005
Hviezdoslavova Hájnikova žena v premenách, T3-4/2009
Jedenásť ročníkov súťaže kresťanského
divadla (Recenzia), T3/2003
Kresťanské divadlo 2009 (Recenzia),
T3-4/2009
Martýri za Okolie, T4/2006
Moderný tradicionalista Miloš Kovačka
(Kronika), T4/2005
Môj rovesnícky – a náš ľudský (M. Rúfus), T4/2008
Návrat vyhnaného (Recenzia), T2/2002
Personalistický portrét Václava Černého
(Recenzia), T3-4/2001
Skôr polemikon? (Recenzia), T1/2003
Storočný Barč-Ivan znova ožil v Martine
(Recenzia), T3-4/2009
Taký bol Ján Bohdan Hroboň, T1/2006
Znova v zatajení? (Kronika; k dvom výročiam Michala Fedora), T3/2004
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KOVÁČOVÁ MONIKA
J. Barč-Ivan: Neznámy (príhovor k hercom; J. Barč-Ivan), T2/2009
KOWALSKÁ EVA
Uhorskí exulanti v kontexte európskych
dejín, T2/2004
KRAUS CYRIL
Jankokráľovské otázniky, T2-3/2008
Ľudovít Štúr očami občianskej spoločnosti (Kritika), T3/2007
Nad monografiou o Matejovi Belovi
(Recenzia), T1/2002
Polstoročie časopisu pre literárnu vedu
a kritiku, T2/2006
Zväčša sám. Posledný rozhovor s Milanom Krausom, T4/2007
KRAUS MILAN
Cestujúcej (Poézia), T3/2006
Ďalší deň (Poézia), T2/2006
Excerpty, T4/2004
Friedrich Schiller: Šťastie (Preklad poézie), T1/2003
Immanuel Kant: Viera a čin (Preklad
poézie), T3/2004
Kategorický imperatív (Dokumenty doby), T4/2003
Na slovo s Milanom Krausom (Rozhovor; otázky J. Vanovič), T3/2006
Nadzemský hlas (Poézia), T3/2003
Odstup (Poézia), T3/2004
Pokračovanie (Poézia), T4/2005
Prelietavé obrazy (Poézia), T1-2/2001
Prozreteľnosť stojí nad nami (Rozhovor; otázky S. Očenášová-Štrbová),
T3/2003
Rečnícke otázky (Poézia), T3-4/2002
Rosu dajte (Poézia), T3/2004
Skúsenosť (Poézia), T3/2003
Sloboda a to ľudské, T3/2005
Teológia a poézia, T2/2002
Úkazy (Poézia), T1/2005
V bielom (Poézia), T3/2003
V zajatí vody (Poézia), T3/2006
Večerná (Poézia), T1/2002
Vesper dominicae, T2/2003
Vyprevádzam (Poézia), T3-4/2002
Za Štefanom Krčmérym (Poézia),
T3/2006
Záblesky I.-II., T2/2002, T2/2005
Zlomky (Poézia), T3/2006
Zväčša sám (Rozhovor; otázky
C. Kraus), T4/2007
Živý obraz (Poézia), T1/2005
KRÁĽ JANKO
Človeče, kdeže si ty podel slovo božie?,
T3-4/2002
Človeče, ty neznáš Boha… (Poézia;
Dráma sveta), T3-4/2002
Čo deň idú horšie chýry (Poézia; Dráma
sveta), T3-4/2002
Fakľa (Poézia; Dráma sveta),
T3-4/2002
Kríž, T3-4/2002
Mlčte, rečníci, pisári… (Poézia),
T3-4/2002
Pozri toho, čo tam stojí… (Poézia),
T3-4/2002
Prorok (Poézia; Dráma sveta),
T3-4/2002
Vidím vás strašných na mečoch (Poézia;
Dráma sveta), T3-4/2002
Záhradník (Poézia), T3-4/2002

KRČMÉRY ŠTEFAN
Hurban mal zvláštne čutie, T2/2007
Slovo čisté (Poézia), T1/2004
Tranoscius v slovenskej spisbe, T4/2006
Zjavila sa milosť Božia, T4/2007
Zo slovenskej hymnológie, T3-4/2002
KRČMÉRY-VRTELOVÁ JELA
Na slovo s Jelou Krčméry-Vrtelovou
(Rozhovor), T4/2006
O Jane z Arcu na hranici, T2/2006
Preletím ponad život, T3-4/2001
KREMPASKÝ JÚLIUS
Veľký tresk – výzva pre teológiu,
T3-4/2001
KRIVOŠOVÁ JANKA
Ako sa učíme vlastenectvu (Dokumenty
doby), T4/2010
Evanjelická nemocnica vzkriesená (Glosa), T1/2007
Georg Bähr a jeho slávny kostol Frauenkirche v Drážďanoch (Glosa),
T1/2012
Na slovo s ... (Rozhovor; otázky S. Očenášová-Štrbová), T4/2004
KRUPA VIKTOR
Vianoce nášho času, T4/2007
KRUŽLIAK IMRICH
Nad hrobom Dr. Jozefa Nosáľa (Kronika), T3-4/2002
Prvé stretnutie s komunistickou totalitou, T3-4/2002
Tohoročný kalendár karpatských Nemcov (Recenzia), T3-4/2002
KUBICA MARIÁN
Socha ako obraz v grafickej skratke
(Glosa), T2/2009
Ú... K... ĽA... K – Jána Ondruša,
T4/2008
Z denníkov Jána Ondruša, T4/2008
KUTLÍK IGOR
Patológia a poézia; poézia a patológia
I.-III., T1/2003, T2/2003, T3/2003
KUTTER HERMANN
Kde jest Bůh? (Diskusia), T2/2002
KVAS ANDREJ
Malá veža, veľký zvon (Kronika, J. Holčík), T2/2004
KVASZ LADISLAV
Matematika a teológia, T3-4/2002
LABUDA PAVOL
Človek v diele Aurélia Augustína,
T1-2/2001
LACKO JÁN
Rilke znova v slovenčine (Recenzia),
T1/2003
LAJČIAK LADISLAV
Hnedočervená (Poézia), T1/2004
Kurz sebaobrany (Poézia), T1/2004
Veľký piatok (Poézia), T1/2002
LAUČEK MARTIN
Modlitba kováča při huti…, T2/2009
LAUTRÉAMONT COMTE DE
Spevy Maldororove, T1/2006
LETŇANOVÁ ELENA
Jan Palach (Dokumenty doby),
T1/2007
LIBA PETER
Michal Gáfrik – hovorca pravdy,
T2/2011
Rád vyznávam... (M. Rúfus), T4/2008
LICHNEROVÁ RUT
Anna Regina, T1/2006
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LIPPERT PETER
Ty si, T4/2010
LISLE CHARLES LECONTE DE
Kristova smrť (Poézia), T1-2/2001
LOCHMAN JAN MILIČ
Na slovo s … (Rozhovor; otázky D. Šimko), T2/2002
LONGAUER ĽUBOMÍR
Na slovo s … (Rozhovor; otázky M. Stachová-Bezúchová), T4/2008
LUCKÝ FRANTIŠEK
List ministrovi školstva SR (Dokumenty
doby), T1/2002
LUKÁČ EMIL BOLESLAV
Alfred de Vigny: Satan (Preklad poézie;
Záhrada útechy), T3-4/2001
Alfred de Vigny: Zo „smrti vlka” (Preklad poézie; Záhrada útechy),
T3-4/2001
Arthur Rimbaud: Vzrušenie (Preklad
poézie; Záhrada útechy), T3-4/2001
Conrad Ferdinand Meyer: Spev mora
k oblakom (Preklad poézie; Záhrada
útechy), T3-4/2001
Edy Endre: Na brehu čiernych vôd (Preklad poézie; Záhrada útechy),
T3-4/2001
Edy Endre: V bozkoch žijúc bez bozkov
(Preklad poézie; Záhrada útechy),
T3-4/2001
Francis Jammes: Modlitba, aby siní boli
šťastní (Preklad poézie; Záhrada
útechy), T3-4/2001
Francis Jammes: Modlitba, aby som
dostal jednu hviezdu (Preklad poézie; Záhrada útechy), T3-4/2001
Hlas na púšti, T4/2012
Hviezdy (Poézia), T4/2005
Honba za preludmi, T1/2010
Charles Baudelaire: Litánie k Satanovi
(Preklad poézie), T2/2006
Je hviezdou táto zem? (Poézia), T4/2005
José-Maria de Heredia: Smrť orla (Preklad poézie; Záhrada útechy),
T3-4/2001
Ómar Chajjám: Múdrosť vína (Preklad
poézie; Záhrada útechy), T3-4/2001
Paul Claudel: Kyrie Elejson (Preklad
poézie; Záhrada útechy), T3-4/2001
Paul Valéry: Spev stĺpov (Preklad poézie; Záhrada útechy), T3-4/2001
Paul Verlaine: Klymene (Preklad poézie;
Záhrada útechy), T3-4/2001
Paul Verlaine: Múdrosť (Preklad poézie;
Záhrada útechy), T3-4/2001
Paul Verlaine: Serenáda (Preklad poézie; Záhrada útechy), T3-4/2001
Polnočná pieseň (Poézia), T4/2005
Pred novou etapou (Dokumenty doby),
T2/2006
Sviečočky dohoreli?, T4/2007
Victor Hugo: Civilizácia (Preklad poézie), T1/2002
Victor Hugo: Súzvučná hymna znie
(Preklad poézie), T1/2002
LYSOHORSKY ÓNDRA
Básnik (Poézia; Taškentské sonety; preklad Ľ. Feldek), T1/2011
Byť – nebyť (Poézia; Taškentské sonety;
preklad Ľ. Feldek), T1/2011
K slnku (Poézia; Taškentské sonety; preklad Ľ. Feldek), T1/2011
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Kto v púšti žil (Poézia; Taškentské sonety; preklad Ľ. Feldek), T1/2011
Moja pieseň (Poézia; Taškentské sonety; preklad Ľ. Feldek), T1/2011
Nevyspievané piesne (Poézia; Taškentské sonety; preklad Ľ. Feldek),
T1/2011
Níl (Poézia; Taškentské sonety; preklad
Ľ. Feldek), T1/2011
Salar (Poézia; Taškentské sonety; preklad Ľ. Feldek), T1/2011
Slnečnica (Poézia; Taškentské sonety;
preklad Ľ. Feldek), T1/2011
Spev sveta (Poézia; Taškentské sonety;
preklad Ľ. Feldek), T1/2011
Vo víchrici (Poézia; Taškentské sonety;
preklad Ľ. Feldek), T1/2011
ĽACHKÝ JÁN
Apologetika Kléménsa Alexandrijského,
T4/2003
Disidentom postmoderny, T2/2004
Hésychastická eristika ako spor o identitu, T1/2003
K pochopeniu luteránskej identity,
T2/2003
Zadné schodisko reformácie, T2/2002
MAČÁK IVAN
Kríza fungovania kultúry, T1/2004
MACHADO ANTONIO
Bol chlapec... (Poézia; preklad V. Conculluela), T3/2010
MACHO PETER
Rázusov „Odkaz mŕtvych“– nástroj formovania občianskej rezistencie?,
T2-3/2008
MANRIQUE JORGE
Slohy na otcovu smrť (Poézia; preklad
J. Zambor), T4/2010
MARKOVIČOVÁ-ZÁTURECKÁ VIERA
A tretí sa smeje (Poézia; Zďaleka),
T1/2010
Azyl (Poézia; Zďaleka), T1/2010
Čo to ranilo (Poézia; Zďaleka),
T1/2010
Kôň padol na dlažbe (Poézia; Zďaleka),
T1/2010
Nad neznámym vojakom (Poézia; Zďaleka), T1/2010
Národ môj (Poézia; Zďaleka), T1/2010
Neznámej sestre (Poézia; Zďaleka),
T1/2010
Zatemnenie (Poézia; Zďaleka), T1/2010
MARKUŠ ŠTEFAN
Kresťan a politika (Diskusia), T1/2003
MARUŠIAK JOZEF
Malá spomienka na Miloša Tomčíka
(Kronika), T1/2010
Na rozlúčku s dobrým človekom
(M. Kraus), T3/2006
MAŤUGOVÁ SOŇA
Gäcelské žiadosti oravské 1848,
T4/2003
MATUŠKA ALEXANDER
Knieža našich básnikov (J. Kráľ),
T3-4/2002
Môj Victor Hugo, T1/2002
Nevšedný debut (M. Rúfus), T4/2003
O M. R. Štefánikovi, T1/2009
TGH – FXŠ – MRŠ, T4/2007
Útržky rozhovorov s Alexandrom
Matuškom (rozhovor viedol J. Vanovič), T1/2007

MATYS JAROSLAV
Confesio Augustana a súčasné smerovanie ECAV, T4/2005
MÁČALKOVÁ-NAHIRNYAK MARIANNA
Nedosiahnuteľná žena Janka Silana,
T1/2008
MEDVECKÝ MATEJ
Demarkačný rok 1989 (Recenzia),
T3/2010
Dve žingorovské publikácie (Recenzia),
T1/2010
Kniha o komunizme (Recenzia),
T4/2010
Návrat ku koreňom (Recenzia),
T3/2011
MEHREN STEIN
Čas nás ženie (Poézia; preklad I. Čičmanec), T1/2008
Večerný vlak (Poézia; preklad I. Čičmanec), T1/2008
Z údolia čierneho ľadu (Poézia; preklad
I. Čičmanec), T1/2008
MELICHER ĽUBOMÍR
(- – -) vzduch rastie... (Poézia),
T1/2004
Breh omdlieva (Poézia), T1/2004
MENSING KOLJA
Láska namiesto prúdu (Literárne zrkadlo), T1/2007
MEŇKY JÁN
Duch Kristov a Antikrist, T2/2005
Prichádza nová doba temna? (Dokumenty doby), T2/2005
MERVART JAN
Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let, T3-4/2009
Nepohodlný bojovník proti kultu osobnosti – týdeník Kultúrny život,
T1/2010
METZL ANDREAS
400 rokov Evanjelickej cirkvi v Bratislave
(Kronika), T1/2006
MEYER CONRAD FERDINAND
Spev mora k oblakom (Poézia; preklad
E. B. Lukáč), T3-4/2001
MIDRIAK DANIEL
Komunistický skanzen (Dokumenty doby), T3/2005
Svedectvo o dvanástich rokoch postkomunizmu v cirkvi, T2/2005
MIHALIKOVÁ ZDENKA
Vážená redakcia,... (Glosa), T4/2005
MIHALKOVIČ JOZEF
Vianoce nášho času, T4/2007
MIHOČOVÁ-KMECOVÁ EMÍLIA
Kniha aj našich otázok (Recenzia),
T4/2003
MICHÁLEK SLAVOMÍR
Vladimír Pavol Čobrda, T2/2007
MILEC ELIÁŠ
Každodenní domácí modlitba v obecné
nouzi, T1/2007
MILOSZ CZESLAW
Na moje 88. narodeniny (Poézia; preklad K. Chmel), T1/2005
Pred koncom dvadsiateho storočia
(Poézia; preklad K. Chmel),
T1/2005
MILTON JOHN
O čase (Poézia; preklad J. Boor),
T3-4/2001
1

n

2013

MINARIČOVÁ KATARÍNA
Zabudnuté výročie ako výzva,
T3/2005
MITANA DUŠAN
Básnik (Poézia), T4/2010
Extravagantná láska (Poézia), T4/2010
Hrozba (Poézia), T4/2010
Jób 26,5 (Poézia), T4/2010
Kalich (Poézia), T4/2010
Maranatha (Poézia), T4/2010
Nádej výskumníka (Poézia), T4/2010
Stôl (Poézia), T4/2010
Stredovek (Poézia), T4/2010
Uhol pohľadu (Poézia), T4/2010
MORAVČÍKOVÁ OTÍLIA
Pieseň jaseňa (Kronika), T4/2004
MOTULKO JÁN
Čas Herodes I.-II. (Poézia), T2/2003,
T3/2003
MUNTÁG ĽUDOVÍT
Immanuel Kant (Kronika; k 200. výročiu smrti filozofa novoveku),
T3/2004
MURARO LUISA
Túžba a jej žena, T3/2006
NANDRÁSKY KAROL
Ježišov bezbranný Boh a súčasnosť,
T1/2004
Ježišova metaforická reč a pancier dogmatizmu I.-II., T1/2005, T1/2006
Pokúšanie Ježiša a súčasnosť I.-II.,
T3/2004, T4/2004
Rozchod s predstavou zástupnej obete
I.-II. (Diskusia), T1/2007, T4/2007
Vzťah muža a ženy, T2/2004
Závrat z pohybu a rýchlych zmien?!,
T3/2005
NERUDA PABLO
Túto noc ... (Poézia; preklad V. Conculluela), T3/2010
NĚMEČEK ZDENĚK
Návrh na udělení čestného doktorátu
University Karlovy profesorovi
RNDr. Beloslavovi Riečanovi, DrSc.
(Dokumenty doby), T1/2012
NÉMETH FILIP
Opravené vydanie histórie (Recenzia),
T2/2007
Príbeh o jednom agentovi (Glosa),
T2/2007
NIGG WALTER
Povedali o Kierkegaardovi, T4/2005
NOVOMESKÝ LADISLAV
O M. R. Štefánikovi, T1/2009
To strašlivé (Poézia), T3/2004
OČENÁŠOVÁ-ŠTRBOVÁ SLAVOMÍRA
Ako vyjadriť to, čo sa nedá vidieť – Na
slovo s Igorom Rumanským (Rozhovor), T3/2004
List redakcii (Dokumenty doby),
T1/2003
Na slovo s Hanou Zelinovou (Rozhovor), T2/2004
Na slovo s Jankou Krivošovou (Rozhovor), T4/2004
Na slovo so 75-ročným Milanom Rúfusom (Rozhovor), T4/2003
Podstatné možno vidieť (Rozhovor so
65-ročným I. Kadlečíkom), T2/2003
Prozreteľnosť stojí nad nami (Rozhovor
s M. Krausom), T3/2003
Svet svetov (Recenzia), T2/2002
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ODEGARD KNUT
Boh vo vode (Poézia; Lososí skok; preklad M. Richter), T3/2005
Hora a dieťa (Poézia; Lososí skok; preklad M. Richter), T3/2005
Januárový večer. Mrazivo jasný (Poézia;
Lososí skok; preklad M. Richter),
T3/2005
Oblok dokorán (Poézia; Lososí skok;
preklad M. Richter), T3/2005
OLIVA LJUBOMIR
Ingmar Bergman, T1/2008
Ingmar Bergman: Siedma pečať (Preklad), T1/2008
ONDREJČÁKOVÁ KATARÍNA
Dlaňami prikry ... (Poézia), T1/2005
Hľadám (Poézia), T3-4/2002
Hra s vetrom (Poézia), T2/2004
Hravá (Poézia), T3-4/2002
Monotónny stereotyp (Poézia),
T3-4/2002
Na chvíľu večnosti (Poézia), T3-4/2002
Okolo teba ... (Poézia), T1/2005
Padnutí a stratení (Poézia), T2/2004
Topí ľady ... (Poézia), T1/2005
Ukazovák tvojej ruky ... (Poézia),
T1/2005
Výšina (Poézia), T2/2004
Zberateľka (Poézia), T3-4/2002
Zmätok (Poézia), T3-4/2002
ONDREJIČKA ERIK
Keď znie jeseň inak (Poézia), T3/2011
Všetko je tvorba (Ľ. Feldek), T3/2011
ONDREJOVIČ SLAVOMÍR
Ľudovít Šenšel ako jazykovedec,
T3/2006
Nové vydanie Štúrovej Nauky reči slovenskej (Recenzia), T4/2006
Odišiel nestor slovenskej jazykovedy
(Kronika), T3/2005
ONDRUŠ JÁN
Básnické aforizmy (Poézia), T2/2010
Kľak (J. Ondruš), T4/2008
PANENKA IVAN
Veľmi dlho som odolával... (Glosa),
T4/2005
PAPINI GIOVANNI
Návštěvou u Lenina, T3/2006
PARENIČKA PAVOL
Za Pavlom Vongrejom (Kronika),
T1/2002
PASSIA RADOSLAV
Akrobat, T1/2005
Druhý sen o Edele, T1/2005
Káva u maliara V., T1/2005
Návšteva lesoparku, T1/2005
PASTIER OLEG
Album zbytočných maličkostí,
T2/2004
Cúvanie do tmy (Poézia), T3/2010
Desať otázok Olegovi Pastierovi (Rozhovor; otázky J. Vanovič), T3/2010
Iba tá iskra (Poézia), T3/2010
Jedno haiku k okrúhlici Michala Gáfrika, T2/2011
Z nenapísaného listu (Poézia), T3/2010
PASTIRČÁK DANIEL
Ikona času (Poézia), T1/2004
Ikona domova (Poézia), T1/2004
Nepomenovaný (Poézia), T1/2004
Portrét dychu (Poézia), T1/2004
Ikona popola (Poézia), T1/2004

PAULOV JÁN
Čierne roky našej cirkvi, T3-4/2001
PAVLIGOVÁ MÁRIA
Aj v remíze je šanca (Recenzia),
T3/2010
Keď „vznešenosť rozžaruje všednosť“
(Recenzia), T3/2012
Pestrá kniha udavačov (Recenzia),
T3-4/2009
Poézia spoza mreží (Recenzia),
T2/2010
Poézia, kde sa nič nehrá (Recenzia),
T1/2010
Presahovať duchom svoje vlastné intimity (Recenzia), T3/2011
Slová skutočnej hodnoty?, T2/2009
Slovenské Haiku (Recenzia), T2/2012
Sondy a zastavenia, T4/2010
Táto kniha je iná... (Recenzia), T1/2012
„V krajine spisovateľky“ za Vierou Prokešovou, T1/2009
Východiská fenomenológie básnického
obrazu Gastona Bachelarda,
T4/2011
PAVLŮ KAROL
Ďakovná reč za vysoké ocenenie Francúzskej republiky udelené Karolovi
Pavlů (Kronika), T1/2009
Za Grzegorzom Fudalom, T1/2009
PETERAJ KAMIL
Dlho po nás (Poézia), T1/2008
Hlavy kráľovské (Poézia), T1/2008
Nepochopenie (Poézia), T1/2008
Neviem (Poézia), T1/2008
Niekde (Poézia), T1/2008
PETRÍČEK ALOJZ
Hanopisy Ivana Kučmu (Polemika),
T2-3/2008
PETRÍK BORISLAV
Najslávnejší sociologický traktát,
T4/2005
PETRÍK VLADIMÍR
Básnik, ktorý sa nepoddal (J. Smrek),
T4/2007
Kniha nielen o Martine (Recenzia),
T1/2008
Monografia o básnikovi Jankovi Jesenskom (Recenzia), T3/2007
Monografia o Ivanovi Kadlečíkovi (Recenzia), T2/2002
Odišiel Bohuš Kováč, T4/2006
Ženská skúsenosť ako ľudská skúsenosť
(Recenzia), T3-4/2001
PETRÍKOVÁ MARTINA
Ako stopy zmyslu v pamäti národa,
T4/2011
Anjelské obrazy a slová (Recenzia),
T3/2010
Balada o strome a chlapcovi, T2/2012
Dejú sa dejiny alebo svedectvo Duchom
zoslané, T4/2011
Deoduši nielen v rozprávkach (Recenzia), T3/2012
Keď kvitne mesačná kvetina, usmievam
sa, T1/2012
Keď príbeh zapaľuje svetlo (Recenzia),
T2/2011
Keď sa z bludiska stáva labyrint (Recenzia), T2/2011
O opustených a odpustení – Sklené
vrchy v nás, T4/2012
O premenách v čase alebo mozaika vecí
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„takmer neviditeľných“ (Recenzia),
T2/2010
O srdci na dlani (Recenzia), T3/2012
Píšem Vám... o duši disentu (Recenzia),
T3/2011
Príbeh fragmentárneho písania „o dôvere práve v slová“ (Recenzia),
T2/2010
Putovanie za kulisy života a filmu,
T1/2012
Rastú v nás stromy, T2/2012
Raz budem sedávať v prútených kreslách, T4/2011
Svet prišiel o kus svedomia, T2/2012
Texty ako zrkadlá a zrkadielka so
zábleskami tajomna (Recenzia),
T1/2011
Už vidím aj čiernobielo (Recenzia),
T3/2012
Vianočné konfrontácie, T1/2012
Všetko je Jedným alebo Príbeh (nielen)
pre indigové deti (Recenzia),
T3/2011
„Žijem život iný“ alebo o práve na jedinečný životný príbeh (Recenzia),
T1/2011
PETROVSKÝ ĽUDOVÍT
Moja jar a leto..., T3/2005
PÉGUY CHARLES
Druhá odvaha, T4/2011
PIETRUCHOVÁ OĽGA
Chodí vaše dieťa na náboženstvo? (Diskusia), T2/2004
PIŠKO RASŤO
(ako Jožko Króner), T1/2012
Príhovor finančného žraloka, T1/2012
PIŠÚT MILAN
Poézia na prelome, T2/2007
Umierajúci filozof (E. Rádl), T1/2003
PĹŽOVÁ KATARÍNA
Taký bol Ján Bohdan Hroboň, T1/2006
PODLIPNÁ ERIKA
Vianoce nášho času, T4/2007
POLÁČIK EMIL
Lesk a bieda Vyvolených a Big Brotherov (Glosa), T4/2005
POLIAK JÁN
Všetko sa na mňa zrazu zrútilo (Dokumenty doby), T2/2003
POLIAKOVÁ BLANKA
Leto v kolíske jabloní (Poézia), T2/2009
PONICKÁ HANA
List Komisii pre prípravu novej Ústavy
SR (Dokumenty doby), T3/2004
Slovo Hany Ponickej spisovateľom (Dokumenty doby), T3/2007
PRAŽÁK ALBERT
S Hviezdoslavom, T3-4/2009
PROKEŠOVÁ VIERA
Dokedy (Poézia; Eva), T4/2008
Hlas (Poézia; Eva), T4/2008
Hlina (Poézia; Eva), T4/2008
Hojdačka (Poézia; Eva), T4/2008
Meno (Poézia; Eva), T4/2008
Na chvíľu (Poézia; Eva), T4/2008
Nado mnou (Poézia; Eva), T4/2008
Padá (Poézia; Eva), T4/2008
Svet (Poézia; Eva), T4/2008
Tiene (Poézia; Eva), T4/2008
PROSTREDNÍK ONDREJ
Ilúzia ako nástroj prežitia? (Diskusia),
T1/2002
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Nathan Soederblom a Slovensko (Kronika), T1/2002
PRUŽINEC TOMÁŠ
Mediálna informovanosť a sledovanie
morálneho dobra, T1/2005
Pravá láska nie je falzifikátom lásky
(Recenzia), T3/2011
Quo vadis Slovensko vo svete? (Recenzia), T1/2012
RAFAJOVÁ MARIE
Jsou cíle daleké (Poézia), T1/2007
Na dláždění, před kostelem, venku, ...
(Poézia), T1/2007
Vy jste chrám Boží (Poézia), T1/2007
Vzácna pani! (M. Rázusová-Martáková), T2-3/2008
RAGAČ RADOSLAV
Keď sa rodilo zlo (Recenzia), T2/2011
RAPANT DANIEL
Memorandum ducha (Dokumenty doby), T2/2007
RÁCOVÁ VERONIKA
Ponovembrová tvorba Ivana Štrpku,
T1/2012
RÁDL EMANUEL
Bezbranný morálny svet, T1/2003
Rozklad. 1. Hellenizmus, T4/2012
RÁGULOVÁ PETRONELA
Mystika a poézia, T1/2011
RÁZUS MARTIN
Je potrebná kritika v cirkvi?, T1/2002
Niekoľko poznámok (r. 1937),
T2-3/2008
Rozhovor o veciach, ktoré slovenskú
evanjelickú verejnosť zaujímajú (r.
1937), T2-3/2008
Šetriť, čo nám dané, T1/2002
RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ MÁRIA
Čisté ruky (Poézia), T2/2002
Nepoznanému (Poézia), T2/2002
Pieseň o duši (Poézia), T2-3/2008
REDAKCIA
Blahoželáme PhDr. Michalovi Gáfrikovi,
DrSc. (Glosa), T4/2011
Imaginárny rozhovor s Martinom Rázusom, T2-3/2008
Imaginárny rozhovor s ThDr. PhDr. Jánom Lajčiakom (1875 – 1918),
T1/2008
Michal Gáfrik versus Karol Rosenbaum,
T2/2011
Odkazy redakcie, T2/2006
Upozornenie redaktorovo, T1/2007
Uprostred vety. Za Irenou Lifkovou
(Kronika), T3/2011
Vážení členovia Evanjelickej a. v. cirkvi
na Slovensku, T4/2005
Vysvetlenie (Glosa), T3/2005
Z listov čitateľov, T1/2005
REZNÍK JAROSLAV
Len v tichu básne (Poézia), T3/2007
Privlastňovanie oblohy (Poézia),
T3/2007
REŽNÁK RUDO
Hľadať kameň (Poézia), T1/2007
Hmla vpadla do údolí … (Poézia),
T2/2002
Chcem hovoriť ale neviem ako začať
(Poézia), T4/2004
Iná (Poézia), T4/2003
Nuž nebol to dobrý nápad... (Poézia),
T2/2004

Panmongolizmus (Poézia), T2/2004
Po všetky dni … (Poézia), T2/2002
Poézia (Poézia), T4/2004
Prameň čo túži po mori (Poézia),
T4/2004
Predkovia na cintoríne... (Poézia),
T2/2004
Pretože áno (Poézia), T4/2005
Slabý (Poézia), T4/2003
Slnko sa prelieva... (Poézia), T4/2003
Tak ako povzdych k Bohu … (Poézia),
T2/2002
Tu medzi vami (Poézia), T4/2004
V oceáne... (Poézia), T4/2004
RIEČAN BELOSLAV
Čriepky (Dokumenty doby), T2/2009
Diskusia – nevyhnutná podmienka demokracie (Kritika), T3/2007
Dokedy mu dovolíme hrať v kostole?
(Glosa), T1/2008
Étos rokmi preverený (Glosa), T2/2004
Ján Bakoss (31. 3. 1895 Pukanec – 31.
1. 1945 Martin) (Kronika), T1/2005
Kam idú cesty matematiky, T2/2003
Kam smeruje náš duchovný svet? (Diskusia), T1-2/2001
Medzi umením a vedou (Kronika),
T2/2010
Moje sesternice z pamäti (Kronika),
T2/2010
Na margo marga, alebo ešte raz o rokoch štyridsiatych (Glosa), T1/2004
Nezrelo o nezrelej (Recenzia), T3/2010
Nokturno cis mol (Kniha zo sveta),
T3/2003
O neobvyklej transformácii textu (Glosa), T2/2006
O speve slovenských evanjelikov, a nielen o ňom, T4/2006
Pohľady slovenského veľvyslanca (Recenzia), T3/2005
Quo vadis, evanjelická Banská Bystrica?
(Kritika), T2/2007
Spev v chráme a spev v živote (Kronika),
T3/2010
Tri oriešky pre našu cirkev (Glosa),
T4/2005
Výzva nezabúdať (Recenzia), T3/2005
RIEČANSKÝ IGOR
Pri odhalení pamätnej tabule MUDr.
Vladimíra Haviara (Dokumenty doby), T1/2010
RICHTER MILAN
Johann Wolfgang Goethe: Faust I. (Preklad; úryvky), T1/2011
Knut Odegard: Boh vo vode (Preklad
poézie; Lososí skok), T3/2005
Knut Odegard: Hora a dieťa (Preklad
poézie; Lososí skok), T3/2005
Knut Odegard: Januárový večer. Mrazivo jasný (Preklad poézie; Lososí
skok), T3/2005
Knut Odegard: Oblok dokorán (Preklad poézie; Lososí skok), T3/2005
Tomas Tranströmer: Fasády (Preklad
poézie), T4/2011
Tomas Tranströmer: November (Preklad poézie), T4/2011
Tomas Tranströmer: Orlí útes (Preklad
poézie), T4/2011
Tomas Tranströmer: Padá sneh (Preklad poézie), T4/2011
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Tomas Tranströmer: Podpisy (Preklad
poézie), T4/2011
Tomas Tranströmer: Z básní haiku (Preklad poézie), T4/2011
Veľká záhada Tomasa Tranströmera,
T4/2011
RILKE REINER MARIA
Čierna mačka (Poézia; preklad R. Horník), T3/2012
Gazela (Poézia; preklad R. Horník),
T3/2012
Labuť (Poézia; preklad R. Horník),
T3/2012
RIMBAUD ARTHUR
Vzrušenie (Poézia; preklad E. B. Lukáč),
T3-4/2001
ROBINSON JOHN A. T.
Čestně o Bohu (Diskusia), T1/2002
ROGUĽOVÁ JAROSLAVA
(s Bystrickým Valeriánom) Rozpaky
z polemiky (Polemika), T4/2008
ROLL DUŠAN
(s Baloghovou Magdou) Ad: Editorské
patálie (Polemika), T2/2009
ROSENBLADTOVÁ SABINE
(so Skierkom Volkerom: Dejiny nie sú
reťaz víťazstiev (Rozhovor s A. Dubčekom), T3/2012
ROUGEMONT DENIS DE
Vášeň a mystika, T1-2/2001
RUMANSKÝ IGOR
Ako vyjadriť to, čo sa nedá vidieť (Rozhovor; otázky S. Očenášová-Štrbová), T3/2004
RUPPELDT FEDOR
Memorandum prezidentovi Edvardovi
Benešovi (Dokumenty doby),
T1/2006
Pán redaktor Tvorby, Dr. E. B. Lukáč
(Dokumenty doby), T1/2011
RUTTKAYOVÁ KATARÍNA
Budem veľmi osobná (M. Rúfus),
T4/2008
RÚFUS MILAN
Báseň o dare (Poézia), T4/2008
Básnik I. (Poézia), T4/2003
Básnik II. (Poézia), T4/2003
Básnikova tragika (Poézia; Juvenílie),
T1/2011
Čas voľby (Poézia; Čas voľby),
T1-2/2001
Detail z Bratislavy (Poézia; Juvenílie),
T1/2011
Dieťa menom Ježiš (Poézia), T4/2008
Dlhopisy viery (Poézia), T1/2003
Jarou priviate (Poézia; Juvenílie),
T1/2011
Krčméry v Pezinku (Poézia), T1/2003
Malý veľký žalm (Poézia; Čas voľby),
T1-2/2001
Metamorfóza vecí (Poézia; Čas voľby),
T1-2/2001
Modlitba pri zastudenom hniezde (Poézia), T1/2003
Na slovo s ... (Rozhovor; otázky S. Očenášová-Štrbová), T4/2003
Nápis do pamätníka (Poézia; Juvenílie),
T1/2011
Nie je to zložité (Poézia; Čas voľby),
T1-2/2001
Nové krédo (Poézia; Juvenílie), T1/2011
Opona (Poézia; Juvenílie), T1/2011
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Pohreb dekabristu (Poézia; Juvenílie),
T1/2011
Polnoc v meste (Poézia; Juvenílie),
T1/2011
Quid est veritas (Poézia), T1/2009
Rozprávka pre veľkých, T1/2009
Slová (Poézia; F. Halasovi), T4/2003
Spomienky z Lúčnice (Poézia; Juvenílie),
T1/2011
Svedectvo o siedmom kríži (Poézia; Čas
voľby), T1-2/2001
Tulácky verš (Poézia; Juvenílie),
T1/2011
Uzrozumený (Poézia; Čas voľby),
T1-2/2001
Úryvok z duše (Poézia; Juvenílie),
T1/2011
V zemi nikoho (Poézia), T4/2003
Večer na nábreží (Poézia; Juvenílie),
T1/2011
Vianočný sen (Poézia; Juvenílie),
T1/2011
Žalm XX. storočia (Poézia), T2/2009
SABO VIKTOR
Situácia v cirkvi očami našej generácie,
T3/2005
SABOL SLAVOMÍR
Prichádza nová doba temna? (Dokumenty doby), T2/2005
SAINT-EXUPÉRY ANTOINE DE
Citadela, T1/2002
SEMIAN MICHAL
Veľkonočné modlitby, T1/2009
SEVERÍNI ANDREJ
Dvere (Poézia), T1/2006
Neskoro je (Poézia), T1/2006
Povrchné čítanie, alebo predpojatosť?
(Recenzia), T2/2002
Tristoročné dubisko (Kronika; Pamiatke
O. Štefanku), T2-3/2008
V pasci (Poézia), T1/2006
Život a smrť (Poézia), T1/2006
SCHILLER FRIEDRICH
Slová viery (Poézia; preklad J. Boor),
T3-4/2001
Šťastie (Poézia; preklad M. Kraus),
T1/2003
SCHOPENHAUER ARTHUR
O slohu (Kronika), T3-4/2002
SCHWEITZER ALBERT
Cesta k regeneraci kultury, T4/2003
O etických problémoch a úcte k živote,
T2/2004
SILAN JANKO
Pieseň baladická (Poézia; „Žena snov
a diaľok“), T1/2008
Portrét jednej duše (Poézia; „Žena snov
a diaľok“), T1/2008
Pozdravenie cez diaľky (Poézia; „Žena
snov a diaľok“), T1/2008
Stretnutie (Poézia; „Žena snov a diaľok“), T1/2008
SITÁR JÁN ALEXANDER
List priateľovi spoluväzňovi, T2/2006
Nad rovom Jurka Orlického, T2/2002
Uctievali sme ich, a oni nás zradili,
T1/2006
SKIERKA VOLKER
(so Rosenbladtovou Sabine: Dejiny nie
sú reťaz víťazstiev (Rozhovor
s A. Dubčekom), T3/2012
SLEZÁK IVAN

Falošná modla voľného trhu (Glosa),
T1/2010
SMREK JÁN
Ak nejdem spať (Poézia; Nočné husle),
T3-4/2001
Balada mojej ženy (Poézia; Stále proti
noci), T4/2007
Človek – požiar (Poézia; Stále proti noci), T4/2007
Človek sa kŕmi (Poézia; Luhármi obkľúčený), T3-4/2002
Inšpirácie kruté (Poézia; Nočné husle),
T3-4/2001
Kolibrík (Poézia; Luhármi obkľúčený),
T3-4/2002
Lampe (Poézia; Nočné husle),
T3-4/2001
Len pravdu (Poézia; Luhármi obkľúčený), T3-4/2002
Musica loci (Poézia; Stále proti noci),
T4/2007
Muškáty (Poézia; Stále proti noci),
T4/2007
Neboj sa (Poézia; Luhármi obkľúčený),
T3-4/2002
Neviditeľným atramentom (Poézia),
T1/2010
Nočné husle (Poézia; Nočné husle),
T3-4/2001
Otvorte okno (Poézia; Nočné husle),
T3-4/2001
Píšem (Poézia; Pre putá nepôjdem
si...), T4/2004
Pusťme capa do kapusty (Dokumenty
doby), T2/2012
Ruže (Poézia; Luhármi obkľúčený),
T3-4/2002
September (Poézia; Pre putá nepôjdem
si...), T4/2004
Slávnosť májová (Poézia; Stále proti noci), T4/2007
Spím, nevzbúdzaj ma... (Poézia; Stále
proti noci), T4/2007
Sudca (Poézia; Pre putá nepôjdem
si...), T4/2004
Tvorba (Poézia; Nočné husle),
T3-4/2001
V túto noc (Poézia; Nočné husle),
T3-4/2001
Vodomaľba (Poézia; Pre putá nepôjdem si...), T4/2004
Vodovod (Poézia; Stále proti noci),
T4/2007
Volanie života (Poézia; Stále proti noci),
T4/2007
Z protestu (Poézia; Pre putá nepôjdem
si...), T4/2004
Zázračné témy (Poézia; Stále proti noci), T4/2007
Živel (Poézia; Nočné husle), T3-4/2001
SOBH MAHMÚD
Lajlou posadnutý (Poézia; preklad R.
Bojničanová), T2/2012
SOROKIN PITIRIM A.
Rozpad sensitivní kultury, T4/2012
SOUČKOVÁ MARTA
Písanie o (k) sebe (Recenzia), T1/2009
SPIESS JÜRGEN
Dostojevskij a Nová zmluva, T2/2003
STACHOVÁ-BEZÚCHOVÁ MARTA
Aby sa pravý význam nikdy nestratil
(Glosa), T1/2009
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Aj my vás vidíme radi (Recenzia),
T4/2008
Na slovo s Ľubomírom Longauerom
(Rozhovor), T4/2008
Nemanipulovane zachytený manipulovaný život (Recenzia), T1/2008
Niektoré súvislosti (Glosa), T1/2007
Pocta Milade Horákovej, T2-3/2008
STANČEK RASTISLAV
Moja cverna (Poézia), T3-4/2009
STANEKOVÁ OĽGA
Čo si o tom myslieť? (Glosa),
T3-4/2001
Marginálny príbeh zo života (Dokumenty doby), T3/2004
Tvár a tváre Adrieny Šimotovej (Glosa),
T3/2004
Ufóni na kultúrnych akciách? (Glosa),
T2/2004
STANKOVÁ MÁRIA
Bledý oheň Vladimíra Nabokova (Recenzia), T2/2010
Kultúrny hladomor / hlad po kultúre
(Recenzia), T2/2011
Posledných sedem dní (Recenzia),
T1/2010
Privatizácia kultúry (Recenzia), T4/2012
Prozaický debut mladého autora (Recenzia), T3/2012
Silný príbeh (Recenzia), T4/2010
Slovenské prózy z Nórska (Recenzia),
T4/2011
STAUDT-KANCÍROVÁ DARINA
Lüdemann – teológ, prorok, kacír?
(Diskusia), T1/2004
Nové interpretácie starého sídliska
v Kumráne, T4/2003
STEARNS ELIOT THOMAS
East Coker III., T3-4/2002
STEINER GEORGE
Ústup slova I.-II., T1/2003, T2/2003
STOLZMANN UWE
Pach umelej hmoty (Literárne zrkadlo),
T1/2007
SUPERVIELLE JULES
Smutek Boha (Poézia; preklad V. Holan), T2/2003
SVORADOVÁ VERONIKA
Globalizácia, meditácia, recyklácia (Recenzia), T4/2012
Je nevyhnutné veriť vo svoju utópiu (Recenzia), T2/2011
Nakúkanie, ale nie povrchné (Recenzia), T2/2012
Okno do duše Európana (Recenzia),
T3/2011
Úlomok rozbitého skla (Recenzia),
T1/2011
SWANOVÁ ĽUDMILA
Spomienky z dávneho času (B. Riečan),
T3/2011
SZABÓ MAREK
Dokedy budeme zomierať na dezilúzie?
(Diskusia), T1-2/2001
Post scriptum (k článku Dokedy budeme zomierať na dezilúzie?),
T3-4/2001
ŠALDA FRANTIŠEK XAVER
Buďto – anebo, T4/2005
Na cestu (Dokumenty doby), T4/2011
O M. R. Štefánikovi, T1/2009
Pokušení Pascalovo, T3/2007
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Umenie a náboženstvo, T4/2012
Za Milanem Štefánikem (Poézia),
T3/2012
ŠENŠEL ĽUDOVÍT
Na cestu (Dokumenty doby), T1/2007
Vydavateľská činnosť Tranoscia (Dokumenty doby), T1/2007
ŠIMKO DUŠAN
Damnatio memoriae (Glosa), T3/2007
List J. Vanovičovi (Dokumenty doby),
T4/2004
Na slovo s Janom Miličom Lochmanom
(Rozhovor), T2/2002
ŠIMKOVÁ SOŇA
Víťazstvo ducha (Kronika), T3-4/2002
ŠIMOTOVÁ ADRIENA
Nic (Poézia), T3/2004
ŠÍPKA MILOŠ
Dejiny jedného zboru (Recenzia),
T4/2006
ŠKRINÁR PAVOL
Hlas nepotlačeného svedomia (Dokumenty doby), T1/2012
ŠMELKO MILAN
Nočné odpovede (Poézia), T2/2006
Posunková báseň (Poézia), T1/2002
Sneženie spamäti (Poézia), T1/2002
Svet za svetom (Poézia), T2/2006
Znamenia detstva (Poézia), T2/2006
Zo slepých uličiek (Poézia), T1/2002
ŠOVC DANIEL
Atrofia poézie, alebo vymieranie básnikov? (Diskusia), T1/2005
Módny trend času (Poézia), T1/2002
Neznámy sitniansky rytier, T2/2002
Prečo dnes nemáme osobnosti? (Diskusia), T3/2003
ŠPITZER JURAJ
Vážení prítomní... (Dokumenty doby),
T4/2005
ŠROBÁR ŠTEFAN
Duchovné cesty svetových náboženstiev
(Recenzia), T4/2007
Svätice alebo čarodejnice? (Recenzia),
T3/2007
ŠTEFANČÍK RADOSLAV
Potrebujeme svojho princa?, T1/2005
ŠTEKLÁČ JÁN
James George Frazer a jeho Zlatá ratolesť (Kronika; k 150. výročiu narodenia), T3/2004
Kresťania a „tí druhí“ (Recenzia),
T1-2/2001
Peter Cole: Filosofie náboženství (Recenzia), T2/2004
Svätopluk Štúr – filozof humanizmu
a demokracie, T1/2002
Úvod do filozofie pre dieťa i úplne
„dospelého“ človeka (Recenzia),
T2/2003
Vítaná pomôcka (Recenzia),
T1-2/2001
ŠTETKOVÁ VIERA
Spoveď slovenského inteligenta,
T1/2011
ŠTOFKOVÁ SILVIA
Sylvie Germainová, T1/2012
Sylvie Germainová: Ozveny ticha (Preklad), T1/2012
ŠTÚR IVAN
Hranice v bezhraničnom (Glosa),
T1/2008

Odkaz od Ľudovítovho hrobu,
T1-2/2001
Vianoce nášho času, T4/2007
ŠTÚR SVÄTOPLUK
Zmysel slovenského obrodenia,
T3-4/2001
ŠUPA MILAN
Indický denník (Glosa), T2/2007
Ovládanie ľudí cez devalváciu slova!
(Glosa), T4/2011
Produkt doby: vzdelaní hlupáci (Glosa), T3/2012
ŠVANTNER JÁN
Na slovo s prekladateľom Citadely
(Rozhovor; otázky Z. Vanovičová),
T1/2002
O Paulovi Claudelovi, T3/2007
O Pierrovi Emmanuelovi, T2/2007
Paul Claudel: Duch a voda (Preklad
poézie), T3/2007
Pierre Emmanuel: Náreky Euridiky (Preklad poézie), T2/2007
Pierre Jean Jouve: Farba sveta (Preklad
poézie), T1/2007
Pierre Jean Jouve: Holubica (Preklad
poézie), T1/2007
Pierre Jean Jouve: Jar (Preklad poézie),
T1/2007
Pierre Jean Jouve: Mágia (Preklad poézie), T1/2007
Pierre Jean Jouve: Melanchólia (Preklad
poézie), T1/2007
Pierre Jean Jouve: Mozart (Preklad poézie), T1/2007
Pierre Jean Jouve: Po potope (Preklad
poézie), T1/2007
Pierre Jean Jouve: Slnko prérie (Preklad
poézie), T1/2007
Pocta Michalovi Gáfrikovi k životnému
jubileu, T2/2011
ŠVANTNER MATEJ
Ešte vždy spolu (Poézia), T1/2012
Ikona a obraz (Poézia), T1/2012
Oslobodená Viva, T4/2012
Pes a jež (Poézia), T1/2012
Skrytá pragmatika Nevesty hôľ, T1/2012
Stratili sa mi kone (Poézia), T1/2012
Stroj kultúry (Poézia), T1/2012
Tragédia (Poézia), T1/2012
Zo spomienok na otca, T2/2012
ŠVEHLA PETER
K postmoderne, tradícii a dialógu (Diskusia), T2/2003
ŠVIHRAN LADISLAV
Absurdity dejín I.-III., T2/2010,
T3/2010, T4/2010
Bojovník proti vykorisťovaniu vykorisťoval, T2/2009
Pomýlený letopočet, T2/2009
Vražedné karty, T2/2009
Z historických miniatúr, T1/2010
TABLIC BOHUSLAV
Bože, jenžto v hlubokosti (Poézia),
T3/2010
Zvelebení literního umění, T1/2011
TANESKI ZVONKO
O intímnej revolúcii macedónskeho
Maksima Brodského (Recenzia),
T2/2010
TESÁROVÁ BOŽENA
Hostina (Poézia), T2/2005
Premeny (Poézia), T2/2005
1
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THIBAUDET ALBERT
Baudelaire, T2/2006
THULSTRUPOVÁ MARIE M.
Povedali o Kierkegaardovi, T4/2005
THURZO IGOR
Od dreveníc k slobode (Recenzia),
T2/2009
Sloboda vyrastá z duchovnej hĺbky (Recenzia), T3/2004
Svedok pravdy (Recenzia), T2/2004
TILLICH PAUL
Buďte silní!, T4/2005
Čo je pravda?, T1/2004
Jarmo náboženstva, T1/2005
Kresťanstvo a marxizmus, T3/2003
Nebuďte konformní, T4/2004
Odcudzenie..., T1/2002
Osamelosť a samota, T3/2004
Zabúdať a byť zabúdaný, T3/2007
TKÁČIKOVÁ EVA
Cirkevná história a komeniológia sú
sestry (Recenzia), T2/2006
Daniel Krman – morálna osobnosť 17.
storočia, T4/2004
Iskrice z martinských pahrieb alebo jubilanti, ktorí rozsievajú svetlice poznania (Kronika), T4/2010
Literatúra v literatúre (Recenzia),
T2/2007
Michalovi Gáfrikovi k jeho jubileu,
T2/2011
Návraty k rodinným posedeniam (Recenzia), T2/2009
Odkrývanie barokovej tajomnosti (Recenzia), T1/2007
Tradícia ako mravná a intelektuálna sila
(Recenzia), T3/2005
Tŕnisté cesty viery (Recenzia),
T2/2012
Výhry a prehry evanjelickej komunity
v 18. storočí (Recenzia), T1/2004
Žilinská synoda ako kultúrno-duchovný
fenomén našej historickej pamäti,
T2/2010
Životné jubileum Cyrila Krausa alebo
večná mladosť posledného romantika, T2-3/2008
TOCQUEVILLE ALEXIS DE
Demokracia v Amerike, T3/2003
TÓTH DUŠAN
Zápas s mnohohlavým drakom (Glosa),
T4/2005
TRANSTRÖMER TOMAS
Fasády (Poézia; preklad M. Richter),
T4/2011
November (Poézia; preklad M. Richter),
T4/2011
Orlí útes (Poézia; preklad M. Richter),
T4/2011
Padá sneh (Poézia; preklad M. Richter),
T4/2011
Podpisy (Poézia; preklad M. Richter),
T4/2011
Z básní haiku (Poézia; preklad M. Richter), T4/2011
TROJAN JAKUB S.
Boh je s nami zmierený – nezmierení
sme s ním my! (Rozhovor; otázky
R. Adamec), T3/2006
TROKAN JÁN
Martin – Zürich, a nie späť, T2/2002
S trpkým úsmevom... (Glosa), T2/2011
1
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TURČÁNY VILIAM
Kniha Jóbova (kapitoly III, VII a X; Poézia), T3/2007
UŠKERT TIBOR
Kresťansko-univerzalistické hnutie,
T2/2002
VACULÍK LUDVÍK
Poco Rubato (Dokumenty doby),
T2/2004
VAJDIČKA MILAN
Tisíc deväťsto šesťdesiaty druhý (Glosa), T3/2012
VALČO MICHAL
Reformácia – nepohodlná myšlienka
(Diskusia), T3/2004
VALENTE JOSÉ ÁNGEL
O vzdorovitej možnosti svetla (Poézia;
preklad J. Zambor), T3-4/2009
VALÉRY PAUL
Spev stĺpov (Poézia; preklad E. B. Lukáč), T3-4/2001
VANÍČEK JAKUB
Sprostá diskuze jako východisko (Glosa), T2/2011
VANOVIČ JÚLIUS
1968 – 2008 (osobne aj neosobne)
I.-III., T1/2008, T2-3/2008,
T4/2008
Aký čas žijeme... (Dokumenty doby),
T2/2004
Biele na čiernom, T2/2006
Démoni v martinskom evanjelickom
chráme (Dokumenty doby),
T3/2011
Desať otázok Olegovi Pastierovi (Rozhovor), T3/2010
Druhá veľká kniha Ľuba Longauera
(Glosa), T1/2012
Druhý lístok k jubileu Michala Gáfrika,
T3/2006
Dušan Albini – obeť komunizmu aj
postkomunizmu (Dokumenty doby), T2/2011
E.R. (E. Rádl), T1/2003
Ešte jedno postscriptum (Kritika),
T1/2007
Ešte k Prípadu „spravodlivej“ reštitúcie
(Glosa), T3/2006
Existenciály Ingmara Bergmana,
T4/2010
Hodina pravdy, T2/2005
I. Čičmanec … o škandinávskej a slovenskej kultúre (Rozhovor), T1/2008
Keď sa sloboda zrodila… (Dokumenty
doby), T3-4/2009
Kríza manželstva ako kríza Západu
(Kniha zo sveta), T3-4/2001
Len aristokracia ducha, T3/2010
Literárne zrkadlo nastavené slovenským
veršovníkom pejúcim o Stalinovi,
T2/2007
Lístok osemdesiatročnému Mišovi
A. Kováčovi (Kronika), T4/2010
Lístok trištvrtestoročnému Belovi Riečanovi, T3/2011
(malý subjektívny) Prológ k Ingmarovi
Bergmanovi, T1/2009
Martin Rázus – dilema intelektuála
a politika, T2-3/2008
Na slovo s Alejandrom Hermida de Blas
(Rozhovor), T3-4/2009
Na slovo s Eugenom Gindlom … Slo-

vensko nie je bizarná krajina (Rozhovor), T2-3/2008
Na slovo s Jánom Bohdanom Hroboňom (Rozhovor), T1-2/2001
Na slovo s Kornelom Földvárim (Rozhovor), T2/2009
Na slovo s Michaelou Jurovskou (Rozhovor), T1/2003
Na slovo s Michalom Gáfrikom (Rozhovor), T1/2004
Na slovo s Milanom Krausom (Rozhovor), T3/2006
Na slovo s Rudolfom Dobiášom (Rozhovor), T1/2010
Na slovo s Xavierom Galmicheom (Rozhovor), T3/2007
Na vedomie (Glosa), T3-4/2009
Načierame (J. Smrek), T4/2004
Nebol len evanjelik, bol viac: bol protestant – Jozef Bučko, T3/2010
Nedostavaný dom, T3-4/2002
Neviditeľná choroba slovenskej literatúry (Dokumenty doby), T3-4/2009
O knihe Pitirima A. Sorokina Krise našeho věku (Dokumenty doby),
T4/2012
O SNP trochu inak, T3-4/2009
Obrátil by sa mu vietor, T2/2007
Odkazy redakcie (Glosa), T4/2004
Pe^le-me^le zo zápisníka, T3/2012
Perverzný hlas normalizácie (Polemika),
T4/2008
Poďakovanie Tranosciu (Glosa),
T2-3/2008
Postscriptum (Glosa), T1/2004
Pozdrav vzácnemu sedemdesiatnikovi
(K. Pavlů; Kronika), T2/2012
Pred sto osemdesiatimi rokmi (Kronika), T3-4/2002
Predtým, ako sa zdvihne opona
(J. Barč-Ivan), T2/2009
Prípad „spravodlivej“ reštitúcie (Glosa),
T2/2006
Prozaik proti totalite (prípad Alfonza
Bednára), T3-4/2001
Quo vadis, Tranoscius, T1/2007
Románová balada o čase a pamäti, zločine a svedomí, o samote a dobe,
T3/2003
Sören Kierkegaard – Július Barč-Ivan –
teológia krízy – Franz Kafka,
T4/2005
Správa o stave ducha (M. Gáfrik),
T2/2011
Súkromný lístok šesťdesiatnikovi Milošovi Kovačkovi (Kronika),
T1-2/2001
Svedok veľkého provizória (M. Rúfus),
T4/2003
Španielsky básnický barok v slovenčine
(Recenzia), T2/2003
Útržky rozhovorov s Alexandrom Matuškom, T1/2007
Vážené dámy a páni (Glosa), T4/2006
Vážení spolurodáci Alfonza Bednára…
(Kronika), T3-4/2009
Veľký inkvizítor medzi nami, T4/2006
„Věk pomíjí a jiný věk nastává...“,
T1/2012
Výročia a my, T2/2007
Z denníkov, T1-2/2001
Z hľadiska posledného súdu, T4/2011
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Z turčianskeho nesvätého Martina (Kritika), T4/2007
(jv)
Ešte za hlbokého komunizmu...
T3/2011
Neobyčajná, výnimočná básnická
skladba, ktorú Štefan Krčméry...
T4/2007
3. marca 2009 zomrel Jan Vladislav.
T3-4/2009
J.V.
Jan Zahradníček, vynikajúci český katolícky básnik... T2/2007
Literárne zrkadlo nastavené slov.
veršovníkom pejúcim o Stalinovi.
T2/2007
Odkazy redakcie. T2/2006
Storočnica Júliusa Barča-Ivana...
T2/2009
(V)
Ivan Horváth. T1/2010
Viera Markovičová-Záturecká.
T1/2010
(v)
Tri zabudnuté neznáme medailónky
A. M. ... T4/2007
VANOVIČOVÁ ZORA
Agapé – pohostenie z lásky (Recenzia),
T2/2012
Biblické príbehy tradičnej ľudovej obradovej poézii, T3-4/2002
Cesta po európskom Rusku (Recenzia),
T1/2007
Cesty na druhý svet (Recenzia),
T2-3/2008
Duchovné slnko Olmékov, Mayov a Aztékov (Recenzia), T1/2003
Duchovný svet Rómov na Slovensku
(Recenzia), T1/2003
Dve knihy o emigrácii (Recenzia),
T3/2003
Exemplum v duchovnej tradícii,
T1/2003
Ján Botík: Vyšná a Nižná Boca (Recenzia), T3/2004
Jubileum Anny Divičanovej (Kronika),
T1/2010
Knižka nášho detstva (Glosa), T1/2005
Na slovo s prekladateľom Citadely Jánom Švantnerom (Rozhovor),
T1/2002
Profesor PhDr. Ján Michálek, DrSc.,
osemdesiatročný (Kronika),
T1/2012
Profesorka Anna Divičanová jubiluje,
T1/2005
Soňa Kovačevičová-Žuffová: Preskakovanie polienok (Recenzia), T1/2002
Stretnutie s rozprávkou (Recenzia),
T4/2011
Těžko temu kameni… (Recenzia),
T2/2009
Z prednej strany mreží (Recenzia),
T2/2009
Za Soňou Kovačevičovou (Kronika),
T1/2010
VANSA JÁN
Vďaka za málo i mnoho, za radosť i kríž,
T1/2005
VARYŠ VOJTĚCH
Mrazení nepřišlo (Literárne zrkadlo),
T1/2007
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VÁROSSOVÁ ELENA
Ján Lajčiak – spurný kňaz a dvojnásobný doktor, T4/2004
VERLAINE PAUL
Klymene (Poézia; preklad E. B. Lukáč),
T3-4/2001
Múdrosť (Poézia; preklad E. B. Lukáč),
T3-4/2001
Serenáda (Poézia; preklad E. B. Lukáč),
T3-4/2001
VIGNY ALFRED DE
Satan (Poézia; preklad E. B. Lukáč),
T3-4/2001
Zo „smrti vlka“ (Poézia; preklad E. B.
Lukáč), T3-4/2001
VÍZNER OTTO
Kňazi postihnutí deformáciami v cirkvi
(Dokumenty doby), T3/2010
VLADISLAV JAN
Umíněnost jako osud (Kronika),
T3-4/2009
VRÁBLOVÁ TIMOTEA
O modlitbe v slovenskej literatúre (Recenzia), T3/2004
VYDRA ANTON
Tvorba je možná len ako poslanie (Recenzia), T1/2005
ZAGAJEWSKI ADAM
Duša (Poézia), T2/2005
Európa v zime (Poézia), T2/2005
Len raz sme žili (Poézia), T2/2005
Oslepujúce slnko (Poézia), T2/2005
ZAHRADNÍČEK JAN
Epitaf (Poézia; Skrze mříže), T2/2007
Hodiny (Poézia; Skrze mříže), T2/2007
Obloha (Poézia; Skrze mříže), T2/2007
ZAJAC PETER
Ešte k Prípadu „spravodlivej“ reštitúcie
(Glosa), T3/2006
ZAJDEN MICHAL
Ako ísť ďalej (Dokumenty doby),
T3/2005
Boh po Darwinovi? (Recenzia), T1/2009
Gáfrikovo hľadanie mravnej, národnej
a duchovnej identity Martina Rázusa, T2/2011
„Hľadanie strateného času...“ (Recenzia), T1/2011
Kázeň nad rakvou Jána Johanidesa,
T2-3/2008
Kázne Daniela Veselého (Recenzia),
T4/2012
O Kroku a Matičnom čítaní (Recenzia),
T4/2011
Po čom túžime?, T3/2006
Prichádza nová doba temna? (Dokumenty doby), T2/2005
Stojíme v slobode, ktorou nás Kristus
oslobodil?, T2/2005
Taký bol Ján Bohdan Hroboň, T1/2006
Turčianskosvätomartinský martýr (Recenzia), T3/2010
Venované pamiatke brata farára Dušana Albiniho (Dokumenty doby),
T2/2011
Zabime v sebe „boľševika“ (Kritika),
T1/2007
Zborník o posledných veciach človeka
(Recenzia), T4/2010
ZAMBOR JÁN
Básnik kresťanského videnia sveta
(M. Rúfus), T4/2008

Cédre (Poézia; Stromy), T3-4/2009
Cyprus (Poézia; Stromy), T3-4/2009
Dotváranie obrazu slovenskej moderny
(Recenzia), T2/2003
Elégia Jorgeho Manriqueho Slohy na
otcovu smrť, T4/2010
Etika literárnohistorickej a textologickej
práce (M. Gáfrik), T2/2011
Interpretácia ako intímnejší kontakt
(P. O. Hviezdoslav), T3-4/2009
Jorge Manrique: Slohy na otcovu smrť
(Preklad poézie), T4/2010
José Ángel Valente: O vzdorovitej možnosti svetla (Preklad poézie),
T3-4/2009
Kriváň (Poézia), T3/2012
Lipa – rozkrídľujúca so žobráckym krídlom (Poézia; Stromy), T3-4/2009
Niekoľko písmen na pochvalu Konštantínovi Cyrilovi (Poézia), T3/2012
Otakar Březina: Letný slnovrat (Preklad
básne), T3/2012
Otakar Březina: Ľútosť (Preklad básne),
T3/2012
Otakar Březina: Moja matka (Preklad
básne), T3/2012
Vianoce nášho času, T4/2007
Vŕby pri Ondave (Poézia; Stromy),
T3-4/2009
Výpoveď o zlyhaní a nepoddajnosti,
T3/2010
Zimný topoľ (Poézia), T2/2011
ZÁLEŠÁK TOMÁŠ
O diablovej práci (Rozhovor; otázky
T. Jahelka), T2/2006
ZÁZRIVÝ JAROSLAV
Otvorený list účastníkom synody Lipt.
Ján 23.-25. jún 2005 (Z listov),
T3/2005
ZELENÁK MAREK
Čierne diery modernej doby (Recenzia),
T1/2003
Kultúra, pamäť, identita (Recenzia),
T2/2002
ZELINOVÁ HANA
Na slovo s ... (Rozhovor; otázky S. Očenášová-Štrbová), T2/2004
ZEMKO MILAN
Cenná kniha o jednom nerovnom vzťahu (Recenzia), T2/2009
ZICH IVAN
Tri listy (Z listov), T3/2005
ZOCH SAMUEL
Nezabúdajme na 30. október 1918
(Dokumenty doby), T4/2008
ŽÁČEK PAVEL
(s Košickým Patrikom) Štátna a verejná
bezpečnosť v ponovembrovej politike (Dokumenty doby), T4/2005
ŽILKA FRANTIŠEK
Naše křesťanství (úryvky z knihy),
T3-4/2001
ŽITNÝ MILAN
Monografia o Zore Jesenskej (Kritika),
T4/2007
Výmysly a mystifikácie (Recenzia),
T2/2007
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