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Králi věčný Bože náš, jenž v nebesích přebýváš v slávě své
důstojnosti, své sile i moci, řídíš všecky věci.

Aj pohleď přeláskavě na tvé stádce soužené, které v bídě, 
v těžkosti a v nouzi, bolesti, již naskrz omdlévá.

Turek, Tatar proklatý, ovčinec tvůj plundrují, ovce tvé
rozhánějí, kopají, křižují, pastýře mordují.

Ah Bože lítostivý, na své stádce laskavý, pohleď, pohleď 
z výsosti, s milosti, s lítostí na lid svůj strápený.

Rychlá tvé prchlivosti metla spravedlnosti dotřela na každého,
člověka hříšneho, červíčka spurného.

Jako někdy Sodomu, první svět i Gomoru potopou, sirou,
ohněm, pekelnou propastí v svém hněvě trestal jsi.

Neb v svém kvasu leželi, pokání nečinili, zlost, nepravost
páchali, Boha se nebáli, věrné mordovali.

Aj teď se děje rovně v království tvém neřádně. Smilstvo,
krádež, loupežství, drancířství, ožralství, zlost, pýcha kralují.

Syn otce svého nectí, z matky dcéra smích strojí, bratr bratra
zabijí, sousedé vespolek za vlasy se rují.

Jaková ctnost prokvetla, pobožnost milá klesla, čiň co čiň, 
věř neb nevěř, jen se ty dobře měj, v světě poklad hledej.

Dobrá vůle již klesla, láska, přízeň uhasla, místo
dobročinnosti, dost zlosti, zavisti, houf jest nepravosti.

O lituj věrné srdce, oplakávej srdečně, zlost tvých skutkův,
hříšností, pokrytství i lesti a všech bezbožností.

Neb Pán nebe i země každému dobře přeje, chce by každý
dobré měl, spasen byl, pokoj měl, pokut hrozných ušel.

Jako tak zaslibuje, v písmích svých dosvědčuje, že nechce
nižádného člověka hříšného zatracení jeho.

A protož věrná duše skrze pána Ježíše oroduj Boha otce,
zástupce věrného, slitovníka svého.

Ranil-li tě v zdraví, trápení tvé uleví, nepřátely zahanbí, 
potupí rek silný, moc jejích rozptýlí.

Ej nu tedy stražce náš, jenž všecko v svých rukou máš, stádce
tvé zbědované, soužené, strápené, sám obhajuj věrně.

Vlky, draky, nedvědy, přeukrutné potvory od ovčince dítek
tvých, přemilých a věrných odvrať v příbytcích tvých.

Amen, ať se tak stane, zač my tebe žádáme, vyslyš modlitbu
naši, Ježíši nejvyšší, Králi nejmocnější.

I budem tě chváliti, vždy tvé jméno slaviti, moc tvou
zvelebovati, zpívati s radosti, na věčné věčnosti.      
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Všemohoucí a milosrdný Otče, který dávaš pokrm všemu
stvoření v čas příhodný a naplňuješ každý životčich
požehnáním tvým, k tobě volám dítě tvé, abys mi dal dnes
předně život pobožný v pravé víře a stálé v tebe naději. Potom
chleb můj vezdejší a cokoliv přinaleží jiného k vychování
chudičkého těla mého. Nebo kterak bych dostatečný byl 
k vykonávání prácí mých, jak duchovních tak tělesných, 
kdyby mne moc tvá neposilovala a nepředchazelo požehnání
tvé, které samo obohacuje a všeliké špižírně naplňuje?

Ve jménu tvém tedy rozestru síť mou a práci povolání mého
snažně konati budu a pilně. Vzyváním pomoci tvé a v přízni
tvé šťastný a radostný v naději očekávati budu prospěch. 
Pod stínem křídel tvých chráň všech v tebe doufajících, 
aby v obchodech svých a hospodařství žádné buďto překážky
neb škody neměli, ale hojnými a bohatými dary, které zhůry
od tebe Otce světel pocházejí, oplývali.

Dej mírně příjemné a pohodlné povětří, dej pokoj, zdraví,
silu i čerstvost, dej dobrých a upřímných přátelův, věrných
sousedův a jiné ostatní věci k stavu obecnímu i domácímu
přináležejíci. Nadevšecko pak můj nejdobrotivější Otče, 
o můj Bože, můj přelaskavý Pane, veď mne svatým Duchem
tvým, abych všelikou péči a starost mou na tebe samého Otce
mého a Hospodina milostivého uvrhoval a abych na malém
přestával, jestli víc neráčíš mi dati. Abych reptajíc proti vůli
tvé a losu mému, neurazil tě a nepřestoupil přikázaní tvých.

Dvě věci žádam od tebe můj Otče přelaskavý, neodpírejž mi
prve než umru. Modloslužebenství a slova lživá daleko vzdal
ode mne. Chudoby ani bohatství nedávej mi. Popřej pak 
k vychování mému věci potřebné podle dílu a vyměření mého,
abych snad nasýcen jsa tebe nezapřel a neřekl: Kdo jest Bůh?
Aneb chudobou zlořádnou přinucen jsa krádeže se nedopustil
a jmeno tvé nadarmo nebral. Amen. 
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„Věk pomíjí, a jiný věk nastává, ačkoli země na
věky trvá“ – tak Ecclesiastes v 4. verši prvej kapitoly
– ale naozaj „na věky trvá“?

Minulého roku videli sme, čítali aj počúvali katas-
trofálne scenáre, možné predpovede na tento rok: to
Nostradamovo napríklad o konci vekov, života i ci -
vilizácie okolo roku 2012; hoci už predtým majú sa
zjavovať – nezjavujú sa? – úkazy konca: doteraz neví-
dané prírodné katastrofy: cyklóny, záplavy, cunami,
sopky, zemetrasenia, aj nepokoje, rozbroje či šialen -
stvá medzi ľuďmi a národmi.

Aj kalendár starých Mayov sa tohoročným letným
slnovratom končí – no nielen uvádzanými katas -
trofami: má ich vystriedať „očistenie civilizácie“
a príchod novej éry ducha.

Aj Pitirim Sorokin so svojou famóznou The crisis
of our Age, Krízou nášho veku sa tu mimovoľne
necháva počuť: s tým jeho štatisticky doloženým
striedaním sociokultúrnych štruktúr: ideovej, idea -
listickej a ideačnej. Aj uňho po dnešnej – tak dlho tr-
vajúcej – únave a neplodnosti našej senzitívnej so-
ciokultúrnej epochy – so zmyslovými, utilitárnymi
a relativistickými kritériami hodnôt – po jej úplnom,
beznádejnom vyčerpaní: po katastrofe alebo zmúd -
rení ľudstva, má nastúpiť ideačná alebo idealistická
éra: s absolutizmom hodnôt, ba aj onou – mayskej
podobnou – vládou či ríšou ducha.

„Katastrofálne scenáre „o konci sveta“ existovali
aj v minulosti. Vedci dnes z viacerých možných
scenárov najčastejšie spomínajú tri „ohrozenia z koz-
mu“: spálenie a pohltenie Zeme Slnkom; výbuch
blízkej supernovy; a zrážka Zeme s veľkým asteroi -
dom či kométou.

Slnko je pomerne trvanlivá hviezda. Sformovala
sa pred 4,7 miliardami rokov, dnes je v najlepších
rokoch. O miliardu rokov sa však začne rozpínať
a postupne, skôr ako vybuchne a premení sa na biele-
ho trpaslíka, spáli a pohltí tri skalnaté planéty: Mer -
kúr, Venušu a Zem.

Blízky výbuch supernovy Zem nezničí, ale môže
na nej zničiť všetky zložitejšie formy života. (Výbu -
chom supernovy končí krátky život masívnych hviezd.)

Najpravdepodobnejšie ohrozenie života predsta -
vujú zrážky Zeme s veľkými asteroidmi a kométami.
V minulosti ich bolo neúrekom. Na Mesiaci narátali
vedci vyše 5000 kráterov s polomerom väčším ako
20 kilometrov. Na Zem, ktorá je oveľa väčšie teleso
s podstatne silnejšou gravitáciou, dopadlo v minu -

losti oveľa viac kozmických objektov. Geologické
pro cesy a erózia však väčšinu z nich zahladila.

Zrážka s asteroidom môže mať dôsledky zniču -
júce. Pomerne malý Tunguzský asteroid s priemerom
iba 70 metrov zničil v roku 1908 obrovské priestory
sibírskej tajgy. Keby vybuchol nad Európou, vymazal
by z povrchu miliónovú metropolu. Vedci preto sta -
rostlivo monitorujú dráhy všetkých veľkých asteroi -
dov, najmä tých, ktoré pravidelne križujú obežnú drá -
hu Zeme. A objavujú ďalšie, o ktorých ešte nevieme.

Zrážka s objektom, ktorý by mal priemer 0,5 až
5 kilometrov by spôsobil kontinentálnu i globálnu
kataklizmu. Pätinu súše by zničili obrovské cunami;
väčšina lesov by zhorela; dym z požiarov i materiál
vyvrhnutý do atmosféry by na desaťročia zatienil
Slnko. Fotosyntéza by ustala, potravinový reťazec  sa
rozpadol, zložitejšie organizmy vymreli. Obnova ži -
vota by trvala tisíce až milióny rokov. Či by sa opäť
vyvinuli cicavce a prípadne  aj inteligentný život,
o tom môžeme len špekulovať.

Možnosť zabrániť takejto zrážke, napriek čoraz
vyspelejším technológiám, je možné iba v hollywood -
skych filmoch. Rozbitie veľkého asteroidu pomocou
atómových náloží na menšie kusy by katastrofu na-
najvýš zmiernilo. A vychýlenie objektu z jeho dráhy
ostane ešte dlho len podujatím v rámcoch sci-fi.“

Takto ma poúča môj „astronomický guru“ Eugen
Gindl, šéfredaktor časopisu Kozmos.

Ale čo, laicky si pomyslím, veď všetko vo vesmíre  ne -
poznáme, jeho obraz sa stále dopĺňa, a nechýbajú
prekvapenia, nečakané objavy: čo ak sa „čosi“ nečakane
vynorí a do nového svetla uvedie predošlé, alebo aj
všetko?

Tak či onak: Apokalypsa, Kniha zjavenia Jánovho,
nebola náhodne napísaná. Vízie, tušenia, možnosti
konca – to je trvalé zdesenie človeka osudom. A tým-
to zdesením, napísalo sa, dejiny človeka a jeho nábo -
ženstva aj začali.

n

Slepá ulička? Predznamenania konca? Nielen
prírodné katastrofy, ktoré predtým neboli, nielen tie
– televíziou šírené – záhadné šifry či odkazy v obilí,
akoby výstražné znamenia „vyšších inteligencií“ – ale
aj, alebo najviac, prežívané neporiadky sveta, vo vys-
nívaných liberálnych demokraciách priepastné so-
ciálne rozdiely. V otvorenej spoločnosti akoby uza -
vreté neriešiteľné hospodárske, finančné, triedne,
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rasové dilemy: dosahujú vysokého bodu napätia
a výskytu, na ktorom ešte nikdy neboli.

V Spojených štátoch jedno percento superboháčov,
ich monopolov, veľkopodnikov, bankových veľmocí
vládne 99 percentám ostatných Američanov. Anomá -
lie zažíhajú nepokoje a hnev, vyvolali viactýždňovú
stanovú a spacovakovú okupáciu Wall Streetu na uli-
ci Mannhattanu; na iných miestach sveta masové de-
monštrácie, násilenstvá a rebélie, ale aj nezištné hnutia
proti šialenému panstvu novej totality superboháčov.

Štatistické údaje sú neúprosné: „400 najbohatších
Američanov vlastní viac ako ostatných 150 miliónov
amerických občanov dohromady“. Spoločenské roz -
diely v postavení a platoch sú priepastné: ak „v roku
1980 zarobil šéf americkej firmy priemerne 42 krát
viac ako robotník, dnes je to viac ako 300 násobné“(!).

V krajine Abrahama Lincolna, Georgea Washing-
tona, Thomasa Jeffersona, v krajine demokracie
a slobody, v temných komunistických desaťročiach
aj krajine našich túžob a nádejí?

Nerovnosť v Amerike sa dlho považovala za „ved -
ľajší efekt nadpriemerného bohatstva“ – dnes „naj -
novšie výskumy udávajú, že hospodárstvo krajinu
v rokoch vyslovenej nerovnosti“ vysiľuje a spôsobu-
je „povážlive nižší rast a destabilizáciu“.

Teda: „globálna finančná kríza amerických trhov“
a „dramaticky vzrastajúce nerovnosti vo vnútri kra-
jiny“. Marxov Kapitál akoby v novej podobe ožíval,
akoby sa jeho autor, čo krvou polieval svet, uspoko-
jene usmieval v hrobe.

„Occupy Wall Streetu – zažehne iskra plameň?“
pýta sa Le Monde diplomatique, a pýta sa akoby
v mene celého sveta; v Monde – svete, kde sa často
rozmýšľa priam za celý svet.

Zatiaľ hnutie vyvolané okupáciou Wall Streetu
nesie v sebe podľa Mondu „skôr klbko otázok než
odpovedí“; vo svojich cieľoch má však ušľachtilé
a „nereálne“ požiadavky: zrušiť a zakázať americkú
ústrednú banku, ihneď stiahnuť vojská z Afganista -
nu a Líbye, skončiť pôsobenie USA v NATO. Posled-
né a korunné znie: „okamžité a spravodlivé voľby do
všetkých federálnych úradov, pričom by kandidáti
nesmeli v minulosti zastávať žiadnu funkciu a ne -
smeli mať „nijaký vzťah k bankám a korporáciám“ (!).
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Posledná veta nás aj poslepiačky vedie na naše
 usmievavé samostatné Slovensko. Šokujúco odhalila
sa Gorila, Sasanka, Penta, odhalili sa podobné oli -
garchie, finančné mafie v úzadí: peňažnícka veľmoc,
presnejšie: tajná diktatúra superboháčov. Ovládanie
poslancov, ministrov, straníckych lídrov, vysokých
štátnych úradníkov závratnými sumami korupcie,
neuveriteľného podplácania. Množstvo slovenských
politikov sa stretáva, podáva si ruky a tancuje naj -
odpornejší tanec, ten odveký okolo zlatého teľaťa.

Ale pozrite sa: zároveň ako  zázračné kvety po dlhej
zime vypučali hlasy a nepokoje, požiadavky,  výkriky
tisícov na antigorilých zhromaždeniach; z tisícov
hrdiel ako tisícerých svedomí – ľudí ponajviac mla -
dých – skanduje sa, opakovane, nástojčivo skanduje:
„zmena zdola!“

Akokoľvek v počiatkoch zatiaľ neujasnené, v orga -
nizovaní mladistvo habkajúce, hnutie existuje a ďa -
lej programuje – a čo je mladé, povedal ktosi, je ne -
zastaviteľné!

Neprichodí vám to ako zázrak, neuveriteľný, vlast -
ne Boží zázrak v tomto svete či do tohto sveta? Že
predstava, sen, vízia, potreba, túžba po pravde, mrav -
nosti a spravodlivosti, akokoľvek dusená, škrtená
a tajená – zjavuje sa zrazu a udiera, zahrmí, ako ne -
plánovaný, nečakaný blesk z neba? Ten zázrak ako
zásah je, zdá sa, v dejinách stále živý a nezničiteľný.
Akokoľvek smutné a tragické sú dejiny človeka na
tejto planéte, nijakej temnej moci sa zatiaľ nepoda -
rilo  umŕtviť a vykoreniť  existenciálnu, bytostnú ví -
ziu a túžbu, z generácie na generáciu ožívajúci sen
o čistote ľudských vzťahov, sen o spravodlivosti
a pravde.
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A je tu doklad, ktorý – akoby „neskutočný“ – vy -
slali pred naše oči posledné dni: v Nemecku zvolili
za svojho prezidenta „skutočného učiteľa demo -
kracie“ – podľa Merkelovej – evanjelického farára,
idealistu, bojovníka za ľudské práva, Joachima Gaucka.
Drvivou väčšinou: z 1240 členov Spolkového zhro-
maždenia 991 hlasmi! Nemecko neváhalo, ani sa
vospolok nehádalo či áno, alebo nie.  

V detstve mu Sovieti na päť rokov odvliekli na
Sibír otca: nervami aj mozgom prebolel, čo je ľudské
právo, čo je to demokracia, násilenstvo a nesloboda.
Chcel byť novinárom – nedovolili mu; vyštudoval
evanjelickú teológiu; ako kňaz z kazateľne „dokázal
elektrizovať davy“ – nikde inde, ako vo východnom
Nemecku! Po zbúraní berlínskeho múru „viedol
citlivý úrad pre spravovanie dokumentov obávanej
východonemeckej Štátnej bezpečnosti“ – a viedol ho
tvorivo, nie čiernobielo – urobiac tak „aj v boji pro-
ti totalite a pre vyrovnanie sa s jej dedičstvom oveľa
viac ako väčšina jeho kritikov“. Skvelý rečník-kazateľ
v komunizme, dokázal „strhnúť masy v čase, keď sú
Nemci z politiky znechutení“, ale keď stále ide o „ne-
mecké vyrovnávanie sa s vlastnou minulosťou“.

Nemusel o svoj nový post zápasiť, nemusel agi -
tovať a ponúkať sa, nemusel sa predvolebne vtierať
do čejsi priazne: post mu bol spontánne ponúknutý. 

Zvíťazili zásluhy, vyhrala kvalita, mohúcnosť
a čaro osobnosti. Zvíťazila prirodzená autorita; do
prezidentského kresla ho vynieslo to, čo dovtedy nie
sľuboval, ale robil; nie agitácia, nie reklama, gýčová
mediálna propaganda, ako sa neslávne pred voľbami
deje na Slovensku.

A vynieslo ho na krídlach aj skvelé rečnícko-kaza -
teľské umenie; oná hodnovernosť, magická moc
dýchajúca aj zo slov, z ich čistoty a pravdy, z toho, čo
vysiela na ľudí charizma a pátos osobnosti.

Čiže znovu to, čoho na dnešnom Slovensku stále
a do zúfania niet. Presnejšie: u dvoch-troch-štyroch
sú na to predpoklady, chýba však, postmoderne chý-
ba – vytratil sa, zúfalo absentuje pátos rečníckeho
prejavu: a to je ten veľký pán, ktorý má moc vládnuť
nad ľudskými dušami.
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(ako Jožko Króner)

Dobrý večer, milé deti!
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Slovenská republika. Teda ona už raz 

bola, ale to bolo dávno a preto sa to neráta. A tak vznikla ešte raz, odznova, 
a až potom to bolo ono! Aj na námestiach sa kričalo – To je ono! To je ono! 
Aj na Pasienkoch sa skandovalo: To je on! To je on! A tento on – zvaný Len on,
sa stal v krajine na dlhé roky neobmedzeným vládcom! Bolo že to radosti!
Konečne sa naplnil tisícročný sen našich predkov o vlastnom, spravodlivom
štáte. Lenže v tomto vlastnom štáte sa vodilo Slovákom zle-nedobre:
Nezamestnanosť stúpala, ceny rástli, a čo mladé zutekalo a čo staré nevládalo...
Prešlo dlhých devätnásť rokov, kým si Slovváci konečne položili otázku: Ktože
to boli tí naši predkovia, ktorí túžili po vlastnom štáte? A ktože sú tí po-
tomkovia, ktorým sa to splnil ten krásny sen? Z dejepisu vieme, milé deti, 
že všetky národy majú rovnakých predkov. Všetky, okrem Slovákov! Lebo pred-
kami tohto pracovitého a bohabojného národa neboli lovci a zberači – ale
politici a žraloci! To ich potomkom sa splnil tento krásny sen o vlastnom
štáte, ktorý si vybudovali uprostred našej Slovenskej republiky. Je to rozpráv -
ková krajina s imunitou, kde sa súdna moc zosypala a opitý S. za volantom sa
smial. Krajina, kde sa privatizácia valila a provízie každý bral. Krajina, kde za
siedmimi politickými stranami a siedmimi politickými lídrami už nič nerástlo,
lebo všetko uchmatli a zožrali finanční žraloci. Krajina, kde i jej hlava nikoho
nevie vymenovať a nič podpísať. A naopak – krajina, kde tí čo vedia hovoriť,
nesmú, kým ich nemá hlava nezbaví mlčanlivosti. A tí čo vedia a chcú písať,
nesmú - dokonca ani Kanaďania prírodopisné knižky o žralokoch gorilách, 
či sasankách... Lebo človek sa najviac o minulosti dozvie z kníh. A tak, ako
majú Židia Talmud a Česi Kralickú bibliu, majú aj Slováci spis Gorila, ktorý
hovorí o počiatkoch ich štátnosti. Ak sa vám konečne rozjasnilo, tak potom
dobré ráno milé deti!

Príhovor f inančného žraloka

Vážení a milí spoluobčania!

My, finanční žraloci sa vám prihovárame takto familiárne, aj keď uznávame,
že z tryskového lietadla, alebo z jachty v Monacu, človek spoluobčana vidí
zriedka, vlastne nikdy. Napriek tomu, vážení spoluobčania, Slováci, chceme
vám pripomenúť, že aj my sme kedysi, v časoch kedy si boli všetci rovní, patrili

Rasťo Piško
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k vám. Pravda, ani vtedy nemohli všetci študovať v Moskve ako my, ale predsa:
Moskva je nám Slovákom ešte vždy bližšia ako Cyprus, Kajmanské ostrovy,
alebo iné daňové raje... Na úvod chceme povedať, vážení spoluobčania, že my,
finanční žraloci a oligarchovia, sme hlboko pobúrení skutočnosťami, ktoré
odhalil spis Gorila! Sme s vami a plne podporujeme vaše požiadavky!
Rovnako ako vy, žiadame dôslednú očistu verejného života! Požadujeme, aby
starí zdiskreditovaní politici a ich strany odišli do minulosti a nahradili ich
noví a neskorumpovaní!... iba sa pýtame, ako to chcete sami dokázať? Prečo
sa, vážení právom rozhorčení spoluobčania, s týmto problémom neobrátite 
na tých, ktorí sa v tom vyznajú, majú skúsenosti a prostriedky? Teda na nás!
Povedzte nám, aká nová politická strana vám chýba, a my vám ju založíme 
na zelenej lúke! Vymyslíme jej názov, logo aj stanovy! Povedzte nám, akého
človeka si predstavujete v kresle premiéra a my vám ho navrhneme, nakres-
líme, aj zhmotníme! Zoženieme vám do parlamentu tých najobyčajnejších ľudí
a vyberieme tie najnezávislejšie osobnosti! Slovensko má len 5 a pol milióna
obyvateľov, a preto vám vieme zaručiť, že za dve-tri generácie sa môže 
v politike vystriedať každý tak, aby dokázal zabezpečiť svoju rodinu a najbliž -
ších príbuzných!     Uvedomte si však jedno: Ak má toto pravidlo platiť aj pre
Rómov, hrozí tu veľké nebezpečenstvo. Ak sa Cigáni usadia v parlamente, 
tak už ich odtiaľ nikdy nedostaneme! Prečítajú si celú Sulíkovu knižnicu za
22 tisíc eur, a pochopia, ako boli celé tie roky zneužívaní! A potom, keď budú
Rómovia v parlamente, kto vám bude kradnúť zemiaky, jablká, psov a staré
železo? Nikto, a vy budete i naďalej chudobní ako predtým. A konečne
pochopíte, že Rómovia, na ktorých hromžíte, neukradli ani zlomok toho, 
čo ukradli politici, úradníci a my, finanční žraloci a oligarchovia!.. Nie, vážení
spoluobčania, toto by zapríčinilo totálny rozvrat morálnych hodnôt, 
na ktorých stojí naša spoločnosť! A preto navrhujeme občiansky a sociálny
zmier. Vy si pokojne demonštrujte, mrznite na námestiach, kreslite si všelijaké
srandovné heslá a transparenty, uťahujte si z nás a uťahujte si aj opasky. A my
za vás urobíme v našom verejnom živote poriadok. Tak, ako to robíme 
už dvadsať rokov... Tak čo, tľapneme si, vážení spoluobčania?.. Dohodneme sa?
Alebo chcete i naďalej trucovať, či nebodaj o nás písať nejaké knihy? Nejedujte
nás, vážení spoluobčania! Nás milardárov je síce iba niečo okolo sto, ale ak 
do nás budete vŕtať, tak s vami tak vybabreme, že budete plakať! Nezabudnite,
že máme kúpené súdy a naši právnici vás budú jedného po druhom žalovať 
za urážku na cti. A pôjdete pekne do basy, všetkých 5 a pol milióna, 
rad za radom! A budete platiť odškodné! A keď nezaplatíte, príde exekútor 
a zhabe vám majetok, aj nehnuteľnosti! Až potom nám bude skutočne patriť
celé Slovensko, až potom budete plakať, až potom budete hovoriť: Zlatí
komunisti! A budete mať pravdu – lebo my, komunisti a naše deti, ovládame
túto krajinu už 60. rokov!

(Povedané na  námest í  SNP v  Br at i s lave  10.  f ebr uár a  2012.)



71 n 2012

TRAGÉDIA

Keď svetlo oknom pozrie
do príbytkov ľudí
a prstami ohmatá ich veci podivné,
netuší, že zastalo v krajine ducha.

Priestormi času sa duch plahočil,
šírkami chladu, priamkami mysle.
Vrave ľudí sa naučil,
pluhmi ich nútil kypriť zem.

Nezbadal, ako sa zmenil
do ich podoby:
haraburdy mieša,
čo sám vyrobil.

PES A JEŽ
(gramatika poznania)

Po chodníku za šera vypravil sa jež.
Vedľa veľké psisko ňuchá,
ušiská po zemi šúcha,
ňucháč derie o trávu.

Objaví klbko v tráve –
možno ho Ariadna stratila,
keď chcela vyviesť Thésea
z bludiska von.

Labami prebehlo chcenie,
ňufákom známa vôňa
a v papuli narastá žravá chuť.

IKONA A OBRAZ

Pumpami osmózy stelú sa
významy krajinou času.
Biele ľalie –
stačí ich pozbierať.

Už padajú kytice do hrobu,
šuchocú pri hlave života.
Tlačí sa biela záplava do očí,
vône vrážajú nože do nozdier.

Takáto vízia sa mi prisnila,
zobudil som sa na samom kraji sna,
umieranie prestalo.
Rozkvitla myseľ,
kolotoč skrútil sa naopak.

Do nákov zúrivo mlátia kováči,
farebným svetom sa plnia oči.
Na šnúru vešia jeho odev
bujará myseľ.

EŠTE VŽDY SPOLU

Snežilo do otvorených očí
jarných dní.
Mihalnice stromov chránili
prekvapené vtáčatá.

Ľudský svet motal sa ulicami,
zášť proti vetrisku nosil.

Božia tvár na to všetko hľadí:
Veď tento spoločný údel je možno
ich posledný!

Matej  Švantner
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STROJ KULTÚRY

Choré svetlo slnka
pokrájalo krajinu,
nahádzalo do myslí.
V závitoch srdca
štrngajú jej črepiny.

Dva žltkavé kvety
rozkvitli do okna:
vraj len raz do roka
zjaví sa na odiv
motýľ života.

STRATILI  SA MI KONE

Stratili sa mi kone.
Pár čiernych Pegasov
nad hlavou krúži,
dvíha ich vzdušný prúd.

Pár čiernych koní
priahal som;
ťahali mi raz koč, raz káru,
prepletali nohami po blatách.

Na úzkych chodníkoch
drali si boky;
ťahali káru, ktorú sudičky dali,
aj koč od boha šťasteny.

Pár čiernych Pegasov
rozlámal vráta
stajne, ktorú som čistieval.
Nad hlavou mi pár koňov krúži,
dvíha ich vzdušný prúd...

S K RY TÁ  P R AG M AT I K A
N E V E ST Y  H Ô L

M a t ej  Š va n t n e r

VÍTANIE RÁNA

Vitaj myseľ zázračná!
Dlho sme sa nevideli –
od včera.
Viem, bez zábran budeš chodiť
po poliach úrodných,
zbierať zrná rozosiate
po záhonoch zelených.

Mnohé z nich klíky majú,
zapustené korene.
Iné už šťavnaté plody.
To všetko je v záhrade
pre mňa stvorené.

Uvedené motto-báseň sa dotýka toho, čo tu píšem
omnoho viac, ako by sa mohlo zdať. Keď som dostal

ponuku napísať niečo o Neveste hôľ, bol som práve
zaujatý rozsiahlejšou prácou o otcovi, ktorú som
nazval „František Švantner a jeho Nevesta hôľ“.
Nazvať niečo predtým, ako to vytvoríme, má výho-
du prinajmenšom v tom, že duch dostane ťahúňa,
ktorý dokonca vie, kde má ísť. Zostal som znechu -
tený, lebo mi ho niekto vypriahol. Ako mám písať
o Neveste hôľ, keď som sa sotva dostával do tempa
o podmienkach a dôvodoch otcovej tvorby, a Nevesta
hôľ sa mi strácala a zase vykukovala len v akýchsi
myšlienkových hmlách? Bol by som sa s podobnými
problémami trápil azda aj dlhšie, našťastie „objed -
návací“ email prišiel večer a ja som išiel spať spokoj -
ný a hlavne spoliehajúci sa práve na tú zázračnú
myseľ, ktorú oslavujem v básni.

Popíšem vám teraz niečo – opakujúcu sa skúse -
nosť, ktorá ma neprestáva fascinovať už dlhé roky
a je žriedlom mnohých mojich myšlienok. Zobudil



som sa okolo tretej – to ja tak zvyknem. S uspoko -
jením kvitujem, že zázračná myseľ je tu. Samozrejme
ma napadlo včerajšie trápenie a vyplávalo slovo
„ponor“. Mama, ktorá si až nadmieru všímala všetko,
čo sa týkalo otca a jeho tvorby, často spomínala, že
práve tento pojem bol pre neho centrálny, ak chcel
charakterizovať umeleckú tvorbu. Hovoril napríklad
„Dielo musí mať svoj ponor“ alebo „Spisovateľ by
mal mať myšlienkový ponor“. Neviem prečo, ale práve
vtedy sa mi prestalo to slovo páčiť. Veď predsa
ponoriť sa nestačí. Musíme ten drahokam významu
či krásy vyniesť na svetlo pre seba aj iných. Zanedlho
mi napadlo synonymum – „vhľad“. V tom význame
ako som ho chcel mať, je to bohemizmus a nenapadol
mi náhodou. Čítam totiž už len české knihy, lebo
o veciach, ktoré ma zaujímajú, sa u nás nevydáva
takmer nič. V nich je dosť frekventované, ak sa chce
vyjadriť spôsob myslenia vo významoch, ktoré sú
hlbšie pod povrchom konkrétnosti.

Hodil som si kocku. Predstavte si obyčajnú hraciu
kocku, ktorá má strany označené striedavo dvomi
farbami reprezentujúcimi dva významy slova „vhľad“.
Pri hodení padne buď jeden alebo druhý. Cieľ môjho
myšlienkového hádzania je naozaj zvláštny. Význa -
mu, ktorý padne, dodatočne priradím – nazvem to
„heuristická potencia“. Je to význam „hodný tvorby“.
Aby som ho ako taký pochopil, musím slovo –
v našom prípade „vhľad“ svojsky analyzovať: v-hľad.
A mám obraz: niečo v čom som, z čoho vychádzam
a vo vnútri čoho hľadím. Že je to význam zhod-
nocujúci sa v tvorbe – taký, ktorý generuje novotvar,
môžem dokázať tým, že napíšem báseň, či už
hlavným, riadiacim motívom bude slovo alebo k ne-
mu prislúchajúci obraz. Je to bezprostredná tvorba,
tvorba akoby náhodná, spúšťaná orákulom vní-
maného významu alebo krásou znaku. To, že možno
hovoriť o estetike znaku, je dosť prekvapujúce.
Nebudem to zatiaľ rozvádzať, lebo každý asi čaká,
kam vlastne idú moje úvahy. Nuž teda: všeličo ma
presviedča o tom, že práve Nevesta hôľ bola tvorená
bezprostredne. Vyššie som popísal verbálnu, teda len
parciálnu reprezentáciou skutočného priebehu ta -
kejto tvorby. Ak vedomie rozhodne – neviem ako,
že nejaké náhodne vybrané slovo či myšlienka má
heuristickú potenciu, spustia sa kontinuálne spoji-
tosti, akoby sa chcelo manifestovať, že sa jedná
o ontologickú úroveň bytia, v ktorom pravda o vy-
povedanom je len poznaným názorom a celá vystúpi
len v kontinuálnom vzťahu na iné výpovede. Viem
a uvedomujem si, že pravda v umení nie je to isté
ako v metafyzike. Ale aj tak mi nejde do hlavy, prečo
otec reagoval na kritiku týkajúcu sa reálnosti Nevesty
hôľ slovami: „Všetko, čo je tam som prežil na vlast-
nej koži.“ Jedná sa teda o osobnú skúsenosť a prav-
da subjektu a umelecká pravda sa spolu kryjú.

Posuniem riešenie tohto problému na neskoršie
a vrátim sa k predchádzajúcemu motívu. Prinaj -
menšom môžem z neho vydestilovať predpoklad, že
pri bezprostrednej tvorbe je podstatný a určujúci

začiatok. Nevesta hôľ začína obrazom. Je reálny
a mne veľmi blízky, lebo som ho vídaval v mladosti
– je to obraz Bystrej. Prietržiny v Neveste hôľ je Bys -
trá. V skutočnosti „Prietržiny“ je miestny názov
vlhkého, často podmáčaného pozemku pri mýtňan -
skom potoku. Štiavnička, odkiaľ prichádza novope -
čený hájnik, je miesto sútoku Bystrianky s Hronom.
Stála tam veľká píla. Či aj lesná správa, neviem. Vy-
horené múry píly sú tam ešte dnes. Na ľavej strane,
popri Hrone začínajú haly podbrezovských železiar -
ní. Tam dennodenne merali bystrianski chlapi svo-
ju cestu za prácou. Pešo osem kilometrov tam aj
nazad. Školské deti tiež – samé či v skupinkách.

Otec (a aj mama) vídaval prvý obraz z Nevesty hôľ
každý deň. Popíšem ich cestu zo školy. „Ich“ preto,
že láska medzi nimi začínala za detských čias a po -
city hájnika reprezentujú ich pocity a sú to pocity
mladej lásky. Hájnik je vo vstupnom obraze Nevesty
hôľ totožný s autorom. Netreba hádam pripomínať,
že hájnik videl očami lásky.

Stará podbrezovská škola stála na križovatke ces-
ty do Hornej Lehoty, pod kostolom. Prešli asi kilo -
meter na Štiavničku, potom celým Pieskom, mostom
cez odvodnenú Bystrianku. (Väčšina jej vôd tečie
podzemným tunelom do elektrárne na Piesku – vy-
budovali ho talianski zajatci po Prvej vojne.) Vyštve -
rali sa na Krámliská, potom zase dole, úzkou dolinou
popri Bystrianke, cez Švantnerovu lúku a uvideli –
teraz príde prekvapenie: krajinu „dobrého človeka“,
Platóna. Možno to otec vedel, ale skôr nie, že obraz
Bystrej–Prietržín so svojou okolitou prírodou je
obrazom sveta platónskeho dobra.

Začalo mi byť jasné, že moja zázračná myseľ ma
doniesla do inej duchovnej krajiny – krajiny herme -
neutiky a že sa musím veľmi snažiť, aby som odôvod-
nil svoje predošlé slová. Je vôbec možné vidieť ideu?
Určite áno, ak to, čo volám videnie idey, znamená
pochopiť ju v jej uskutočňovaní. Predpoklad, že ten-
to proces prechádza dejinami myslenia a je podstat-
ný v kultúrnych posunoch, bude tvoriť podložie
mojich ďalších úvah.

„To je možno zaujímavé, ale zdá sa, že si úplne
vedľa. Čo ťa vedie k tomu, že obraz – integrálny
vizuálny vnem ľudskej a prírodnej skutočnosti, ktorú
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František Švantner a obálka knihy Nevesta hôľ (Slovenský spiso -
vateľ 1962)



vidí pomaly každý lokálpatriot v tej svojej rodnej
konkláve (pozoruhodné, ako sa tu zrazu začína
pridružovať módna bachelardovská kategória miesta
či domu), prisudzuješ význam – ako si to nazval? Aha:
uskutočňovaniu idey? A prečo vlastne miešaš do
Švantnera Platóna a ešte k nim lepíš Nietzscheho?“
To sú prvé, rozhorčené a múdre námietky, znalé veci.

Určite sú to otázky namieste. Prv, ako sa nimi
začnem zaoberať, malý a jednoduchý príklad toho,
čo chápem pod pojmom „uskutočňovanie idey“. Syn-
chronicita je spôsob vnímania (v najširšom význame
tohto slova), v ktorom je ľudské neoddelené od prí -
rodného či kozmického a je vlastné Číňanom. V našej
západnej kultúre sa takéto chápanie sveta prisudzuje
ešte nedostatočne diferencovanému detskému ve-
domiu. To ale vôbec nevadí „detským“ Číňanom, aby
nevalcovali západný nadutý svet. V ďalekej minulosti
čínskych dynastií mal mudrc rangu Platóna vhľad
do skutočnosti, že ľudské a prírodné, dokonca koz -
mické je jedno jediné kontinuum. Formuloval to do
slov a vznikla idea synchronicity. Nemyslím, že by
bolo treba veľa úvah na to, aby sa uzavrelo, že kon -
tinuálne chápanie skutočnosti vedie k úplne odlišnej
morálke. Tá má priamy dopad na „obchodnícke mys -
lenie“. My, pod vplyvom kresťanstva, vždy pokla -
dáme obchodníkov tak trochu za nemorálnych.
Číňania však nie. Aj celý tzv. bulvár, produkovaný
médiami, je založený na tlaku pretrvávajúcej morálky
na všade manifestovanú slobodu. Keď sme slobodní,
prečo odopierame slobodu iným tým, že odsudzu-
jeme ich konanie? Paradoxom je, že „akože“ neodo -
pierame, morálne a zlomyseľne áno.

Jednou z hlavných podmienok objektívnej herme -
neutickej analýzy diela je minimalizovanie historizu -
júceho pohľadu. Neprípustným sa stáva práve to, čo
všetci robíme, ak hovoríme o minulosti – transpo -
novanie zosúčasneného pohľadu na skutočnosť po
priamke fyzikálneho času. Naopak: sme nútení
pochopiť videnie sveta práve vtedy, keď autor tvoril
dielo. Ošemetná situácia nastane vtedy, ak je autor
vizionár a jeho dielo má taký charakter. Vtedy at-
mosféra diela, ktoré vzniklo v aktuálnej minulej dobe
a možno mu vtedy nikto nerozumel, je podobná
a dokonca totožná so súčasnou. Vízia sa v čase
naplnila. Pokiaľ takou nie je, nie je explicitne zrejmá
či viditeľná, jej významy zostávajú skryté a názna -
kové, čo má pre čitateľa zvláštne tajomné čaro, vzbu -
dzujúce fantáziu, ktorá má nakoniec vždy estetickú
hodnotu. Z hľadiska týchto myšlienok je Švantner
pre interpretáciu obzvlášť inšpirujúci.

Pokúsil sa niekto o pochopenie kultúrnej situá-
cie (myslenie, jednanie, morálku, náboženské pred -
stavy) niečoho, v Európe málo vídaného – slovenskej
dedinskej kultúry? Určite áno - je predsa zakódované
v umení. Nielen v ľudovom, ktoré viac či menej
vedecky interpretujeme, ale aj v umeleckých dielach,
vzniknutých v aktuálnej minulosti, či post, ako de -
jinná inšpirácia. Čo však uniká, je skutočná kultúrna
situácia ľudí, ktorí žili v dobe vzniku umeleckého

diela. Dá sa predsa ľahko nahliadnuť, že názor –
akokoľvek fundovaný a vnímavý, tvorcu umeleckého
diela na kultúrnu situáciu doby, ktorá je predpokla -
dom a predmetom jeho výpovedí, je niečo úplne iné.
Pravdupovediac, vzťah existencia (nerád používam
slovo „život“) – jej umelecká reprezentácia najadek -
vátnejšie vyjadruje ľudové umenie. To však je, ako
bolo povedané, predmetom vedeckých výpovedí ale-
bo opakovania v tzv. tradícii. O skutočnej tradícii sa
dá hovoriť vtedy, keď je minulé kontinuálne viazané
s prítomným. To sa však na Slovensku nestalo, lebo
ešte raz: tradícia nie je zachovávanie tradícií, ale ich
kontinuálne rozvíjanie v kultúre. „Existenciálny
zlom“ podľa všetkého nie je vlastný len ľuďom, ale
aj národom. Jeho nepochopenie má vždy fatálne
následky. Nešťastia sa valia za nešťastiami, bez toho,
aby človek či národ vedel, odkiaľ idú a prečo sú.
Tento vhľad nepadá z neba, ale je skúsenosťou kom-
binácie vnímanej a zámernej (v zmysle dialektických
zákmitov prežívaného) existencie.

Malé odbočenie nemôže byť dôvodom na opuste-
nie hlavného smeru a ten sa mi práve pomocou ne-
ho trochu vyjasnil. Musím ukázať, že hlavná posta-
va, hájnik v „stave mladej lásky“ je totožný s autorom,
tiež v „stave mladej lásky“ a dôkaz totožnosti bude
to, že nielenže obaja videli ten istý obraz, ale aj že je-
ho interpretácia ako sveta platónskeho dobra je prav-
divá v tom zmysle, že adekvátne postihuje chápanie
sveta vtedajšími ľuďmi.

Niet pochýb, že slovenská dedinská kultúra sa
vyznačuje nebývalým bohatstvom. Nakoniec svedčí
o tom folklór. Každá dedina, v každom údolí mala
svoj. Zabúda sa však na tie, ktoré akoby ho nemali.
Medzi ne patrí určite Bystrá. Nenosil sa kroj, hoci
pár kilometrov okolo Brezna už áno. Nepamätám sa
na originálne piesne či tance. Na druhej strane, Bys -
trania hrávali divadlá a chodili s nimi po okolí. Prí -
činy treba hľadať v inom sociálnom podloží, ktoré
určovala kombinácia práce okolo majetku s prácou
v továrni. Podobne na tom bola Jarabá, ale Mýto
a Valaská už nie. Prevládala tam práca okolo majetku
a na poli. Dokonca Brezno, kráľovské mesto, bolo mes -
tom veľkých, bohatých sedliackych domov. Z dneš -
ného pohľadu bola Bystrá na vyššej kultúrnej úrovni
– ach, ten historizujúci pohľad!

Kostol, škola, horáreň, richtár – to sú momenty
duchovného a mocenského sveta dediny. K nim sa
pridružovali hasiči a krčma, kde sa okrem pitia riešili
problémy dediny a sveta. Bystrá kostol nemala –
postavila si ho až po Prvej vojne. Na pobožnosti sa
chodilo do Mýta, Valaskej aj Brezna. Náboženskej
viere však boli podrobené všetky duchovné potreby
ľudí. Inými slovami: Myšlienky o veciach obecných
boli u týchto ľudí nevyhnutne myšlienkami o kres -
ťanskom Bohu. Ak sa mám pohnúť ďalej, musím
spraviť malý exkurz o veciach náboženstva.

„Náboženský postoj je veľmi pozorné staranie sa
o veci, ktoré človeka presahujú.“ To sú – možno tro -
chu pozmenené Jungove slová, ktoré postihujú všet -

10 1 n 2012
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ky relativizujúce pohľady na náboženstvo. Slovo
„presah“ sa v kresťanstve chápe ako to, čo sa týka
Boha, čiže mimo ľudskú skúsenosť a poznanie. Psy-
choanalytik Jung, ktorému prešli cez ruky tisíce
pacientov, zahŕňal podľa všetkého do presahu aj javy
tzv. hĺbkovej psychológie. Trochu odbočím, ak po -
viem, že otec bol podľa mamy veľmi vnímavý na
psychické javy – svedčí o tom aj jeho záujem o Dos-
tojevského a Poea. Je potom poruke vysvetlenie
reality Nevesty hôľ. Jednoducho: vnímal psychické
javy. Ktoré sú reálne a ktoré nie? To nie je podstat-
né. Podstatné ale je, akým literárnym jazykom sa dajú
reprezentovať.

Prvý obraz však nehovorí nič o takomto chápaní
presahu – naopak, ma pôvodné, kresťanské zafar -
benie. Je poruke povedať, že hájnik videl krajinu
dobrého (kresťanského) Boha. To je v súlade s vi-
dením sveta cez vieru vo vtedajšej kultúrnej situácii.
Veta typu „boží svet“ už ale nevyjadrovala jeden z naj -
hlbších základov viery, ale prešla do hovorového
jazyka ako fráza, z hľadiska viery síce pravdivá, ale
každodennosťou tak sekularizovaná, že sa chápala
ako neutrálne pozadie akéhokoľvek hovoru. Prvý
obraz Nevesty hôľ sa potom stáva čistým umením –
akýmsi verbálnym šperkom, vsadeným do diela.

Ja celý problém vidím trochu inak. Kto sa aspoň
trochu vyzná v teológii vie, že kresťanská viera je
prepevná stavba rozumu, ktorého uzávery sú spo-
jené konkrétnymi mystickými skúsenosťami. Vie aj
to, že ten rozum zdola – vychádzajúci z konkrétnosti,
je aristotelovský a zhora – svet ideí, je platónsky.
Požiadavky viery nespĺňa sám ani jeden, ale len oba.
O to, aby boli pevné a nepreniknuteľne spojené je-
den do druhého, sa postarali plejády najlepších
mysliteľov počas dvoch tisícročí. Oba filozofické
systémy sa stali v kresťanstve vývinovými prúdmi
myslenia, v ktorých všetky turbulencie – herézy sa
prispôsobovali meandrom viery. Rozumová a citová
zložka bola tak neustále vyvažovaná. No treba po -
vedať, že to bol a je „program“ oficiálnej cirkvi, ktorý
má samozrejme aj svoje morálne dôsledky.

Existenciálne tlaky každého subjektu boli a sčasti
aj sú  v západnom svete kompenzované práve týmto
filozoficko-náboženským systémom. To, čo uniká
u každého subjektu spod kontroly a čo zostáva nevy-
povedané do society, je interpretácia nosných myš -
lienok systému, vyjadrených otázkami typu: Je či nie
je Boh? Čo je Boh? Keď je Boh dobrý, prečo ja trpím?
Kde je Boh? A podobne. Na všetky tieto otázky ve-
riaci dostávajú odpovede dianím v kostole. Pre časť
z nich sú prekryté mystickým prežívaním liturgie,
vôbec nevstupujú do vedomia a nemajú teda zmysel.
Veľká časť však s nimi zápasí a nutkania viery im
neustále dávajú nádej na ich zodpovedanie. Zodpo -
vedaná otázka je potom daná hĺbkou vzhľadu – vy -
užitím citovo intelektuálnej výbavy subjektu. Posvät-

né sa sekularizovalo – je to heréza. Dôležité je znova
zdôrazniť, že je to heretizujúci pohľad subjektu. Na
jeho úrovni je viac či menej artikulovaný, ale v dia -
lógu či socio-lógu je mlčaním.

To je duchovno hájnika z Nevesty hôľ. Nebol tým
„obyčajným ľudom“, ale vzdelaným hospodárom lesa
a hory, poznajúcim zákony ich využitia. Ak bol ve -
riaci, čo vtedy bol každý, odpovedal si na otázky,
ktoré každému dáva duchovno heretizujúco...

Oba filozofické prúdy Západu vlievajúce sa do
kresťanstva zostávajú bez neho filozofiami vstupu-
júcimi do vzdelania cez vedy a vedomosti. Stávajú sa
názormi, ktoré v mysli kombinujeme, keď si kla -
dieme najobecnejšie otázky. Či si to uvedomíme
alebo nie, skončíme pri absolútne. Ale absolútno
v takomto myslení už nie je kresťanský Boh, ale
platónske dobro. Je od-filozofované a v rámci ná-
zorov je to ideál – karikatúra Dobra. Švantner po -
stavil na začiatok Nevesty hôľ opis obrazu videného
očami človeka v stave mladej lásky, ktorý má v mys-
li zmysel vlastnej existencie v smerovaní k ideálu.
Veľká väčšina ľudí zmysel svojej existencie takto vidí
aj dnes, nech sa už pokladajú za akokoľvek moder -
ných. Prinajmenšom to očakáva od niekoho iného.
Čo iné, ak nie toto je známy Happy End? Vyhýbame
sa myšlienke, že niečo skončí tragicky.

Ak autor postaví na začiatok svojho diela ideálny
svet videný postavou, ktorá je nositeľom deja aj celej
poetiky, potom môže nasledovať už len regres jej
modelovanej existencie do zlomu, do iného modelu
existencie. Umenie totiž – každé v rámci svojich
možností a svojimi nástrojmi, nerobí ani viac ani
menej, len modeluje existenciu chápanú ako neustá -
vajúci prúd menlivostí či stálostí, ktoré preciťujeme
v sebe aj mimo seba. A tajomný rozhovor so srdcom,
ktorý je vkomponovaný do prvého obrazu, je pred -
tuchou niečoho podstatnejšieho ako je prázdna
pragmatika estetiky umeleckej figúry.

MATEJ ŠVANTNER, narodený 26.06.1945 
v Bystrej, mladší syn Františka Švantnera. 
V roku 1968 ukončil štúdium Aplikovanej fyziky 
na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK Bratisla-
va. V rokoch 1969 až 1980 pracoval ako vedecký
pracovník na Fyzikálnom ústave SAV Bratislava.
V r. 1980 obhájil rigoróznu aj ašpirantskú prácu
v odbore Fyzika tuhých látok. Publikoval 
v domácich a zahraničných odborných časopi -
soch. Od roku 1980 pracoval ako vedúci vývo-
jový pracovník v ZVT Banská Bystrica, kde aj
žije. V súčasnosti je na dôchodku. V roku 1976
sa oženil s MUDr. Ľubicou Zigmundovou. Majú
spolu dvoch synov – Martin (1977), Ján (1983).
Poéziu a krátku esejistickú tvorbu začal písať po
príchode do Banskej Bystrice. Nepublikuje ju.
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Súčasná francúzska spisovateľka
Sylvie Germainová (1954, Château-
roux), uznávaná autorka vyše dva -
dsiatky románov a esejí, vyštudovala
filozofiu na Sorbonne, dizertačnú
prácu o ľudskej tvári („Perspectives sur
le visage: transgression, dé-création, trans-
figuration“) napísala pod vplyvom
svoj ho profesora Emmanuela Levina -
sa. Do literatúry vstúpila v roku 1985
románom Kniha nocí (Le Livre des
nuits), ktorý získal šesť prestížnych
lite rárnych cien. V tomto diele ako 
i v jeho pokračovaní, Jantárová noc
(Nuit-d‘Ambre, 1987), sa vyníma
strhujúca rodinná sága niekoľkých
generácií Pénielovcov, odo hrávajúca
sa v časoch minulých, situovaná ďa -
leko od moderného sveta, v ktorých
pretrváva udržiavanie pôvodných
tradícií a rituálov „ľudí vôd a zemí“.
Pod rúškom klasického rozprávania
nadobúda príbeh prvky bájky, roz -
právky či legendy, ktorými autorka
citlivo preodieva ťaživé udalosti 
20. storočia. Z niekoľko ročného po -
bytu v Prahe, kde Germainová vyučo -
vala filozofiu, vzišla trilógia románov,
Plačka pražských ulíc (La Pleurante des
rues de Prague, 1991), Nekonečnosť (Im-
mensités, 1993) a Odlesky soli (Éclats de
sel, 1996). Autor ka v nich odhaľuje
neistú situáciu disidentov v čase nor-
malizácie, obnažuje viacero podôb
Prahy a necháva vyniknúť hlasom
českých umelcov, Jána Patočku, Bo-
huslava Reyneka, Bohumila Hrabala
a tých, ktorí tápali nad údelom slova
a uznali bytie mystéria (L’Univers de
Sylvie Germain, s. 51).

Už v prvých románoch sa vynárajú
otázky zmyslu ľudskej existencie,
utrpe nia či religiozity, ktoré umocňu -
jú eseje Ozveny ticha (Échos du silence,
1996), Céphalo phores (1997) alebo 
Etty Hillesum (1999). Záujem autor ky

OZVENY TICHA
IMPROPERIA

„Ale ja chcem hovoriť so Všemohúcim
a túžim hájiť sa pred Bohom.“
(JÓB 13,3)

V podvečer Veľkého piatku, v prítmí kostola, kde  sa len tu i tam
mihocú plamene sviečok,  pristupujú veriaci k svätyni, k vztýčenému
odhalenému krížu, ktorý si prišli v tichosti uctiť, keď tu zrazu za-
znie spev – Improperia.

Oltár je zatiaľ obnažený – tabula rasa, svätostánok je prázdny.

„Ó ľud môj, čo som ti urobil?
Alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi!“

Tlmený spev z prítmia, z prázdneho svätostánku – Improperia.
Slová výčitiek plné nehy a ľútosti, ktoré Boh adresuje svojmu

ľudu „zblúdenému a zatrpknutému, so zatvrdeným srdcom“,
s krátkou pamäťou, ľudu, ktorého myšlienky sú vrtošivé, necudné,
arogantné a bezbožné.

Výčitky Boha sú skôr nárekom ako odsúdením, je v nich omno-
ho viac smútku a zneuctenej lásky ako hnevu. Vyjadrujú sklamanú
nádej, ktorá bola potupená. Nádej však pretrváva.

„Od počiatku sveta
tvoj dnešok som pripravil;
no ty od Života pravého sa odvraciaš,
a radosť ozajstnú odmietaš.
Ó ľud môj, odpovedz mi!“

* * *
Boh teda pripravil náš dnešok od počiatku svetov. Ale o akú

prípravu ide, v čom spočíva, podľa čoho ju rozpoznať, ako sa javí
táto Božia starostlivosť?

Na konci nášho storočia, ktorého príchod poznačila veľká tragé-
dia, a ktoré ovládlo násilie, a zlo zneuctilo do krajnosti, sotva
postrehneme náznak priezračnosti počiatočného úsvitu či záblesk
nebeskej láskavosti. Medzi popolom a ruinami nespočetných dní,
ktoré poskladali toto barbarstvom znivočené storočie  – „vek môj,
zver môj“, ako ho nazýva Osip Mandelštam vo svojej básni z roku
1923, a ktorej slová zasahujú už aj prichádzajúce storočie, vidno
len hojné stopy zverstva a obrovskú prázdnotu.

„Ó, môj krásny biedny vek!
S tupým úsmevom sa krušne
krutý, slabý obzeráš

Sylvie  Ger mainová
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skúmať zložitosť sveta a ľudskej pod-
staty sa opiera predovšetkým o inter-
pretáciu Biblie, ktorá poukazuje na
mystický rozmer jej literárnej tvorby 
a na jej osobitý vzťah s Bohom. Ten,
hoci často zahalený odevom noci a vý -
kriku, nepredstavuje v jej ponímaní
postavu vymyslenú či vzdialenú, ale
čosi nevypovedateľné, večne unika-
júce, ktoré Germainová neúnavne
konfrontuje  s útrapami človeka 
a s prítomnosťou zla vo svete. Pesi -
mizmus, zúfanie, temnota, ktoré ne-
milosrdne doliehajú na osudy postáv,
nevyváži pomätenosť, násilie, únik
ani samovražda, lež ak schopnosť za -
chytiť „vzdychy ticha“. Tam sa podľa
autorky skrýva protipól bolesti, vý-
chodisko z trápenia, ako napríklad 
v románoch Dieťa medúza (L’Enfant
Méduse, 1991), Pieseň neláskavých
(Chanson des mal-aimants, 2002), ktoré
boli preložené do slovenčiny, alebo
Tobiáš z močarísk (Tobie des marais,
1998) a Magnus (2005).

Tak ako literárne postavy, diskrét -
ne a osamelé, aj biblické motívy,
obrazy a symboly sa do jej diel vkrá -
dajú nečakane a bez ohlásenia (Les
Personnages, 2004); spisovateľka sa
necháva unášať „dychom neznáme -
ho“, ochotne sa poddáva nečujnému
šepotu vánku, ktorý v nej klíči, naras -
tá, vanie, hneď kvíli, buráca túžbou
byť vypočutý, byť prečítaný. Tak sa zro -
dili i jej literárne začiatky, cez vytrvalý
šelest biblického zápasu Jakuba s Anje -
lom z knihy Genesis, ktorý podľa Ger -
mainovej prislúcha každému človeku.

Potenciál výtvarného umenia, kto -
ré vyniká sugesciou a tajuplnosťou,
sa uplatňuje vo veľkej miere aj v Ger -
mainovej románoch, či už odkazmi
na obrazy maliarov, hrou so svetlom
a farbami alebo prenesením termino -
lógie výtvarného umenia do štruktúry
diela. Zaujímavá je esej Patience et
songe de lumière: Vermeer (1993). Väč -
šmi ako status umeleckého diela za -
váži maľba výzvou k pomyselnému 
dialógu a rozjímaniu. 

Na pomedzí počuteľného – nepo -
čuteľného, viditeľ ného – neviditeľ -
ného sa črtá aj esej Improperia, ktorú
sme vybrali z diela Ozveny ticha
(1996). Človek vo svojom súžení kričí,
volá, no Boh mlčí. Kde sa skrýva Boh
v čase tohto vlčieho veku?

SILVIA ŠTOFKOVÁ

ako zviera, predtým pružné,
na šľapaje svojich láb.“

Pri pohľade na cestičky tohto vlčieho veku postrehneme v ich
zákutiach milióny pohľadov omámené hladom, utrpením a hrôzou,
začujeme milióny hlasov nariekať, stonať, prosiť a domáhať sa toho,
čo im patrí: odcudzeného života, spravodlivosti, zmyslu i svetla.
Všetky zákutia sú rubášmi, v ktorých sa črtajú tisíce a tisíce tvárí
ľudských obetí.

No akokoľvek pozorne skúmame zaschnuté stopy po krvi, po
slzách, nenachádzame v nich ani Boží pohľad, ani Boží hlas, nijaký
záblesk jeho tváre, ktorá by vzhliadala k človeku v úzkosti, k jeho
zúboženým deťom, tváre, ktorá by odvetila na ich výkrik, volanie,
na ich nekonečné čakanie, ktoré neprestáva.

Božia mĺkvosť v nás vyvoláva pohoršenie, urážku, lebo šľapaje
zvera, ktorý na zemi tak úžasne štedro zanecháva pečať smrti
a ukrutnosti, dostatočne svedčia o neprítomnosti Boha, alebo čo
je horšie, sú dôkazom jeho ľahostajnosti.

Na prahu nového storočia Mandelštamove slová ožívajú, valia sa
ohromnou silou a vzývajú na poplach:

„Detstvo zeme podobá sa
nežnej chrupke dieťaťa.
Hľa, vrchovec života zas
obetujú – jahňatá.
[…]
To vek vlnu rozhojdáva
vrúcnou túžbou človeka,
no v tráve sa hadia hlava
ľahko zahnať nenechá.“

Zver a had – telo a duch zla – neúnavne uskutočňujú svoje dielo
na zemi, zasahujú do Dejín, život kosia naslepo, zosmiešňujú
spravodlivosť a dobrotu, umŕtvujú nádej dovtedy, kým vieru
spravodlivých a verných „nevykorenia ako strom“, podobne, ako to
zakúsil i Jób, muž pevnej viery, oddaný a spravodlivý, ktorého Boh
podrobil hraničnej skúške, a ktorý bojoval sám, tvárou v tvár s ne -
znesiteľným tichom, Boha.

„K Tebe volám o pomoc a neodpovedáš mi, 
tu stojím, ale Ty si ma nevšímaš.“
(JÓB 30, 20)

* * *
Je čas genocíd.
Zem je obývaná Ábelmi všetkých vekov, všetkých rás, pocho -

vaných v bahne, v zabudnutí. Nebo je zamorené štipľavým dymom,
ktorý bol kedysi telom, pohľadom, úsmevom Ábela všetkých vekov
a všetkých národov. Zem, vietor, nebo, rieky a moria sú obrovské
pochmúrne hrobky, z ktorých sa ozýva rev nespočítateľného Ábe -
lovho ľudu. Ľudu jediného Boha.

No tento Boh mlčí. Ako teda môžu obete v tom vytrvalom tichu
počuť výčitky, ktoré Boh adresuje svojmu ľudu?

„Spod okov otroctva som ťa vyslobodil,
Záhubu nepriateľov tvojich som dopustil;
no ty zradu na mne páchaš,
ukrižovať ma zas hodláš,
ó, ľud môj, odpovedz mi.“
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Prikovaní, pripútaní až do smrti zostali otroci, ktorých nikto neodpúta, mučeníci, ktorých
nikto nezachráni. Obete vydané napospas katom sú baránkami inej Paschy, anti-Paschy, ktorá
sa začína vždy nanovo, a ktorá páchne ako nenávisť a hlúposť; je veľa tých, ktorí čakali na
Božie znamenie, no nedočkali sa. Stali sa pastvou úzkosti, kde nieto zmilovania, ktoré by vyvážilo
prázdnotu.

Pri pohľade na pochmúrnu smrť obetí vyvolávajú slová Improperie pohoršenie a obracajú
sa proti tomu, kto ich vysloví.

Je čas genocíd.
Kto nič nepovie a nič neurobí zoči-voči krviprelievaniu, súhlasí a nepriamo sa stáva spo -

lupáchateľom. Vinný je ten, kto sa mĺkvo prizerá nešťastiu druhého, kto nepomôže deťom, mu -
žom a ženám v ohrození života. Vinný je z nejednoty s druhým, zo zrady bratstva, z popretia
ľudskosti. Vinný je svojou spreneverou láske, úcte, ohľaduplnosti k druhému. Vinný je z ľahos -
tajnosti voči trpiacemu, prosiacemu. Vinný je taký človek z utajovaného kolaborantstva so zlom.

Aká už len môže byť odpoveď obetí na výčitky Boha, o existencii ktorého možno toľko
pochybovať?

„Z Egypta som ťa vyviedol,
Oblakom som ťa viedol,
Ty v temnote ma väzníš,
Na moje zásluhy už nepomyslíš,
Ó, ľud môj, odpovedz mi.“

Ako môžu obete pochopiť veľkosť Božích zásluh, keď nikdy vo chvíľach najväčšej biedy a osa -
melosti svojho utrpenia nepocítili jeho zmilovanie? Čo si majú myslieť tí, ktorých do večnosti
nik nesprevádza, ktorí zostávajú uväznení v dvojnásobnej temnote, v temnote sveta a ticha?

Dvojnásobná temnota je taká nepreniknuteľná a mrazivá, že slová Improperie sa v nej strá-
cajú a zamrznú na perách toho, kto ich vysloví.

Je čas genocíd.
Prečo Boh, ktorého meno „ Shaddai“ znamená „Ten, ktorý hovorí dosť“, stanovil hranice pri

stvorení sveta, no neuplatňuje ich u násilníkov, ktorí ich porušujú a prekračujú akúkoľvek
mieru? Či vari nevidí neskonalú biedu a žiaľ obetí? Ich úzkosť prevyšuje akúkoľvek ľudskú výdrž;
zďaleka presahuje odolnosť ľudského tela, silu a trpezlivosť ľudského srdca, nepoddajnosť
ľudskej mysle i rozumu. Presahuje aj veľkosť duší, ktoré zmorilo Božie ticho.

Shaddai vari nikdy nepovie „stačí“?
Či nemajú obete právo pohoršovať sa nad výčitkami rozmarného Boha?

„Prorokov som k tebe poslal,
aby si ich hlas počúval;
vrátiť sa však odmietaš,
keď volám ťa, zakrývaš si uši,
Ó, ľud môj, odpovedz mi.“

Je pravda, že kedysi sa Boh s človekom zhováral. Veď na počiatku všetkého bola úžasná moc
jeho Slova. Čo Boh rozkázal, to aj vykonal. Slovo skutkov, rozhodné a úrodné. Boh rozkázal
a stvoril: svetlo, nebo, pevninu, rastliny, nebeské telesá, všetky živé tvory a nakoniec človeka. To
všetko povedal, stvoril a požehnal. Potom zasial svoje Slovo na zem medzi ľudí, na púšti zasial
slová požehnania – ako dar Spojenectva, Zákon, ktorý bol za ohromujúceho hrmenia zapísaný
a vytesaný do kameňa.

Boh tŕpol, keď videl, že človek zišiel z cesty, odvrátil sa od neho a klamal mu. „Kde si?“ (Gn 3, 9).
Vzhliadol k človeku, žiadal od neho zúčtovanie za preliatu krv, za to, že siahol na život svojho
brata. „Kde je tvoj brat?“ (Gn 3, 9). Hlas Boží volal, rozliehal sa, sial úsvit a soľ na znak spojenectva
všade tam, kam kráčali proroci, ľudia - akrobati kráčajúci po tenkom lane, ktorých otázka
vždy našla svoju odpoveď, informáciu o poslaní. Boh udával smer, šíril svetlo a život, zhováral
sa s pustovníkmi na púšti. „Čuj! Ktosi hovorí: „Volaj!“ Ja vravím: „Čo mám volať?“ (Izaiáš 40, 6).

No odvtedy nepočuť nijaký hlas, iba volanie verných, ktorí boli podrobení skúške. To oni te -
raz volajú k Bohu, ktorý však zostáva hluchý k ich prosbám. Kričia, prosia v nekonečnom Božom
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vyhnanstve, vyzývajú ho, aby sa im ukázal, zľutoval sa nad nimi. To ľud hľadá Boha a spytuje
sa: „Kde si? Kde sú naši bratia?“

No čím hlasnejšie volajú do prázdna, tým viac si niektorí zúfajú, až si jedného dňa povedia:
„Stačí.“ Stačí, ticho trvá už tak dlho, že nemôže byť ničím iným než dôkazom neexistencie Boha
– trpkým znamením ničoty.

Všetky slová Improperie sa razom rozprášia na popol.
Je čas genocíd.
Bol by Boh  v obrovskom procese viny, ktorý  by sa konal, keby zasadol trestný tribunál a skú -

mal zločiny proti ľudskosti, bol by predvolaný a následne vyhlásený za neprítomného? Či bude
človek až do skončenia vekov omieľať dávnovekú žalobu Jóbovu, obmieňať ju vo všetkých tónoch
a všetkých jazykoch, predloží zakaždým ďalšie napáchané zlá, ďalšie zločiny, ďalšie stopy biedy,
kým ich počet bude rásť donekonečna?

„Vedzte, že Boh mi ukrivdil 
a že On ma obtočil svojou sieťou.
Ja kričím: Násilie! No odpoveď nedostávam; 
o pomoc volám, ale právo niet. [...]

Aj dnes je spurný môj nárek; 
Jeho ruka ťažko dolieha 
na moje vzdychanie.

Kiežby som vedel, 
kde Ho nájdem, 
aby som došiel až k Jeho sídlu.
Predostrel by som Mu svoj prípad 
a ústa by som si naplnil dôvodmi.“
(JÓB 19, 6-7/23, 2-4)

Mal by človek uznať ničotu, potvrdiť smrť Boha a prijať absurditu sveta?
Možno existuje  iná cesta, nie taká radikálna a obmedzujúca ako ateizmus, čo vyhlasuje Bo-

ha za „neprítomného“ a otázku nekompromisne rieši prázdnotou. No tiež odlišná od tej, po
ktorej kráčal Jób potom, čo vyzval Boha, aby sa obhájil, pretože keď sa Boh nakoniec objaví na
procese, ktorý Jób započal, obhajoba prednesená Bohom zďaleka nepôsobí ako výhovorka, ale
skôr zväčšuje jeho zodpovednosť, a tým spôsobuje zmätok žalobcu. Povýšenecká veleba diel,
slávy, veľkosti a múdrosti, ktorú Jób očakáva z Božích úst, znie všelijako, len nie presvedčivo,
a nijako nepripomína ospravedlnenie. Práve naopak, sebachvála pripísaná Bohu sa obracia proti
Jóbovi a napĺňa ho neznesiteľnou zodpovednosťou za  krvavý vývin Dejín. Ak je vskutku Boh
do takej miery všemohúci a vševedúci, potom ani jeden zločin spáchaný od čias Kaina proti bra-
tovi Ábelovi mu nebol neznámy, a najmä, nijaký z nich sa neodohral mimo dosahu jeho
schopnosti zasiahnuť. Tragická otázka teda zostáva naďalej: prečo tento všemohúci, neomylný
a nekonečne predvídavý Boh dopustil také množstvo zločinov, záhubu toľkých nevinných ľudí
v extrémnej biede? Odpoveď nie je v Závere Knihy o Jóbovi; Boh, ktorý sa za ohromujúceho
hrmenia nečakane ujíma slova, pripomína Deus ex Machina, boha, ktorý prichádza z vyčer -
pávajúcej vojny, aby ukončil Jóbov mučivý nárek.

Slová Deus ex Machina sú také predvídateľné a klamlivé, že prinášajú viac zmätku ako
pochopenia, viac márnivosti ako objasnenia. Okrem toho, Jób nezažíva skutočné zjavenie, získava
len „cenu útechy“, je len čiastočne odškodnený – nové deti namiesto predchádzajúcich, nový
dobytok. Boh-čarodejník mu podáva liek s okamžitým účinkom, ktorý je prekvapujúci vzhľadom
na obvyklý poriadok vecí, a jednako falošný v Božom pláne. Totiž, ako hovorí Simone Weilová,
nejde o to nájsť „nadprirodzený liek proti utrpeniu, ale nadprirodzené využitie utrpenia“. Jób
prichádza o takéto využitie. Akoby sa nič nestalo.

Násilie a nespravodlivosť, ktoré zažíval Jób, boli nesmierne; almužna, ktorú nakoniec dostáva
v podobe umŕtvujúceho balzamu ho, zdá sa, postihne stratou pamäti. Jeho majetky sa obnovia,
bohatstvo sa mu prinavráti, narodia sa mu ďalšie deti a on umiera „vo vysokej starobe, nasýtený
životom“. Ale čo sa stalo s jeho predošlými synmi a dcérami, ktorí do jedného zahynuli? Ani
zmienka o nich, boli nemilosrdne vyhostení do zabudnutia, naveky zatratení. Jób, ktorý bol
zázračne zachránený, si akosi nespomína na svoju bolesť, na utrpenie, dlhé a intenzívne. Dosiahol
zadosťučinenie, obnovil sa poriadok.
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Nie, poriadok sa neobnovil, to len nový poriadok nahradil starý bez toho, aby sa zánik starého
vysvetlil. Jób síce opäť pocítil šťastie, no prežité trápenie, ktoré stiahlo Jóba až na samé dno,
neprestáva vzbudzovať otázky. Rozuzlenie Jóbovej tragédie nespočíva v  postoji, ktorý mal v ča -
se, keď sa snažil vylákať Boha z jeho neviditeľného úkrytu. Spomedzi výkrikov, ktoré vyslovil
vo svojej úzkosti, je znepokojujúci a pôsobivý obzvlášť jeden – ten, ktorý adresuje falošným
priateľom a biednym veriacim, čo na neho doliehajú v jeho bolesti:

„Nuž umĺknite, nech ja prehovorím,
nech príde na mňa čokoľvek.
Vezmem si telo do zubov
a život svoj si vezmem do dlaní.
Nech ma aj zabije, iné nečakám,
len svoje cesty chcem obhajovať
pred Ním.
Už to mi poslúži k spáse,
že bohaprázdny nesmie prísť
pred Neho.“
(JÓB 13, 13-16)

Väčšmi doudieraný ako nahý, so zlomeným srdcom, s vierou v duši predstúpil Jób pred svojho
nedosiahnuteľného Boha, vediac, že ak by Boh náhle vystúpil zo svojho nepreniknuteľného
úkrytu, mohol by ho zabiť, zničiť alebo zatratiť. Jób je bezbranný, nemá  najmenšiu ochranu
ani istotu. Risk je obrovský, ba závratný. Jób však bez váhania riskuje v mene ľudí a v mene
samotného Boha súčasne. Pretože Jób vie, že ak Boh existuje, musí byť dobrý ako Boh, teda
absolútne, bez jedinej trhliny či slabosti, bez obmedzenia. Dobrý, spravodlivý, dbajúci o ľudskú
dôstojnosť.

Jób teda určite vie aj to, že táto dobrota nemôže byť zároveň v súlade so všemohúcnosťou
a vševedomím a so zlom, ktoré vládne vo svete. Spojenie týchto troch prvkov je absurdné, ich
skĺbenie je rozhodne vylúčené. Ak sa zachová všemocnosť a všeobecná vedomosť Boha a ak pri-
pustíme, že neustále „pôsobia vo svete“, potom teda zlo, ktoré besnie na zemi, sa logicky odráža
od Boha, spochybňuje ho; aspekt dobrotivosti sa vylučuje. Ak, naopak, od začiatku pozbavíme
Boha v jeho podstate všetkej moci a vedomostí, potom zaiste nie je zodpovedný za zlo, ktoré
postihuje svet, no nie je kvôli tomu ani dobrý: bezmocný a nevedomý Boh nemohol stvoriť svet,
a teda nemohol by ani Bohom byť.

Princíp vylúčenej tretiny tu zohráva svoju nenahraditeľnú úlohu. Nezlučiteľnosť pojmov
nezaniká, akýkoľvek by bol spôsob usporiadania týchto pojmov. A práve preto veľkolepý pre-
jav Deus ex Machina, ktorý sa hrmotne vynorí na konci Knihy Jóbovej, nijako neuspokojuje; je-
ho slová sa obratne vyhýbajú odpovedi, ktorú tak túžobne očakáva spravodlivý trpiaci, a najmä,
spochybňujú jeho dobrotu tým, že nešikovne vyzdvihujú nadprirodzenú Božiu moc a múdrosť.

Treba sa preto vrátiť tou istou cestou späť, vrátiť sa k Jóbovi, ktorý je skrehnutý od temnoty
a zabudnutia, a odtiaľ – od nulového bodu – hľadať inú cestu, pustiť sa do dobrodružného
skúmania tajomstva mĺkvosti Boha, no bez toho, aby sme očakávali alebo žiadali odpoveď,
a najmä  bez toho, aby sme si nejakú odpoveď sami vymýšľali. Odhodlať sa na cestu, ktorá pri-
jíma ticho, no nedomáha sa jeho prerušenia a nespeje ku konečnej prázdnote. Je to cesta puto-
vania po púšti v celom rozsahu tohto ticha.

Uchopiť svoju „schránku zubami“, ponúknuť celé svoje bytie na dlani tak, ako to urobil Jób,
keď upadol do nemilosti. Zákutia duše sú totiž také príkre, pošliapané, spustošené, že preniknúť
do nich možno len vtedy, keď sa človek osmelí „prejaviť“ svoje myšlienky, keď pretrhne zábrany
svojho rozumu, aby vydal svojho ducha napospas tomu neznámemu, netušenému. K tomu sa
odhodlali všetci spravodliví a svätí, ktorí pretrpeli posledné útrapy noci ničoty a napriek všetké-
mu nezakolísali vo svojej viere: celkom obnažení stali sa kočovníkmi ticha, strážcami ničoho,
nemysliteľného. Stali sa hľadačmi prameňov netušeného významu.

Teda inam, niekam inam treba ísť hľadať ten kúsok bláznivého rozumu, za hranice žalôb
a výčitiek. A ako hovorí Jób „nech príde, čo má“. 

Pr e lož i la SILVIA ŠTOFKOVÁ
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Básnik plače nad
svojou osamelosťou.
Žena, deti tiež.

Nazeráš k nej cez
oblôčik. Lampa svieti,
jej posteľ prázdna.

Mesačný lúč sa
dotkol lístka žihľavy.
Málo na lásku.

Už iba ty si
pamätáš smútok púpav
pri farskom plote.

Vatra blčí. Na
ražni tvoje srdce. Pod
popolom pokoj.

Odišiel. Dlho
plakala nad rozliatym
mesačným svitom.

Tíško tikajú
hodiny. Staré kreslo
čaká na hosťa.

Mĺkvosť jazera.
Tvoj zrkadlový obraz
prosí o milosť.

Znovuzrodenie.
Nárek. Bolenie ďasien.
Zrejme nie život.

Rodný kraj. Kalné
potoky, slnko skryté
za mrakom. Cnenie.

Bzučanie včely:
ozvena túžby, nádej
na vytriezvenie.

Tma v dome tvojho
detstva. Už ani toto
sa ťa netýka.

Beh dolu kopcom,
pred tebou prekážka. A
ty len zrýchľuješ...

Oblak divých včiel.
Prší z nich bolesť s medom.
Večný sen zeme.

Večer na holiach.
Vatra dohára. Môžeš
snívať o slnkách.

Dni skáču ako
kamzíky, zo skalísk
do priepastí. Večnosť.

Z NOVŠÍCH HAIKU

Ivan Čičmanec
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I. NIEKOĽKO ASPEKTOV 
PONOVEMBROVEJ TVORBY I. ŠTRPKU
Tvorba básnika Ivana Štrpku, jedného z trojice

Osamelých bežcov (spolu s P. Repkom a I. Laučíkom),
má niekoľko zásadných polôh: filozoficko-analy -
tickú, ironicko-demýtizačnú a zážitkovo-spomien -
kovú, ktoré sa neraz vzájomne prelínajú. V autorovej
ponovembrovej tvorbe, na ktorú sa v tomto texte za-
meriavam, sa dominantnou stáva najmä prvá z nich.
Básne z tohto obdobia majú mnoho styčných bodov
a prienikov s témami tvoriacimi hlavnú líniu Štrp -
kových esejí; zamýšľa sa v nich nad pohybom a prú -
dením spoločenskej reality transformovanej zo
socialistickej na demokratickú, čo so sebou zákonite
prináša okrem pozitív aj obmedzenia, negatíva a
riziká iného druhu. O nich sa Štrpka rozpísal
predovšetkým v knihe Kŕč roztvorenej dlane, ktorá je,
napriek svojej esejistickej podobe, metaforickým
uchopením a spracovaním novodobých zmien a pre -
mien. Podľa básnika ani v demokratických časoch
nenastal výraznejší zlom; usudzuje, že sme nezvládli
slobodu a jej elementárny, no nevyhnutný pred -
poklad – zvnútornenie, pretože vonkajšia sloboda
bez tej vnútornej, ku ktorej sa radí i zodpovednosť
za rozhodnutia a činy, je neúplná, ak nepovieme
rovno klamlivá. Hoci niektoré názory, ktoré vytvára
na kontraste minulého a súčasného, majú v sebe ur -
čitý utopizmus, pre autora sa stávajú tematicky
neprestajnou výzvou, ku ktorej sa – hedonizmom
a konzumom poznačenej spoločnosti v novej situácii
- pridáva aj ďalší problém, a tým je túžba vlastniť,
s čím je prepojená aj nepretržitá úzkosť zo straty
vlastníctva (tejto téme sa venoval už v knihe Všetko
je v škrupine).

Po roku 1989 Štrpka teda oveľa zásadnejším spô-
sobom roztvára problematiku etiky, morálky, zod-
povednosti za seba i za druhých, čo uskutočňuje
stupňovaním tém ako neschopnosť samostatného
rozhodovania, závislosť od názoru iných, kolek-
tivizmus premietaný ako stádovitosť či popieranie
individuality, originality a ich zamieňanie si s egoiz-
mom, venuje sa témam každodenného pragmatiz -
mu, vyberania čo najvhodnejších stratégií dovoľu -
júcich jednoduchšie a bezproblémovejšie prežitie.
Jeho tvorba nesie stopy filozofickej koncepcie E. Lé -
vinasa, zamýšľajúceho sa nad západnou tradíciou

zaujatou otázkami bytia vecí, pričom otázky bytia
s druhými akoby boli odsúvané do úzadia. Práve
Lévinas stavia do zorného poľa „tvár“ toho druhého,
ktorá by mala pre každého jednotlivca znamenať
neprestajnú výzvu, posolstvo a z toho vyplývajúcu
zodpovednosť; zaznáva odľudštený svet manipulá-
cie a násilia, v ktorom sloboda a spomenutá zodpo -
vednosť akoby strácali svoje miesto.

Okrem otázky slobody, zodpovednosti, bytia s
druhými však básnika v tomto období znepokojujú
aj témy vnímateľnosti a uchopiteľnosti sveta ako
takého; pracuje s obrazmi krivenia povrchu evoku -
júcimi faloš, nerovnosť, nejednoznačnosť, tajom stvo
skrývajúce sa za bodom zakrivenia. To súvisí aj s ná-
sobením, ktoré sa stáva nosnou témou mnohých
jeho básní, s čím je úzko prepojená i komunikácia,
svet prehovoru, neraz explicitne zaznamenaný ako
hlasy – nielen vonkajšie, ktoré môžu byť mnohohla -
som, echoláliou, (ne)počuteľnosťou seba i druhých
v komunikačnom smogu: „Slová (neposkytujú a) nehľa -
dajú svoju vlastnú / citlivosť. Slabiky? Hlásky? Všade je
plno roz- / mazávajúcich sa významov a vecí. Krik. A hluk.“
(Bebé: jedna kríza, s. 31), keď si sám subjekt uvedo-
muje svoj podiel na tomto komunikačnom zamore -
ní: „Ohlušujem. Som ohlušovaný.“ (Bebé: jedna kríza,
s. 31), ale aj hlasy vnútorné.

Spochybňovaniu vypovedaného sa Štrpka venoval
v podstate od začiatku tvorby, hoci pojmovo nie
celkom jednoznačne – ide o to, že autor nezaznáva
vypovedané, ak je to živá, pravdivá, konkrétna reč,
prehovor osoby, pre ktorú je aj bytostne záväzná, čo
je deklarovateľné na postoji, teda činoch. V tomto
zmysle sa cíti sám ako tvorca zviazaný s tým, čo
vytvára. Napokon Štrpka svoj autorský postoj k pre -
žívanej realite v básňach prezentuje, negeneruje ho,
pretože k písaniu pristupuje s hotovými hodno-
tovými a morálnymi kritériami, v optike ktorých sa
usiluje zhodnotiť, pomenovať rôzne javy, a tým i svo -
ju nezmieriteľnosť s nimi. Z textov je zrejmá bytostná
zainteresovanosť na napísanom, čo vplýva aj na exis -
tenciálne pocity z toho plynúce, na prevahu pesimiz -
mu, tragizmu, skepsy, evidentných najmä v zbierke
Tichá ruka. Desať elégií. Štrpka-básnik a Štrpka-človek
teda nemá spor s tým, o čom vypovedá. Napísané
a žité je u neho v súlade a slúži mu ako prostriedok
analýzy, poznávania, prenikania pod povrch, odha -

PONOVEMBROVÁ 
TVORBA IVANA ŠTRPKU
Od ódy k elégii. Rovinsko, juhozápad. 
Smrť matky

Ve r o n i k a  R á c ová



ľovania súvislostí i protichodností. Básnik skôr spo -
chybňuje jazyk, pojmy, ich vyprázdnenosť (nenasle -
dovanie konkrétnym činom, skutkom). V tejto fáze
tvorby k danej problematike pridružuje i zahltenie
človeka slovami (aj vlastnými), ktoré mnohokrát nič
neznamenajú, čo korešponduje s nastolenými té-
mami o manipulácii masmédiami, informáciami,
ktoré znecitlivujú, vytvárajú bytosti, pri ktorých už
nie je jasné, či sú subjektom alebo objektom (Tichá
ruka, s. 103), rezistentné voči druhým a ich utrpeniu,
pretože vďaka záplave presne a na žiadaný efekt
vykalkulovaných informácií sa stávajú iba pasívny-
mi, nezainteresovanými vnímateľmi, ktorých sa zo-
brazované bytostne dotýka iba vo chvíli vzhliadnu-
tia. Napokon to je efekt, ktorý médiá vyvolávajú –
v konečnom dôsledku otupujú subjekt nielen voči
iným, ale i sebe, pretože ponúkajú zástupný život,
ktorému chýba autenticita, hĺbka, vytvárajú, pove -
dané I. Štrpkom, „bábky“. Toto všetko sú zásadné
problémové oblasti (čiastočne naznačené už v pred-
chádzajúcej tvorbe), ktoré sa usiluje básnicky
obsiahnuť, preto častejšie vystupuje do popredia spo -
chybňovanie komunikácie prostredníctvom komuni -
kačných technológií, sietí, namiesto tej tvárou v tvár,
keďže nedokáže vyvolať básnikom toľko zdôrazňo -
vané zvnútornené precítenie, plnohodnotné preži-
tie – je iba umelým odrazom.

II. OD ÓDY K ELÉGII. 
ROVINSKO, JUHOZÁPAD. SMRŤ MATKY
V roku 1990 Štrpkovi vychádza kniha Krásny nahý

svet, ktorá však chronologicky patrí do obdobia
70. rokov, keď vznikal jej rukopis. Jeho umeleckú
tvorbu v tomto období otvára teda až kniha Rovinsko,
juhozápad. Smrť matky (1995), kde, ako to vyplýva už
z názvu odhaľujúceho tému, vymieňa ódické tóny
s prevahou superficitnosti, o ktorej písal v súvislosti
so Štrpkovou tvorbou Peter Zajac, za elegickejšie
ladené básne; prichádza teda k istému vývinovému
posunu, hoci treba zdôrazniť, že v Štrpkovej tvorbe
sa superficit s deficitom prelína. 

Elégia, lyrický útvar smutného, melancholického
vyznenia, v ktorom autor vyjadruje bolesť zo skla -
mania či straty, sa u Štrpku nerealizuje v čistej geno-
logickej podobe, napokon v druhej polovici 20. sto -
ročia by bola takáto žánrová čistota vnímaná skôr
ako nežiaduci anachronizmus, jeho ponovembrová
tvorba má však mnoho prvkov, ktoré s elégiou súvisia
(o elegickosti ako výrazovom archetype lyriky pozri
Rédey, 2010). Najvýraznejším je neprestajné vyjad -
rovanie deficitnosti, čo má spojitosť najmä s dezilú -
ziou z kultúrneho, spoločenského ale aj politického
smerovania novonaštartovanej krajiny, ovplyvnenej
paradoxne odrazu nadbytkom a konzumným spô-
sobom života (implicitne prítomného i predtým), čo
nie je v súlade s básnikovými etickými princípmi,
deklarovanými od počiatkov. Preto tu elégia naberá
rozmer, aký jej prisúdil Friedrich Schiller objasňujúci
fundament elegického postoja, ktorým je napätie

medzi skutočnosťou a istým ideálom (podľa Žilka,
1984, s. 206 – 207), teda reálnym a žiaducim. Okrem
noetickej a estetickej funkcie, ktoré môžeme popri
apelatívnosti sledovať od začiatku Štrpkovej tvorby,
sa tak v tejto fáze uplatňuje vo veľkej miere i funkcia
argumentačná, čiastočne persuazívna (súvisiaca
s angažovanosťou na žiaducej zmene), ojedinele ba -
dať i momenty moralizátorstva (keďže táto zmena
nenastáva). Negatívna, až pesimistická tonalita bás -
nickej výpovede, zdôrazňovanie absencie, deficit-
nosti, osamelosti na niektorých miestach súvisí
i s akýmsi životným bilancovaním: „Mám skoro päť -
desiat.“ (Majster Mu, s. 49) a s kontextom smrti,
v ústrety ktorej kráčame bez ničoho, zbavení väzieb
a pút, osamotení, pretože smrť je absolútne indivi -
duálna záležitosť.

Ak v tvorbe z osemdesiatych rokov možno evi -
dovať niekoľko momentov podieľajúcich sa na sci -
vilňovaní Štrpkovej výpovede, čím mám na mysli naj -
mä prinášanie tém súvisiacich s detstvom, rodinou,
partnerským vzťahom či súkromným životom v mes -
te, nájdeme ich i v autorovej ponovembrovej fáze.
Obrazy dotýkajúce sa mestskej reality tu však nado -
búdajú často charakter akejsi apokalyptickej vízie,
najmä v zbierke Tichá ruka. Desať elégií (2006), kde sú
ulice ponorené do chaosu, dezorientácie, hluku. Vy-
jadrovanie deficitnosti sa stáva kľúčovou témou, pra-
meniacou napr. v zbierke Majster Mu a ženské hlasy
(1997) z absencie „Ktosi odišiel. A čosi / zmizlo navždy.“
(Majster Mu, s. 6) a z osamelosti, samoty subjektu
napriek známemu prostrediu vlastného bytu, ref  -
lektovaných ako prázdno a prežívaných ako peklo:
„Závan horúceho prievanu / privrel a hneď aj pootvoril
nepriehľadné zasklené / dvere za mojím chrbtom. / Prud-
ko sa obzriem / (pri tom zázname) cez plece. / Nadvíham
okuliare. Vo dverách / je prázdno. Nič. Nikto. Peklo. /
Nehybné lepkavé leptavé popoludňajšie / svetlo prázdnej
kuchyne.“ (Majster Mu, s. 19). Napokon slovo prázd-
no je v jeho tvorbe z ponovembrového obdobia jed -
ným z najčastejšie používaných. Elegické ladenie
básní dotujú i obrazy tmy, dažďa, lesa, lístia, slovné
spojenia ako nemý telefón, prázdny byt, ľudoprázdna
ulica, hlasné mlčanie, ploché ticho, vykastrované
svetlo, holá púšť, prázdne prehltnutie, tehotenstvo
prázdna a v zbierke Tichá ruka. Desať elégií sa ne-
dostatok spája aj s autorovou dominantnou farbou
– modrou: „Modro sa stráca“ (Tichá ruka, s. 36). Mno -
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Básnik Ivan Štrpka a zbierka Tichá ruka. Desať elégií 
(Ars poetica, 2006)



ho básní tak vovádza čitateľa do atmosféry, v ktorej
subjekt postráda druhého človeka, pričom potreba
jeho blízkosti je neutíchajúca.

Kým teda o dovtedajšom období Štrpkovej tvor-
by (t.j. o 70. a 80. rokoch 20. storočia) písal P. Zajac
ako o období ódickom, od zbierky Rovinsko, juhozá -
pad. Smrť matky môžeme u Štrpku hovoriť o perióde
s opačnou tendenciou. Ódu strieda elégia charakte -
ristická nedostatkom, čo básnik pri tejto knihe
naplno uplatňuje, aby tak vyjadril nie tradične chá -
paný zármutok, smútok nad smrťou matky, skôr
rôzne vnímané a nazerané dôsledky, ktoré absencia
takej dôležitej bytosti, akou matka nesporne je, vy -
voláva, zároveň mu to umožňuje konfrontáciu s te -
matikou smrti i vlastnej smrteľnosti.

Existenciálnu, veľmi intímnu tému straty blízke -
ho človeka uchopuje primárne filozofujúco, v menšej
miere potom spomienkovo, k čomu využíva i dovte -
dajší obrazový repertoár, javiaci sa ako dostatočne
flexibilný a progresívny, napriek tomu zostávajúci
vo svojom významovom jadre stabilný. Píše naprík-
lad o škrupine, ktorá sa tu „navždy uzatvára do svojej
/ oslnivej nepriestupnosti“ (Rovinsko, s. 16), čo so sebou
prináša definitívne ukončenie akejkoľvek možnosti
ďalšieho vývinu, života; o brnení, pancieri zastu -
pujúcich človeka, ktorého život je smerovaním k smr -
ti: „Škrupina sa rozpína. Obruč sa / láme. Obloha praská.
A s ňou / sa rozplýva aj celá všeobjímajúca / studená
vášeň, ktorú Smrť / bez prestania nečitateľne ryje / na
hladké oslňujúcobiele steny / každej škrupiny, do ligotavých
plechov / všetkých pancierov.“ (Rovinsko, s. 88), o miz -
núcej stupaji, púšti či zhrdzavenej bránke.

Neprítomnosť blízkeho človeka nechápe primárne
a výlučne ako stratu stability, istoty. Zomieranie
matky, ktorú tu pars pro toto zastupuje ruka, naj -
skôr živá, teplá, potom chladnúca, vníma lyrický sub-
jekt, úzko prepojený s básnickým, aj ako indivi -
duálnu skúsenosť s vlastnou smrteľnosťou: „Teraz /
nás učíš tvojej dlhej smrti. A našej / vlastnej, s ktorou si len
tak slepo / žijeme. Rodíš nám oči / pre ňu a zrak pre náš
/ vlastný zrod.“ (Rovinsko, s. 42 – 43). Toto bezpro -
stredne sa dotýkajúce poznanie prináša množstvo
protichodností – subjekt sám seba nazýva horúč -
kovitým bežcom (Rovinsko, s. 108), ktorý uniká pred
otázkou „čo rodí vo mne pomalá / smrť matky“ (Rovin -
sko, s. 108), zároveň si uvedomuje, že smrť a život
spolu úzko súvisia: „Tvoj jediný, dlhý, neochvejný škrt /
nás stavia znova nahých pred život. // Tvoja bolesť, dia-
mantový škrt nebom.“ (Rovinsko, s. 110) – doposiaľ
nepoznaná, hraničná životná situácia mu teda po -
skytuje významný priestor na analýzu zásadných
otázok o sebe, o ľudskom bytí.

Absencia je neprestajne naznačovaná prostred-
níctvom atmosféry prázdnoty, priezračnosti a ticha.
Prejavuje sa v pocitoch odcudzenia, cudzoty pri ná -
vrate domov – domov však u Štrpku vytvárajú ľudia
(i keď, ako už bolo naznačené, vždy synekdochicky
zastúpení časťami tela, zriedkavejšie vecami), preto
pri príchode na miesto, kde už viac nie je dôverne

známa osoba, básnik v jemných náznakoch načrtáva
pocity vykorenenia: „Nazízam / úzkou škárou poštovej
schránky.“ (Rovinsko, s. 20). Štylisticky príznakové
sloveso nazízať naznačuje až akúsi neadekvátnosť
nazerania do priestoru, ktorý bol pred rokmi dô -
verne známy, no časom sa stal miestom, kam subjekt
viac nepatrí, pričom si túto nespolupatričnosť uve-
domuje. Intenzívne pocity absencie spriaznenosti,
prijatia, sa usiluje preklenúť sprítomňovaním si mi -
nulého prostredníctvom spomienok na detstvo:
„Hlbo ké červené antukové školské / basketbalové ihrisko
s temnou / škvárou na dne – na ktorom / mokvá krvou
moje dávne koleno“ (Rovinsko, s. 21), „Dužina, plná
sladkej šťavy a čiernych zrniek / semien, má v suchých
ústach zabudnutú / sviežu chuť dávnej chvíle zrodu /
prvého úderu a posledného zvonenia / v ringu dávnych det-
ských výkrikov.“ (Rovinsko, s. 22).

Výpoveď o dlhom zomieraní matky, ref lektovaná
aj cez obraz „osirievajúcej drene“ (Rovinsko, s. 30),
akéhosi prazákladu ľudskej bytosti, možnosti exis-
tencie, ale implikujúcej  i archetypálne dedičstvo
predkov, rodu (u Štrpku je častý tiež obraz kosti), je
podávaná aj prostredníctvom každodennej reality
rodinného života. O chorobe a umieraní je jej part-
nerom, teda otcom subjektu, referované akoby mi-
mochodom, na okraj bežnej, rutinnej činnosti: „Uda -
losti sa dovŕšili. Na zožltnuté / stránky novín s jarnými
dátumami / opatrne kladie (otec, pozn. V. R.) jablká do
definitívnych / radov – ako navždy. Cez jeho ruky prejde
každý zrelý plod. Matka / tu už s nami dlho nebude: / dni
s nocami sa nerozlíšiteľne premiešali / a bolestivo naplnili
pod šupkou, hladkou / ako novorodencova pleť. Jedovatý
/ plod pod ňou vytrvalo rastie ďalej“ (Rovinsko, s. 25 – 26).
Samotnú smrť potom zachytáva až symbolistickým
obrazom kosenia – kedy sa pole mení na púšť, z úrod-
ného sa stáva neúrodné. Po smrti matky sa premieňa
celý svet na svet bez tieňa (Rovinsko, s. 60).

Štrpkove obrazy sú až akési vecne referujúce, ana -
lyzujúce skôr vonkajšie dianie a prejavy ako vnútro
subjektu, práve cez vonkajšie sa však vnútorné uka -
zuje ešte zreteľnejšie, takže to neznamená, že by  išlo
o „menej hodnotný“  spôsob zaznamenania inten-
zívneho vnútorného prežívania, skôr naopak, čo
napokon odráža aj zachytenie osamelosti, až akejsi
stratenosti otca. Jeho vnútorný stav približuje pro -
stredníctvom extenzívnosti vonkajšieho priestoru:
„Tatko, statočný / starý zemeplavec, stále sám / v celom
rastúcom dome“ (Rovinsko, s. 66), „A ďalej starostlivo
opatruje tú jej / neúplnú neprítomnosť. Celé dni / stráži
(správy o počasí a) dve staré hrdzavé / železné brány – na
začiatku a na konci / čoraz viacej rozrastajúceho sa dvo-
ra.“ (Rovinsko, s. 67). K jeho situácii po smrti man -
želky, ktorá sa však nikdy celkom nevytratila, pre-
tože pretrváva v spomienkach a sprítomňujú ju
každodenné drobné rodinné rituály, sa vracia aj
v zbierke Hlasy a iné básne, kde text Tatkove okuliare
začína filozofujúcimi otázkami, pátraním po odpo -
vediach a pokračuje veršami, ktoré majú až prozaic -
ký charakter: „Po maminej smrti otec tvrdohlavo býval

20 1 n 2012



211 n 2012

ďalej / sám v starom poloprázdnom rodičovskom dome. /
Jeho nepredstaviteľne zafúľané okuliare sme potom / (až
do konca) často nachádzali zapadnuté na najne- / oča -
kávanejších miestach v záhrade“ (Hlasy a iné básne,
s. 61). Otca si v spomienkach vyvoláva cez okuliare
a oči, striehnuce paradoxne nie na vizuálny, ale audi -
tívny vnem, ktoré sa krížia: „samé vo dne a v noci ne -
pretržite zaostrovali / a striehli na ten hlas, ktorý už nikdy
neuzrieme / prichádzať zvonka“ (Hlasy a iné básne,
s. 61). Pripomenutie si matky nájdeme aj v záverečnej
básni knihy Majster Mu a ženské hlasy, rovnako v zbier -
ke 25 básní, kde píše o mame „pod zemou“ a otcovi
vnútri domu zbierajúceho „plnými rukami (...) prázd -
ne plody / neprítomnosti“ (25 básní, s. 15), na čom je
zreteľná Štrpkova záľuba vo vytváraní obrazov po-
zostávajúcich z konkrétneho, uchopiteľného a ab -
straktného pojmu, v zhmotňovaní abstraktného.

V Rovinsku sa Štrpka posúva do polohy, ktorej
dominuje silná, neprenosná osobná skúsenosť, na
ktorú nestačia slová, napriek tomu sa stretávame

 priam s bytostnou potrebou o nej referovať. No práve
tak ako v predchádzajúcej tvorbe, kde je individuálne
ľudské prežívanie nezachytiteľné, netransformo -
vateľné do slov, i tu básnik vníma reč len ako „bledé
čmáranice píšuce sa samé“ (Rovinsko, s. 46), ktoré ne-
dokážu „nahú, ticho usmievavú / tvár (...) / opakovať ani
obsiahnuť“ (Rovinsko, s. 73), podobne ako ne môžu
dostatočne vystihnúť, vysloviť prázdnotu, zostáva-
júcu po smrti blízkeho, pretože slová nestačia a dané
pocity nejde nijako transkribovať (Rovinsko, s. 58),
„na strmom brehu nemej elégie, / vo vode, ktorá siaha mi-
mo slov“ (Rovinsko, s. 69). Napriek tomu, že pojed-
náva o zložitej situácii, nesie významné posolstvo –
nepripúšťa beznádej. „Neprestávaj.“ (Rovinsko, s. 17)
sa stáva neutíchajúcou výzvou Štrpkovej poézie, čo
dokazuje, že básnik ani vo vyobrazovaní umierania
a smrti neupadá do melanchólie, pátosu či gest
nihilizácie, ponecháva aspoň holú nádej (Rovinsko,
s. 30), ktorá, napriek tomu, že je iba holá, stále zostá-
va nádejou, pretrvávaním, možnosťou.

Foto – Eva Kovačevičová-Fudala
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KRATUČKÉ ZASTAVENIE

Pamätáš si ju.
Ani nie po mene.
Sotva bola.

Nič nevieš o nej,
ona nič o tebe,
len uzučký pás prázdna
spomienkou ostáva.

Pamätáš si ju.
No neprežil si na nej.

Mihla sa,
chvíľkou počatá,
a odišla chvíľkou ďalej.

MÔJ VEČNÝ KOLOBEH

Môj útly verš.
Môj plachý rým.
Prepadávam sa tým ťažkým
tebou stále do hlbín.

Prepadávam.
A naisto už viem,
kde začína bolesť
a kde iba jej klam.

No slovom sa to sotvakedy dá.
Slovo, k povrchu zas vracajúce,
len zazlorečí priepasti,
odkiaľ si sa vrátil necelý.

K tvojich nasnívane blízkych duší
pozdnej večeri,
kde nie je miesta pre hostí.

Zo dna ticha
vrátil si sa späť,

aby si sa znovu vrátil tam,
kde smútok hĺbku nemo dýcha.

Tvoje útle plaché curriculum:
premlčať sa k slovám
a slovami premlčať sa k tichu.

ĽUDIA ,  K TORÝCH MÁŠ RÁD

Často si mával meno pre bolesť.
No nebolo to v mene.
Bolo to v holom žití.

Iskričkou slzy horí tvoj jemný plameň
z posledných hlbín.

Najtichšiu z výšin
postupne odbíja osudový tep tvojho stonu.

Zmráklo sa na včera
i zmráka na to, čo sa blíži.

Neviň ich, môj jediný.
Keby nie oni,
boleli by ťa iní.

BÁSNIK

„Ze střechy křídel
jsem skládal vlastní dno.“
J. SKÁCEL

Jemný.
A ťažký.
Že by si všetkým prepadol.
A všetko ti je ostré.
Vánok, čo ani pierkom nepohne,
i agátové ostne.

Jozef  Adámať



I spev sĺz i slzy spevu.
Všetkého tak príliš,
mimo tvoju mieru;
všetkého tak veľa
– pre bolesť i do bolesti.

No stále ti je treba.

LÚČENIE

Tak nejak odchádzajú sny.
Ako čajka z vĺn.
Ten odtlačok jej tela
už vari ani nie je,
kým ešte vlastne je.

Už dávno nie je.
To celé. Len čo sa to stalo byť.
Všetko to, čo bolo, raz ťa musí opustiť.
I tvoj život,
tvoja smrť.
Len bolesť trvá.
Silnejšie než vôľa zabudnúť.

DÁVNE

Materina dúška
rozmelnená v dlani
zaváňa detstvom.

Doteraz mi
z toľkej vône
býva dosýta.
Smútkom.

Že bolo.

TIE NOCI

Poznám tie noci...
Noci samého s tmou.
Noci s bolesťou.

Keď všetci odídu,
Ona prichádza.
Vlastne: neprichádza.
Len nemenne zostáva.
Veky tvoja a ty si veky jej.
Krútite to od počiatku spolu
plachú vieru i mocnú beznádej.

Až nebo nad vami praská
z toľkej vernosti.
Bolesť. Je to vždy láska.
Mihnúť sa chvíľou
v tušení večnosti.

PETROVE ZAPRETIE

Dnes sa ma Bolesť spýtala,
či som vďačný za to, že je.

Náhle sa rozhorel vo mne čas.
Plamienok spomienky,
osvetľujúci budúci žiaľ,
za mňa povedal,
že nie.

Keď však čas už dohorel
a mäkká čerň večnosti
zastiera všetky zmysly,
zrazu som naistom:
ako veľmi som sa pomýlil.
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Vždy, keď myslím na Púchov, kde som prežil prvé ro -
ky svojho života, spomeniem si aj na evanjelického fa -
rára Petra Škodáčka, najlepšieho priateľa môjho otca.

Na internete som našiel o ňom iba pár riadkov –
že patril za vojny medzi odbojárov i medzi tých, čo
zachraňovali Židov. Nič však o tom, že sa zaslúžil
o obnovenie Štefánikovej sochy v Považskej Bystri-
ci, že bol jedným z aktérov povojnového volebného
víťazstva DS, potom jej poslancom, krátko aj členom
Zboru povereníkov, a teda po roku 1948 aj jedným
z tých, ktorých – ak neemigrovali – čakala pomsta
v stalinistickom štýle.

Na púchovskej stanici ho v roku 1951 oslovil
človek, ktorý tvrdil, že prišiel zo Západu s dôležitým
poslaním a nemá peniaze. Peter Škodáček mu dal
tisícku a – hoci videl, že je to provokácia – pustil to
z hlavy. O pár dní si prišla poňho Štátna bezpečnosť
a za neudanie provokatéra ho odsúdili na päť rokov.
Po prepustení z väzenia ho prichýlil lekár Ľudovít
Štúr ako kuriča  na chate v Makove, neskôr pracoval
v Slovenskej knihe v Žiline.

Často vtedy navštevoval mojich rodičov a stávalo
sa, že zastihol doma iba mňa. Absolvoval som s ním
nezabudnuteľné rozhovory – porozprával mi aj všet -
ko, čo som sa túžil dozvedieť o jeho kauze. Nikdy sa
nesťažoval, prijímal aj zlo s humorom.

„Keď chce človek prežiť, zje hocičo. Zjedli sme
v Leopoldove fazuľu, aj keď v nej škrípali kamienky,“
smial sa.

„A vy ste vedeli, že je to provokatér, a predsa ste to
nehlásili?“ vypytoval som sa.

„Na 99 percent som to vedel, Ľubko. Ale na jedno
percento nie. Tak som si to jedno percento radšej
odsedel.“      

Čím krutejšia doba, tým väčšie vzory ušľachtilosti
nám zanecháva. Pred príbehom Petra Škodáčka by
dal určite dole klobúk aj ten svetoznámy spisovateľ,
čo s nahlásením provokatéra nezaváhal.

O Petrovi Škodáčkovi sa zmieňuje František Mik-
loško v knihe Nebudete ich môcť rozvrátiť, i ja som mu
venoval spomienku v Žilinskej knihe, ale nie je to
trochu málo? Slovenská demokracia žije aj z hrdosti
na volebný zázrak v roku 1946 – mali by sme si čas -
tejšie pripomínať ľudí, čo príslušnosť k značke DS
odtrpeli, a zastaviť sa občas aj na cintorínoch, kde
ležia. V prípade Petra Škodáčka bude na to práve toh -
to roku dvojnásobný dôvod: uplynie sto rokov od jeho
narodenia. Pochovaný je v rodinnej hrobke v Košťa -
noch.

ĽUBOMÍR FELDEK

P. S.
Zaslúžil sa aj o vybudovanie evanjelického kosto-

la v Považskej Bystrici, kde mu nedávno odhalili
pamätnú tabuľu. Pán farár Škodáček patrí aj do
literárnych dejín – istý čas bol šéfredaktorom časo -
pisu Svojeť. (Ľ. F.)

Možnosť zagratulovať významnej osobnosti k veľ -
kému jubileu je pre rodinu, priateľov, kolegov a zná -
mych radostnou udalosťou. Pripomenutie životného
jubilea prof. Jána Michálka však zároveň ponúka
nielen osobné spomienky na spoločnú prácu, stret-
nutia, zážitky, udalosti, ale tiež vyše polstoročný

pohľad  na jeho vysokoškolskú pedagogickú činnosť,
rozsiahlu bibliografiu a dielo, odborné výskumy ako
súčasť dejín slovenskej etnológie, folkloristiky a vše -
obecne kultúry,  na formovanie národopisnej kated -
ry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave – ale oso -
bitne aj na venovanie sa výskumu a histórii rodného

K RO N I K A
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kraja a kultúrnu spoluprácu  v rodnom meste až do
súčasnosti.

Profesor Ján Michálek pochádza z Brezovej pod
Bradlom (12. marca 1932) a jeho pôvod sa stal trva -
lým záujmom o výskum celého Podjavorinsko-pod-
bradlanského kraja. Od r. 1956 bol asistentom na
vtedajšej spoločnej Katedre archeológie, dejín ume-
nia, etnografie a folkloristiky FFUK (neskôr praco-
val na samostatnej Katedre národopisu, dnes Ka -
tedre etnológie a kultúrnej antropológie FFUK), od
r. 1968 bol docentom a od r. 1991 (po zastavení kvali -
fikačného postupu v rokoch 1970 – 1989) sa stal uni-
verzitným profesorom. Ako nástupca prof. A. Meli -
cherčíka  od konca 60. rokov, aj neskôr ako vedúci
katedry vo svojej vysokoškolskej pedagogickej čin -
nosti, ktorá obsiahla nielen niekoľko generácií etno -
logických pracovníkov, ale aj zahraničných záujem -
cov jeho dlhoročnými prednáškami v letnej škole
slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slo-
vaca, aj vo vlastnej vedeckej výskumnej práci sa veno -
val dejinám etnografie a folkloristiky (predovšetkým
mnohým osobnostiam – J. Kollár, P. J. Šafárik, J. Fran-
cisci-Rimavský, P. Dobšinský, J. Ľ. Holuby, J. Horák,
J. M. Hurban, P. G. Bogatyriov, R. Bednárik), širokej
oblasti ľudovej prózy (spomienkové rozprávanie
o SNP, vysťahovalectve, poverové rozprávanie, poves -

ti, rozprávky, vzťah folklóru a literatúry atď.), výsku-
mu a publikovaniu monografií aj teoretickému stavu
a zmenám tradičnej kultúry  v súčasnosti. V jeho bib-
liografii nájdeme mnohé diela venované jeho rod-
nému kraju – Historická tematika v ústnom podaní na
Podjavorinsku-Podbradlansku (kandidátska práca 1966),
Život a kultúra sezónnych poľnohospodárskych robotníkov
Myjavskej pahorkatiny (1964), Povesti o Turkoch v Pod-
javorinsko-podbradlanskom kraji (1969), Vysťahovalectvo
v Podjavorinsko-podbradlanskom kraji (1971), ako zosta -
vovateľ aj autor monografií Stará Turá (1983), Myja-
va (1985), Brezová pod Bradlom (1970, 1998) atď.

Treba zdôrazniť aj to, že významným a dôležitým
zásahom prof. J. Michálka do vývinu československej
folkloristiky, a najmä možnosti uvádzania sloven-
ského folklóru do širokého medzinárodného eu-
rópskeho kontextu, je jeho vydanie prekladu (spolu
s J. Olexom) z angličtiny základného medzinárod-
ného katalógu rozprávok Antti Aarneho – Stith
Thompsona Typy ľudových rozprávok. Klasifikácia a bib-
liografia. Praha 1960 (The Types of the Folk-Tale. FFC
č. 74, Helsinky 1928). 

Chceme prof. Jánovi Michálkovi s vďačnosťou
srdečne zablahoželať k jubileu a zaželať do ďalších
rokov veľa zdravia.

ZORA VANOVIČOVÁ

JAZYKOVEDCOVO
SLOVO NAČASE

JÁN DORUĽA:
O krajine a vlasti starých
Slovákov
Slavistický ústav Jána Stanisla-
va SAV, Bratislava 2011

Pod názvom O krajine a vlasti
starých Slovákov vydal Slavistický ús-
tav Jána Stanislava SAV koncom mi -
nulého roku publikáciu profesora
Jána Doruľu. Je súhrnom siedmich
autorových úvah, ladených vcelku
polemicky. Ich spoločnou témou je
neutešená situácia v slovensko-ma -
ďarských vzťahoch (v historických
súvislostiach, ale najmä s dôrazom
na súčasnosť). Kniha je venovaná
„svetlej pamiatke slovenského his-
torika Ladislava Deáka“, ktorého
odchod (v novembri minulého ro -
ku) je pre slovenskú historickú ve-
du i pre naše celkové kultúrne pove -
domie nedoceniteľnou stratou.

Pre všetky kritické úvahy knihy je
príznačná autorova široká rozhľa -
denosť v problematike, na ktorú sa
zameriava. V úvodnej polemike Veľ -
ký košický Maďar Sándor Márai Doru -
ľa dokumentuje, ako tento vzdelaný
maďarský intelektuál a spisovateľ
(z pôvodne ponemčenej košickej ži-
dovskej rodiny) na celý život až fa-
naticky uveril šovinistickej fikcii
veľkého Uhorska, podľa ktorej od
samého svojho zrodu Uhorsko bolo
výlučne maďarské. Spočiatku ho
vraj tvorilo výlučne maďarské oby -
vateľstvo, ktoré až neskôr („počas
storočí“) „spoločnosť Maďarov do-
plnila Nemcami, Slovákmi, Židmi“.
(Vo svojej analýze Máraiových názo -
rov sa Doruľa opiera o jeho pamäti,
ktoré v slovenskom preklade pod
názvom Zem, zem!... vyšli roku 2010
v Kalligrame.)

Podľa Máraiových pamätí naprí -
klad „v Košiciach sa nikdy nehovo -
rilo po slovensky“. Podľa neho Slo -
venska ako takého nikdy nebolo

(ani po rozpade Uhorska). Aj potom
existoval len Felvidék (Horná zem),
prípadne „končiny, kde sa... usalašili
cudzinci“. Pričinením týchto „cu -
dzincov“ a vinou „diktátu“ nazva -
ného „mierové zmluvy“ (Trianon
1920, Paríž v roku 1947) jeho „vzne -
šené Košice... opäť padli do rúk Če -
chom“. Oni sú totiž tými „cudzin-
cami“, ktorí ovládli celý Felvidék.
Podľa Máraia tým „opäť triumfo-
vala malomeštiacka, nacionalistic -
ká, šovinistická propaganda bene -
šovcov, vydávaná za demokraciu“.

Ako je možné, že autor s takto
 osvojenou primitívnou propagan-
dou a s takýmito antihumánnymi
názormi a nevraživosťou k viacerým
národom vytvoril na druhej strane
literárne dielo pozoruhodnej hod-
noty? Nuž, literárne dielo nezod-
povedá vždy intelektuálnej vyspe -
losti autora (a naopak). U Máraia
nejde totiž len o zničujúcu nevra -
živosť voči („neexistujúcim“) Slová -
kom a Čechom, ale o nevraživosť

R E C E N Z I E
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k Slovanstvu vôbec! Príchodom
Červenej armády do Maďarska jeho
antislovanská fóbia vyvrcholila,
keďže teraz „hrozilo nebezpečen -
stvo všetkým, čo sme sa narodili ako
Maďari“ (akosi „pozabudol“, že
s jeho narodením sa „ako Maďar“ to
bolo trochu inak). Napodiv nešlo
o obavy zo šírenia ruského komu-
nizmu. Ten vraj „pomaly alebo rých-
lo prekoná svoju ideológiu a prax“.
„Strašidelné“ však „bolo to, že pri -
šiel Slovan“ a s ním „hrozba slo-
vanská“. 

Obávam sa, že tu vypichnuté ná-
zory a postoje neboli a nie sú medzi
našimi južnými susedmi nijako
ojedinelé. Najmä terajšia maďarská
vládna garnitúra sa na nič tak
nekoncentruje, ako na utuženie
všetkých celouhorských (v zmysle
celomaďarských) pomenovaní, vä -
zieb a súvislostí. V rokoch najzú -
rivejšej maďarizácie – na prelome
19. a 20. storočia – vtedajšou vládou
nanútené a uzákonené pomenova-
nia všetkých obcí a zemepisných
názvov celého Uhorska stalo sa po -
menovaním „na večné časy“.

(Na pomaďarčenie názvu rodnej
obce Lukovištia /Köhegy/ Krasko
reagoval veršami: „Rodná vieska zo -
studená kýmsi cudzím menom“.
Bez podobného „zostudenia“ ne -
smie ostať nijaká slovenská osada
ani dnes, bezmála po sto rokoch od
zániku Uhorska. Všetko sa robí na
udržanie a posilnenie idey večného
Veľkého Maďarska.)

V nedávnej dobe bol v Európe je-
den vyvolený Herrenvolk, rasovo
údajne čistý, a preto predurčený byť
vládcom na celom kontinente.
Dôsledkom jeho rozpínavosti boli
dve svetové vojny. V súručenstve
s ním svoje mocenské záujmy uplat -
ňoval i veľkomaďarský šovinizmus.
Po porážke v druhej svetovej vojne
sa spomínaný „panský“ národ zde -
mokratizoval, vzdal sa aj požia-
davky navrátenia údajne „mierovým
diktátom“ odobratých území (pri-
najmenšom v tomto zmysle nevyvíja
nijaké aktivity). Veľkomaďarský vý -
bojný šovinizmus tak ostal v Európe
osihotený a zatiaľ bez primeranej
pozornosti vo svete.

Naši južní susedia svoju zahra -
ničnú i vnútornú politiku (ako
vyplýva z celej Doruľovej knihy)
orientujú v zmysle upevňovania po -
vedomia, že územie niekdajšieho
Uhorska ostáva trvale existujúcim
(maďarským) územím: toto pove-

domie dôsledne a systematicky šíria
a upevňujú. Napríklad už aj spome -
nutým kategorickým používaním
maďarských názvov (kanonizova -
ných v čase najtvrdšej maďarizácie)
všetkých obcí a miestopisných ná -
zvov niekdajšieho Uhorska, nátla -
kom na susedov, aby rešpektovali
maďarské písanie všetkých histo -
rických osobností (takisto zavedené
v čase najtvrdšej maďarizácie), pri -
deľovanie maďarského štátneho ob -
čianstva občanom z celého územia
niekdajšieho Uhorska a podobne
(o všetkom tomto sa podrobne píše
v glosovanej knihe). Nemožno ne -
priznať, že hoci ide o veľmi nebez -
pečné tendencie, nie sú bez úspechu
doma i vo svete, dokonca že im
podliehajú aj niektorí „naši“ his-
torici (ako ich polemicky spomína
Doruľa).

Pomenúvanie Slovenska názvom
Felvidék či Horné Uhorsko je „pre-
javom obnovovania predtrianon skej
kontinuity s celou jej nepoučiteľnou
protislovenskou nevraživosťou a hru -
bým ignorovaním slovenskej štát-
nosti [...] prejavom agresívnej ma -
ďarskej iredenty“ (Doruľa).

Nemali by sme byť nevšímaví
a ľahostajní k tomu, čo sa robí u su -
sedov. Pretože ide jednoznačne aj
o nás! Aj z toho dôvodu si kniha
profesora Doruľu zaslúži osobitnú
pozornosť. Je slovom načase. 

MICHAL GÁFRIK

JEDNA Z BILANCIÍ 
JÁNA ZAMBORA

JÁN ZAMBOR:
Kniha ruskej poézie
Vydavateľstvo Michala Vaška,
Prešov 2012

Začnem osobnou spomienkou.
Na jeseň v roku 1973 mal auto-

haváriu Ján Stacho, ktorý redigoval
vo vydavateľstve Slovenský spisova -
teľ edíciu Kruh milovníkov poézie,
a ja som sa dal zlákať z voľnej no-
hy, aby som ho zopár mesiacov za-
stupoval. Z pár mesiacov bolo pár
rokov, a tak som, počnúc ročníkom
1975, mal príležitosť urobiť to, o čo
by sa inak určite usiloval aj môj
predchodca: erbovú edíciu vydava -
teľstva, ktorú si starší básnici a pre -
kladatelia založili pôvodne hlavne
pre seba, otvoriť novým menám. Pri

ich vyhľadávaní som natrafil v edič -
nom pláne Východoslovenského
vydavateľstva na výber z poézie Va-
lerija Briusova v preklade Jána Zam -
bora. Čo sa týka novosti, bolo nové
hlavne meno prekladateľa. No ani
starý „akademický avantgardista“
Briusov (1873 – 1924) nebolo meno
v slovenskej prekladovej literatúre
ošúchané, bol to skrátka titul ako
stvorený do KMP – len aby ho Vý -
chodoslovenské vydavateľstvo pu -
stilo. Zavolal som tam a na druhej
strane drôtu sa ozval hlas pani Zam-
borovej, ktorú možno – ako man -
želku – môj záujem potešil, no ako
hrdá editorka nechcela o pustení
titulu ani počuť. Až tuším na tretí
raz sa mi ten úlovok podaril, aj to
len potom, keď som s ňou za Briu -
sova vyčendžoval svoj preklad Oča -
reného pohana Bohdana Ihora Anto -
nyča.

Titul Valerij Briusov, Zrkadlo tie -
ňov sa stal ozdobou KMP (ročník
1978), a odvtedy patril Ján Zambor
k najspoľahlivejším spolupracov -
níkom vydavateľstva Slovenský spi -
sovateľ. V KMP nájdeme jeho podpis
ešte pri menách Velimir Chlebnikov,
Dmytro Pavlyčko – a netreba zabú -
dať ani na v roku 1983 vydanú anto -
lógiu Voľný verš v slovenskej poézii. Za
normalizácie takéto antológie boli
zadnými vrátkami, ktorými sa po -
pri objavovaní nových mien vracali
do knižného obehu aj zanedbávané
či zakazované staré. V Zamborovej
antológii nechýbal Vladimír Roy,
František Andraščík, Štefan Morav -
čík, Ivan Štrpka, Ján Štrasser, Pavol
Suržin... Aj tá antológia potvrdzu-
je, že poslanie, ktoré si prišiel splniť
do slovenskej literatúry, bolo nielen
estetické ale aj etické.

A to som ešte nepovedal nič o je-
ho druhej láske – španielskej poézii,
nič o jeho pôvodnej poézii a nič o je-
ho vedeckom diele.

DNES MÁ JÁN ZAMBOR 65 ro -
kov a môže bilancovať. Výsledky je -
ho celoživotnej pracovitosti ťažko
obsiahne jedna bilancia, bude ich
viac – a jednou z nich sa stala aj
impozantná vo Vydavateľstve Mi -
chala Vaška tohto roku vydaná Kni-
ha ruskej poézie. Je to 400-stranová
prehliadka ruskej poézie od Žukov -
ského, Puškina, Lermontova, Ťut -
čeva, Briusova, Bloka, Vološina, cez
Gumiľova, Jesenina, Chlebnikova,
Mandeľštama, Achmatovovú, Cve-
tajevovú, Pasternaka, Zabolockého,
Tarkovského až po Voznesenského,
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Okudžavu, Ajgiho, Vysockého. Do -
plňujú ju aj menej frekventované
mená, a ak tu niekto významnejší
chýba, tak asi naozaj len preto, že
ruská poézia, to nie je krajina, ale
svetadiel, a bolo by bláznovstvo
vyčítať jednému prekladateľovi, že
ho neprebádal celý. V ruskej poézii
prevláda viazaný verš nad voľným
a metonymický princíp nad meta -
forickým – preto patrí nielen po ob-
sahovej ale aj po formálnej stránke
k najnáročnejším prekladateľským
úlohám. Ak Štrasser napísal o Zam -
borovi-prekladateľovi, že je preňho
prí značná „dôsledná ekvivalencia
rytmických a metrických štruktúr
originálnych básní bez ujmy na
prirodzenej dikcii verša“, vyslovil to
najvyššie profesionálne uzna nie,
aké si môže prekladateľ poézie
vyslúžiť – a ja sa k nemu môžem iba
pripojiť.

ĽUBOMÍR FELDEK

„TÁTO KNIHA JE INÁ...“

OLEG PASTIER: 
Za ozvenou tichých
hlasov (Šesť príbehov,
šesť koláží) 
F. R. & G., Ivanka pri Dunaji
2011.

Básnik, prozaik, redaktor a pub-
licista, Oleg Pastier, na slovenskej
literárnej scéne pôsobiaci už nie -
koľko desaťročí, vo svojej ostatnej
knihe opätovne obhájil svoje miesto
literáta/človeka v súčasnom spo -
ločenskom kontexte. Súbor šiestich
textov vyšiel pod poetickým názvom
Za ozvenou tichých hlasov a svojím
obsahom a skrytým posolstvom
o vytrvaní človeka v kritickom čase
predstavuje jeden z významných
počinov aktuálnej literatúry u nás.

Obsahovo i formálne rôznorodý,
žánrovo nie jasne vyhranený text
zjednocuje spoločný menovateľ,
myšlienková línia o sile ľudského
charakteru a mravnom étose vy -
braných osobností, ktorí boli či sú,
v presvedčení o správnosti svojho
konania, schopní vytrvať vo svojich
zásadách i za cenu osobných strát.
Básnici či dejatelia v oblasti kultúr -
neho života prvej polovice minu -
lého storočia – Štefan Krčméry
a Theo H. Florin, „legenda sloven -
skej moderny“ – umelecké zosku -
penie, ktorého najvyšším cieľom bo-

lo slobodné umenie – Galandovci,
normalizáciou zasiahnutí Elo Ha -
vetta a Pavel Hrúz či „posmutnelý
klaun“ našej literárnej scény Tomáš
Janovic – to sú umelecké indivi -
duality, ktorých aktivity viac či
menej zasiahli a zasahujú našu
kultúrnu sféru a o ktorých diele
a životných postojoch skoncipoval
Oleg Pastier svoju knihu. Možno
o nej povedať, že ide o akési frag-
menty v mozaike, komponované
autorom v podobe listov, spomie -
nok, rozhovorov či denníkových
zápiskov, pričom tento spôsob písa-
nia nie je u Pastiera ojedinelosťou
a v kontexte súčasnej literatúry
predstavuje zaujímavý prístup a spô -
sob tvorby textu. Autor sám v pred-
hovore o knihe píše: „Je poskladaná,
je pozliepaná, je plná ostrých strihov,
zásekov aj vynechávok. Je montážou
a kolážou citácií, rozhovorov, zabud-
nutej korešpondencie a postrácaných
a znovu nájdených textov“ – azda i
preto (či práve preto) ostáva vcelku
otvorená otázka žánrového zarade-
nia textu. Ani Pastier vo svojom
úvodnom slove evidentne nijaký
„návod“ na prístup k textu nepod-
súva – a tak je to v poriadku. Hoci
má kniha jednotnú ideovú líniu, nie
je uzavretým príbehom. Šesť prí -
behov nesie atribúty dokumentu,
pamätí i spomienkového textu, nie -
ktoré miesta vyznievajú viac ako
portrét, iné sú napísané so zreteľne
beletristickým plynutím... no na
celej ploche knihy je dokumentárny
prístup dopĺňaný a harmonizovaný
neopomenuteľným lyrizmom au-
tora.

Za ozvenou tichých hlasov nie je
len textom približujúcim známe či
menej známe životné osudy
osobností slovenského spoločen -
ského života uplynulého storočia.
Je tiež reflexiou doby, a teda aj dôka-
zom toho, že všetko minulé viac ale-
bo menej intenzívne zasahuje aj na -
šu prítomnosť. A zrejme ani pasáže
zaznamenávajúce normalizačné ob-
dobie sedemdesiatych rokov dva -
dsiateho storočia nie sú celkom
 vzdialené v osobnejších rovinách
ani samému autorovi, ktorý podob -
ne ako Pavel Hrúz vydával časť svo-
jich textov z osemdesiatych rokov
ako samizdat a sám predstavuje –
ako vyplýva z jedného z rozhovorov
s ním – akéhosi spolutvorcu „para -
lelnej“ kultúry tých čias.

Pastierov výber osobností umel-
cov ako aj samotný jeho spôsob pí -

sania predstavujú dobrý predpo -
klad na kvalitné čítanie, čo sa zrej -
me každému, kto tento text okúsi,
i potvrdí, lebo len veľmi ťažko (ak
vôbec) je možné nájsť nejaké jeho
nedostatky. Okrem toho však kniha
môže zaujať i tým, že nie je úzko
profilovaná len na (autorovi predsa
len vernejšie známy) básnický a pro -
zaický okruh autorov, a tak azda
osloví viac i milovníkov filmu či vý -
tvarného umenia na Slovensku.

Oleg Pastier sa opäť prejavil ako
skúsený umelec, no najmä pozorný
a cítiaci vnímateľ sveta okolo seba.
I preto si myslím, že by text podob-
ného razenia ako je kniha Za ozve-
nou tichých hlasov nemusel ostať
len ojedinelým počinom z autor -
ského pera Olega Pastiera a mohol
by tak predstavovať napríklad akýsi
úvodný fragment komplexnejšej
edície približujúcej i ďalšie osob -
nosti aktuálneho či minulého spo -
ločenského života, ktoré by si za-
sluhovali viac pozornosti. Istotne
by bolo ešte o kom písať!

„V tomto vlnobití sa vždy nájde pár
indivíduí, ktoré ostatní majú za bláznov
[...]“ (Pavol Hrúz)

MÁRIA PAVLIGOVÁ

QUO VADIS SLOVENSKO
VO SVETE?

PIERRE GISEL a kol.: 
Encyclopédie du protes-
tantisme
Cerf/Labor et Fides, Paris,
Genčve, 1995, 1710 s.      
Quadrige/PUF, Labor et Fides,
Paris, Genčve, 2006, 1572 s.

Každý národ je hrdý na svoje en-
cyklopédie, ktoré súhrnne, vecne
a zodpovedne sumarizujú informá -
cie z oblastí, ktorým sú určené.
Frankofónni čitatelia a v užšom vý -
zname frankofónni protestantskí
kresťania sa už niekoľko rokov
môžu tešiť z mimoriadne vzácneho
a vo väčšej miere kvalitného diela,
ktorým je Encyklopédia protes-
tantizmu.

Encyklopédia protestantizmu
bola prvýkrát vydaná pod názvom
Encyclopédie du protestantisme vo vy -
davateľstvách Cerf v Paríži a Labor
et Fides v Ženeve v roku 1995 a bo-
la uverejnená na obdivuhodných
tisícsedemstodesať stranách. V kva -
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litnej pevnej väzbe obsahuje až 1320
vecných hesiel a 44 podrobne roz -
pracovaných hesiel, zvýraznených
hrubým písmom, ktoré majú cha -
rakter informatívno-sumarizujú -
cich článkov. Súčasťou encyklopédie
je mimoriadne bohatá obrázková
a fotografická príloha. Úcta voči
zostavovateľom, ktorým je v prvom
rade Pierre Gisel a sekretárka edície
Lucie Kaennel, je o to väčšia, že dielu
sa dostala česť opätovného, prepra-
covaného a rozšíreného vydania.
Druhé vydanie realizovali vydava -
teľstvá Quadrige/Presses universi-
taires de France v Paríži a Labor et
Fides v Ženeve v roku 2006. Toto vy-
danie síce nemá obrázkovú a fo-
tografickú prílohu a nie je vydané
v pevnej väzbe, zato však prvé vy-
danie prevyšuje svojím obsahom.
V druhom vydaní encyklopédia ob-
sahuje až 1370 vecných hesiel a 48
podrobne rozpracovaných hesiel.
Kniha má tisícpäťstosedemdesiat -
dva strán.

Encyklopédia sa vpisuje do tro-
jitej perspektívy: historickej, sociál -
nej a kultúrnej, čím predkladá je -
dinečnú a aktualizovanú panorámu
myšlienok, konceptov, významných
osobností a miest, ktoré sú spojené
s reformáciou. Autori sú veľmi
rozličných špecializácií a pochádza-
jú z rôznych národov. Sú to teoló-
govia rôznych denominácií, his-
torici, sociológovia náboženstva,
kulturológovia, filozofi, právnici
a pod., čo dáva dielu charakter
širokej intelektuálnej otvorenosti.
Čitatelia rozhodne ocenia fakt, že
ekumenizmus je nielenže jedným
z rozpracovaných hesiel vo forme
článku, ale že ekumenické myslenie
je autorom encyklopédie veľmi
blízke. Zostavovateľom ako aj au-
torom nepochybne patrí tak uzna -
nie, ako aj obdiv.  

Je pochopiteľné, že ak po encyk-
lopédii siahne cudzinec, budú ho
pravdepodobne zaujímať informá-
cie o protestantizme a dejinách pro -
testantizmu v jeho krajine. S čím sa
teda oboznamujú frankofónni čita -
telia, keď sa chcú dozvedieť o pro -
testantizme na Slovensku a o jeho
dejinách?

Heslo, ktoré sa v prvom vydaní
odvoláva na „Slovenskú republiku“,
je na s. 1463b a 1464a. Podľa autora
hesla, ktorým je český protestantský
farár, Miloš Rejchrt, sa dejiny kres -
ťanstva na Slovensku začínajú až
rokom 1025. Absencia zmienky

o cyrilometodských základoch kres -
ťanstva na Slovensku, ako aj ab -
sencia zmienky o predcyrilome -
todských misiách zaráža a je rušivá
o to viac, že heslo, ktoré sa odvolá -
va na „Českú republiku“, na s. 1511a
a 1512b, začína informáciou, že  táto
krajina bola v roku 863 pokresťan -
čená misionármi Cyrilom a Meto -
dom a túto informáciu nadštan-
dardne rozvíja. Až do vytvorenia
prvej Československej republiky sa
dejiny Slovenska vpisujú do dejín
Uhorska (resp. Maďarska, nakoľko
francúzsky jazyk do dnešnej doby
nerozlišuje Uhorsko a Maďarsko).
Napriek stručnému a menej vý -
stižnému preletu nad dejinami pro -
testantizmu na Slovensku, ako aj
pomerne dobre predloženým šta -
tistickým údajom môžeme konšta -
tovať snahu autora o objektívne
 informácie, avšak jeho skromné
znalosti z oblasti dejín protestan -
tizmu na Slovensku, ako aj jeho
pravdepodobne neúmyselná snaha
nadštandardne čechizovať dejiny
slovenského protestantizmu, vedú
čitateľa k pochybnostiam a odbor -
níka nútia klásť si otázky, ktoré
znižujú nepopierateľnú kvalitu en-
cyklopédie a vzbudzujú otázky nad
kompetenciu autora uvedeného
hesla. Absencia slovenskej protes-
tantskej identity a jej dejín, ktoré sú
autorovi pravdepodobne neznáme,
samotnému heslu len uberá na
hodnote. Čo možno oceniť v súvis-
losti so slovenským protestantiz -
mom, a zvlášť so slovenským protes-
tantským umením a architektúrou
je fakt, že v prvom vydaní encyk-
lopédie, na s. 1415 je pekná foto -
grafia protestantského kostola
v Hronseku pri Banskej Bystrici,
ktorá však u slovenského čitateľa
vyvolá smutný úsmev, keďže fo-
tografia je zaradená pod heslom
„Škandinávske krajiny“.

Heslo, ktoré sa v druhom vydaní
odvoláva na „Slovenskú republiku“,
je na s. 1341b a 1342a. Slovenského
čitateľa potešia tri zmeny, ktoré ten
istý autor, na naše písomné pripo -
mienky, ktoré sme adresovali hneď
po prvom vydaní encyklopédie edi -
torovi Pierrovi Giselovi, zobral do
úvahy a zakomponoval ich do ob-
sahu, ktorý encyklopédia prevzala
z prvého vydania. Nové vydanie už
začína zmienkou o cyrilometod -
ských základoch kresťanstva na
Slovensku, taktiež spomína mimo -
riadne významnú osobnosť kres -

ťanských evanjelikov Mateja Bela,
hoci jeho prepis je Mátyás Bél (1684
– 1749), ako aj dve jedinečné diela
o tomto slovenskom velikánovi,
ktoré boli napísané vo francúzštine.

V súvislosti s heslom pojednáva-
júcim o protestantizme na Sloven-
sku a o jeho dejinách si slovenský
čitateľ môže položiť oprávnenú
otázku, a to, prečo si taký význam-
ný editor encyklopédie pri písaní
hesla o protestantizme na Sloven-
sku nedal námahu a neoslovil nie -
ktorých zo slovenských historikov
protestantizmu, o to viac, že pro -
testantská teologická obec na Slo -
vensku a mnoho slovenských uni-
verzitných pracovísk disponujú
kva litnými odborníkmi, kompe -
tentnými kvalifikovane prispieť do
takej významnej encyklopédie. Eva -
njelická encyklopédia Slovenska, ktorej
zostavovateľmi sú Borislav Petrík
a Peter Rybár (Bratislava 2001), túto
kvalitu dostatočne spredmetňujú.
Hlbšie a pravdivejšie oboznámenie
sa so slovenským protestantizmom,
napríklad s jeho evanjelickou po -
dobou, ktorá má v európskych
 dejinách mimoriadne zaujímavé
miesto, by bolo pre frankofónnych
čitateľov veľkým prínosom. Šariš -
ské články (1540), Confessio Penta -
politana (1549), Confessio Monta -
na–Heptapolitana (1550), Confessio
Scepusiana (1569), Muránske člán -
ky (1585) či Žilinská synoda (1610)
stáli pri vzniku slovenskej evan-
jelickej identity. Napríklad skutoč -
nosti, že už v roku 1527 jestvovala
evanjelická stredná škola (gymná -
zium) v Bánovciach nad Bebravou,
alebo že sa v roku 1863 v národnom
obrodení dokázali spojiť katolícky
biskup Štefan Moyses a evanjelický
superintendent Karol Kuzmány
svedčia o veľkom eláne kresťanstva
na Slovensku, ktoré malo vo svojich
bohatých dejinách protestantizmu
svoju jedinečnú identitu a svoju
osobitú tvár.

Aj keď je encyklopédia pozna -
čená mylnými alebo len čiastočnými
informáciami o slovenskom protes-
tantizme, faktom zostáva, že en -
cyklopédia je veľkým prínosom
 nielen do frankofónnej encyklope-
dickej literatúry, ale je aj prínosom
pre frankofónne kresťanstvo v sú -
časnosti. Čitatelia v inom jazy -
kovom prostredí než je frankofónne
môžu vysloviť len úprimný obdiv,
uznať snahu zostavovateľom diela
a popriať im veľa čitateľov, ktorí
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v encyklopédii nájdu intelektuálne
aj duchovné naplnenie.     

TOMÁŠ PRUŽINEC

DÔLEŽITOSŤ DROBNEJ
PRÁCE

VOJTECH ČELKO: 
Zo všetkých strán. Edícia
Zrkadlenie/Zrcadlení. 
Slovenský literárny klub v ČR,
Praha 2011, 179 s.

V tejto knihe sú uverejnené vy -
brané texty Vojtecha Čelka týkajúce
sa najmä politickej histórie a kul -
túry. Cieľom prác V. Čelka je, aby
sa na žiadnu udalosť a osobu ne -
zabudlo, pretože má svoje miesto
v dejinách určitého spoločenstva.
História a kultúra sú súčasťou
každej spoločnosti a sú vždy deter-
minované politikou. Autor knihy
patrí ku generácii, ktorú formovali
šesťdesiate roky 20. storočia. Svojou
angažovanosťou počas študent -
ských rokov na Filozofickej fakulte
Karlovej univerzity sa stal pre na -
stupujúcu normalizačnú moc ne -
pohodlný a do jeho života začala
zasahovať Štátna bezpečnosť. V ro -
koch 1968 – 1969 bol predsedom
študentskej organizácie KSČ. Na
toto obdobie spomína napríklad
v publikovanom rozhovore so Zu -
zanou Bukovskou Rozdané zostáva.
Cena národnej i vlastnej identity tak-
to: „Stál som si za svojím názorom,
že sovietska intervencia bola ne -
šťastím pre celý vývoj socializmu.
Nenechával som si to pre seba, dáv -
no, pred straníckymi previerkami,
koncipoval som mnohé rezolúcie,
vystupoval i na iných fakultách,
a tak sa na mňa nazhromaždilo toľ -
ko materiálov, že som bol rád, keď
ma len vylúčili a hneď nezavreli.“ 

O nedokončených ašpirantú -
rach, o pôsobení v Rumburku a od
roku 1985 opäť v Prahe sa máme
možnosť oboznámiť na stránkach
knihy Zo všetkých strán. Čitateľom
časopisu Tvorba netreba Vojtecha
Čelka zvlášť predstavovať, pretože
je jej pravidelným prispievateľom.

Jednou z oblastí, ktorou sa per-
manentne zaoberá, je osud sloven -
ských demokratov v domácom, čiže
československom prostredí, a ich
aktivity v exile. S touto témou je
spojený v podstate celý jeho život,

a to od diplomovej práce z roku
1969 až po súčasnosť. O tom, ako
vznikala, a ako začal komunikovať
napríklad s Jozefom Lettrichom, sa
čitateľ dozvie v spomínanej knihe
na stranách 52 – 58. Vojtech Čelko
uverejňoval svoju diplomovú prácu
začiatkom roka 1990 v denníku Ľud,
premenovanom na Čas „bez zmeny
jednej čiarky, ako tiež bez poznám -
kového aparátu“. Ku knihe Jozefa
Lettricha Dejiny novodobého Sloven -
ska, vydanej vydavateľstvom ARCHA
v roku 1993, napísal doslov. Súčas -
ťou publikácie Zo všetkých strán je
stať Začiatky emigrácie Jozefa Lettricha
vo svetle korešpondencie s jeho osobným
tajomníkom Mirom Haviarom. Nielen
s Jozefom Lettrichom, ale aj s jeho
sestrou Irenou Lettrichovou udržia -
val kontakty. V máji 1990 Vojtech
Čelko zorganizoval v Dome sloven -
skej kultúry v Prahe besedu s touto
činorodou ženou o politických
a spoločenských aktivitách jej bra-
ta, a tiež o slovenskom demokratic -
kom exile.

V. Čelko venuje sústavnú pozor -
nosť prvorepublikovým politikom,
štátnikom, ktorí boli aktívni už
pred prevratom, a snaží sa ich vrátiť
do historického povedomia sloven -
skej a českej spoločnosti. Jednou
z týchto osobností je Milan Hodža.
Svedčí o tom nielen Čelkova aktívna
účasť na už tradičnom podujatí Dni
Milana Hodžu v Martine, ktorého
vedeckú časť zabezpečuje od začiat -
ku Ústav politických vied SAV vďa -
ka Miroslavovi Pekníkovi. K osob-
nosti Milana Hodžu tak vyšlo po
roku 1990 niekoľko vedeckých pub-
likácií.

Inšpirátorom návratu Milana
Hodžu do spoločenského povedo-
mia bol Jozef Jablonický, ktorému
bola udelená Cena Milana Hodžu
v roku 2007. Záujemca sa o týchto
jeho aktivitách môže viac dozvedieť
v jeho knihe Fragment o histórii (Kal -
ligram 2009). V. Čelko dostal Cenu
Milana Hodžu v roku 2010 za anga -
žovanosť na poli propagácie život-
ného diela a odkazu Milana Hodžu.
Toto uznanie nevnímal len ako
vlastný úspech, ale aj „ako ocenenie
ľuďom, s ktorými som spolupraco-
val“. 

V knihe Zo všetkých strán sú aj tex -
ty o ďalších osobnostiach z kultúr -
no-spoločenskej a politickej oblasti,
napríklad o Vladimírovi Macurovi,
Milošovi Tomčíkovi, Dušanovi Pál -
kovi, Petrovi Toperczerovi. Nezabu -

dol však ani na tých, ktorí sa pri -
činili o vysokú úroveň kultúrno-
-spoločenského diania Slovákov
v Prahe. Z nich spomína napríklad
Janku Halukovú a Jozefa Havaša.
Súčasťou knihy sú aj spomienky na
jeho pôsobenie v Dome slovenskej
kultúry a v Klube slovenskej kul -
túry. Svoju zanietenosť pre spolkové
aktivity odvodzuje od svojho pra -
starého otca, ktorý „na krajinskom
úrade mal na starosti spolkové zá -
ležitosti“. V súčasnosti je V. Čelko
predsedom Spoločnosti gen. M. R.
Štefánika v Českej republike. Stať
Podiel Humboldtovho spolku na zalo -
žení múzea v Rumburku vypracoval
v rámci svojho „postgraduálneho
štúdia muzeológie na FF Univerzity
J. E. Purkyně v Brne v r. 1982“.

K jeho rumburskému obdobiu sa
viaže spolupráca s Marienkou Dob -
ríkovou, ktorá prostredníctvom
V. Čelka odkúpila v roku 1975 pre
Múzeum SNP „veľký súbor kópií
dokumentov z nemeckých archí -
vov“ (s. 136). Ich vlastníkom bol
Vilém Prečan, zostavovateľ dvoch
edícií dokumentov: Slovenské národ-
né povstanie z roku 1965 a Slovenské
národné povstanie. Nemci a Slovensko
z roku 1971. Recenzentmi druhej
edície boli Jozef Jablonický a Robert
Kvaček. Vzťahy V. Čelka a R. Kvačka
sú v knihe Zo všetkých strán zazna-
menané na stranách 139-144.

Súbor prác Vojtecha Čelka pred-
stavuje pestrú paletu osudov a jed-
ným z nich je životný príbeh Bože-
ny Fukovej, o ktorej napísal: „... je
jediná zo Slovákov a bohužiaľ už
posledná zo štyroch statočných po -
slancov, ktorí 18. októbra 1968 hla -
sovali proti Dohode o podmien -
kach dočasného pobytu sovietskych
vojsk, ktorú predložila vláda“.

Z pestrého obsahu tejto knihy by
sa dalo ešte dlho vyberať. Sú v nej
priblížené nielen rôzne osudy kon -
krétnych ľudí, ale najmä politické,
spoločenské a kultúrne udalosti
späté s Československom. Textov,
ktoré V. Čelkovi vyšli tlačou, je prav -
daže oveľa viac ako obsahuje táto
knižka. Veď len z jeho Slovenských
drobníc, ktorými napĺňal pravidelný
stĺpček v literárnom periodiku
TVAR, by sa dala zostaviť ďalšia kni-
ha. V tomto výbere uverejnil z nich
len jednu, a to o Kornelovi Föld -
várim.

Vojtech Čelko sa v úvode svojej
knižky zmienil o tom, že sa mu
nikdy „nepodarilo nič dokončiť“.
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Tieto slová sa dajú interpretovať
rôzne, teda aj tak, že ak niečo nie je
dokončené, ostáva to otvorené
a môže sa v tom pokračovať. Ide
o drobnú prácu, bez ktorej by sku -
točne veľa vecí neexistovalo a po -
kročiť by sa len tak nedalo. Podľa
môjho názoru každý, kto vezme do
rúk túto knižku, nájde si v nej svoju
tému, pričom sa stretne s uvažo -
vaním jedného vzácneho človeka,
ktorý vždy uprednostňuje vyšší, či
už mravný alebo spoločenský záu-
jem pred individuálnym. Povedané
jasne a presne: Vojtech Čelko je člo -
vek noblesy a každý, kto mal mož -
nosť s ním komunikovať alebo
spolupracovať, to určite potvrdí.
Kultivovanosť, rozhľadenosť a em-
patia charakterizujú jeho osobnosť,
a odráža sa to aj v textoch tejto kni-
hy. Jednotlivosti totiž vytvárajú
celok.

NORBERT KMEŤ

MALÉ VEĽKOSŤOU, 
VEĽKÉ VÝZNAMOM

TORST dvacet let 
nakladatelství.
Rozhovor s Viktorem
Stoilovem a Janem Šulcem
vedl Josef Chuchma.
Vydalo nakladatelství TORST,
Praha 2011, 385 str.

Vo vianočnej ankete denníka Li-
dové noviny o najzaujímavejšiu kni-
hy za rok 2011 sa príbeh dvadsať -
ročia vydavateľstva TORST ocitol
na jednom z prvých miest. Je to
vlastne spomienkový rozhovor
obidvoch protagonistov naklada -
teľstva, Viktora Stoilova a Jana Šul-
ca s novinárom Josefom Chuch-
mom z Mladej fronty Dnes. Meno
nakladateľstvu dala prvá manželka
Viktora Stoilova použitím posled-
ných troch písmen krstného mena
a prvých dvoch priezviska - vikTOR
SToilov. V úvode rozhovoru obi -
dvaja redaktori a vydavateľskí pra -
covníci načrtli prostredie, z ktorého
vyšli, a motivácie, ktoré vyštudo -
vaného etnografa-folkloristu Vik-
tora Stoilova a anglistu - s vedľajšou
aprobáciou portugalčiny Jana Šulca
priviedli do nakladateľskej branže.
Umožnila to zmena pomerov po
roku 1989. Pre Jana Šulca rozhod-
nutie bolo jednoduché. Mal rád kni-
hy, pracoval v Odeone a mal mož -

nosť aj za krátky čas, čo tam pôsobil,
naučiť sa editovaniu kníh. Po pr -
vom euforistickom roku 1990, keď
knihy vychádzali v obrovských ná -
kladoch, začiatkom hospodárskej
transformácie knihy zdraželi a po -
klesol o ne záujem. Veľké kamenné
nakladateľstvá sa dostali do finanč -
ných problémov a pomaly končili.
Jan Šulc dostal ponuky spolu -
pracovať s viacerými nakladateľ -
stvami, ale rozhodol sa byť ne -
závislým, „na voľnej nohe“. Pre
Viktora Stoilova to nebolo jedno -
značné rozhodnutie. Do jeho sveta
už od stredoškolských rokov patri-
la hudba, organizovanie koncertov,
kvôli ktorým mal aj problémy so
Štátnou bezpečnosťou. Stoilov uvá -
dza, že na vysokej škole kvôli orga-
nizovaniu jedného koncertu v Újez -
de nad Lesy ho dnešný moderátor
televízie Nova Karel Voříšek, vtedy
predseda fakultnej organizácie SSM,
chcel zo SSM vylúčiť. Vieme, čo by
to vtedy znamenalo. Nakoniec sa
tak nestalo a Viktor doštudoval.
Popri hudbe jeho záujem patril fo-
tografovaniu. Fotografická doku -
mentácia  portrétov spisovateľov
nielen od Viktora Stoilova je v knihe
rovnocennou súčasťou spomien -
kového rozhovoru. Prvý spisova -
teľský portrét v knihe je portrét Do-
minika Tatarku z roku 1985. Viktor
ho fotografoval aj neskôr v Brati -
slave. To bol začiatok fotografova-
nia najprv disidentských spisova -
teľov, ktorých podobu ich čitatelia
väčšinou nepoznali, neskôr exilo -
vých autorov a vôbec spisovateľov,
výtvarníkov a fotografov, ktorí  pat -
rili k okruhu nakladateľstva. Veď aj
prvá kniha, ktorá v Torste vyšla, sú
Stoilove „Portréty z rokov 1988 –
1990“.

Kniha Torst – dvacet let naklada-
telství prináša rôzne zaujímavosti
k jednotlivým vydaným knihám.
Motivácie prečo vydávať autorov,
ktorí nemohli publikovať od trid-
siatych rokov až do zmeny režimu.
Prečo splatiť kultúrny dlh. Obaja
respondenti uvádzajú, že občas sa
vyskytli aj diela, ktoré možno nepat -
ria do prvej ligy autorov, ale bez
ktorých by nebolo možné poro -
zumenie českej literatúry. Hovoria
o svojich plánoch, často brzdených
nielen nedostatkom peňazí, ale aj
nedostatkom vhodným editorov
a ďalších problémoch, ktoré kva -
litné vydávanie kníh sprevádza. Po -
ukazujú na konkrétnych príkla -

doch, koľko času a úsilia bolo treba
vynaložiť, než tá či oná kniha uzrela
svetlo sveta. Torst patrí skutočne
k prestížnym vydavateľstvám a pri -
náša nielen poéziu, prózu, malý rad
kritického myslenia, zväzky úvah
a štúdií. Vydalo spisy Václava Havla
v siedmych zväzkoch, vydáva Luso -
brazílsku knižnicu, dielo Zbyňka
Havlíčka, Jana Zábranu, Ladislava
Klímu. Josefa Palivca, Jáchyma To -
pola, Richarda Weinera a ďalších.
V Torste vyšli aj tri knihy v sloven -
čine: básnická zbierka Ivana Štrpku,
román Martina M. Šimeč ku a fo-
tografie Petra Župníka.

Za zmienku v tejto súvislosti sto-
jí i názor Jana Šulca: „myslím si že
Češi by měli číst slovenskou literaturu ve
slovenštině a Slováci českou literaturu
v češtině. Je přece krása číst slovensky. Je
to nádherný jazyk! Nedávno jsem mlu -
vil s panem Zbyňkem Adamem, který
vede v pražské Jilské ulici jedinou pro -
dejnu slovenských knih v celé České re-
publice. Konstatoval, že zájem Čechů
o koupi slovenských knih je malý. To je
kulturní ostuda. Vzpomínám si, jak
Alexandru Stichovi mohlo srdce utrh -
nout, když v devadesátých letech skon -
čila na pražské filozofické fakultě slo-
vakistika jako samostatný filologický
obor. Považoval to za naši českou –
kulturní tragédii. Podobně vnímal roz -
pojení české a slovenské kultury Karel
Kryl.“

Kniha Torst – dvacet let naklada -
telství prináša veľa zaujímavých
informácií k dejinám českej lite -
ratúry i spoločenského života nielen
posledného dvadsaťročia. Svojou
kultivovanosťou je možné knihu
zaradiť medzi české nakladateľské
memoáre ako boli spomienky Julia
Firta, Jaroslava Pilza, Otokara Štor -
cha–Mariena, Ladislava Kuncířa.

Kniha, ktorá je v poradí päťstou
knihou nakladateľstva Torst, ob-
sahuje reprodukcie obálok pub-
likácií, súpis publikácií, ale aj zo -
znam ocenení, ktoré sa knihám
nakladateľstva Torst dostalo. Je sve -
dectvom o výnimočnom vklade Vik-
tora Stoilova, Jana Šulca a ich spo -
lupracovníkov do českej knižnej
kultúry.

VOJTECH ČELKO
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VIANOČNÉ KONFRONTÁCIE

„Láska môže premôcť i mráz.“

Sneží... Vianočný čas nás stišuje. Skoro sa stmieva.
Slovo sa zapaľuje... Žijeme v šere, aby sme potom in-
tenzívnejšie pocítili a precítili prítomnosť Svetla
a nádeje? Sneží, nebo sa rozsýpa a na nás padá... So
zaklonenou hlavou padáme do neba? A potom si ho
presýpame z dlane do dlane... No keď sa zotmie,
zažnú sa svetlá hviezd, ligotať sa budú v našich
očiach. Zapaľovať sa budú zápalky a od nich sviece,
aby zaliali Svetlom svety našich duší, azda nielen
vianočné sviatočné svety...

Píše sa rok 1845 a na cestu do zeme ľudí sa vydá
rozprávka Hansa Christiana Andersena Dievčatko so
zápalkami. Sneží... V textovej skutočnosti je zima
a tma, blíži sa koniec roka a po ulici chodí malé
chudobné dievčatko, ktoré prosí – „kúpte si zápalky“.
Kresťanské hodnoty, ktoré by mohli zmierňovať
napätie v takejto situácii, ba i dnes v opakovane na -
stoľovaných situáciách, sú zhmotnené vo výroku z No -
vého zákona – „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40).
Avšak platnosť morálnych hodnôt, súcitu, pomoci,
služby, sa v povianočnom svete Andersenovho
Dievčatka so zápalkami neguje. A aj keď zaznieva –
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrden stvo.“
(Mt 5, 7) – zdá sa, že málokto po milosrdenstve túži.
Nie sme milosrdní ani len k sebe, nuž ako môžeme
byť milosrdní k cudzím? Po 161 rokoch nadviazala
na Andersenov príbeh už prostredníctvom motta –
„Nikdy som sa nezmieril s tvojou smrťou.“ – rovnomen-
ná rozprávka Erika Jakuba Grocha, ktorá nielenže
reaguje na literárnu tradíciu, na etiku i estetiku
pôvodného textu, ale zúročuje aj osobný vianočný
kontext literárneho subjektu. A on, osamotený,
skutkom napĺňa slová novozákonného očakávania
zacieleného na jedného z najmenších, na toho, kto sa
v zime a tme chveje, všetkými opustený...

Sneží... Svet je biely, tma pritlmí tiene, mráz zdĺži
pozemské cesty, nieto úkrytu pre ľudské mláďa...
Sme málo tichí, aby sme počuli bezhlasné prosby,
málo čistí, aby sme videli Boha v druhom človeku...
Andersenovo dievčatko, nedorastená dcéra svojej
mamy, hľadá to najpodstatnejšie, netúži „len“ po
teple, ale predovšetkým po bezpečí, láskavosti a láske,
a preto sa so situáciou pokoná v dvoch rovinách.
V tej vonkajšej, keď učupiac sa v kúte medzi dvoma
domami, v úsilí zohriať si rúčky škrtá zápalkami, no

najmä vnútorným utlmovaním bolestí a skrivod -
livostí svojho života. Dieťa mrzne a prežíva predstavy,
imaginácie či predsmrtné vízie. Čas horenia zápaliek
„limituje“ časový interval pozitívnych predstáv a po -
citov. Ich niekoľkonásobnú gradáciu neguje až do
bodu „nula“ uhasínanie ohňa zápaliek, pričom
zhasnutie zápalky znamená stratu či „doháranie“
stupňujúcich sa predstáv a túžob vo vonkajšej sku -
točnosti, cez tradovanú symboliku „padajúcej hviez -
dy“ predznamená smrť, ba aj existenciálny pád člo -
veka, ktorý neurobil nič pre jedného z najmenších – „Keď
padá hviezda, vždy odchádza nejaká duša do neba. (...)
Za studeného rána v kúte pri dome sedelo malé dievčatko
s červenými lícami a s úsmevom na tvári. Bolo mŕtve,
zmrzlo v posledný večer starého roka.“ (Ibid., s. 198). 

Svetlo je v kresťanskej symbolike zviazané s du -
chovnými dimenziami sveta, pretože premáha jeho
tmu. Avšak ak je už svetlo, čo je v nás, tmou, aká je sama
tma? (Pozri Mt 6, 23). V prípade Andersenovej roz -
právky možno uvažovať o „tme“ plynúcej zo „svet-
la“ vonkajšieho lesku Vianoc, zo „svetla“, ktoré nevie
presvetliť vnútornú tmu, pretože tú možno presvet -
ľovať len Svetlom viery, nádeje a lásky, Svetlom spo -
lupatričnosti, súcitu a pomoci aj bez „rukolapných“
dôkazov o smäde, hlade a chudobe... Možno uvažo -
vať o „tme“, ktorá sprevádza život nezviditeľňujú -
cich, nevidiacich ľudí z bezprostredného životného
priestoru najbezbrannejších – „Blahoslavení tí, čo ne -
videli, a uverili.“ (Jn 20, 29). Vytesnenie a vyčlenenie
ľudského mláďaťa zastupujú aj „únikové“ nehostin -
né a nebezpečné cesty zo sveta nedostatku, z kona -
tívneho sveta, v ktorom sa dieťaťu nedostane po-
moci, ale reprezentuje ich aj priestor úkrytu, kúta
ako miesta nedostatočnej ochrany či ochranného
obalu. Gaston Bachelard  hovorí, že „každý kút v do -
me, každý kútik v izbe, každý obmedzený priestor, do
ktorého sa radi utúlime, schúlime do seba, je pre obrazo -
tvornosť samotou, čiže zárodkom izby, zárodkom domu.“
Zaiste, pri odkazovaní na večnosť už uvažujeme
o dome nášho nebeského Otca, pretože vieme, „keď
sa tento stánok – náš pozemský dom rozpadne, máme od
Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.“
(2 Kor 5, 1).

Pýtanie sa na duchovné rozmery umeleckého tex-
tu v nadväznosti na symbolický potenciál stvárne -
ných skutočností, ktorý nás ustaľuje v presvedčení,
že doslovný význam textu sa rozrastá nielen o eticky
korelované posolstvo pre život. Rozprávka prostred-
níctvom svojho symbolického plánu načrtáva per-
spektívy riešenia za textom, ale aj v živote. Odkazuje
na Večnosť, ktorá „pije z koľají“ prítomnosti, a pre-
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to Andersen v závere príbehu nastavuje zrkadlo ne -
vidiacim ľuďom. Na svetlo sveta vynáša to, čo v povia -
nočnej či prednovoročnej „tme“ ostalo neviditeľné
– „Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako Svet-
lo, lebo ich skutky boli zlé.“ (Jn 3, 19). Dopovedá o svetle
plynúcom z Večnosti i predpovedá ho, ak sa v pozem-
ských súvislostiach premrhali možnosti uvidieť oheň
zápaliek, z jeho svetla zapáliť svetlo nádeje aspoň pre
jedného z najmenších: „Nad malou postavičkou so zápal -
kami v lone svitlo novoročné ráno. Jeden z balíčkov bol
takmer prázdny. „Chcelo sa zohriať,“ vraveli ľudia. Ale
nikto nevedel, koľkú krásu videlo a v akom jase odišlo so
starou mamou za radosťami nového roku.“ Sneží, sneh
sa ligoce, no stopy dobra sa musia odtláčať do več -
nosti vždy znova a znova...

Grochov príbeh je trochu iný. Rozpráva ho muž,
ktorý pozoruje vonkajšie prostredie spoza okna do-
mu. Bachelard (1990) považuje dom za základný svet
ľudskej bytosti, ktorý podmieňuje kontinuitu bytia
človeka, aj preto sa dom stáva priestorom, v ktorom
sa odkryje vnútorný svet muža. Obraz zimy v sliep -
ňajúcom svetle upozorňuje na vnímavosť subjektu
a predznamená zviditeľňovanie takmer neviditeľ -
ných detailov sveta, drobných vločiek, ale čo je dôle -
žitejšie, aj zviditeľnenie jedného z najmenších, dievčat -
ka so zápalkami.

Sneží, no tentoraz rozprávač ukotví príbeh vo
zvláštnom vianočnom čase. Čas Vianoc je časom
zázrakov, no nie „iba“ z vôle rozprávky, ale predo -
všetkým z viery, ktorá dorastá na veľkosť horčičného
zrnka, a preto môže premeniť svet. Muž osamie
a jeho osihotenosť potvrdzuje výpoveď – „Boli Viano -
ce, sedel som na drevenej lavici, myslel na Ježiškove naro -
deniny a dával pozor na sviečky na jedličke“. K motívu
sviečky ako symbolu Svetla sa pridruží motív „nepa-
trného“ daru, kolísky s Ježiškom, ktorý vo svojom sym-
bolickom význame nadobúda nesmiernu etickú hod-
notu. Narodenie Ježiša je v kresťanskej tradícii
narodením Spasiteľa, a práve preto sa betlehemským
motívom pripomína dôležitosť domovského priesto -
ru a rodiny, ktorá subjektu rozprávania chýba. Spo -
mienkami sa „sprítomňujú“ obrazy detí a prostred -
níctvom asociačného potenciálu medzi minulým
a prítomným, medzi tradíciou a skúsenosťou sa
v citovej pamäti odkrýva symbolika ich mien. Deťom
sú priradzované charakteristiky zviazané s význa -
mom mien ich kresťanských nositeľov, svätcov a anje -
lov, čím sa pod vplyvom zázračného času, v ktorom
nemá byť nikto sám, prepája pozemský a nadpo -
zemský svet. Osamotenie subjektu sa zmierňuje ve-
domím o prítomnosti druhého, užšie detského as-
pektu, širšie duchovného prvku. Zo spomínania
vytrhne subjekt zvuk zvonov – symbol pokoja, oslavy
narodenia Pána i oslobodzovania od zlých vplyvov –
a vkladá ho do vonkajšej skutočnosti Vianoc. Pre-
meriava sa i primeriava oslavný ráz polnočnej omše
v kostolíku a vonkajšia skutočnosť najväčšej tmy. Muž
nájde na ceste do kostolíka, v jeho výklenku, mrz -
núce dievčatko. Aj jeho ochranná zátarasa (múrik) je

chatrná, ochranný obal (priveľký kabát) je nedos -
tatočný a cudzí, aj Grochovo dievčatko zapaľuje
poslednú zápalku, posledný prostriedok na svoju
záchranu: „Z pridlhých, vykasaných rukávov trčali drob-
né, bledé pršteky, ktorými sa usilovalo zapáliť poslednú
zápalku, aby sa zohrialo.“ Sugestívne prirovnávanie,
primeriavanie ľudského a prírodného prvku, drob -
ného dievčatka k zmrznutému lístku sprevádza situá-
ciu ohrozenia, ktorá sa dramatizuje tušením o prí -
tomnosti neurčitého zla, vyjadreného symbolikou
tieňa, teda beznádeje. Avšak tentoraz ľudská inter -
vencia zmierňuje bezmocnosť uzimeného dievčatka.
Ak čítame text aj v jeho druhom pláne, nemôžeme
sa vyhnúť otázkam o hľadaní stôp v citovej pamäti,
o oživovaní obrazov z detstva a teda aj rozprávky
o dievčatku so zápalkami, ako aj zvesti o narodení
Spasiteľa. Odkaz rozprávky a spomienky, odkaz zo
skúsenosti nadobudnutej v čase i výraz viery môžu,
ba musia rehabilitovať procesy, ktoré premáhajú
ťažkosti života, znovu obnovujú rovnováhu v živote.
Na ceste s prekážkami je zlomový moment, nájdenie
sily vstať, o to dôležitejší, o čo viac ho podporuje ve-
domie o prítomnosti Druhého v živote človeka –
„Pritisol som dievčatko k sebe a zúrivý od bezmocnosti som
začal vstávať, najprv pomaly a ťažko, no po chvíli ako by
ma ktosi podvihol a podopieral aj s dievčatkom na rukách
až domov.“ Týmto vedomím sa totiž rehabilituje nádej
(na Život) a oproti ľudskej citovej akcii sa koná
s vierou, ktorá prekoná bezmocnosť. Znak, symbol
nádeje pre človeka – dieťatko v jasličkách –  nadobú-
da nielen v súlade so žánrovým povedomím (imagi -
natívnosť, čarovnosť rozprávky, biblický odkaz Via -
noc, dobrý koniec) vo vianočnom čase jednoznačne
identifikovanú a pomenovanú hodnotu Daru od
Druhého všeobjímajúceho vedomia, nadobúda du -
chovnú hodnotu. Veď keď my, hoci zlí, dávame dobré
dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha
Svätého tým, ktorí ho prosia (Lk 11, 13). Sneží a Svetlo
prišlo na svet, aby sme aj z pozemskej tmy videli na
hviezdy, aby sa tie zahniezdili nielen v našich očiach,
ale aby sme ich nielen v našich hniezdach aj roz -
svecovali...

Podobnosť medzi postavami, sýtená zo spomien -
ky a sprítomňovania dievčatka so zápalkami pro -
stredníctvom predstavy, sna alebo zjavenia, rozširu-
je možnosti interpretácie textu, ba i textu nášho
života, napovedá o zápase, v ktorom sa môžu du -
ševné sily oslobodiť od vecí hmotného sveta, a tak
podporovať či regenerovať schopnosť orientovať sa
na to, čo je v živote a pre život podstatné. Útecha ako
spôsob zmierňovania ťaživej životnej skutočnosti vy-
chádza zo zdrojov duchovného sveta. V rozprávke je
výrazom fantazijného potenciálu človeka vyvažovať
realitu a realizuje sa v podobe tichého hlásku z dre -
vených jasličiek, teda prostredníctvom imaginácie.
V živote je zas výrazom intuitívneho prijímania
problémovej skutočnosti a jej zmierňovania ve-
domím prítomnosti Druhého, teda vierou: „Kde si?“
zvolal som, lebo som nikde nikoho nevidel. „Pozri, tu,“
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 ozval sa znova ten istý milý, nežný hlások z drevených
jasličiek pod stromčekom. Záver rozprávky je
prekvapením, ktoré sa zhmotňuje v tajomnom dare
a jeho symbolike. Dar je vyjadrením žičlivosti a
znakom sprítomňovania druhého v jeho fyzickej
neprítomnosti. V jeho zaradení medzi iné veci
vianočnej skutočnosti sa obnovuje bezprostredný
vzťah subjektu výpovede k elementárnym veciam
sveta, ktorý prekračuje hľadaním jeho duchovných
rozmerov, nachádzaním duchovných momentov by-
tia v porozumení manifestácii – symbolu bytia
Druhého: „V škatuli nebolo nič, len prázdny papierik
popísaný neviditeľným písmom. Ale ja som ho videl. Bolo
na ňom napísané Stále tu niekde som. Dievčatko so
zápalkami.“

Význam a zmysel rozprávky o mužovi a dievčatku,
o Človeku a Dieťatku, o znovuzrodení sa z bolesti, o
hľadaní zmyslu bytia v ťažkých chvíľach sa odkrýva
pri čítaní symbolického jazyka rozprávky a pri
hľadaní symbolických ciest v živote rozprávok i v
rozprávkach života. Zmierlivé zavŕšenie príbehov
Dievčatka so zápalkami, príbehov z obrazov v citovej
pamäti ponúka vo vzťahu k literárnej i kresťanskej
tradícii také uzavretie výpovede o možnostiach
prekonávania prekážok na ceste života, ktoré v
súlade s novozákonným očakávaním rozkrýva
duchovný priestor medzi nebom a zemou. A to
nielen vtedy, keď sneží, keď sa nebo rozsýpa po zemi,
teda nielen v čase a pre čas Vianoc... Sneží...
Zapaľujem sviecu a jej svetlo možno zmierni šero,
ktoré je také ťažké premôcť v nevianočnom čase. Prít-
mie sa zažne svetlom sviece a zrazu sa tu pristaví čas
zázrakov, celkom bežných (ne)vianočných zázrakov
dobrého slova, ktoré ako olovo liate do vody vo
vypovedanom tvare čaká na svoju ozvenu – pokoj Boží
do sŕdc a vločky do dlaní, krásne Vianoce všetkým ľuďom
dobrej vôle, pretože z vôle sa pokoj rodí, z dobrej vôle
sa zrodí a premáha tmu...

KEĎ KVITNE MESAČNÁ
KVETINA, USMIEVAM SA
EINER TURKOWSKI: 
Měsíční květina. 
Nakreslil a napsal Einer Turkowski.
Preložil Radek Malý. 
1. vydanie. Praha: Albatros, 2010. 32 s.

„Jsou místa, na nichž se dějí podivuhodné věci. Ale záleží
opravdu na místě, anebo zde dokazuje svou moc čas;
okamžik, který vnímame jako náhodu? Nejkrásnější
vysvětlení bývají nezřídka ta, která zvětšují tajemství.
Tak se to alespoň jeví.“ (EINAR TURKOWSKI)

Sú roky úrodné i neúrodné, čas mocný i nie,
miesta zázračné i všedné, okamihy večné, nesmierne

tajomné i zjavné... Ľudia sa tešia i plačú, semienka
klíčia, kvety kvitnú i vädnú alebo z tajomných dô -
vodov sa môže stať, že krásna mesačná kvetina bude
krášliť svet už navždy. Zaiste, nie iba v rozprávkach,
pretože aj život môže byť plný zázrakov.

Einar Turkowski (1972), autor knihy, o ktorej je
reč, nemecký spisovateľ a ilustrátor v jednom, bol
v roku 2007 za svoju prvotinu Bola tma a zvláštne ti-
cho (2005) odmenený cenou Grand Prix XXI. Bienále
ilustrácií Bratislava. Jeho kresby ceruzou naznačujú,
že čiernobiela či šedá farba môže veľmi presvedčivo
vypovedať o farbách čarovného (poetického) sveta,
ešte dôslednejšie ako dúhová farebnosť, že môže
evokovať zázračnosť chvíle a stvárňovať detaily ima -
ginatívneho sveta vtipne i s prekvapujúcim účinkom.
Ba dokonca, že môže vzbudzovať tajomnú atmosféru
a tušenie, že sa budú diať deje nezvyčajné, šerom
zahalené, pretože bude kvitnúť kvet botanickým
kľúčom nedešifrovateľný...

Stáva sa, že stojíme pred rozhodnutím, ktoré mu -
síme alebo chceme urobiť – zasadiť rimbabu obyčaj -
nú, teda pyrethrum parthenium alebo počkať na
náhodu, premiešať semienka, vybrať si to pravé ná -
hodným výberom či, ako je to v knihe o mesačnej
kvetine, počkať na okamih, keď tajomná drobná
rastlinka vyklíči sama vo vyhĺbenej jamke. Autor tej-
to knihy rozpovedal slovami a obrázkami príbeh
o tom, ako sa stalo čosi neuveriteľné, čosi, čo len
ťažko možno vysvetliť za pomoci racionálneho
prístupu k skutočnosti. Zdá sa dokonca, že kdesi za
obrazmi tohto príbehu, keď sa vraciame v čase ale-
bo uveríme v anachronizmus obrazov, možno vytušiť
stopy po kaleidoskopických symetriách kvetov, ale-
bo v tomto prípade aj „svetov“ konkrétnych objek-
tov knihy, ktoré sú známe aj z Goetheho spisu s ná -
zvom Metamorfóza rastlín.

Príbeh o mesačnej kvetine je situovaný na ostrov,
kde v starom kamennom dome s tajomnou záhradou
býva muž menom Ribblestone. Záhrada, symbolický
priestor imaginácie, je popretkávaná množstvom
ciest a cestičiek, ktoré oddeľujú miesta rôznych
tvarov, porastené rôznorodými rastlinami, osídlené
rozmanitými zvieratmi, fantastickými kvetmi, stro -
mami, kríkmi, včelami, čmeliakmi, chrobákmi a iným
hmyzom, i vtákmi, takže človek sa tam nemôže cítiť
sám. Tajomne pôsobiaci svet, prerastajúci horizont
nášho očakávania, sa formuje z „vôle“ a chcenia svoj -
ho tvorcu, z obrazov  jeho imaginácie, ktoré svoj výraz
nadobúdajú v slove príbehu a konkretizujú ho v obra-
zoch nakreslených ceruzou. Sú to obrazy, ktoré
odzrkadľujú morfologické osobitosti prírodného
sveta, úročia poznanie botaniky a zoológie, no pre-
dovšetkým ich metamorfujú, a to prostredníctvom
imaginačných procesov i humoru, princípov agluti -
nácie, zmeny veľkosti objektu, ba symbolizácie a pod.,
takže pred sebou máme univerzum rozpínajúce sa
v zmysle, systematizované podľa „kľúča“ obrazotvor -
nosti. Príbeh sa zauzľuje vtedy, keď sa atmosféra
v domovskom priestore pána Ribblestona stáva sties -
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ňujúcejšou, alebo naopak, stiesnenosť sa vysvetľuje
príbehom kvetiny v príbehu muža. Vtedy totiž vyklíči
v jamke pripravenej pre rimbabu drobná rastlinka.
A to nie je všetko. Napätie rastie, keď vzácna rastli-
na, starostlivo pestovaná, ba opatrovaná, nechce vy -
kvitnúť. Očakávanie i pozornosť okolia sa stupňujú,
zvieratá sa zhromažďujú pri rastlinke častejšie, púčik
je veľký, no čas plynie bez naplnenia túžby vidieť
nevídané. Presvedčovacie stratégie, ktoré  využíva pán
Ribblestone na to, aby kvetina vykvitla, nie sú ra -
cionálne vymedzené, no do tretice zasahujú prírodný
svet v podobe ľudského záujmu a tvorivého zápalu,
aby sa stalo čosi, čo sa môže udiať len bez zásahu
ľudskej vôle, no čo ľudskú vôľu a chcenie odmení.
Je predsa spln, čas zázrakov...

Listujem v botanickom kľúči, vlastne v niekoľ -
kých, keďže ich niekoľko aj mám, hľadám mesačnú
kvetinu, no nie a nie ju nájsť. Našťastie ma premáha
krásne tajomné tušenie, že nie všetko krásne a dobré
je aj viditeľné, zobraziteľné či pomenovateľné, že sú
miesta, okolnosti a chvíle, keď sa zhluk náhod vzprie -
či „vedeckosti“ a z nepredvídateľných príčin a chce-
nia stvorí sa svet, ten malý, vhodný iba do dlane, ho-
ci aj s podobou stolového skleníčka, či ten veľký,
záhadný a nepochopiteľný, neovládateľný a nedefi -
novateľný, ktorý už nie je v našich rukách. A ďalej
čakám, chcem sa usmievať, nuž ešte jeden okamih
musí uplynúť a kvetina začne kvitnúť, všade je ticho,
zvečerieva sa, no mesiac je už veľký a jasný a žiariaci,
čakám a dúfam, kvet zaiste znovu rozkvitne...

PUTOVANIE ZA KULISY
ŽIVOTA A FILMU
JÚLIUS VANOVIČ: 
Za kulisy života. 
Existenciály Ingmara Bergmana. 
Bratislava: F. R. & G., 2011

„Budu se snažit si zapamatovat, o čem jsme mluvili.
Budu tu vzpomínku nosit v obou rukou tak opatrně,
jako by to byla mísa. Až po okraj plná čerstvě nadojeného
mléka... Bude mi to znamením a velkým dostatkem.“
(INGMAR BERGMAN Z FILMU SIEDMA PEČAŤ)

Knižná edícia časopisu Fragment sa v roku 2011
rozrástla, po Chvále a skepse, knihe venovanej Alexan-
drovi Matuškovi (2007), a po Nových antidialógoch
(2010), vznikajúcich vo väzbe na tridsaťdeväť roz -
hovorov so slovenskými spisovateľmi, teda na Anti -
dialógy zo šesťdesiateho ôsmeho roku, prichádza na
svet ďalšia z kníh Júliusa Vanoviča. Tentoraz zhmot -
nená v slove esejí o „filozofovi filmu“, o Ingmarovi
Bergmanovi a jeho „drámach v sklenej guli“, o umení,
ktoré zjavilo či vyjavilo existenciálne pocity viacerým
generáciám 20. storočia, výkrikmi i tichom prehovo -
rilo za človeka v ohrození.

Je napísané vzácne slovo o krízových dielach, ktoré
svoje podnety načierali zo života vnútorného, v osa -
motení, i zo života vonkajšieho, spoločenského, no
v každom prípade zo života ťažko pochopiteľného,
pretože zneisteného. Aj preto si Július Vanovič volí
spôsob ponoru do hĺbok a tajomstiev bergma -
novských filmov i textov a nazerá na ne cez prizmu
umenovedného poznania a poznania krízovej, dia -
lektickej teológie, ba i transcendentálnej filozofie
a psychológie. A tak komponuje esej o existenciálnej
ref lexii sveta, o obrazoch „filmovej reči“ i textoch
Bergmanových scenárov a próz, pokračuje ďalej až
za kulisy života a smrti i filmu, načrtáva paralely medzi
životom a umením, medzi životom a smrťou (vojna,
holokaust, atómová hrozba, príchod „osloboditeľov“
mimo ostrovný priestor...), jedným z dôležitých mo -
tívov v Bergmanových dielach, a rozkrýva medzi -
textové či kontextové súvislosti (napr. J. Barč-Ivan,
A. Bednár, F. M. Dostojevskij, S. Kierkegaard,
A. Strindberg, E. Swedenborg, F. Kafka, A. Camus,
P. Sartre a ďalší; teológia, filozofia, psychológia...).
Július Vanovič postupuje od existencialistického
Bergmana k Bergmanovi, ktorý je vo filmovom ume -
ní považovaný za evanjelistu nezrozumiteľnosti a pri -
tom za jednu z najvýznamnejších osobností svetovej
kinematografie, ba putuje i ďalej k mysliteľovi, umel -
covi a filmárovi, ktorý zúročil podnety absurdnej
drámy i postmoderné impulzy a ľudskosť, ktorá ocho -
rela, liečil šokom a hororom. Autor knihy o existenciálach
Ingmara Bergmana formuluje svoju motiváciu písať
o „hovorcovi našej generácie“ a o jeho umení jedno -
značne – „zasahuje človeka v najcitlivejšom strede jeho
bytosti, ktorá musí pod silou Bergmanovho umenia neja -
kým spôsobom odpovedať“. A Július Vanovič odpovedá
aj za iných, respektíve, volí si ťažšiu cestu a putuje za
bergmanovské kulisy života i filmu, a čo je ešte recep -
čne náročnejšie, ref lektuje aj bergmanovské cesty za
kulisy smrti, lebo za ne syn evanjelického kňaza vo
svojej tvorbe celý život nazeral.

Kniha je rozdelená na osem častí – Malý subjektívny
prológ, Na ceste k sebe samému, Za kulisy života a smrti,
Tri podoby lásky, „Nová optika“, „Citoví analfabeti“, Štyri
horory, Posledné filmy. Autor v prológu potvrdzuje
inakosť umelca i jeho „emancipovaných“ divadel-
ných drám na javisku filmového plátna v kontexte
svetovej kinematografie, „diagnostikuje“ filmárovu
spriaznenosť s literárnym existencializmom i ab-
surdnou drámou, no najmä predznamená Bergma -
novo upevňovanie „redukcie v metafyzickom zmysle“,
teda smerovanie k tomu, „čo je spirituálne, existenciálne,
univerzálne, trvalé a všeľudské“. Korene Bergmanovho
tvorivého oscilovania medzi mysticizmom a natu-
ralizmom identifikuje v zdrojoch detstva, v synovstve
(Bergman je synom kňaza) i v prebývaní v severskom
prostredí, no predovšetkým v stratenej ilúzii Boha.
Autobiografické Laterna magika, Nedeliatka, Spoveď,
Dobrá vôľa, ale aj pamäti Bergmanovho kameramana
Svena Nykvista Úcta k svetlu či Premeny Liv Ullman-
novej pomáhajú Júliusovi Vanovičovi nájsť kľúč



k bergmanovským existenciálam z filmových správ
o nevysloviteľnom. Nasleduje kapitola, ktorá je re-
f lexiou raných „nebergmanovských“ filmov (Štvani -
ca, Kríza, Väzenie), náčrtom o „ružovej sérii“ (Lekcia
v láske, Sny žien, Úsmevy letnej noci), ako aj zasväteným
prienikom do Večera kaukliarov. Autor dešifruje
posolstvo filmovej výpovede (cirkus ako metaforu
sveta), odhaľuje paralely s Barčovou-Ivanovou drá-
mou Dvaja a predznamená návratnosť výkriku „Eloi,
eloi, lama sabachthani?!“, ktorý stelesňuje základný
pocit človeka v 20. storočí a bude zaznievať z Berg -
manových filmov. Prechod Za kulisy života a smrti
v umení a myslení znamená ponor do filmových
výpovedí Siedmej pečate, Prameňa panny a Lesných jahôd.
Poznanie sa úročí v pririeknutí zmyslu filmovým,
 existenciálnym „otázkam života a smrti“, v dekódovaní
estetickej účinnosti umeleckých postupov, v pýtaní
sa na genézu filmových výpovedí a na ich filozofické,
teologické, axiologické a estetické aspekty, no pre -
dovšetkým v hľadaní a nachádzaní „nového sakrálna
v dejoch, klíme a symboloch“ Bergmanovej tvorby,
v dôraznom prisúdení bytia životu, nie smrti v mo -
derne barokizujúcich filmoch. Tri podoby lásky vo fil -
moch Ako v zrkadle, Hostia večere Pánovej, Mlčanie sú
v kontexte trilógie odkryté ako príbehy hľadania
 Boha, hlbiny bytia (Tillich), avšak film od filmu so
vzostupnou mierou zúfalstva a šifrovaným zmyslom
i nádejou v nadväznosti na negatívnu teológiu
a „v zjavení“ filozofickou filmovou rečou. V „Novej
optike“ nazerá Július Vanovič predovšetkým na filmy
z konca 60. a začiatku 70. rokov – Hanba, Šepoty
a výkriky, Persona, Hodina vlkov a Náruživosť, aby
odkrýval nevysloviteľné tajomstvá zobrazené filmovou
rečou a aby napriek stupňujúcim sa hrôzam (apoka -
lypsa, vojna, nezrozumiteľnosť sveta, násilie, zlo
a krutosť, smrť...) vo filmoch spolu s Bergmanom
predpovedal aj zmysel existenciálnej a duchovnej
krízy človeka, a tým je záblesk nádeje („v podobe
denníka, záverečného monológu, dialógu alebo ... presve-
cujúceho skutku“, že kríza môže byť aj podnetom na
premenu človeka. „Citoví analfabeti“ sú prenikavou

sondou do šesťdielneho televízneho seriálu s názvom
Scény zo života manželského. Július Vanovič v kontexte
Bergmanovej tvorby načrtáva jej ďalšie smerovanie
k aktuálnym problémom dnešného sekularizo -
vaného človeka a jeho partnerských vzťahov.
Reflektuje človeka, ktorý ešte viac osamel,  už ani ne-
tuší Boha, aby diagnostikoval jeho „postmoderný“
životný pocit a krízu manželstva (zápas Eróta a Aga -
pé). Štyri horory alebo Jesenná sonáta,Tvárou v tvár, Zo
života bábok a Hadie vajce tvoria filmové „podložie“
na reflexiu problémov genézy Bergmanových filmov
a ich konfliktov i možností interpretácie, na kom-
ponovanie poznania o patológii dnešného človeka a sve-
ta, o prechodoch a splývaní sna a skutočnosti, o in -
tenzifikácii či kulminovaní hrôzy, otrasu, hororu,
šoku, ktoré sa prostredníctvom triády (tremendum–
fascinosum – numinosum), zdá sa, zúročili aj v Berg -
manovej tvorbe. V poslednej kapitole Július Vanovič
premýšľa nielen o Posledných filmoch – Fanny a Alexan-
der, Po skúške, Sarabande a ich malých veľkých svetoch
z rozhrania života a divadla či širšie umenia. Zisťuje
blízkosť medzi Bergmanom a tými, ktorých umelec
spoznával, aby cez nich spoznal seba (Dostojevskij,
Kierkegaard, Kafka, Strindberg), a pomenúva jej
zdroje. Zaznieva aj zásadné a sumarizujúce slovo
o hlbinách umenia (postavy, priestor, postupy, pod-
nety...), ktoré pracovalo s ostatnými na stavbe katedrály
(Bergman) a  revitalizovalo aj kresťanské témy, pýtalo
sa krikom i mlčaním a hľadaním strateného Boha
 vzdorovalo prázdnote.

Tam, kde sa končí príbeh mágie filmu a životný
príbeh jeho mága, tam sa začína iný, osobný príbeh
čítania, videnia, poznania, teda Vanovičova mágia
kultúrnotvornej eseje o bergmanovskej „laterne magi -
ke“... Zúročovanie porozumenia zo spriaznenosti pri
hľadaní hlbiny bytia, zúročovanie prekonanej cesty
do hĺbok tvorby jednej z najvýraznejších osobností
20. storočia sa stáva jedinečným a inšpiratívnym
spôsobom, ako pripraviť cestu iným, ako vykročiť na
cestu za Bergmanovým tvorivým odkazom, za kulisy
života i smrti a porozumieť mlčaniu nebies nad sebou...
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TELO V HYBIACH, 
NOHA V OSTRIHOME

Stalo sa raz, že sme sa ja a moja
žena ocitli na besede medzi ško -
lákmi v Ostrihome a keď sme roz -
mýšľali, čím ich zaujať, spomenuli
sme si na Balassiho Bálinta, čiže na
Valentína Balašu.

Tento Shakespearov súčasník

(na rodený 20. októbra 1554 na zvo -
lenskom zámku) písal totiž po slo -
vensky aj po maďarsky. Maďari ho
pokladajú za zakladateľa svojej
lyriky (v roku 2004 oslavovali Ba -
lassiho rok). Takisto my ho považu -
jeme za jedného z prvých slo -
venských básnikov – vďaka jeho
slovenským veršom, zachovaným vo
Fanchaliho kódexe.

Na ostrihomskej besede sme však
porozprávali deťom hlavne o jeho
hrdinskej smrti v boji proti Turkom
– padol 30. mája 1594, práve v Ostri -
home. Jeho telo síce preniesli do ro -
dinnej hrobky v Hybiach, no legen-
da hovorí, že telu chýbala jedna
noha – ostala vraj na bojisku.

Ostrihomské deti príbeh nad -
chol a sľúbili nám, že budú tú nohu
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hľadať, a ak ju nájdu, dôstojne ju
pochovajú.

Nielen noha – nadšeného obdi-
vu, je hoden aj samotný básnik. Už
napríklad len to, ako si popri ob -
sahu dával záležať aj na vybrúsenej
forme. Jeho obľúbená deväťveršová
strofa, rýmovaná systémom a-a-b-
c-c-b-d-d-b, vstúpila aj do slovníka
poetiky ako Balašova/Balassiho
stanca. Nezaslúžil by si, aby sme si
aj jeho maďarské básne preložili do
slovenčiny? Urobil som v tomto
smere aspoň prvý krok a už dáv -
nejšie  som sa o preklad jednej z nich
(v spolupráci s priateľom Lacom
Koncsolom) pokúsil. Preklad ostal
v rukopise – jeho prvými čitateľmi
sú teda čitatelia tohto fejtónu:

O VEČNEJ A TRVALEJ POVAHE
MOJEJ LÁSKY

Domy aj paláce / aj hrady strmiace
/ aj mestá sa zrútia raz, / mocenské
výsady, / majetky,  poklady – / všetko
si to vezme čas, / ruže, čo voňali, / ľalie,
fialy / budú skaze napospas. //

Doznie cveng medailí, / z polí aj maš-
talí / nepretrvá ani pach, / z brál piesok
ostane / a z piesku povstane / čosi iné na
mapách, / anjelsky krásny zjav, / sláva i
dobrý mrav, /  zanechajú iba prach. //

Zem zhúžva staroba, / hory sa roz-
drobia, / more vyschne ako pec, / stemnejú
nebesá / aj slnko skryje sa, / všetko príde
na koniec, / aj písmo v mramore / pluh
času rozorie, / z veci vznikne iná vec. //

Aj tvrdé obmäkne, / škaredé opeknie,
/ závisť zmizne ako dym, / všetko je
predmet zmien / a všetko má svoj deň,
/ keď sa treba lúčiť s tým – / len moja
láska nie, / tá ďalej poplanie / spolu
s ohňom pekelným. //

Nuž, ak je skutočne / aj snívať zby -
točné, / že ma lásky zbaví vek, / a dar -
mo Júliu / prosím, nech lieči ju – / skôr
mi Lazár podá liek – / tak aspoň ako
dar / Júlii pošlem pár / nesmrteľných
básničiek. 

ĽUBOMÍR FELDEK

DRUHÁ VEĽKÁ KNIHA
ĽUBA LONGAUERA

Prečo som ja, nevýtvarník, pod -
ľahol výzve Ľuba Longauera privítať
– po monografii o Benkovi – druhú

jeho veľknihu MODERNOSŤ TRA -
DÍCIE a povzbudiť ju na cestu do
života?

Hneď ako som knihu otvoril,
udreli mi do očí obrázky Jaroslava
Vodrážku z legendárnych kníh môj -
ho detstva: ako ide Smelý zajko do
sveta, dokonca do tajomnej Afriky,
ako idú, z domova do neznámeho
sveta unikajú Budkáčik a Dubkáčik,
alebo ako si až hen pod americké
mrakodrapy namierili Tri múdre
kozliatka.

Domov a diaľavy sveta! Nehovo -
ria o tom, čo si nielen ich autor
v podvedomí niesol, ale aj čo starý
Martin celou svojou orientáciou
niekedy tlmil, niekedy viditeľne ma -
nifestoval? Povedzme aj Ľudo On-
drejov v Africkom zápisníku: hoci
len pár sto metrov za Štefánikovým
ústavom, kde sa krčmový cestovateľ
vyvalil do trávy, a slovenčinou, čis -
tou ako zo studničky, napájal nás
„africkou exotikou“, ktorej sme
 vtedy do písmena uverili. Uvidel
som obálku Karola Ondreičku –
s ktorého synom Paľom som chodil
do tej istej triedy: slon King a na
ňom dobyvateľ Stanko Tarkowski –
obálka nezabudnuteľnej knihy môj -
ho detstva: Sienkiewiczov román
V púšti a pralese. (Jej, neviem ktoré
vydanie, sa práve tlačí v Eterna Press
u ing. Babjaka.) Podobne ako vstal
pred moje oči zmŕtvych tiger na
Ondreičkovej obálke ďalšej Ondre -
jovovej exotiky Horami Sumatry –
hoci martinský cestovateľ nekráčal
možno ani horami Veľkej Fatry. 

„Pred očami zamihalo sa mi“ –
a boli to lúče z ďalekej, už-už strá-
cajúcej sa krajiny. Krajiny detstva,
spomienky a sna.

Veď ktovie, čo sme to do seba –
v rodnej reči, fantázii, senzibilite, ba

podvedomí do seba naberali, keď
sme čítali Smelého zajka, Tri múdre
kozliatka, Zbojnícku mladosť, Ho-
rami Sumatry, Sokoliara Tomáša,
Budatínskych Frgáčovcov a iných
a iných – ešte pred náčelníkom Apa -
čov Vinnetouom a Drtiacou rukou,
Old Shaterhandom. Nijaká literár-
na veda, hoci v spojení s psychoana -
lýzou, nedokáže definovať, z čoho
sme „zložení“, z čoho je to, čo v nás
neraz píše a hovorí, aké nehmotné
a nedefinovateľné veci vložili do nás
takéto dávne texty a obrázky,  vznie -
tené ich prvým vnímavým čitate -
ľom, ktorým bol: maliar, grafik,
ilustrátor.

Iba vo chvíľach nečakaných, ako
boli tie, keď som roztvoril Ľubovu
Longauerovu knihu, a tieto obrázky
– ilustrácie našli ma bezbranného,
na lúče zo stratených krajín nepri -
praveného.

Pýtate sa: čo som chcel týmto
zdĺhavým úvodom povedať?

To, že môj takmer generačný druh
– len o pár rokov mladší – Ľubo Lon-
gauer, prišiel z tých istých končín
ako ja.  Obaja sme dýchali rovnaké
martinské kultúrne ovzdušie: to
dob ré a produktívne pred komuniz -
mom, aj to zlorečené v ňom. Takže
obaja vieme, čo je to slobodný roz -
kvet a čo násilnícky zánik kultúry,
čo sú to znetvorené, dovtedy však
životodarné hodnoty; aké dôsledky
nesie búraná, ale nenahrádzaná
tradícia – aj to, čo si ako celoživotný
spor možno v sebe vedieme, a ktorý
on nazval „konzervatizmus kontra
pokrok“. Ale aj čo je toho  všetkého
martinským výsledkom, a čo takisto
on nazval: „modernosť tradície“.

Keby som mal byť ešte osobnejší
a zdĺhavejší, čiže ešte viac unuďu -
júcejší, mohol by som rozprávať
o mesiacoch a v nich o stovkách
kníh a časopisov, ktoré som pozná -
val, keď som po vyhodení z gym-
názia akoby darom osudu uspora -
dúval matičný vydavateľský sklad,
volaný vtedy „pod Osvetou“. Ten
potemnelý sklad – v ktorom som si
aj pokazil oči – bol pre mňa v lite -
ratúre odopieraným gymnáziom aj
odopieranou vysokou školou; ta -
kou však štedrou a obsažnou, vo-
diacou ma nielen po Slovensku, ale
zahraničnými edíciami aj po Eu-
rópe. A boli to knihy, ktoré vydávala
Matica a tlačila Neografia a KÚS,
a boli to knihy, ich obálky a ilustrá -
cie, ktoré práve nachádzam v Lon -
gauerovej knihe. Takže keď som
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roku 1963 prišiel do Slovenských
pohľadov – neznámy, rovno z ulice,
len na základe dvoch článkov a bez
vysokej školy – mal som vraj náskok
pred tými, ktorí biednu socialis -
tickú vysokú absolvovali.

Skrátka a dobre: ten staromilsky
národný, ten „konzervatívny“ Tur -
čiansky Svätý Martin položil zá -
klady skoro všetkému, čo v dnešnej
slovenskej kultúre žije. Nielen ma -
tičným vydavateľstvom a Neogra -
fiou, množstvom domácich a eu-
rópskych knižných edícií, ale aj
vedeckými odbormi, ich časopismi
a spismi: Filozofickým, Sociologic -
kým, Národopisným, Psychologic -
kým, Jazykovedným, Literárnohis-
torickým, Historickým – vlastne
tým, z čoho vznikli spoločenské
vedy SAV, čo sa dnes, všakver, ne -
veľmi rado priznáva.

A napokon: v T. Sv. Martine, v je-
ho Neografii a Matici, sa po roku
1918 do nulového 1948 roku rodi-
la a formovala v podstate celá úžit -
ková slovenská grafika, o ktorej –
žičlivosťou vydavateľstva Slovart –
veľkolepé svedectvo vydáva práve
táto, dnes kropená a vítaná Ľubova
Longauerova kniha.

Čím ešte obdivu a úcty hodná?
Bádateľským prvolezectvom, ob -

javnosťou zabudnutých alebo ne -
známych mien a tvorivých činov;
obrovským rozsahom látky, ale aj
systémovosťou jej spracovania, vy -
sokou kvalitou reprodukcií – a to
všetko by nebolo bez Longauerovho
dobrého workoholického, ale aj re-
belantského démona: neúnavne sa
skláňať k materiálu, a ničím a ni -
kým nepomýlený, to jeho množstvo,
tú rôznorakosť a šírku spravodlivo
a nekompromisne interpretovať. 

Veru, Ľubo: po rebeloch ako si Ty
priam ako v agónii volajú dnes aj
 ostatné druhy umenia, ak nie celá,
akoby už neživá, v základoch de-
zorientovaná a rozložená slovenská
kultúra.    

JÚLIUS VANOVIČ
Pálffyho palác, 22. február 2012

GEORG BÄHR 
A JEHO SLÁVNY
KOSTOL FRAUENKIRCHE
V DRÁŽĎANOCH

Aké je to zvláštne, že táto téma sa
objavila práve v čase výročia, keď sa
schyľovalo k bombardovaniu Dráž -

ďan a – ako náhodou – písať o tom -
to veľkolepom chráme práve v deň,
keď sa 15. februára 1945 zrútil – to
naozaj nie je každodenná skúse -
nosť. Tento zvláštny kostol, ktorý sa
stal zdrojom inšpirácie aj pre našich
baumeistrov–staviteľov či architek-
tov evanjelických kostolov, ktoré sa
smeli postaviť po vydaní Toleran -
čného patentu, má aj pre nás mi-
moriadny význam. A preto iste nebu -
de na škodu, ak sa o kostole a jeho
autorovi dozvieme aspoň niečo.

Drážďany, centrum Saska – mi-
moriadne výstavné mesto, ktoré
dostalo aj meno Florencia na Labe,
saskí kurfürsti postupne budovali
na mesto, ktoré mohlo súťažiť s Pa -
rížom a ktoré aj vo svojich panora -
matických plátnach zvečnil Cana -
letto.

Jedným z architektonických šper -
kov Drážďan bol aj tento najväčší
evanjelický chrám, ktorého základ -
ný kameň položili r. 1722 na Novom
Trhu starého mesta – Neumarkt na
mieste najstaršieho románskeho
kostola v Drážďanoch z 11. storočia
stál uprostred cintorína a mal meno
– Kostol našej Milej Panej – Unser
Lieben Frauen. Keďže bol primalý
a už aj technicky nevyhovoval, mes -
to sa rozhodlo postaviť nový, s čím
súhlasil aj saský kurfürst. Po zbú -
raní starého kostola miesto na stav -
bu kostola bolo malé, a tak jeho au-
tor Georg Bähr rozvinul stavbu do
výšky v galériách – chóroch a vytvo-
ril skvelý centrálny priestor na štvor-
covom pôdoryse, ktorému domi -
nuje Slovo Božie. Oltár, kazateľnicu
i organ posadil vertikálne nad seba
– a tak vytvoril kazateľnicový oltár
– neskoršie charakteristický znak
evanjelických kostolov – a to priam
v najväčšom evanjelickom kostole

Nemecka. Celý kostol je jeden vy -
soký priestor, ktorý završuje kupo-
la, a na rozdiel od všetkých dovte -
dajších chrámov nie polguľa, ale
prevýšená  polovica elipsoidu, a na
nej ešte dovysoka tambúr s krížom.
Táto úžasná forma sa – ako maják
- hneď zapísala do siluety mesta.
Hoci sa táto kupola mala skon -
štruovať z dreva, Bährovi sa poda -
rilo splniť presvedčenie, že kostol
musí byť jediným kameňom od zák-
ladu až po vrch. Hoci ešte nedo -
končený, už r. 1734 kostol ešte bez
organa posvätili, ale už r. 1736 sa
kostol rozozvučal tónmi Silber -
mannovho organa a samotného
J. S. Bacha. Celý oltárny priestor
barokovo vytvoril J. G. Feige a fresku
v kupole vymaľoval Giovanni Bat-
tista Grone. Krátko ešte pred do -
končením kupoly r. 1738, baumei -
ster Georg Bähr zomrel – 16. marca
1738. Kostol dokončili r. 1743.

Kostol – Frauenkirche – kamen-
ný zvon – sa stal novým symbolom
Drážďan. Spolu s barokovým Zwin -
grom – dielom Pöppelmanna, a ne -
skoršie postavenou galériou a Sem-
perovou operou patril do pokladu
svetovej architektúry. 

Významné stavby majú už od po -
čiatku pohnuté osudy. Aj Frauen -
kirche  stavali obyvatelia mesta iba
zo svojich zbierok, pretože saský
panovník August der Starcke –Sil-
ný konvertoval ku katolicizmu –
a financovať evanjelický kostol sa už
nehodilo. Preto bolo treba robiť
zbierky a tak realizovať stavbu, kto -
rá preslávila mesto.

Georg Bähr, autor viacerých
evanjelických kostolov na pôdoryse
gréckeho kríža, mal chýr protes-
tantského architekta – aj jeho dráž -
ďanský kostol Frauenkirche sa stal
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Ctené dámy, ctení páni
Jeden z mojich orientačných bodov v teréne Jo-

hann Sebastian Bach bol presvedčený, že človek má
ustavične ďakovať a len minimálne prosiť. Ďakovať,
že dýcha, že môže a vie hrať, že má koho milovať.
Táto jeho vďaka smerovala predovšetkým horizon-
tálne, mierila k Hospodinovi. V podobnom zmysle
by som dnes aj ja rád vyjadril veľkú vďaku všetkým,
ktorým to náleží.

Správu o udelení Ceny Jána Langoša som prijal
s bázní a třesením. Toto slovné spojenie sa mi vynori-
lo kdesi z nadvedomia, pretože som vyrastal v pro -
stredí, ktoré si ctilo Biblí svatou v kralickom preklade.
Môj otec, pridŕžajúci sa ideí lutherského protes-
tantizmu a Tomáša Garrigua Masaryka, hovorieval
v čase vojen, fašizmu i komunizmu, že to všetko je

dielom ľudí, ktorí nemajú bázne. Myslel tým azda
pokoru, rešpekt a úctu voči kategorickému mrav -
nému imperatívu. Matka bola očarená modrookým
lyrizmom a tragikou Milana Rastislava Štefánika, či
poéziou Andreja Sládkoviča.

Tieto dva rodičovské póly mi roztvorili široký ve-
jár alebo klávesnicu tónov a poltónov v podobe ľudí,
ktorí majú bázeň. A tak by sme tam našli Milana Rú-
fusa, Alberta Schweitzera, Václava Havla, Jana Husa,
aj Ludvíka Vaculíka, Zbigniewa Herberta alebo Fran -
za Kafku a Leva Nikolajeviča Tolstého. A ešte veľa
určujúcich iných tónov a veľa podstatných farieb.

V súčasnom svete okolo nás sa dejú hrozné veci,
ktorých autormi sú ako vždy ľudia bez bázne. Čo
môže spisovateľ? Ako už dávno povedal Janko Kráľ:
Často blúdim, táram sa po celý Boží deň hľadajúc kolenačky
aspoň dáky kameň, o ktorý by si oprel boľavú hla vičku

symbolom evanjelictva. Preto na na -
šich tolerančných kostoloch vidíme,
že ich stavitelia boli drážďanským
príkladom nadšení a poučení.

Dvesto rokov stál tento kostol.
A potom – takmer na konci 2. sve-
tovej vojny – v noci z 13. na 14. feb -
ruára 1945 prišiel nálet anglických
a amerických bombardérov, a Dráž -
ďany boli zničené. Celé, aj staré mes -
to, a v ňom slávny Zwinger a Sem-
perova opera dostali zásahy. Iba
Frauenkirche – ako zázrakom – stál.
Ešte jeden deň. Rozpálené kamene
od obrovských požiarov okolo chlad -
li však postupne – a 15. februára sa
kostol zrútil. Na malom pôdoryse
kostola ostala hŕba očernetých ka -
meňov a sĺz. Ostal stáť iba múr
jednej nárožnej vežičky a oblúkový
múr presbytéria, v ktorom pod roz -
tečeným cínom zo Silbermannovho
organa bol pochovaný nádherný
kazateľnicový oltár. Tento nálet
a zničené Drážďany mali presvedčiť
Nemcov, aby už skoncovali s vojnou.
Aby pochopili, čo cítili Angličania
pri bombardovaní Londýna a v pod-
state celá vojnou utýraná Európa –
veď za to spustošenie, za milióny
zabitých boli zodpovední. Preto
práve ruiny tohto kostola po roz -
delení Nemecka na okupačné zóny
mali navždy pripomínať, že z Ne -
mecka vyšľahli plamene vojny. Ho-
ci v povojnových plánoch obnovy

mesta okrem galérie, Zwingra, Sem -
perovej opery a ďalších vzácnych
pamiatok bola aj znovuvýstavba
Frauenkirche – tento kostol ostal na
výstrahu v rozvalinách.

Až vývoj v spojenom Nemecku
dal šancu kostol obnoviť. A tak
vznikla občianska výzva Volanie
z Drážďan, ktorá oslovila Nemcov
po celom svete, a mnohí obyčajní
i významní, chudobní i bohatí ľudia
prispievali na rekonštrukciu. Bolo
možné si kúpiť kameň do múru
a na pamiatku maličký kamenný
prívesok. Rekonštrukcia sa začala
dokonalou, takmer dva roky trva-
júcou identifikáciou každého ob -
horeného kameňa a usporiadaním
všetkého, čo zostalo. Podľa zacho -
vaných plánov začali kresať nové,
biele pieskovcové kamene, a r. 1994
postupne skladať dokonalú Bährovu
architektúru.

30. októbra 2005, deň pred Pa -
miatkou reformácie, bol pre Dráž -
ďany slávnym dňom – posviackou
znovupostaveného chrámu. V pô -
vodnej nádhere, s chórmi s freska-
mi, pozlátenými štukami, obno -
veným kazateľnicovým oltárom
a novým organom ho privítalo ob -
rovské množstvo rozradostených
ľudí.

Pre nás bude tento chrám vždy
vyvolávať mnoho zamyslení – veď
saskí kolonisti prišli odtiaľto na

naše územie, aby z baní dolovali
rudu. Až na sedem storočí – do kon-
ca 2. svetovej vojny. Aj karpatskí
Nemci, ako ich neskôr volali, a ich
kontakty s domovinou sa pričinili
o šírenie reformácie.

Tie kontakty vôbec nie sú ná -
hodné – veď aj Drážďany, Lipsko,
Budyšín sú mestá, kde žili slovan-
ské kmene dnes už zabudnutých
Lužických Srbov.

A krivda, s ktorou sa Drážďany
nevedeli vyrovnať – že bombar -
dovanie bolo nezmyselné – veď zni -
čiť také krásne a vzácne mesto straš -
ne bolí – až vari časom pochopili, že
ani Varšava, ani Petrohrad, ani náš
Tokajík, Dukla či Kalište a mnohé
maličké vypálené a vystrielané de -
dinky nebolia menej. A tieto mestá
či dedinky neprišli nikoho napad -
núť.

A tak o vine, treste a odpustení
bude rozhodovať ten Najvyšší Pán,
a my tu na zemi, kým ešte máme čas,
máme sa ciaľavedome snažiť, aby
všetci ľudia boli bratia. Veď lepšie
ako Schiller to asi nik nepovie.

Biely zvon z kameňa je už sym-
bolom odpustenia a tolerancie –
a možno aj nesmelej lásky – aj keď
súčasťou múrov sú aj pôvodné
čierne, obhorené kamene.

JANKA KRIVOŠOVÁ



391 n 2012

Jméno navrhovaného a jeho základní osobní
údaje: 

prof. RNDr. BELOSLAV RIEČAN, DrSc.
narozen 10. listopadu 1936 v Žilině,
Československo
profesor, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírod-
ných vied, Banská Bystrica, Slovensko

Akademická kvalifikace
1958 – RNDr., Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského, Bratislava
1965 – CSc., Elektrotechnická fakulta SVŠT,
Bratislava
1967 – doc., Prírodovedecká fakulta Univerzita
Komenského, Bratislava
1980 – DrSc., Matematicko-fyzikálna fakulta 
Univerzity Komenského, Bratislava
1981 – prof., Matematicko-fyzikálna fakulta 
Univerzity Komenského, Bratislava

Akademické působení
1958 – 1971 Slovenská vysoká škola technická,
Bratislava
1972 – 1985 Matematicko-fyzikálna fakulta 
Univerzity Komenského, Bratislava
1985 – 1990 Vysoká vojenská škola technická, 
Liptovský Mikuláš
1990 – 1995 Matematicko-fyzikálna fakulta 
Univerzity Komenského, Bratislava (děkan 1990)
1992 – 1998 Matematický ústav Slovenskej
akadémie vied, Bratislava, (ředitel 1992 – 1998)
1998 – nyní – Univerzita Mateja Béla, Fakulta
prírodných vied, Banská Bystrica
Během svého života byl hostem předních evrop-
ských univerzit a akademických institucí.

Členství ve významných vědeckých
společnostech

Jednota slovenských matematiků a fyziků
(předseda v letech 1996 – 2002)
Učená spoločnosť SAV
Římský klub

Vybraná ocenění navrhovaného
Čestný člen Jednoty slovenských matematiků 
a fyziků (1987)
Zlatá čestná plaketa Juraja Hronca SAV (1995)
Zlatá medaila Matematicko-fyzikálnej fakulty
Univerzity Komenského (1996)
Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana AV ČR (1998)
Stříbrná medaile Università degli Studi di Milano
(2000)
Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy (2002)
Zlatá medaile Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy (2004)
Dr.h.c. Akadémie M. R. Štefánika, Liptovský
Mikuláš (2006)
Oborová matematická medaile Jednoty českých
matematiků a fyziků (2008)
Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre (2010)

Odůvodnění návrhu
BeloslavRiečan, vědecká osobnost
Beloslav Riečan je bez nadsázky jedním s předních

evropských matematiků současnosti. Mezi hlavní
oblasti vědecké práce Beloslava Riečana patří po celý
život teorie míry a integrálu, teorie pravděpodob -
nosti a fuzzy logika. Ve všech těchto oblastech dosáhl
zásadní mezinárodně oceňované výsledky. Jeho práce
patří k moderním základům těchto disciplín, o čemž
nejlépe svědčí jak rozsáhlá publikační činnost, tak
její bohatý citační ohlas.

Přehled hlavních vědeckých aktivit 
Beloslava Riečana
Profesor Riečan započal svou vědeckou kariéru

během studií. Již jeho první článek o axiomatice
modulárních svazů (1957) je citován v klasických
monografiích G. Birkhoffa, L. A. Skorniakova a G.
Grätzera. Později se jeho vědecký zájem přesouvá
k teorii míry, často ve spojení s algebraickými struk -
turami. Hojně citované jsou například články Abstract
formulation of some theorems of measure theory, On the
lattice group valued measures či On the Kurzweil integral

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Návrh na udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy
profesoru RNDr. BELOSLAVU RIEČANOVI, DrSc.

a zadriemal zmorený aspoň len trošíčku. No čo je nemožnô,
to ani nehľadaj, pokoja mať nemôžeš, všetko kričí hybaj!
A ja na zemi ležím, ani palcom kývať nevlá dzem, a musím
sa na to všetko dívať. Takže čo môže spisovateľ? Takmer
nič. To nič môže mať podobu básne, eseje alebo vety,
ktorá písacím perom ako písacím prstom ukáže,
upozorní, varuje človeka, usvedčí a pomenuje všetko,
čo nepozná bázeň. Aj báseň je bázeň.

Poznámka
Text napísaný pri príležitosti udelenia Ceny Jána

Langoša v Prahe 10. decembra 2011. Zároveň tieto
riad ky venujem pamiatke svojho otca Bohumila,
ktorý v januári 1962 zomrel vo veku 66 rokov ako
ev. a. v. farár v Pustých Úľanoch.

IVAN KADLEČÍK



for functions with values in ordered spaces. Završením
činnosti v této oblasti je monografie Integral, measure,
and ordering, kterou spolu s Tiborem Neubrunnem
vydali v roce 1997 v nakladatelství Kluwer. 

V pozdější době se k zájmu profesora Riečana
o teorii míry logicky přidává teorie pravděpodob -
nosti a teorie fuzzy množin, kde se zajímá zejména
o význam pravděpodobností a fuzzy množin v sou-
vislosti s algebraickými strukturami studovaných
prostorů. Spolu s Danielem Mundicim v této oblasti
publikoval zásadní příspěvek Probability on MV-algeb -
ras. Z dalších prací na toto téma je možné zmínit
například práce On the entropy of dynamical systems
(spolu s P. Maličkým), On the Dobrakov submeasure on
fuzzy sets nebo Sinai entropy on MV-algebras.

Uvedené výsledky zdaleka nevystihují rozsah čin -
nosti profesora Riečana, který je autorem či spoluau -
torem pěti monografií z teorie míry a integrálu
a teorie pravděpodobnosti a fuzzy množin, více než
160 článků publikovaných v předních světových
časopisech, které získaly více než 500 ohlasů v da -
tabázi ISI, autorem stovek sborníkových příspěvků,
a též řady vysokoškolských učebnic a skript. Beloslav
Riečan publikoval několik vědeckých prací se svými
českými kolegy. Nejzajímavější z tohoto pohledu jsou
jeho práce rozvíjející Kurzweilův integrál na uspo -
řádané topologické prostory.

Profesor Riečan se vedle abstraktní matematiky celý
život věnuje též její popularizaci. V posledních letech
o tom nejlépe svědčí jeho seminář Aká si mi krásná.
Velkou pozornost též v životě profesora Riečana hra-
je hudba a její spojení s matematikou. Sám, vynikající
varhaník, pravidelně organizuje semináře a pravidel-
né konference a setkání na téma Matematika a hudba.

Profesor Riečan během svého života vychoval více
než dvacet pět doktorandů, z nichž řada se stala do-
centy a profesory na vysokých školách České i Slo -
venské republiky. Kromě toho vedl desítky diplo -
mantů, stážistů a bakalářů.

Spolupráce s Univerzitou Karlovou v Praze 
a s českou vědou a školstvím
Profesor Beloslav Riečan od začátku své vědecké

kariéry úzce spolupracuje s českými matematiky. Již
více než padesát let Prahu každoročně pravidelně
navštěvuje a koná zde přednášky jak pro své kolegy,
tak pro studenty a doktorandy, a to v rámci řádné
výuky, konferencí, pracovních setkání a působení
v porotách studentských soutěží (SVOČ). Své kon-
takty s Univerzitou Karlovou po roce 1992 nepře -
rušil, naopak, frekvence jeho návštěv se zvýšila. Jak
sám říká, Prahu navštěvuje vždy s velikou radostí.
Tyto aktivity vyvrcholily v roce 2009, kdy profesor
Riečan přijal pozvání vedení MFF UK k přednesení
prestižní Jarníkovské přednášky konané před vědec -
kou radou MFF UK na zahájení akademického roku.

Pro rozvoj české matematiky je však nejdůležitější
vliv, který profesor Riečan měl, a stále má, na odbor -
ný růst studentů, doktorandů a mladých pracovníků

MFF UK. V minulosti zásadním způsobem ovlivnil
orientaci řady z nich (např. J. Štěpán, V. Beneš, D.
Hlubinka). V roce 2004 přijal pozvání k semestrál-
nímu pobytu, jehož cílem bylo pomoci připravit jak
nové pojetí výuky teorie pravděpodobnosti, tak teorie
míry a integrálu pro stochastiku na MFF UK. Kromě
práce s kolegy zaměřené na novou koncepci výuky
též po celý semestr přednášel pro studenty a dok-
torandy. Výsledky posledních let jasně ukazují, že
navržený a realizovaný nový trend výuky přináší
plody.

Profesor Riečan se podstatnou měrou zasloužil
o podepsání smlouvy mezi MFF UK a Univerzitou
Mateja Bela v Banské Bystrici, díky které mají stu -
denti i učitelé matematiky na obou univerzitách
možnost navštěvovat partnerské pracoviště na celý
semestr. Této smlouvy již využily desítky studentů
i řada vyučujících. Již dříve se podobně zasadil o sice
smlouvou nepodloženou, ale o to věcnější spoluprá-
ci mezi Matematicko-fyzikálními fakultami Univer -
 zity Komenského v Bratislavě a Univerzity Karlovy
v Praze, spolupráci, jež dopomohla k vytvoření ve
světě vysoce ceněné česko-slovenské školy stochastiky.

Rozvoj matematiky a její vysoká úroveň na MFF
UK by nebyly možné bez dobře připravených žáků
přicházejících ze středních škol. Zde je nutno vy -
zdvihnout fakt, že profesor Riečan je kromě odbor -
ných publikací též autorem či spoluautorem více než
dvaceti středoškolských učebnic, z nichž mnohé
zásadním způsobem ovlivnily nejenom obsah učeb -
nic matematiky v České republice, ale především
přípravu středoškolských učitelů nejenom na MFF
UK v Praze, ale v celé České republice.

Na závěr nelze nevzpomenout fakt, že profesor
Riečan mnohokrát ochotně a kompetentně se ujal
úlohy oponenta kandidátských, doktorských a habi -
litačních prací předložených na Univerzitě Karlově,
nemluvě o členství v komisích pro obhajoby, habili -
tačních komisích a hodnotících komisích pro jme -
nování profesorem.  Totéž se týká oponování desítek
grantů podaných jednotlivci i institucemi v České
republice.

Zdůvodnění udělení čestné vědecké hodnosti
Profesor Beloslav Riečan je bezesporu jednou

z velkých osobností bývalého Československa a dneš -
ního Slovenska, osobností, jejichž význam daleko
přesahuje národní hranice. Udělení čestného dokto -
rátu fyzikálně-matematických věd Univerzity Karlo -
vy v Praze se navrhuje za celoživotní významné  dílo
v oblasti teorie míry, integrálu a teorie pravděpo -
dobnosti a za soustavnou a mimořádnou spoluprá -
ci ve prospěch české vědy a vysokého školství.

Návrh doporučila vědecká rada MFF UK dne 6. října 2010.

Prof. RNDr. ZDENĚK NĚMEČEK, DrSc.
děkan fakulty
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Pavol  Škrinár

HLAS NEPOTLAČENÉHO SVEDOMIA

Uverejňujeme tento dokument pre jeho výnimoč -
nosť, spočívajúcu nie v literárnej hodnote – má iba
naturálnu, nepestovanú veršovanú formu, najmä ryt-
mus a rým – ale vo vzácnosti „hlasu nepotlačeného
svedomia“, bezprostredne, nestrojene, neštylizovane
a najmä bez zábran vykričiavajúceho nemorálnosť
vtedajšieho vedenia ECAV a jeho poddajných služob-
níkov. Dýcha z neho, volá ba kričí skazená atmosféra,
úpadok a nízky stav ducha tých čias, ktoré nijaká
historiograf ická práca dodatočne nikdy vedecky
nevyvolá. Útvarom, štýlom a duchom pripomína
niekdajšiu jarmočnú pieseň, akýsi cirkevný opozičný
folklór, autenticky zapísaný hlas o duchovnej kata -
strofe, aktuálne, rozhorčene, satiricky a výsmešne, ale
pôsobivo akcentovaný.

Poslala ho do Tvorby Ing. TATIANA BLICHOVÁ
týmito slovami: „Dávnejšie som Vám chcela poslať
elaborát brata farára Škrinára (...) Môj otec po
vyučovaní prepisoval na stroji tieto tajné verše hlbokej
kritiky našej cirkvi a nie som si istá, či aj dačo ne -
prebásňoval. Moja mama ani nevedela, čo tak otec
písava. Až po jeho smrti sa našlo v pokladnici (u uči -
teľa samozrejme bez peňazí) toto dielo ako poklad.

Spomínam si prečasto, ako môj otec zvolil demon -
štratívnu konfirmáciu mňa a brata v Dolnej Strehovej
6. mája 1956. Hneď nato v júni ho zbavili riaditeľa
školy a dali za trest na cigánsku školu do Slovenských
Kľačian a potom po dvoch rokoch na jednotriedku
do Malých Stracín (...)

Bolo nás 5 detí, najmladšia sestra mala 2 roky,
polovičný otcov plat a starosť doslova o chlieb. Kan-
torský byt v Strehovej pamätal ešte latinskú školu, do
ktorej chodil aj Matej Bel. Kantorský byt v Malých
Stracinách, kde rodičia dožili, má múry z roku 1841.
Keď jednotriedku zrušili, zložili sme sa my deti na jeho
kúpu, rodičia boli šťastní, že konečne majú strechu
nad hlavou. Otec sa nových časov nedočkal, ako rád
by bol sadol za organ. Vždy sa tešieval, že hral na 38
organoch Slovenska.

„V časoch nám dobre známych preložili riaditeľa
školy za vieru verejne prejavenú zo školy veľkej na
jednotriednu. Keď školu zrušili, kúpil ju, riadne zaplatil
a zachránil ju od ruín. Po zmene časov noví horlivci
viery v dedine žiadajú školu späť. Tak bude učiteľ za
vieru dvakrát trestaný. Raz na štvrťstoročie nepod -
mienečne a druhý raz navždy. In memoriam.“ (!)

Slávna bola v minulosti cirkev luteránska.
Nepanovala v nej nikdy politika panská.
Pre panské huncútstvo nemávala miesta,
súc hnetená z celkom inakšieho cesta.
Verná Bohu, cirkvi, rodu, čestne, skromne žila,
po bohatstve, sláve, moci, pýche netúžila.
Mala ona drahý poklad v samom Kristu Pánu,
hotová vždy preňho trpieť žalár i pohanu.
Stratiť preňho majetok, česť, život či slobodu
nepovažovala nikdy za najväčšiu nehodu.
Hrozbám prosbám, sľubom, darom mámiť sa nedala,
vždy rozhodne v svojej viere a vernosti stála,
bo vedela, komu Pán Boh nebo slávy pripravil,
a pre koho večný oheň v zatratení podpálil.
Dokiaľ Kuzmányho hymna pravdy v srdci jej znela,
v boji za pravdu a právo nikdy neonemela,
vždy hotová klásť obete na oltár práv, slobody,
nebála sa utrpenia, žiadnej nepohody.
Napájaná u večného Krista Pána prameňa
neúčinkovala na ňu žiadna časov premena.
Na tú premenu časov však sama pôsobila,
na temnotu doby svetlom Božím vždy svietila,
ona bola fakľou dejín, slávnou fakľou slobody a obrody
aj v tých najtemnejších dobách útlaku a poroby,
bo verila vo víťazstvo Synov Božích slobody.
Znala večnej pravdy, viery, lásky svätú cestu,
po nej priamo uberala sa k večnému mestu.
Túto cestu svojím dietkam verne vštepovala,
sama príkladne pred nimi ňou napredovala

cez všetky zvody, príkoria, ktoré ju stretali,
a darmo svoje polená pod nohy jej metali.
Vždy vzpriamená ako verná snúbenica Pána
kráčala si storočiami, hoc nevoľou žitia hnaná.
Milá bola úzka cesta jej a tesná brána,
znala, že koruna slávy  bude jej raz daná.
Nádejnú korunu slávy za nič nemenila,
nadovšetko milosť svojho Pána si cenila.
Nemali na ňu vplyv zvody pohanského Baála,
mimo svojho Pána Boha nikoho sa nebála.
Len jedného sa vždy bála: aby nezradila
svojho Pána, a tak večný poklad nestratila.
Judášske peniaze pre ňu nemávali cenu,
konca Judášovho žitia vždy čula ozvenu.
I keď občas na jej čele šabličkári stáli,
na kňazov i na veriacich však mali vplyv malý.
I keď skoro vždy macošskú, vrchnosť si však ctila,
ale z úcty voči Bohu nič neupustila.
Cisárove cisárovi, Bohu, čo je Božie,
nikdy si časné za večné nemenila zbožie.
Nedávala cisárovi, čo patrilo Bohu,
hoc neraz cítila ostrú v slabinách ostrohu.
A Pán ju otcovsky chránil, a Pán si ju žehnal,
hoc neraz za utrpenia oheň cez ňu prehnal.
Ani v ohni utrpenia  nikdy nezhorela,
ním pálená ako čisté zlato v ňom sa skvela.
O tom svedčia nám galejní otroci, Komárno,
Branč i Prešov, Bratislava, Leopoldov dávno.
Svedčia o tom ešte mnohé iné slávne deje,



pri čítaní ktorých srdce bolesťou sa chveje.
Kňaz pri kňazovi čo verný druh pevne stál,
bratstvo kňazov ako masív žulových skál.
Kto by brata zradil, od hanby by zhorel,
a u všetkých ľudí bol by čo vyvrheľ.

Svietila, žiarila, ale už nesvieti,
vymenila čisté zlato si za smeti.
Prišli iné časy a iné myšlienky,
na slávnu minulosť vybledli spomienky.
Ak aj nevybledli, stratili však silu:
nechce sa trpieť pre otcov vieru milú.
Pre slávnu minulosť ostali len slová,
len malá menšina ňou žiť je hotová.

Dnes už patria minulosti
slávne luteránske cnosti,
utopili sa v hojnosti prvej republiky:
v blahobyte, slobode
nedarí sa obrode.
V cirkvi zapustili klíky,
rozrástli sa zlé zvyky.
Veď už pre vieru trpieť netreba,
treba sa starať, aby bolo chleba.
Keď bude chleba, bude aj viera,
kresťanských cností plná vraj miera.
Ľahko verí ten, kto je v hojnosti,
ľahko pri žene žiť vo vernosti.
Pošlite ho pracovať ďaleko od ženy,
uvidíte, jak sa jeho vernosť k žene zmení.
Po martýrskej sláve Husa na čo túžiť?
Lepšie je tohto života využiť.
Veď moderný život toho toľko dáva,
že nám už nič iné iba brať ostáva.
Že ponúkal diabol to už Kristu Pánu,
tie spomienky mysľou málokomu vanú.
Keď februárový víchor zaburácal,
brat v bratovi druha oddaného strácal.
Kňazstvo sa síc trikrát v plnom počte zišlo,
v Piešťanoch, Žiline, Trenčíne; keď prišlo
k hlasovaniu, ešte ostalo jednotné,
pod starým vedením i k boju ochotné.
Protivník to videl, použil úskoku,
bratov proti bratom poslal do útoku.
Na Sliač si zavolal len pár vyvolených,
pokloniť sa strane ľahko naklonených.
Tam si ich pripravil straníckym školením,
tam si ich zlákal tiež bohatým hostením.
Ľahko si zlákali chabých farárikov:
„Tak nás tam kŕmili, ani kanárikov!“,
chválil „brat“ Predmerský školenie na Sliači.
Chválili ho všetci noví vyznavači.
(Luthera obedom chcel Verböczi získať,
Luther však vedel len jednu nôtu pískať.
Tú rovnako nôtil pre Pánom i pánmi,
bo nedal sa mýliť sveta toho klammi.)
Ukázal im, čo ich v budúcnosti čaká:
nech sa komunizmu len nikto neľaká,
nech sa mu pokloní, dá sa mu do služby,
nad očakávanie splnia sa mu túžby.
Vieru si slobodne bude môcť vyznávať,
len ku komunizmu treba sa priznávať.
Je vecou každého, jak s neverou vieru
spojiť, či medzerou vyplniť si dieru.
Našiel sa Chabada, jeho spoločníci,
Barthó, Domko, Juráš, zradní učeníci,
Štrba, Kováč, Handzo, Kevický a všetci,

ktorí nadovšetko cenia svetské veci.
I starý Kolesár, ktorý z Mauthausenu
priniesol martýrsku slávožiaru cennú.
Lenže si ju skoro aj sám znehodnotil,
keď komunistickú nôtu nám zanôtil.
Nechceli ho viacej Kochanovce v zbore,
preto musel stúpať rýchlo hore, hore.
Hneď mu uprázdnili miesto/faru/v Bratislave.
Ale ani tá mu nepridala k sláve,
lebo sa zapredal celkom ateistom:
trpel-li pre Krista, rozišiel sa s Kristom.

Podvodne zvolali kňazov do Komárna.
Tam sa ukázala verná snaha márna.
Tam Chabada prišiel s vytýčeným cieľom:
pre cirkev len strana je novým údelom.
Len pod jej vedením môže cirkev kvitnúť,
len v jej poslušnosti utrpeniu vyhnúť.
Starý duch sa musí bezpodmienečne vzdať,
kňazstvo na novú sa musí cestu vydať.
Julo Dérer nesmie sa tu viac ukázať,
no zatiaľ slobodne môže v Modre kázať.
Väčšina farárov, keď pravdu šípila,
hneď večer pred schôdzou domov sa vrátila.
Z verných tam zostali niekoľkí zvedaví,
by boli svedkami, jak víťazstvo slávi
v cirkvi podvod, zrada, jak na seba strhli
za pomoci strany správu kňazi zvrhlí.
Dali odhlasovať nový výbor, ÚSEK,
vládnej hovädziny straníckej to výsek.
Tu miesto modlitieb a kontemplácie
môžu znieť mierové iba orácie.
„Veď aj sám Kristus Pán pokoj nesie svetu!
Hlásajte nám dnes tú pravdu jeho svätú,
ktorá sa zhoduje aj s našou náukou,
a komunizmus nebude tak nebude nám mukou.
Však dlho slúžili ste kapitalistom,
prečo nemohli by ste nám, komunistom?!
Z písma vynechajte, čo sa nám protiví,
a slobodne kážte, vlas vám nik neskriví.“
Hladko prešli voľby, ÚSEK sa utvoril
a Chabada cirkvi nový vek otvoril.
Kňazom do výhľadu dal budúcnosť krásnu!
(Len či tie nádeje nezvädnú, nezhasnú?)
Pohotový Samko Holčík, farár z Ameriky
už aj kombinuje címer novej kliky:
kosák a kladivo s krížom, kotvou spojiť,
odveké bolesti ľudstva navždy zhojiť,
aby všetci ľudia už žili v hojnosti,
hoc aj v hriechu, nech len v mieri, spokojnosti.
Neprinášam svetu mier! Na obe strany
ostrý meč! Zvíťazí, len kto sa ním bráni.
Meč Božieho Slova, to cesta k pokoju.
Každá iná vedie nakoniec vždy k boju.
Len kto mocou Slova Božieho porazí
v srdci hriech, trvalým pokojom zvíťazí.“

Nezapadli v pôdu úrodnú tie slová.
V Komárne rodí sa cirkev Chabadova.
V tichosti ustúpi tu Slovo Kristovo
a Jano Chabada preberá už slovo.
Najprv čo tajomník Generálnej Cirkvi,
by sme si na jeho táraniny zvykli.
Tajomníctvo bude mu k moci prístupom,
skoro generálnym stane sa biskupom.
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„Ja som sa rozhodol slúžiť ateistom.
Pre nich, ak treba, sa rozídem i s Kristom.
Komunisti sú tu, Kristus je vysoko,
nedovidí k nemu tela môjho oko.
Na oko síc budem slovo božie kázať,
pritom však slobodu synov božích viazať.
Kde u seniora odbojnosť vytuším,
by som sa ho zbavil, seniorát zruším.

Už som predsa zrušil pár desiatok zborov.
Ani nespomínam už starých kantorov,
ktorým vzala právo naša rodná strana;
proti nej zbytočná je každá obrana.
Čo si strana praje, to ja musím plniť,
ba v jej želaniach ju ešte aj predhoniť,
aby som mal naviac nejaké zásluhy,
by moje biskupstvo nevyrval mi druhý,
ktorý by nevedel cirkev jak ja chrániť.
Pre pár zborov nedám sa biskupstva zbaviť!
Veď keď sa len trochu niekde vetrík zdvihne,
už Jano Michalko na biskupstvo striehne.
Nezachoval by sa ku mne iste ináč,
keby mohol, ani môj sok Ondrej Kováč,
ktorému sa máli seniorstvo iba:
že nie je on biskup, to mu veľká chyba.
Je predsa najväčší telesnou postavou,
už aj preto mal by on byť cirkvi hlavou,
jak kedysi dávno si prvý kráľ Saul
na kráľovský trón pre postavu zasadnul.
Ondreja Kováča  vždy zasvrbí ucho,
keď čuje, že ja som biskupom. Má sucho
v hrdle. Lenže darmo: ja mám väčšie brucho,
mne lepšie pristane to biskupské rúcho.
A k tomu všetkému moje čierne fúzy,
pred nimi koria sa rusalky i múzy.
Som hodným zástupcom biskupa Fajnora.
Ani nespomínam Ruppeldta Fedora,
ktorý, že nevedel, jak ja lavírovať,
skoro bol nútený radšej abdikovať.
Ako by sa mali drahej cirkvi veci,
keby sa biskupstva jak on vzdali všetci?!
Kto chce byť biskupom, musí zaprieť seba,
hlásať nie Krista, lež čo  strane treba.
To by síce Ondrej Kováč tiež dokázal,
aj on také služby Strane preukázal.
Lenže ja som predsa aj doktor Chabada!
Honoris causa? No to nie je vada.
Ten doktorát ja som dostal za zásluhy,
že staré cirkevné rozoral som luhy,
a že rodnej Strane dal som verné sľuby,
že jej splnia všetko, čo sa jej zaľúbi.
Ideológiu starú som odsúdil,
aby nový život v cirkvi sa rozprúdil.
Pre slávne zásluhy môjho Komárna
všetka snaha mojich rokov bude márna.
Ja však na vavrínoch nespočívam iba:
iniciatíva nikdy mi nechýba.
Len čo niečo nové v strane sa objaví,
už aj informujem luteránske hlavy davy.
Do Posla hneď píšem dlhé úvodníky,
kňazom zas biskupské pošlem obežníky
o tom, čo priniesli stranícke denníky.
Pravda, ja to trochu cirkvi prispôsobím,
aj citátmi z písma sem-tam to ozdobím,
tak svoju biskupskú povinnosť urobím.
Obetujem radšej hoc aj sto farárov,
veď ešte ostane mi vždy dosť zborov.

Preto mi nemusí srdce žiaľom búšiť,
ak treba, ešte vždy bude z čoho rušiť.
Kým budem biskupom, len ich zostane pár,
po mojom biskupstve pre mňa cirkvi aj zmar!
Len aby nebolo, že za mňa zanikla,
pretože mne sa z rúk všetka moc vyšmykla,
a že moja viera už nič nepodnikla
na jej záchranu, bo na jej skazu zvykla.
Ktorý luterán vie, ako držím chrbát,
keď sype nadávku na mňa cirkevný kat,
ten môj šéf z Liptova, „luterán“ súdruh Kmeť,
pred ktorým sa musím i sám ja biskup chvieť!
Pre slávu biskupstva dám si aj vynadať,
som hotový klamať, zvedenie zapredať.
(Len Palko Valášek, ten senior smelý,
nikdy pred ním nestál bledý, rozochvelý.)
Ináč je môj dobrý priateľ,
vína, slivovice lepší než ja znateľ.
Len keď sa zídeme pri tom poháriku,
býva naša schôdza priateľská, bez kriku.
Pravda, nekričíme nikdy oba spolu,
len on kričí na mňa, a ja mám tú smolu,
že hoc som i biskup, musím ticho čušať,
poslušne držať krok a za nimi rúšať,
program ich učenia po nich opakovať.
Netrúfam si veru nič vlastné nasnovať.
Keď som začínal čo biskup generálny,
slávnej budúcnosti mal som v hlave plány.
V slepom opojení netušil som ani,
že môj šéf Kmeť bude na mňa raz tak planý,
že ani biskupská hodnosť od nadávok pred ním neuchráni
a že ma vyhodia skoro z rodnej strany,
že si raz zvolajú nás všetkých farárov,
ktorí sme v strane, a vyhlásia za tmárov
všetkých, čo nevedia s vierou sa rozlúčiť,
keď to my nevieme, musia nás poučiť,
musia nám povedať pravdu zoči-voči,
že sa svet kol strany, nie kol boha točí,
že nám treba voliť stranu lebo boha,
nemôže sa koriť obom naša noha,
že ako farári mali sme to vedieť,
že na dvoch stoličkách nesluší sa sedieť,
a že kto si sadá rád na dve stoličky,
padne raz medzi ne, zraní si obličky,
a k tomu dostane od oboch poličky.
A ja som si na tej Strane tak zakladal,
a našim farárom horlive vykladal,
že práve farári musia byť jej členmi,
však ja som sa prvý v nej zapojil veľmi.
Ako generálny biskup ja som vzorom,
proti mne sa nesmie nik stavať s odporom.
Modernú ja v cirkvi prevádzam reformu,
každý čuj môj názor, sa s dôverou kor mu!
Chabada loculus, causa f inita!
Isteže môj názor každý rád privíta.“
Radi by sme boli, keby to bolo tak,
keby si mal v srdci Kristovho Ducha znak;
lenže tvoje slovo je prázdny tlach a brak,
na naše svedomie činí odporný tlak.
„Nech len som biskupom, dám si aj vynadať,
som hotový klamať, svedomie zapredať.
Kmeť je vlastne pravý biskup generálny,
ja len výkonná moc našej rodnej Strany.
Strana-Kmeť je kuchár, ja som len čašníkom,
čo navaria, musím podať cirkevníkom.
Musím im to podať jak môj pokrm vlastný,
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musím ich presvedčiť, že ak chcú byť šťastní,
len týmto pokrmom musia sa vždy sýtiť,
tak sa budú zdraví a bezpeční cítiť.
I keď viem, že je to pre cirkev prudký jed,
na šťastie však k smrti neúčinkuje hneď.
Po použití sa stravník dobre cíti,
necíti hlad, zimu, je odiaty, sýty.
Ba môže sa k tomu v šesťstotrojke voziť,
pred mocnými strany nemusí sa hroziť,
nemusí od strachu pred nimi sa plaziť,
nemusí jak vojak päty k sebe zraziť,
lež smele, civilno pozdraviť „česť práci,
milí súdruhovia!“ – a ten pozdrav stačí.
Ten pozdrav, ach, ten Vám má moc divotvornú,
otvorí ľahko i bránu nerozbornú,
o ktorú rozbijú sa vždy tvrdé hlavy.
Len si ju rozbite, Vy, čo Vás to baví!
Ja si ju otvorím zázračným kľúčikom,
klopu ozdobenú Júliom Fučíkom.“
Kto ten pokrm prijme, ten ani nezbadá,
aká v jeho srdci previedla sa zrada.
Ani nevie, že už nie je luteránom,
lež komunistickým veľkým mocipánom.
Pravda, tancovať vždy musí, len čo hrajú,
tanečníci tance si nevyberajú.
Primášovi nesmie nik radiť, čo má hrať,
lež každý oka mrk jeho hneď v ohľad brať,
podľa jeho taktu rýchlo meniť tanec,
ak nechceš pocítiť smrteľný kopanec,
ktorý by ťa šmahom z parkiet tanečníkov
vyšmaril do radu tmárskych spiatočníkov,
odkiaľ nevytiahne Gottwald ni Novotný:
i tí tancujúci sú iba ochotní.
Oni síce robia naoko primáša,
no neznáma ruka na pult im prináša
z tajnej dielne skladby, oni ich musia hrať
(po svojom hrá si len Tito, náš južný brat),
z lekárne straníckej iba aj lieky brať.
Niekdy injekciu dajú im tú pravú,
čo z časnej na večnú premení ich slávu.
To preto, že trochu improvizovali
a že na pult skladbu svoju vlastnú vzali.
Ale čo nás po tých mocipánoch veľkých.
Vráťme sa do našich bystrín malých, melkých.
V nich nenaberie sa nám do čižiem vrchom,
a keby hrozilo, pôjdeme po suchom.
Nechajme Slánskeho, Vlada Clementisa,
Husáka i Laca: všetci potili sa
aj potom krvavým, keď sa uchýlili
predčasne do chybnej pohodlnej vily.
Poďme k naším malým veľkým mocipánom,
k naším luteránskym moderným pohanom.
K tým, ktorým ten pokrm Strany veľmi chutnal,
nezbadali, že im nôžky navždy sputnal,
nevedia, úbohí, že im vyrval zlato,
a miesto neho dal blato, svinské mlato.
Oni sa v tom blate-mlate dobre cítia,
bo veria len tomu, čo do ruky chytia.
„Lepší vrabec v hrsti jak na streche holub!
Prečo by som ja mal byť taký sprostý chňup,
čakať na holuba, keď môžem mať vrabca?
Ktorý je vysoko, nechcem toho strapca!
Nechcem takú nádej, ktorá je ďaleká,
ani takú, ktorá je stará, odveká.
Ja chcem nádej novú, nádej budúcnosti:
Nežiada odo mňa ona veľké cnosti:

trochu službičkovať, trochu lízať päty,
k bohatému hrantu si navždy pripätý.
Nemusíš sa veru o budúcnosť starať,
stačí len žiadané nimi reči tárať.
A hoc robím dojem, že je to môj názor,
na prvý pohľad je viditeľný ich vzor,
že len kopírujem, čo oni spískali.
Na môj vlastný názor som ja biskup malý,
hoc mám i honosný titul generálny,
na krku zlatý kríž, Söderblomom daný
na zlatej reťazi, by som ho nestratil,
keby som zo saní niekde sa vyvrátil,
až ma budú moji presídlenci voziť,
keď na zakáľačky začnem ku nim loziť.
Vôňu zakáľačky cíti môj čuch jemný,
keď cez hony vanie ten zápach príjemný.
To už v Bratislave nemám vtedy stania,
a dobehnem k známym rád i bez pozvania.
Veď načože mi je to auto cirkevné?
Treba ho využiť, pritom, mimochodom, navštíviť pokrvné
naše luteránske opustené/zanedbané/ zbory,
ktoré ma vítajú jak lekára chorí.
Naši luteráni vedia, čo sa patrí:
všade ma bohato každý zaopatrí.
Za moju duchovnú leninskú otravu
ochotne mi dajú telesnú potravu.
Kde by snáď zabudli, tam si sám vypýtam,
však ja im duchovnú potravu zas skýtam!
A ako si cenia, že k nim prišiel biskup!
No do všetkých zborov nemám ľahký prístup.
Sú ešte vždy také, čo sa mi protivia,
a mojim zásluhám, sláve sa nedivia.
Takýmto sa preto vždycky radšej vyhnem,
no zato v tých mojich o to viac si prihnem.
Oni mi to vďačne, zo srdca doprajú,
zvlášť tam, kde farárov, teológov majú.
Však aj tým najslabším som vždy rád pomáhal,
len aby sa Sion luteránsky vzmáhal,
aby som obsadiť mohol aspoň zbory,
kde farárska ešte stanica nehorí.
Čo na tom, že je tam kazateľ neschopný!?
Nech je len poslúchať stranu, mňa ochotný.
Hoc by sa celý zbor proti nemu vzoprel,
musel by v tom čert byť, bych ho tam nevotrel!
Lenže čert je teraz mojím služobníkom.
Alebo či snáď ja jeho učeníkom?
Tak alebo onak, mne je to už jedno,
nech len na tom svete nemám sa už biedno.

Však mi v Bratislave pridelili vilu
I mne, i manželke mojej obzvlášť milú.
Zapáčila sa nám, nuž aj nám ju dali,
Bo ja nie som už dnes človek taký malý,
Že by som nemohol osobné žiadosti
Vymôcť vplyvom mojej úradnej hodnosti!
Že je v nej speváčka, tá Česányiová?
Je predsa prednejšia pani biskupová!
Odteraz tam bude moja pani bývať,
Česányička nech si hľadá iný privát!

(Prvá časť rovnomennej skladby, ktorá vyšla
pred rokmi samizdatom.)
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