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Ubližovanie — mýtus a syndrom
Jozef Špetko, Mníchov

Určite nepovieme nič nového, ak konštatujeme, že neexistuje ontolo
gický pochopený “duch národa”. Opakujeme však túto notorickú
pravdu preto, lebo jej opak má svojich vášnivých prívržencov (najmä
v radoch slovenského exilu). Hoci národná duša neexistuje, jestvujú
určité psychické vlastnosti, ktoré sa u určitých národov vyskytujú
alebo opakujú pravidelnejšie, ako u národov iných. Vzorka týchto
vlastnostíje vedecky postihnuteľná. Jej sledovanie je potrebné, preto
že tieto vlastnosti majú vplyv na vývin národa. Pochopiteľne tieto
vlastnosti nie sú konštantné, dostávajú sa do protirečivých vzťahov.
Je to zápas kladných a negatívnych síl, vplyvov osožných a hamujú
cich a nie mravne dobrých a zlých (nemravných) vlastností národnej
psyché. Pomocne tieto psychické vlastnosti budeme nazývať národnou
povahou.
“Manichejské” chápanie zápasu “dobrých” a “zlých” vlastností
bolo v odbornej i krásnej literatúre slovenskej veľmi frekventované.
V rámci celoslovenskej analýzy takto problém postavil Ján Kollár vo
svojej kázni o “dobrých vlastnostiach národa slovanského” (Kázně
a Řeči, Budín 1831). Štúrovskí a dlhčí čas i niektorí postštúrovskí de
jatelia, ovplyvnení Hegelom a poľskou mesianistickou filozofiou
(A. Mickiewicz, B. F. Trentowski, A. Cieszkowski) vyzdvihovali u Slo
vákov — ako slovanského kmeňa — iba vlastnosti, ktoré mali obrodiť
vývin svetového ducha, usmerňovaného vtedy už údajne dekadentnou
románsko-germánskou spoločnosťou. Voči týmto rojčivým koncep
ciám sa iba ojedinele ozvali i kritické hlasy (J. Kráľ, J. Záhorský).
Definitívne sa s týmto romantickým zvelebováním iba “dobrých”
vlastností Slovákov rozišli intelektuáli zoskupený okolo časopisov
Hlas (1898-1904) a Prúdy (1909-1914). Boli ovplyvnení T. G. Masarykom, L. N. Tolstým a európskym populizmom. Z hlasisticko-prúdistickej generácie hádam najprenikavejšie štúrovský a postštúrovsky postu
lované “dobré” vlastnosti Slovákov v politike a spoločenskom živote
odsúdil Bohdan Pavlů. Pod pseudonymom Paľo uverejnil v Prúdoch
(II, 1910-1911) príspevok “Pokrokovost’ a konzervatizmus na Sloven
sku". Pavlů kritizoval illiberalizmus vecne, pravdivo, ale v mnohom
predsa len tendenčne. Navyše mieril len do radov jedného, i keď veľmi
reprezentatívneho krídla slovenskej politiky — “martinčanov” (Starej
školy) okolo Svetozára Hurbana Vajanského.
. Medzi hlasistov či prúdistov iba s veľkou výhradou možno zaradiť
vzdelaného orientalistu a teológa Jána Lajčiaka. Lajčiakovkriticizmus,
tlmočený len niekoľkými, konzervatívnym (najmä luteránskym) kríd-
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lom prudko odmietanými článkami, nebol poznačený nijakými politic
kými tendenciami. Vyplýval skôr zo súčasnej európskej kultúrnej kri
tiky, s ktorou sa zoznámil za svojich štúdií v Lipsku a v Paríži. Bol to
hlas volajúceho na púšti, vysoko mravný, fundovaný, nebojácny. Jeho
hlavné dielo “Slovensko a kultúra", ktoré bolo len torzom, vydal až
po jeho smrti S. Š. Osuský (Myjava r. 1921; po druhý raz okyptene
vyšlo r. 1957). Ani za prvej republiky však Lajčiakov kriticizmus nik
nepochopil a ani nenasledoval.
Proti “zlým” vlastnostiam Slovákov protestovali aj niektorí umelci.
Janko Jesenský na otázku prečo sme “všetci v tôni” odpovedal, že vinní
sme si sami. “Málo svetla bolo, málo takých, ktorí v mraku svietili”.
Ivan Krasko so starozákonným pátosom volal: “ó, hrozný Jehovah!
Ty bez milosrdenstva,/ ja pravicu Ti trestajúcu vzývam,/ na vlastné
plemä Tvoju prosím pomstu”. Vladimír Roy zasa trpko veršoval:
“Viem, dobre viem, že nevedomosť/ a hriech kliatba storaká/ nás
hrdúsi, jak neduživosť/ zomierajúceho žobráka”.
Za prvej republiky sa v niektorých svojich novinových článkoch
pokúsil poukázať na “dobré” a “zlé” vlastnosti Slovákov kultúrny
historik Anton Augustín Baník. V článku “Ústrojný obsah slovenskej
národnej myšlienky” (Slovák, 14. apríl 1925, príloha "Slovo mladých")
za základný nedostatok slovenskej povahy považoval “činolomný
národný fatalizmus”.
Emanuel Chalupný vo svojej práci "Národní povaha českosloven
ská" (Praha 1932) venoval jednu z kapitol aj rozboru slovenskej ná
rodnej povahy. Chápal ju však len ako regionálny typ etatistickej “čes
koslovenskej povahy”. Hoci koncepčne možno mať výhrady, niektoré
postrehy treba akceptovať. Okrem iného poukázal na nedotiahnutosť
prudkej impulzívnosti, ktorú nazval anticipáciou.
Protirečivosť postavenia Židov v slovenskej spoločnosti z hľadiska
psychického podrobil mimoriadne ostrej kritike odvážny slovenský
spisovateľ Gejza Vámoš vo svojom románe "Odlomená haluz" (Pra
ha 1934). Toto dielo je ojedinelé v slovenskej literatúre. Nikto iný po
dobnú odvahu nemal. Iba okrajovo se slovenskej problematiky dotýka
la štúdia bratislavského psychiatra dr. Jana Ehrenwalda "Über den
sogenannten jüdischen Geist" (Bratislava 1938). Bol to súbor predná
šok, ktoré autor predniesol v rokoch 1932-1937 v bratislavskej lóži
B’nai B’rith. Dr. Ehrenwald text poslal na posúdenie Sigmundovi
Freudovi a dostal od neho kladnú odpoveď.
Roku 1939 vyšiel článok sociológa Antona Štefánka "Syngenéza
a spoločenské ‘ja’ ” (Sociologická revue X, 1939, č. 1). Pod "sociálnou
syngenézou" prof. Štefánek chápal skupinové štruktúry, schopné
spájať ľudí svojimi názormi, zvykmi, hodnotami, normami. Zabezpe
čovali vnútornú “súradnosť” ’ spoločnosti. Pod "spoločenským ja" (Ich-
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Bewustsein) zasa A. Štefánek v zmysle Tönniesovom chápal povedomie
individua v nadindividuálnej štruktúre (priateľstvo, rodina, manželstvo,
štát a i.). A Štefánkovi išlo predovšetkým o rozbor československej
syngenézy — o prirodzený, spontánny proces sbližovania Slovákov
a Čechov v spoločnom štáte.
Spišský Nemec Michael Schwartz roku 1939 v Lipsku uverejnil kni
hu “Die Slowakei". Vo všeobecnej historicko-geografickej práci jednu
kapitolu venoval slovenskej národnej povahe. Okrem iného upozornil
na typický slovenský komplex národno-spoločenskej menejcennosti.
Najväčší rozkvet “psychológie národa” nastal za Slovenského štá
tu. Bol podmienený predovšetkým nemeckou “duševedou”. Osobnos
ťou národa v zmysle ontologickom sa zaoberal (a dodnes v exile zao
berá) Štefan Polakovič (Pocit menejcennosti v národe. In: Slovenské
pohľady 61, 1940, č. 2). Triezvejšie a psychologicky dobre fundované
boli príspevky jedného zo zakladateľov slovenskej psychológie, Anto
na Jurovského. Prvý z nich publikoval v zahraničí (Die Aufbaukräfte
des slowakischen Volkscharakter. In: Leipziger Vierteljahrschift für
Südosteuropa IV, 1940, Heft 1/2), druhý v domácej odbornej tlači
(Národné povedomie a charakter. In: Filozofický sborník I, 1940). Išlo
len o prípravné štúdie. V rokoch 1940-43 napísal rozsahom zatím naj
väčší príspevok o slovenskom charaktere. Pod názvom "Slovenská
národná povaha" tvoril súčasť Slovenskej vlastivedy (II. zv. Bratisla
va 1943, 63s.). Prof. Jurovský vychádzal z prác M. Lazarusa, H.
Steinthala, W. Wundta. Le Bona, A. Fouillého a zo súdobej nemeckej
“psychológie národov”. Bol si vedomý, že národná povaha nie je nič
statického. Sily, ktoré ju usmerňujú, rozdelil na vnútorné (mýtus,
mravy, umenie, spoločenský konsenzus) a vonkajšie (okolie a pro
stredie). Počiatok vytvárania slovenskej národnej povahy položil do
konca 18. stor. Vyvracal názor, že existuje slovenská “holubičia” pova
ha. Za negatívne charakterové znaky slovenské pokladal závisť, pod
lomené sebavedomie, prejavy menejcennosti, sklon k alkoholizmu,
neviazanosť (impulzívnosť) a melancholičnosť.
Za Slovenského štátu vznikla, ale až po roku 1945 vyšla práca An
tona Štefánka “Základy sociografte Slovenska" (Slovenská vlastive
da III, Bratislava 1945). Prof. Štefánek sa v nej pri rozbore charakte
rových vlastností sústredil predovšetkým na kritiku “mravného hungarizmu", ako on nazýval prežitky tisícročného spolužitia s Maďarmi.
V úvode k tomuto dielu konštatoval, že slovenský národ je národo
pisné, mravne, sociologicky a telesne originálny. Radil, aby sa znášala
kritika aj tam, kde znie nepríjemne.
Po druhej svetovej vojne, ale najmä po februári 1948 sa vo vedec
kých analýzach slovenskej národnej povahy nepokračovalo. Zato však
sa ujala tejto témy publicistika. Išlo najmä o analýzu dôsledkov tota5

litnej moci na zmeny povahových vlastností Slovákov. Už po roku
1963 sa ozvali niektoré odvážne kritické hlasy, no systematickejšie sa
ku kritike “špinavých rúk” (J. Mlynárik v Kultúrnom živote) mohlo
prikročiť až od januára do augusta 1968. Vtedy “národ” ležal často
na gauči psychoanalytika.
Po tomto stručnom úvode nám prichodí zaoberať sa kriticky slo
venskou národnou povahou. Zmienime sa však len o mýte a syndrome
ubližovania a sebaubližovania, ktoré pokladáme za velmi typické.

Mýtus neuštedrovania utrpenia iným
Nazdávame sa, že to bol spisovateľ Anton Hykisch, ktorý sa vyslovil,
že do svetových dejín sme nevkročili, pretože sme poriadne nikomu ne
ublížili. Tento názor patrí k“topoi” slovenského myslenia, pretože sa
v menej pregnantných formuláciách objavuje veľmi často. Naposledy
sa ho v snahe kritizovať neschopnosť slovenského konzumenta kultúry
organicky integrovať cudzích kultúrnych podnetov dotkol básnik Mi
lan Rúfus (7):
“Väčšie výboje smerom nahor k takzvanej kultúre idú pravidelne ruka v ruke
s väčšími výbojmi smerom — ku krvi, k nekultúrnemu zabíjaniu. Bude to znieť
azda trochu zjednodušujúco, ale žiada sa mi povedať: väčšina takzvaných vyvi
nutých národov sa najprv tak dlho oháňala mečom, až si pomedzi cudzie hlavy
presekala cestu k stabilite, ktorá podmienila ich kultúru... Chcem tým iba pove
dať, že osobne necítim nijakú menejcennosťzoči-voči takzvaným vyspelým kul
túram. Viem, že tieto národy na ceste k svojej kultúre postínali oveľa viac cud
zích i vlastných hláv než môj ‘nevyspelý’ národ. A že okrem iného i v tom spo
číva jeho vyspelosť.”

Naozaj si s M. Rúfusom nemyslím, že určitý národ by mal mať roz
trasené kolená, ak obdivuje rozvinutejšie kultúry. Na rozdiel od neho
si však myslím, že existujú národy s rozvinutými a menej rozvinutými
kultúrami. Ak M. Rúfus “stínanie” hláv pokladá len podmienečne za
“podklad” vyspelosti, my by sme ešté viac chceli zoslabiť ich priamu
úmeru. Shakespeare určite nie je preto veľkým dramatikom, lebo vo
jenský géniovia Alžbety I. porazili španielsku flotilu. Vrcholy nemec
kej literatúry nevznikli ako dôsledok bitky pri Sedane. Zrodili sa vo
Weimare za princezny Anny Amálie a jej syna Karla Augusta na roz
hraní 18. a 19. stor. Zlatý vek španielskej literatúry (1550-1650) časovo
súvisí s vrcholením španielskej moci. Avšak výtvarné diela Riberove,
Zurbaranove, Murillove a Velazquezove vznikali až v období postup
ného zoslabovania španielskej moci. Rovnako impulzy v architektúre,
maliarstve, literatúre, hudbe, filozofii a psychoanalýzy prúdili z Viedne
v čase poslednej fázi rozkladu moci Habsburgov.
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Na to, aby nejaký národ mohol veľkolepe ubližovať inému — či iným
— potrebuje moc, armádu, pre koloniálne výboje prístup k moru a pod.
Ak sme naozaj nikomu vážne neublížili, potom to vonkoncom nevyplý
va z našej “holubičej”, “špatnokrásnej”, či akej povahy (“dobrých
vlastností Slovákov”), ale jednoducho preto, že sme nemali na ubližo
vanie dostatočné svaly.
Avšak naozaj platí zásada, že sme poriadne nikomu neublížili? Ne
ubližovali sme v rámci svojich obmedzených možností v dostatočnej
miere? Okrem vpádu do Poľska (v septembri 1939) sme nemali možnosť
anektovať územia, “zaokrúhlovať” hranice, podmaňovať pokorené
obyvateľstvo, ktoré prehralo vojnu. Okrem malých, roztratených ná
rodnostných či náboženských enkláv, nemohli sme si trúfať na asimilo
vanie veľkých národnostno-náboženských minorít. Prejavovali sme vo
či ním značnú animozitu a xenofóbiu, ale tá bola vzhľadom na ich silu
malicherná. Nemohli sme si trúfať na kultúrne pohltenie týchto “cud
zích telies” a už vonkoncom nie na ekonomickú nadvládu. Keďže sme
nepredstavovali nijakú konkurenciu, Nemci a Židia nepociťovali nija
kú potrebu zbližovať sa s nami. Skôr obom minoritám hrozilo poma
ďarčenie a zachránil ich vlastne vznik ČSR. Židia začali kultúrny dialóg
so slovenským prostredím až v rokoch 1938-39, pričom však pokusy iba
malej skupiny aktivistov nenašli hlbšiu ozvenu medzi Slovákmi iných
náboženských vyznaní a ešte menej porozumenia u väčšiny Židov (naj
mä ortodoxných). Nemci si pestovali svoju regionalistiku (Johan Lip
ták a i.) a o slovenskú históriu sa začali zaujímať až po transfere. To
všetko však platí aj naopak: Slováci nemohli dostatočne ubližovaťtýmto minoritám, avšak neprejavovali o ne ani nijaký záujem. Pestovala sa
splendid isolation.
Výstavba “Novej Európy” a radikalizácia “revolučného” krídla autonomistov viedla k zmene. Konsenzus bol možný len na platforme na
cionalistickom a tu prichádzalo často k podivuhodným javom, napr.
k spolupráci ľudákov s “červenými ľudákmi”, alebo konkrétnejšie Laca
Novomeského s Alexandrom Machom a pod. Tento konsenzus bol
však vylúčený s “čechoslováckym” a “kozmopolitickým” krídlom.
Získaním akej-takej moci narástla aj túžba ubližovať iným. Najprv
“režarúbajdokrvizmus” postihol Čechov, ktorí sa usadili za prvej re
publiky na území Slovenska a ktorých deti, narodené na tomto území
už chápali Slovensko ako svoju užšiu vlasť. U niektorých vzťah k Slo
vensku zostal aj naďalej (slovakista Zdeněk Eis, historici Milan Hübl,
Zdeněk Urban a i.).
Najviac sme, pravda, v tomto období ublížili Židom. L. Lipscher (2)
priznáva, že s najväčšou pravdepodobnosťou by bez masívneho nátlaku
Tretej ríše slovenský režim nepoužil také brutálne metódy proti Židom.
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Avšak na druhej strane by si obráncovia samostatnosti Slovenského
štátu mali uvedomiť, že nemôžu všetko zvalovaťna nacistických činite
ľov Tretej ríše, pretože v takomto prípade samostatnosť popierajú.
Rovnako sa nemožno utešovať ani tým, že podobne postupovali aj iné
národy.
Masové hroby Nemcov za povstania rovnako nesvedčia o našom
“čistom” humanizme. Isteže došlo k likvidácii nacistov, ale medzi za
strelenými bolo množstvo ľudí, ktorí s Karmazínom a s nacismom ne
mali mnoho spoločné a ktorých jedinou vinou bolo, že boli Nemci.
Rovnako sa v rukavičkách nepostupovalo ani pri odsune Nemcov po
skončení druhej svetovej vojny.
Navyše sme naleteli na stalinský trik so všeslovanskou vzájomnosťou
a v rámci tejto eufórie sme začali “riešiť” problém maďarskej menšiny.
Pritom nešlo len o akciu komunistov, ale transferu tlieskal celý národ,
ba dokonca aj mnohí príslušníci demokratických strán a cirkví. Aj v prí
pade maďarských repatriantov odišli niektorí intelektuáli, ktorí aj na
ďalej sledovali slovenskú kultúrnu problematiku (Péter Király, Rezsö
Szalatnai), čím rozmnožili rady tých maďarských slavistov, ktorí po
chádzali zo slovenského prostredia, ale odošli už v medzivojnovom ob
dobí (István Kniezsa, László Sziklay a i.).

Mýtus a syndrom vlastného utrpenia

Od Júliusa Bottu až trebárs po Františka Hrušovského slovenskí
historici interpretovali slovenskú minulosť ako súvislý rad utrpenia,
ktoré nám uštedrovali iné národy, najmä Maďari. Títo historici si síce
nič nevymýšľali, ale napriek tomu je také chápanie histórie nebezpečné.
Zastiera totiž podiel vlastnej viny, nevšíma si, ako sme dokázali často
ubližovať sami sebe. Navyše utláčatelia — či už ide o hegemoniálne ná
rody alebo koloniálne mocnosti — nie sú len vykorisťovatelia a “uštedrovatelia” utrpenia, ale majú aj civilizačné poslanie. Iri nemali dôvody
oduševňovať sa panstvom Angličanov, ale prostredníctvom anglickej
kultúry a anglického, nie gaelského jazyka sa do svetovej literatúry do
stali J. Swift, G. B. Shaw, W. B. Yeats, J. Joyce, S. O’Casey či O. Wilde.
Aj rozhľad slovenských intelektuálov do prevratu bol značne závislý na
maďarských prekladoch zo svetovej literatúry, divadlách, koncertných
sieňach, galériách atď. “Český kolonializmus” tiež medzi dvoma sveto
vými vojnami neposielal na Slovensko len školníkov, ale aj zakladate
ľov slovenskej vedy, významných umelcov atď.
Príčinou nerozvinutosti kultúry porobeného národa nemôže byťutrpenie. Avšak môže byť inspiračným zdrojom. Pravda, iba za pred
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pokladov, že sa národ tomuto utrpeniu pasívne nepoddá, ak po tomto
challenge nasleduje response. Prečo však Slováci nedali odpoveď na u
tláčanie zo strany Maďarov? Len preto, že ich títo mocensky prevyšovali?
Švajčiari a Holanďania bojovali za svoju nezávislosť voči mocnejším
protivníkom ako v Uhorsku boli Maďari, a predsa dokázali zvíťaziť.
Toto je, nazdávam sa, kľúčová otázka slovenských kultúrnych dejín.

Súcit (k sebe) bez vzdoru

Naozaj, prečo naši predkovia nikdy nebojovali za svoju nezávislosť?
Sme národ bez revolúcií — čo robí marxistickej interpretácii sloven
ských dejin značné ťažkosti.
Povstanie z roku 1848 bolo skôr demonštráciou vôle po národnom
sebaurčení ako ozbrojeným vystúpením par excellence. Nešťastný
básnik Janko Král preto svoj národ nazval skleneným pohárom, rozbi
tým na tisíc kusov a jeho rod mu pripadal ako prach schytaný vetrom,
ako tráva šliapaná na chodníku. A hoci slovenskí revolucionári stáli na
straně víťazov, zo všetkých uhorských národov si sformovali najkrotkejšie požiadavky a ešte aj od tých sústavne ustupovali či zmierňovali
ich “hroty”.
Boj za slobodu v druhej svetovej vojne bol už výraznejší. Ako je to
však s druhou národnou revolúciou — so Slovenským národným po
vstaním z roku 1944? Nielen pre teritoriálne obmedzenie povstalecké
ho územia nešlo vskutku o národnú revolúciu. Robert F. Lemberg má
pravdu, že to bolo skôr povstanie elít, pretože existencia koncentrač
ných táborov, Ústredňa štátnej bezpečnosti, teror Hlinkovej gardy, re
presálie voči Čechom a prenasledovanie Židov boli širokým vrstvám o
byvateľstva ľahostajné.
A. Matuška (3) tvrdí, že “zajeden povraz” národ ťahal v obrodnom
procese roku 1968. Je to však naozaj pravda? Nešlo zasa len o aktivitu
elít? Bola to “revolúcia” Kultúrneho života a hŕstky intelektuálov
v Bratislave. Čím ďalej od hlavného mesta Slovenska, tým väčšmi sa rie
dili rady príslušníkov demokratizačného pohybu a tým viac rástlo seba
vedomie stalinčíkov. Určitá jednota bola azda len v zástoji za federalizáciu Slovenska.
Slovenskí historici, ktorí dokazujú, že slovenský národ sa sformoval
už v čase Veľkej Moravy, by sa mali zamyslieť nad tým, prečo “hotový”
národ necítil potrebu bojovať. Našťastie sa mýlia — feudálne národné
povedomie neexistuje a ešte menej v stredoveku existovalo na Sloven
sku. To, čo sa vykládá ako prejavy národného povedomia — od “Privi
legia pro slavis” z r. 1381 v Žiline, cez dekréty panovníkov až po dohody
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palatína Thurzu v 17. stor. — to neboli národnostné, ale sociálne zápa
sy a len čo si slovenská chudina vybojovala aké-také práva voči nemec
kým Ringbürgerom, jej ’’národné“ povedomie sa rozplynulo. Takýchto
bojov bolo v európskych stredovekých mestách dostatok, ibaže v ná
rodnostne jednotnom prostredí nemali ’’národný“ akcent. Napokon aj
slovenský medievista M. Kučera (1) priznáva, že sme sa menili od ’’sku
piny akoby amorfnej“ k spoločenstvu historicky uvedomelému, ale snaha
po výraznej etnickej výlučnosti, zrejmá nechuť stotožniť sa s tvoriacim
sa novým ’’uhorským spoločenstvom“ vyplynuli z toho, že v sústave
novej spoločnosti sme netvorili vládnucu, ale skôr podriadenú, bez
právnu zložku.
Najväčší znalec tejto problematiky, Daniel Rapant (6) upozornil, že
Slováci až do 18. stor. nemali národné povedomie. Boli len uhorskými
Slovanmi, akýmsi segmentom, etnografickou skupinou, vytvorenou
superpozíciou plne sa uplatňujúceho a viac-menej matného slovanské
ho povedomia. Zapríčinené to bolo najmä tým, že Slováci nemali v
Uhorsku organizačné formy verejnoprávne (ako mali Chorváti a sedmohradský Sasi), alebo aspoň cirkevné (ako Srbi a Rumuni). Daniel Rapant
(5) v ďalšom vývine vidí ustanovenie slovenského národa ako osobnosť
zatiaľ len mravnú. Takto ustavená mravná osobnosť sa od pol. 19. stor.
pokúšala ustavit’ aj ako jednotka politická, jednak v rámci bývalého
Uhorska, jednak v rámci Rakúsko-uhorskej monarchie. Ani jedno, ani
druhé sa jej však nepodarilo. Stalo sa tak — podla Daniela Rapanta —
predovšetkým pre národnostnú úzkoprsosť Maďarov, ktorým sa síce
vždy podarilo prekaziť slovenské politicko-emancipačné snahy, no
nepodarilo sa im vstrebať do seba slovenské etnikum. Zásluhu na tom
sme nemali natoľko my, ako kultúrna a hospodárska slabosť Maďarov,
a ich triedna uzavretosť. Až po r. 1918 sa s českou pomocou a využitím
priaznivej dejinnej konštelácie Slovákom podarilo konštituovaťpoliticky, ale aj štátne. Týmto spojením v spoločnom štáte s Čechmi sa — po
dľa D. Rapanta — slovenský národný a politický vývin nekončí, ba
v istom zmysle sa vlastne iba začína. Diskrepancie za prvej republiky
medzi oboma národmi vidí Daniel Rapant v logike pomeru vyvinutého
národa (Česi) k národu, ktorý svoj vývin ešté nedovŕšil (Slováci).
Korene radikalizácie
Marxistickí historici nemajú problémy len s hľadaním slovenskej re
volučnosti, ale aj ľudu ako nositeľa dejinnosti. Vypomáhajú si vytvore
ním “fiktívneho ľudu” (Ľ. Lipták). Alexander Matuška (3) napísal:
“Slovenskému národu nechýbali v minulosti ľudia, ktorí ním chceli pohnúť;
len týmto ľuďom dosť často chýbal národ. A neboli to nijaký samozvanci, nijaké
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zhora dosadené alebo dokonca nadsazené osoby, nijaké funkcionárske existen
cie, ktoré bez funkcie nepredstavujú intelektuálne ničové nič; boli to naopak ľu
dia, ktorí mali aj rozum aj charakter, ale, ako vravím, nedostávalo sa im náro
da.”

Toto platí predovšetkým pre rozhodujúce 19. storočie. Ľud udržujú
ci sa v kultúre postupne namiesto tvorivosti stal sa len jej konzumentom.
Tam, kde síce pomaly ale predsa prenikala urbanizácia a industriálny
životný štýl, ľudová kultúra strácala svoje magické a obradové formy.
Namiesto ľudovej slovesnosti sa šírila kolportáčna a triviálna literatúra
typu Vulpiovho Rinalda Rinaldiniho; namiesto umeleckých artefaktov,
ktoré si všetky vytváral sám ľud, prenikal komerčný gýč. Ľud ubíjala
stále rastúcejšia pauperizácia a emigrácia (začala sa o 30 rokov skôr ako
v Čechách). Vrcholné emigračné vlny kvantitatívne predstihli len Íri,
Taliani a Portugalci.
Ľud sa národne, politicky a společensky “našiel” až za prvej svetovej
vojny. Lenže práve tento uvedomovací proces bol spojený s radikalizáciou. Milo Urban vo svojom románe Živý bič napísal:
“Ľudia, ktorí pred nedávnom azda spievali ešte v kostoloch nábožné pesnič
ky, zavýjali tu teraz strachom a zlosťou ako zver. Nemali si kedy ani dobre uve
domiť, čo sa stalo a čo sa robí, ale už to ani nepotrebovali; cítili len, že sa šialene,
ozlomkrk ženú kdesi, do akýchsi neznámych končín života, do víru zdivených
svalov, ktoré nebolo možné zastaviť.”

Inkulturácia negramotného ľudu a návrat do národa prebiehali len
v prvej fáze v demokratických podmienkach ČSR. Avšak čechoslovácke pokusy, ako pripomína D. Rapant (6) zčásti zapríčinili výstredný na
cionalismus, ktorý porušoval svoj pôvodný kollárovský humanistický
charakter. Aj internacionalizmus prišiel predčasne, prv než by sa slo
venský nacionalizmus bol utvrdil. Prejavovali sa aj recidívy uhorskej
minulosti. Za Slovenského štátu sa vedno rodili sebavedomie, dokončieval
sa proces inkulturalizácie, ale aj nevídaná radikalizácia a rozpad koncenzu. Po skončení druhej svetovej vojny komunisti nepripustili návrat
k demokratickej premene dozrievajúcej slovenskej pospolitosti. L. Novomeský (4) radil umelo vyvolanú politickú krízu (paralyzovanú tero
rom) neriešiť “predmníchovský, ale po bystričky a po košický”. Teda
povstaleckým radikalizmom a prázdnymi sľubmi Košického vládneho
programu.

Fatalizmus, ostrakizmus a sebaničenie
Tieto protirečivosti vývinu viedli podľa D. Rapanta (5) nielen k nedo
statočnej spoločenskej súdržnosti, ale aj k narúšaniu vzťahu k tradícii.
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Konzervatívny tradicionalizmus sa nahradil neznášanlivým odporom
k všetkému čo “zapáchalo starinou”. Daniel Rapant to vyjadril formul
kou, že chceme byť národom večne mladým, večne začínajúcim. A. A.
Baník písal o sebaničení hodnôt aké nemá v Európe páru. Výsledkom
byl nihilistický vzťah k historickým pamiatkam (takmer úplné zničenie
kaštieľnych a kláštorných knižníc, havárijný stav historických mestských
areálov atď), ale aj k dejateľom národnej minulosti. Ostrakizmus osob
ností je síce stalinský, ale nadpráca bola typicky slovenská. V nedostat
ku povedomia tradície sa budovala “tradícia” národného sebaničenia.
Nielen kríza historizmu a marxistického “prehodnocovania” dejín za
príčinila chudorľavosť dejinného povedomia. Veď tejto slabosti si o sto
ročie skôr bol vedomý Anrej Sládkovič. Roku 1902 Milan Hodža kon
štatoval, že sme k vlastnej minulosti natoľko nešetrní, že ani len pouče
nie z nej nechceme čerpať. Milan Rúfus (8) písal:
“Čím sme vlastne chorí? Svojou národnou labilitou v nás samých. Prejavuje
se ako čudná ľahostajnosť, nedostatok vedomia súvislosti, kultúrnej tradície,
sme ako tabula rasa, na ktorú si môže kdekoľvek čo chce napísať. Veci inde ne
mysliteľné sú u nás možné. Máme v sebe akúsi bohémsku ľahkomyseľnosť—á,
voľako bude —, v každom z nás je kus Oblomova, radi sa vidíme na stupni ví
ťazov, a za burácajúceho potlesku preberať vavríny, ale drina nepretržitej prí
pravy nám je cudzia, chýba nám disciplína civilizácie, sme ešte vždy akosi prí
rodné neviazaní. Sme alergickí na každú poznámku zvonka o sebe, ale sami se
be sme ešte od pľúc nepovedali, kto vlastne sme.”

Július Vanovič(9) tvrdo konštatuje:
“Sangvinistická črta v slovenskej povahe, rýchlo sa vznecujúca, rýchlo však i
zhasínajúca, črta rudimentárna, akosi neotesaná kultúrou, čiže sebaovládnutím
nezvládnutá... (viedla)... od činu často vysnívaného a spásonosného, áno, já
nošíkovského a mesianistického... k rezignácii, pasivite i dume.”

Posledná príležitosť?

A. Matuška (3) roku 1968 napísal:
“Kráčame v týchto dňoch dejinami, a dejiny kráčajú nami. Dosiaľ nás robili
dejiny, teraz ide o to — o nič viacej, ale ani o nič menej — aby sme ich robili my.”

A. Matuška si bol spolu so skupinou “demokratizátorov” spolo
čenského života vedomý, že je to jedna z posledných príležitostí zachrá
niť národ. Teraz alebo nikdy — taká bola ich devíza. Radil:
“Budeme donútení dokazovať, že nie sme ani Slováčiskovia, t.j. rozdrapenci,
ani Slováčikovia, t.j. prikrčenci, že sme Slováci. A to sa nám podarí iba vtedy,
ak upustíme od vyhlásení typu “my sme Slováci” (“my sme čo sme”), veď byť
tým, čím sa človek narodil, nie je ešte osobitne veľká zásluha; nejaká áno, oso
bitne veľká nie.”
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Podľa A. Matušku okrem oprávnenej hrdosti bolo treba dosiahnuť
kvalitu života; bolo potrebné byť nejakí, nie však provinciálni a guberniálni; byť európski, no nestratiť vlastnú tvár.
Na záver príspevku varoval:
“Pred nami je práca, radostná i tvrdá a rovnako povinnosť tvorby, úloha na
učiť sa vládnuť i ovládať sa; sloboda i disciplína.
Inak budeme len turistická krajina, a to je veľmi, veľmi málo.”

Akoby na záver
Príležitosť “preporodiť” sa zostala len planým prísľubom. Nielen zá
sluhou tankov s červenou hviezdou na pancieroch. S D. Rapantom (6)
možno azda veriť, že krajšiu časť histórie nemáme za sebou, ale ešte len
pred sebou. Spod vybielených, narýchlo reštaurovaných fasád opäťpresvecuje plieseň fatalizmu, ostrakizmu a sebazničenia. Nikdy predtým
národ neťahal za toľko rôznorodých, protirečivých povrazov ako te
raz — svojich, vlastných, rodinných či súkromných povrazov. Tento raz
nehrozí národnostná asimilácia, ale čo je horšie, kultúrna degenerá
cia. Zostane nám už asi len reprodukčné umenie, zo zlých zdrojov recipujúci kultúrny akumulátor a pre ekologickú nerovnováhu nemôžeme
byť ani turistickou krajinou.
To všetko sú zdroje jednej z najmenej odporujúcich síl sovietizácie
vo východnej Európe. V minulosti sme sa často prebúdzali (aj to s cud
zou pomocou) v hodine dvanáctej. Bude to platiť aj teraz? Nájde sa se
dem statočných, čo nám príde na pomoc?
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Impresie po prečítaní Sidorovej knihy “Šesť
rokov pri Vatikáne”.
Bohuš Zvrškovec, Mníchov

Minulý rok. uplynulo 40 rokov od konca vojny a teda aj od zániku Slo
venskej republiky. Nesporne dôvod bilancovať, klásť si otázky, hľadať
v knihách a v rozhovorech zrnká pravdy. Aj preto som sa pustil do čítania
Sidorovej knihy “Šesť rokov pri Vatikáne“. Toto čítanie ma urobilo zve
davým a súčasne ma inšpirovalo k myšlienkam, ktoré sa pokúsim v tomto
článku formulovať.
Nebude to nijaká kritika Sidorovej knihy, Skôr to bude akýsi rozhovor
s duchom času, ktorého súčasťou bol aj on. Sidorova kniha sa zaoberá slo
venskou problematikou a Slovenskou republikou aj tam, kde o nej neho
vorí. Ona je svedectvom, ktoré provokuje. Provokuje k hryzavým otáz
kam, boľavým otázkam, otázkam po vine. Bol tento štát, táto Slovenská
republika, potrebná? Bola slobodná? Kto vlastne nesie zodpovednosť za
všetky tie strašné a nekresťanské prečiny, ktoré sa počas trvania tejto re
publiky stali? Akému ideálu vlastne slúžila táto republika a čo zachráni
la? Uskutočnila aspoň niektorý zo svojich cieľov? Stálo to za to sa v takej
nepriaznivej dejinnej situácii, aká bola roku 1939, odtrhnúť od Čechov?
Bolo prijateľné, spolupracovať s Hitlerovým fašistickým režimom? Bolo
možné sa vyvarovať nemeckému nátlaku? Má v budúcnosti samostatný
slovenský štát šancu? Aká je vôbec situácia Slovákov v geopolitickom
priestore v ktorom žijú? Otázky, otázky, otázky...
Nesporné je: Útlak Slovákov v Rakúsko-Uherskej monarchii bol nezne
siteľný. Násilná maďarizácia, ktorej cieľom bola asimilácia Slovákov,
musela viesť k mobilizácii slovenského ducha. Hľadanie identity, vedomie
si vlastnej reči a vlastných dejín, ako aj úsilie novoobjavenému pocitu slo
venskosti dať politické základy. Avšak situácia v Rakúsko-Uhersku ne
dávala veľa nádejí. Tým skôr, že porážka revolúcie roku 1848 urobila všet
ko ešte beznádejnejším. Slováci mali možnosť nanajvýš presadzovaním
opatrných reforiem svoju situáciu urobiť aspoň trochu znesitelnejšiou.
Komplexné riešenie záchrany národa však nebolo na obzore. Následok ta
kéhoto stavu bola rezignácia, alkoholizmus, emigrácia na jednej strane,
hľadanie koncepcií, ktoré by Slovákom dali nádej na prežitie na druhej
strane. Žiaľ, nenašla sa na Slovensku, vtedy pravda iba Hornej zemi, žiad
na profilovaná politická osobnosťformátu napr. Bismarcka, ktorá by slo
venské záujmy bola bývala realisticky formulovala a v daných podmien
kach tieto aj realisticky presadzovala. Boli to väčšinou duchovní a literáti,
ktorí sa ujali porobeného slovenského národa. Pravda, týmto chýbala
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skúsenosť v praktickej politickej práci, schopnosť účinne mobilizovať
masy.
Neschopnosť nájsť spoločný konsens a chýbajúca integračná sila, ako aj
konfesionálne rozpory, mali za následok, že maďarská politika nenarazila
na vážnejší odpor. Vnútorné rozpory, emocionalita, nevzdelanosť a nezod
povednosť voči záujmom celku, ako aj politické snílkovstvo a neskúse
nosť, urobili Slovákov ľahkou korisťou jeho expanzívneho suseda. A pre
tože Slovensko nezrodilo profilovanú politickú osobnosť, ktorá by prezie
ravo a v rámci daných možností robila slovenskú politiku, ako politiku
umenia možného, niet sa čo diviť, že politické koncepcie, ktoré na Slo
vensku (Hornej zemi) vznikali, boli nerealistické, áno, často naivné a že
viedli preto nutne ku kontroverziám. Z tohoto uhla videnéje jasné, že v ča
se rozpadu Rakúsko-Uherskej monarchie neboli Slováci v stave v plnom
rozsahu a aj s pocitom plnej zodpovednosti pochopiť šancu, ktorá sa im
v tomto jedinečnom historickom momente ponúkala. A tak vstúpili do no
vovytvoreného štátu Československa síce s úľavou, že sa zbavili maďar
ského útlaku, ale len s veľmi hmlistou predstavou o tom. ako by tento spo
ločný štát Čechov a Slovákov s veľkými inonárodnými menšinami malfun
govať. Chýbajúca politická skúsenosť, nedostatok vzdelaných a šikov
ných kádrov vo všetkých odvetviach párená s nadšením z oslobodenia spod
maďarského útlaku, ako aj emocionalitou v pohľade na budúcnosť, uro
bili slovenský národ slepým pre realitu. Zabudol myslieť na praktické de
taily, zabudol na to, že politika často nepozná morálku ani city. Ona pozná
len záujmy a mieru, v ktorejje možné tieto záujmy uskutočniť. Tu niet roz
dielu medzi národmi. Ak toto niekto nevie, tak nemôže robiť druhým vý
čitky, ale sa musí zamyslieť nad vlastnou politickou naivitou. Nestačí uro
biť dohody, uzatvárať zmluvy, nestačí si myslieť, že však tá vec sa už bude
dobre vyvíjať. Nie, tu musí byťjasná vola a odhodlanosť dohovorené a do
jednané aj presadiť v praxi. Toto predpokladá schopnosť reálne vidieť
vlastné záujmy a vôlu, tieto v rámci reálnych možností realizovať. Na to
treba politické, vojenské a hospodárske inštrumentárium, ktoré robí poli
tika dosť silným, aby ho jeho partner aj skutočne rešpektoval. Aby toto
fungovalo, na to je treba vôlu celého národa. Na to je treba rozhodnosťje
ho politikov a hlavne realistická koncepcia, ktorá je schopná v zásadných
otázkach národ zjednotit. Ak v jednom národe takáto konštelácia síl ne
existuje, nemožno sa čudovať, že v jeho mene konajú jednotlivci, ktorí
hľadajú posilu na presadzovanie svojej politiky mimo národa, alebo, že tu
to politiku vôbec robí potom štát silnejší, v ktorého sfére záujmov Sloven
sko leží. Vzhľadom na veľmi nepriaznivú geopolitickú polohu Slovenska,
platí povedané ešte viac.
Preto, hoci racionálne videné, bola novovytvorená Československá re
publika v danej situácii ideálnym riešením pre obe strany, reálne bola jej
existencia už od začiatku ohrozená.
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Oba jej nosné národy mali rozličnú dejinnú skúsenosť, ktorá zanechala
hlboké stopy v “duši” národa.
Povedané neznamená, že by som myšlienku československého štátu
odmietal, alebo, že by som pochyboval o jej užitočnosti, tým skór, že mije
jasné, že tuná neexistuje a ani pri vzniku Československej republiky ne
existovala žiadna iná reálna alternativa. Oba národy sú a boli ohrozené
svojimi silnejšími susedmi, oba národy hovoria rečami, ktoré sú si veľmi
blízke a podobné, oba národy sú hospodársky nesebastačné a odkázané
na kooperáciu s inými. Ich spolunažívanie je osudovým spoločenstvom,
ktoré bude tak dlho trvať, kým sa politické usporiadanie Európy defini
tívne nezmení, dokedy teda nebude vytvorená napr. zjednotená Európa.
Ale aj potom, aj keď v inej forme, budeme žiť v spoločnom štáte.
Osudové spoločenstvo Slovákov a Čechov má popri negatívnych aspek
toch aj aspekty pozitívne. A pretože tieto prevažujú je potrebné sa z chýb
minulosti učiť a postaviť spolunažívanie národností v Československu na
racionálne základy. Stát nie je zdrojom, alebo cieľom emócií. On je ná
strojom, ktorý, ak funguje, je schopný garantovať a zabezpečiť prežitie
svojich občanov, ich kultúrny, mravný a materiálny rozvoj a takto vytvo
riť podmienky pre ich sebarealizáciu.
Štát plní teda funkciu a nie je preto cieľom, ale prostriedkom. A ako
každý prostriedok podlieha zmenám, vynúteným vždy novými podmienka
mi. Ciele však zaostávajú. A základným cieľom je zabezpečiť prežitie
občanov a ich kultúrny, mravný a materiálny rozvoj. Toto môže zaistiť tak
nacionálny štát, ako aj združenie viacerých štátov alebo národností, ak sa
takéto ukáže potrebným. (Napr. Švajčiarsko, Veľká Británia, Juhoslá
via) Z tohto hľadiska videné, sa napriek peripetiám Československá re
publika osvedčila. Napriek mimoriadne ťažkým okolnostiam za ktorých
vznikla, v ktorých robila svoje prvé kroky, napriek naprogramovaným
konfliktom, ktoré zdedila z Rakúska-Uhorska, napriek celkom extrémne
mu vývoju v Európe, ktorý bol podmienený vznikom fašizmu a národného
socializmu, napriek Hitlerovej agresii, napriek vojne, napriek socializmu.
Iste, nie všetko bolo ružové. Naopak. Naše národy museli zakúsiť, že po
vysokom lete nasleduje hlboký pád. Museli zakúsiť, kam vedie chýbajúca
koncepcia štátu, jasná a reálna definícia jeho smyslu. A ak aj dnes je náš
štát znovu nesamostatný, znovu musí slúžiť cudzím záujmom, tak aj preto,
že nám chýbal spoločný menovateľ. Neboli sme subjektom, ale objektom
dejinného vývoja.
Teraz ale späť k Sidorovej knihe. Tá je nechtiac najlepším dôkazom té
zy, že Slovensko, aby mohlo prežiť, potrebuje partnera. Samostatný slo
venský štát je v geopolitickom priestore, v ktorom Slováci žijú, nemysli
teľný. Že je tomu tak, ukazuje jasne vyše tisícročná história. Pád Veľko
moravskej Ríše a bitka na Bielej Hore, ale aj Protektorát Čechy a Mora-
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va a zánik Slovenskej republiky sú bolestivými, ale neprehliadnuteľnými
signálmi tak pre Čechov ako aj pre Slovákov.
Slovenská republika nebola schopná chrániť svojich občanov, garan
tovať im prežitie, kultúrny, mravný a materiálny rozvoj. Bola vydaná na
pospas Hitlerovej zvôli. Tragédia slovenských Židov, Cigánov, ako aj tra
gédia inak zmýšľajúcich Slovákov, teda všetko občanov Slovenskej re
publiky, zostane biľagom na slovenskom národe. Súčasne aleje táto straš
ná skutočnosť záväzkom pre realisticky, zodpovedne a predvídavo zmýšlajúcich Slovákov. Našou úlohou je postaviť sa zlu tvárou v tvár. Našou
povinnosťou je robiť zodpovednú, humánnu a realistickú politiku, ktorá
slúži všetkým Slovákom a nie len určitým skupinám. Našou úlohou je ro
biť politiku, ktorá rešpektuje človeka v jeho jedinečnosti a dôstojnosti bez
ohľadu na rasu, farbu alebo vyznanie.
Sidor odišiel do Ríma a stal sa vyslancom pri Vatikáne, hoci také čosi
vôbec nechcel, a to len preto, aby nemusel niesť zodpovednosť za to, čo ro
bili Nemci a ich prisluhovači na Slovensku v tomto štáte, pre ktorý sa on
bil, za ktorý bojoval. On sa modlil a bol smutný nad tým, čo sa vjeho vlasti
dialo, ale nemohol nič proti tomu robiť. Pravda, okrem pasívneho dívania
sa na vývoj udalostí mu ostala, aspoň teoreticky, možnosť hľadať teraz,
poučenému skúsenosťou reálne riešenia, ale aj tuná sa ukázala neblahá
politická neskúsenosť slovenských politikov, neschopnosť vidieť svet oko
lo seba reálne a rozpoznať podstatné politické prúdenia a na základe
chladnej a objektívnej analýzy hľadať konštelácie, ktoré sú realizácii slo
venských záujmov prospešné.
Slovenská republika zaťažila Slovákov veľkou hypotékou, mravnou aj
politickou. Povinosťou mojej generácie a generácií nasledujúcich je pokiaľ
možno, tuto hypotéku splatiť. Pravda, mŕtvym nemožno už nič vrátiť —
toto nech je nám mementom. Do budúcnosti je nevyhnutné sa rozlúčiť s politi
kou, ktorá je založená na snílkovstve, na ignorovaní reality, na nezodpo
vednosti. Vedomie súvislostí a nie emócie nás musí viesť pri rozmýšľaní
o našej situácii, pri vytváraní koncepcií budúcich politických riešení.
V spolunažívaní s Čechmi sa môžeme učiť vlastnostiam a súčasne ich
trénovať, vlastnostiam, ktoré sme viac ako jedno tisícročie nemali mož
nosť vyvíjať, vlastnosti, ktoré budeme potrebovať aj v raz azda zjedno
tenej Európe. Nie je tragédiou nemať vlastný nacionálny štát. Tento osud
zdieľame s mnohými inými národmi. Tragédiou ale je, dostať sa ako prí
slušník jedneho štátu do situácie, v akej boli v Slovenskej republike Židia,
Cigáni a všeci inak zmýšľajúci Slováci, v neposlednom rade Sidor. Bez
mocní, vydaní na pospas zvoli druhých. Možno toto želať vôbec nejakému
národu, svojmu vlastnému slovenskému národu?
Ak povieme nie, ak nechceme byť objektom, ale subjektom dejín, tak
musíme nájsť silu k spoločnému konsensu, k spoločnému menovateľovi,
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ktorý je pre všetkých Slovákov rešpektovateľný a musíme maťvôlu, ho aj
v praxi presadiť a to nie proti niekomu, ale vo vedomí zodpovednosti spo
lu s niekým! Musíme sa naučiť byť dobrým a spoľahlivým partnerom, kto
rý vie čo chce a toho sa aj drží, musíme byť tvorivými a kooperatívnymi
občanmi, ktorí sú schopní vlastné záujmy zladiť so záujmami svojich part
nerov. Tvorivosť, flexibilita, zodpovednosť a zmysel pre realitu sú vlast
nosti, umožňujúce robiť takú politiku, ktorá je umením možného.
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Amfora, Šafárikovo

Ako sa formovala spisovná slovenčina
pred Bernolákom
(Na okraj nového vydania Gavlovičovej Valaskej školy)

Ľubomír Durovič, Luud
V týchto dňoch výjde vo vydavateľstve Slavica Publishers v Columbus,
Ohio, nové vydanie diela Valaská škola mravov stodola, ktoré r. 1755
dokončil františkán Hugolín Gavlovič vo svojom kláštore v Pruskom na
strednom Považí. Valaskú školu pripravil tento raz pre vydanie prof.
Gerald Sabo, SJ z John Caroll University v Clevelande. Sabo napísal tiež
úvodnú štúdiu, ktorá je výťahom z jeho doktorskej dizertácie na Yale
University a podáva výklad o štruktúre, zmysle a tematických súvislostiach
diela. Ja som bol požiadaný, aby som analyzoval jazyk Valaskej školy.
Výsledok tejto analýzy je neobyčajne zaujímavý — aj pre jazykovednú
verejnosť, pretože vrhá nové svetlo na jednu málo známu etapu slovenskej
a československej kultúrnej histórie.
1.0 WS (podľa názvu originálu Walaska Sskola Mrawuw Stodola bu
dem skracovať WS) je obrovská veršovaná skladba, 1298 dvanásť veršo
vých strof a niekoľko sto veršov v úvodných a záverečných kapitolách,
čo dáva 500-600 stranovú knihu. Na Slovensku bola vydaná dvakrát,
ve dvoch rôznych jazykových verziách. Prvý raz r. 1830-1831 ju M. Rešetka transponoval do bernoláčtiny (a cirkevná cenzúra mu pritom vy
škrtala viacero príliš odvážnych strof.) Potom sa rukopis stratil a bol
nezvestný vyše sto rokov, kým ho bol v tridsiatych rokoch objavil lite
rárny historik C. Lepáček OFM: na základe tohto rukopisu vyšlo nové
(“čitateľské”) vydanie r. 1970, z ideologických i ekonomických dôvo
dov skrátené o dobrú štvrtinu. Pre nás je tu dôležité, že vydávateľ Ru
dolf Krajčovič do textu svojvoľne vniesol — čiastočne podľa dnešnej
normy — diakritické znamienka, t.j. dĺžne a mäkčene, ktoré v originále
nie sú, čím sa jazykový charakter WS opäťpodstatne zmenil — “postredoslovenčila sa”.
Sabovo americké vydanie reprodukuje verne text originálu a tým
nám — po prvý raz vôbec — dáva možnosť nepredpojate analýzovaťja
zyk WS a hľadať jeho miesto vo vývinovom procese spisovnej sloven
činy.
2.1 WS je, pravda, zaujímavá nielen jazykovo: celé toto obrovské veršované
dielo je občianska mravouka, prísne normatívna, formulovaná z pozície vzdela
ného, v niektorých bodoch na naše 18. storočie až prekvapujúco liberálneho rá
dového kňaza. Tým, že má ambíciu regulovať všetky situácie denného života,
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t.j. nielen situácie, kde platí cirkevné polarizované hodnotenie hriech kontra
cnosť (napr. aj vykonávanie občianskych funkcií v obci, osobnú hygiénu, sprá
vanie sa pri stole ap.), dáva nám WS diferencovaný obraz morálnych škál vzde
laneckej spoločnosti na Slovensku v polovici 18. storočia. Ale tomu treba raz ve
novať osobitnú pozornosť.

2.2 V tomto článku sa chceme venovať jen jazyku WS. Valaská škola
sa vždy pokladala za jedno z diel 18. storočia, napísané silne slovenčiacou češtinou. Sabovo vydanie nám umožňuje podstatne revidovať túto
všeobecnú charakteristiku.
3.1 Demonštrujme si Galovičov jazyk na ľubovoľnom úryvku z WS,
napríklad:
W swogeg psote posmech miti nežadagu lide,
Ani ty posmechu nechcess, když si v gakeg bide.
Když te úpadek núdzneho ponuka ku smichu,
Merkug bys ho nepriwedel z smichem twym do hrichu.
Laska w uskosti srdečné bližního lituge,
A gak muže, bez posmechu skutečné fedruge.
1, XXIII: 7-12
t.j. pravdepodobne:
V svojej psote posmech (posmjech?) míti nežádajú lidé,
ani ty posmechu nechceš, když si v jakej bíd’e.
Když ťe úpadek núdzného ponúká ku smichu,
merkuj bys ho neprivédel s smichem tvým do hříchu.
Láska v úzkosti srdečne blížného lituje,
a jak múže, bez posmechu skutečňe fedruje.
Na prvý pohľad možno vidieť, že máme dočinenia s miešaným jazy
kom:
slová ako lidé, múže, když, te (=té) sú české a len české; ponúka, núdz
ny, v svojej sú len slovenské, t.j. “správne” z hľadiska dnešnej spisovnej
slovenčiny; láska, nechceš, psota, v úzkosti a tiež trochu archaické mer
kuj alebo fedruje sú tak slovenské, ako i české. Ale kam patria slová ako
neprivédel (či neprivédél) a potom tiež hřích, bída a na iných miestach
Búh, múj, nuž?
Všetky tieto slová bez stredoslovenských diftongov (ako bieda, nôž)
existujú v češtine, alebo na slovenskom území v trojuholníku Bratislava-Trnava-Skalica, ale niektoré z nich, ako búh, múj len na západ od
Malých a Bielych Karpát. Len na tomto istom území je možné napr.
hrích, bez českého ř a bez stredoslovenského diftongu ie. A presne na
toto západoslovenské územie medzi Karpátami a riekou Moravou uka
zujú tvary ako prinésel alebo mohel či mohél. — Ale naopak, dôsledné
používanie afrikát dz a dž (napr. pochádzá, núdza, hádže) toto územie
na západ od Karpát celkom vylučuje (vo WS sa nikdy nevyskytuje dz
z ď typu dzeci, dzedzina\).
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Z toho je len jeden uzáver: jazyk WS nie je čeština slovakizovaná ne
jakým miestnym dialektom, napr. vlastným dialektom autora, ale je to
umelý útvar, t.j. ustálený kultúrny jazyk, v ktorom sú integrované isté
geografické črty západoslovenské — vlastne pomoravské (niekedy sa
volajú “záhorské”) — s črtami stredoslovenskými (dz, dž existujú len
na východ od Karpát) s črtami českými, t.j. s črtami dovtedajšieho spi
sovného jazyka Slovákov, — a to všetko so slovami spoločnými sloven
čine (ktorejkoľvek nárečovej oblasti) i češtine: tieto spoločné slová
tvoria približne polovinu celého textu.
V tomto jazyku WS sú niektoré črty pevne stabilizované a iné sú roz
kolísané, t.j. vyskytujú sa v českej i slovenskej hláskovej podobe.
Pre náš ďalší výklad je spomedzi rozkolísaných črt dôležité napr. kolísanie
medzi slovenskými a českými tvarmi typu G.sg. otca/otce, srdca/srdce (ale v no
minative vždy len owca, intencya), kolísanie typu cudzeho/ cudziho, Acc.sg.f.
wetssu/wetssi (=č. větší), o sebe/o sobe, u wsseckich/u wssech, typu imper. žadaj/žadej a mnohé iné. Pevne stabilizované črty sú tak české, ako i slovenské.
České sú vždy napr. zámena te (=tě) a se, spojky když, ačkoliw. deklinácia typu
swedomi, k swedomi, prechodníky ako wolagic(e)\ slovenské je vždy napr. zá
meno čo (aj v kombináciách ako čokoliw), tvary mäkkých substantiv ako owca,
Acc. owcu, Instr. owcu (t.j. s owcú), wecu, D.pl. owcam, wecam, L.pl. oowcach,
cnostach, tvary adjektiv ako z noweg, z lepsseg, slovenské tvary ako Lsg. nesem,
3.pl. wolagu, uča (-učá), používanie G.-A. životných substantiv v pluráli, napr.
ranil newinnych (č. by bolo nevinnej a pod. Veľmi dôležité je. že pevne stabilizo
vané sú mnohé črty, spoločné češtine a pomoravskej (“záhorskej”) slovenčine:
vždy je len Buch, muj, wiss (=víš), Instr.sg. Bohem, srdcem, G.pi. do hrobuw, panuw (čo treba zrejme interpretovať ako pánů, hrobú) a.i.

Tento relatívne dobre stabilizovaný jazyk (podrobnosti viď v mojej
štúdii v citovanom Sabovom vydaní), pretože sú v ňom integrované
črty stredoslovenské a české s dominujúcimi západoslovenskými, ne
zodpovedá definícii tzv. kultúrnej západoslovenčiny v autoritatívnych
Paulinyho Dejinách spisovnej slovenčiny (Pauliny 1983, 124)— nieto
tu totiž zafarbenia nárečím “tej oblasti, v ktorej daná písomnosť vznik
la”.
3.2 Valaskú školu, s dominujúcim podielom západoslovenského
mestského jazyka, napísal totiž Hugolín Gavlovič, človek poľského pô
vodu, ktorý vyrástol na Orave, celý svoj život prežil na Považí a na zá
pad od Karpát nikdy v živote nebol. Jazyk, použitý vo WS sa teda musel
niekde naučiť, a to — keď sa dívame na jeho životopis — mohlo byťlen
v prostredí františkánskych kláštorov a škôl na Považí (Beckov, Pruské,
Žilina). Na Považí je však ľudový jazyk celkom iný než je jazyk WS.
Vidno to veľmi výrazne napr. na tom, že vo WS sa dosť často citujú ľu
dové príslovia, uvádzajú sa názvy vecí, napr. salašníckych reálií — a tu sa
vyskytujú slová stredoslovenské, napr. s diftongami s g a s inými strslk.
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črtami, ktoré v systéme WS neexistujú, ako napr. rgečica, dgesska,
wgem, pangu, klak, t.j. riečica, diežka, viem, akuz. paniu, klág.
4.0 Rozbor textu WS nám teda ukazuje relatívne ustálený jazyk, kto
rý má systémové vlastnosti prevážne západoslovenské (pomoravské),
ale tiež české a ojedinelé stredoslovenské (afrikáty dz, dž).
Ako sa toto lingvistické určenie zhoduje s našimi znalosťami o slo
venskej histórii a o vývoji slovenského spisovného jazyka?
4.1 WS bola napísaná pred rokom 1755, t.j. 35-40 rokov pred Berno
lákovou kodifikáciou slovenčiny (ktorá je dostatočne známa a bola
mnohokrát popísaná) a 10 rokov po vyjdení (nepochopiteľne opomíjanej) knihy Pavla Doležala “Grammatica Slavico-Bohemica”, t.j. Gra
matika Slovensko-Česká, ktorá má v dlhom podtitule dôležitú pasáž
“... in qua ... discrimen inter dialectum Bohemorum et cultiorum Slavorum in Hungaria insinuatur”, t.j. “... v ktorej sa preberá rozdiel medzi
dialektom Čechov a vzdelanejších Slovákov v Uhorsku”. Na tom istom
titulnom liste sa ďalej píše, že “toto všetko bolo čiastočne preberané
z iných gramatík, čiastočne vyskúmané vlastnou pilnostou mužov,
dobre znalých tohto jazyka”. Autorom knihy je Pavol Doležal z Uhor
skej Skalice (ako sa predtým volala terajšia Skalica na Slovensku) a
predhovor napísal Matiáš Bél, známy ako “magnum decus Hungariae”,
pôvodom z Očovej na strednom Slovensku.
V tejto práci Doležal podrobne popisuje gramatiku “českého jazy
ka” a sústavne odlišuje črty, ktoré používajú Česi od črt, ktoré používa
jú Slavi, či Slavi Pannonii, t.j. Slováci. Tieto slovenské tvary sa uvádza
jú paralelne s českými v okrúhlych zátvorkách a okrem toho sa v rade
prípadov niektoré slovenské tvary komentujú ako nesprávne, ktorých
sa treba vystríhať. Takto Pavlova Doležalova Gramatika ako prvá tla
čená gramatika vôbec dáva dosť sústavný popis slovenského hláskoslovia a tvaroslovia, pravda, v rámci vyššieho jazykového celku —geo
graficky ponímaného českého jazyka s dvoma variantami, českým a
slovenským.
4.2 Doležalova Gramatika je odrazom stavu, keď nebolo pochyb
nosti o existencii dvoch národných či etnických jednotiek, t.j. o exis
tencii “Bohemi”, odlišných od “Slavi in Pannonia” či “in Hungaria”,
ktorí obojakí používajú v zásade ten istý jazyk, lenže vzdelaní Slováci
majú iný a Česi tiež iný dialekt tohto spoločného jazyka (viď v 5.1
Krmanovu charakteristiku). Dôležitý je tu atribút “vzdelaní” (cultiores)
Slováci: Doležal nehovorí o ľudových lokálnych dialektoch, ale popi
suje jazyk vzdelancov, ktorý sa od ľudového zrejme odlišuje (viď v 6.0
Bernolákov výrok, kde je tento rozdiel explicitne vyjadrený).
Tento slovenský jazyk, zachytený u Doležala, je západná slovenčina: k wrchom, k žákom oproti čes. wrchům, žákům; o ženíchoch, žákoch oproti č. ženi-
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ssjch, žácých\ slk. hráza oproti č. hráze, slk. owca, owcu, owcau (t.j. ovcú) oproti
č. owce, owci, owcj atď.; slk. slovenské tvary sú žádám, žádagau (t.j. žádajú),
kaussem, kaussau (kúšem, kúšú), učinjm, učiňá atď.

Dá sa povedať, že Doležalov jazyk “pannónskych Slovákov” je v zá
klade jazyk jeho rodného mesta Skalice na najkrajnejšom západe slo
venského územia, s istým množstvom centrálnějších prvkov; napr.
1. os. sg. je ve Skalici já kúšu, nesu oproti Doležalovmu kúšem, nesem,
skalické zámenné tvary tebja, sebja, z naší, vaší (ulice) kodifikuje Dole
žal pre Slovákov viac stredoslovensky ako teba, seba, z nasseg, z wasseg
atď. Dôraz na slovo “cultiores” t.j. “vzdelanejší” možno vykladať tým,
že sa Doležal vystríha medzi uznané slovenské tvary pojať čokoľvek,
čo by pripomínalo dialekty z okolitých záhorských dedín, kde sa hovorí
dzeci, biu sem, biua sem, oket (=lakeť) ap.
V novších prácach o dejinách spisovnej slovenčiny, napr. u Paulinyho (1983), o Pavlovi Doležalovi niet zmienky, hoci napríklad Rizner
vo svojej Bibliografii (Rizner I, 335), napísanej pred prvou svetovou
vojnou výslovne hovorí, že “Doležalova kniha je vlastne prvá mluvnica
slovenská”.
5.0 Ako sme povedali vyššie, na titulnom liste Doležalovej Gramatiky
stojí, že bola čiastočne napísaná na základe iných gramatík. Za celkom
nepochybné sa pokladalo, že týmto zdrojom je Rosová Čechořečnost
(Praha 1672). Samozrejme, Rosa sa slovenčinou nezaoberá, od neho
pochádza Doležalova gramatická koncepcia a čiastočne terminológia,
a tak treba hľadať, odkiaľ vychádza rozlišovanie slovenského a českého
“dialektu”, resp. či toto rozlišovanie je Doležalov vlastný prínos.
5.1 Dôležitý je tu vzťah Doležalov ku gramatike, napísanej vý
znamným slovenským dejateľom Danielom Krmanom ml., koncipova
nej v rokoch 1690-1699 a dokončenej r. 1704.
Daniel Krman pochádzal z Turej Lúky na západnom Slovensku, bol
evanjelickým farárom a po roky “superintendentom”, t.j. biskupom,
väčšiu časť života na Myjave, nekoľko rokov v Žiline, poslených 11
rokov v habsburskom väzení na bratislavskom hrade (kde zomrel
1740). Krman napísal rad prác náboženského charakteru, vydal r. 1722
v Halle revidované vydanie Kralickej Biblie a r. 1734 vyšla jeho Agenda,
ktorou zjednotil poriadok bohoslužieb v slovenskej evanjelickej cirkvi.
Ale tak isto zhromaždil veľký materiál pre dejiny evanjelickej cirkve a
pre dejiny slovenského evanjelického školstva, vydal pojednanie O pô
vode Slovanov ap. Krman bol človek, uvažujúci v európskych kategó
riách, koncepčný luterán, protivník Habsburgovcov a stúpenec Rákó
ciho. Voľne sa pohyboval po Európe od Wittembergu a Žitavy (dnes
Zittau vo Vých. Nemecku) po Königsberg, Poľsko a Rusko, kam bol
vyslaný ako vedúci posolstva evanjelických stavov v Uhorsku ku švéd
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skemu královi Karolovi XII., ktorý tam vtedy bojoval proti cárovi a bol
porazený pri Poltave r. 1709. Krman bol prítomný pri poltavskej po
rážke a celú svoju cestu popísal v neobyčajne obsažnom cestovnom
denníku (vyšiel pod názvom D. Krman, Itinerarium. Bratislava 1969).
Z Krmanovho úvodu k “hallskej” Biblii 1722 sa často cituje jeho vý
rok, kde rozlišuje “rozptýlený národ český” a “nás, týmž gazykem
mluwjcých”, t.j. Slovákov ako osobitnú jednotku, používajúcu ten istý
jazyk ako Česi. Druhú stranu toho istého ponímania národnostných
pomerov u nás na začiatku 18. storočia vidno v jeho reči ku Karo
lovi XII., kde hovorí v mene uhorských evanjelických stavov o “duplex
natio, Hungarica et Slavico-Bohemica”, t.j. v Uhorsku žijúcim “dvo
jitom národe, maďarskom a slovensko-českom ”, který je mnohými voj
nami taký zbedačený, že nemá možnosť vytlačiť si Bibliu “in maternis
suis linguis, Hungarica et Slavico-Bohemica” (Itinerarium, str. 365) —
“vo svojich materinských jazykoch, maďarskom a slovensko-českom”.
Teda v jeho ponímaní Slováci — snáď presnejšie “slovenské stavy?” —
tvoria jeden “dvojitý národ” s Maďarmi a majú jeden spoločný jazyk
s Čechmi.
5.2 Krman teda napísal gramatiku tohto spoločného jazyka s titulom
“Rudimenta grammaticae Slavicae ... in gratiam Slovaciorum lingua
Slavico.Bohemisante utentium”, t.j. Základy slovenskej (slovanskej?)
gramatiky ... na potešenie Slovákov, používajúcich slovensko-češtiaci
jazyk (či “slovansko-češtiaci ”?). Dielo má tiež gramatickú koncepciu a
terminológiu Rosovu. Nebolo nikdy vytlačené a jeho rukopis (neúpl
ný), nájdený r. 1957, nebol dodnes vydaný, takže o ňom súdim len z ob
siahleho popisu v štúdii Jána Minárika, jedného z vydavateľov Itinera
ria. Podľa tohto popisu Krman sústavne uvádza rozdiely medzi češti
nou a “ľudovou hovorovou slovenčinou (najmä stredoslovenského
charakteru)” (Krman, Itinerarium, 123), ale používanie týchto slo
venských prvkov odsudzuje a odmieta: jeho vzorom správnosti je jazyk
Kralickej Biblie a Komenského spisov. Svoje “nás týmž gazykem mluwjecých” uplatňuje teda do dôsledkov.
* * *
6.0 A tak môžeme načrtnúť trochu inak, než je bežné, vývoj, popísa
nie a kodifikovanie slovenského spisovného jazyka v 18. storočí.
Koncom 17. storočia je u Slovákov nepochybné vedomie národnej
či etnickej odlišnosti od Čechov (viď v 5.1 citovanú Krmanovu formu
láciu).
Krman píše a r. 1704 dokončuje svoju gramatiku, zmyslom ktorej je
zrejme udržeť jazykovú jednotu s Čechmi (češtinu Kralickej Biblie),
ohrozenú používaním “panónskeho dialektu”. Tu je teda slovenčina
už prítomná, ale ešte ako rušivý, nežiadúci nárečový element.
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O štyridsať rokov neskôr vychádza v Bratislave z Krmana vychádza
júca Grammatica Slavico-Bohemica Pavla Doležala, s obsiahlym histo
rickým úvodom Matiáša Béla: stoja teda za ňou dvaja maximálne auto
ritativní slovenskí intelektuáli, jeden západoslovenského a druhý stre
doslovenského pôvodu. Tu sa v rámci jedinej lingua bohemica popisu
jú a teda istým spôsobom kodifikujú dva “dialekty” — český a sloven
ský. “Dialekt vzdelanejších Slovákov v Uhorsku” je západná sloven
čina, reprezentujúca v zásade mestský jazyk Skalice s istým množstvom
jazykových prvkov, lokalizovateľných ďalej smerom ku strednému Slo
vensku (viď v 4.2 kúšem, z vašej a.i.).
Z poľských rodičov pochádzajúci františkán Hugolín Gavlovič na
učil sa zhruba tento istý jazyk v katolíckych školách a kláštoroch na
strednom Považí, ďaleko od jeho primárnej geografickej základne na
Pomoraví, a použil ho vo svojej obsiahlej spisbe. Geografický základ
tohto Gavlovičovho jazyka bol však posunutý znova ďalej ku stredné
mu Slovensku, najmä tým, že do jeho konsonantizmu boli pevne integ
rované afrikáty dz a dž. — Čeština je u Gavloviča reprezentovaná dvo
jako: ako isté množstvo pevne integrovaných a stabilizovaných črt,
i ako isté vymedzené množstvo systémových prvkov, konkurujúcich
so slovenskými. Gavlovič sa tento jazyk nenaučil z Doležalovej grama
tiky — napr. jeho pravopis je úplne odlišný od Kralického pravopisu
Doležalovho: jazyk WS, vo svojom základe západoslovenský, reflektu
je teda hovorený jazyk vzdelaneckého prostredia i na strednom Slo
vensku, i v katolíckom prostredí, zatiaľčo Doležal a Bél z biografických
dôvodov reprezentujú vzdelanecké prostredie evanjelické. — Hodno
pripomenúť, že tzv. kamaldulský preklad Biblie, vzniklý približne v
rovnakom čase vo františkánskom Červenom Kláštore pri Dunajci, t.j.
vo východoslovenskej či goralskej nárečovej oblasti, používa zhruba
rovnaký západoslovenský jazyk, ako je jazyk Valaskej školy.
Keď o ďalších necelých štyridsať rokov Bernolák vydáva svoje prá
ce o slovenskom pravopise (1787) a svoju Grammatica Slavica (1790),
je tu slovo Slavica použité už ako opozitum k Bohemica: Anton Berno
lák prvý kodifikuje slovenčinu ako osobitý jazyk, odlišný od češtiny.
Východiskom gramatickej teórie je mu Doležal, často sú definície, ter
minológia i príklady doslovne prebrané od neho a v Dissertatio (1787)
ho explicitne cituje temer na každej strane. Ale predmet popisuje tu iný.
Rozdiel mezi jazykom popísaným u Doležala a kodifikovaným u Bernoláka spočíva zhruba v tom, že spomedzi Doležalových dvojtvarov
Bernolák vždy škrtol český a ponechal len slovenský variant (len od otca,
o ulicách, nesem, učá), vylúčil väčšinu českých ustálených prvkov a geo
grafický základ svojej slovenčiny posunol z Pomoravia o ďalší kus sme
rom ku stredu Slovenska, do okolia Trnavy. Ako napísal v gramatike,
parafrázujúc M. Béla (1790, 264): “Správna výslovnosť je tá, ktorá sa
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používa na miestach, oddialených od Čechov, Moravanov, Poliakov
a Maďarov... Avšak i v takýchto krajoch za normu sa nemá prijať reč
prostého ľudu (plebis), ale reč ľudí vzdelaných, sčítaných (literatorum)
a minimálne dotknutých bohemizmami.”
Takže namiesto Doležalovho se zubem, ze zubuw je tu so zubom, zo
zubov, popri instr. fem. ovcu sa zavádza i ovcov (viď súčasné ovcou,
popri toto stavaňí sa pripúšťa aj toto stavaňa, z tohoto stavaná. popri
dívča, díťa je možné aj dgevča, dgeťa s diftongom, hoci diftongy ako
systémová vlastnosť v Bernolákovej kodifikácii ešte nie sú, do konsonantického systému sa zaviedlo systémové mäkké /’ atď., atď.
A tak keď Bernolák preberá Doležalovu zbierku prísloví (ktorú Do
ležal má zväčša od Krmana, Krman z Neo-forum Latino-Slavonicum
D. Sinapia-Horčičku [1678] atď.), stanú sa z Doležalových Adagia Slavico Bohemica “Porekadla slowenské — Adagia Slavica” s patričnými,
v zásade neveľkými, jazykovými zmenami, napríklad:
D.: Oheň sa rozmáhá, pověst se roznássj —
B.: Oheň sa rozmáhá, Povesť sa roznáša:
D.: Babku k babce, budau nohavice —
B.: Prilož Babku k Babce, budú Kapce (Krpce, Nohavice);
D.: Dlužssj Sobota než Nedele —
B.: Dlužšá (dlukšá neb dlkšá) Sobota ňež Nedela;
občas, samozrejme, žiadna zmena potrebná nie je (okrem čisto pravo
pisných — Bernolák, ako je známe, celkom odstránil písmeno y)\
D.: Utopilby ho w ližicy vody —
B.: Utopilbi ho v Ližici (v Lžice) Wodi.
N Štúr o ďalších 50 rokov posunul geografický základ slovenčiny
ďalej na stredné Slovensko a vybral pre to jazyk inteligencie v stredo
slovenských mestách (preto zo svojej kodifikácie vylúčil mäkké ľ, kto
ré až neskôr znova zaviedli M. M. Hodža a M. Hattala), čo dalo v zá
sade dnešnú spisovnú slovenčinu.
* * *
V takomto ponímaní je formovanie vlastného spisovného jazyka Slo
vákov dlhodobý spoločenský proces, jednotlivé etapy ktorého sú vi
diteľné v existujúcich gramatikách — ako som sa práve pokúsil uká
zať — od konca 17. storočia; takýto jazykový proces je v Európe bež
ným korelátom vývoja spoločenského, keď sa dovršuje konštituovanie
slovenského národa, napriek tomu, že nemá svoju vlastnú teritoriálnu
či štátnu organizáciu. Teritoriálne a politické oddelenie od českého
národa v Čechách a na Morave nesie so sebou aj vnútornú diferenciáciu
a nakoniec rozdelenie po niekoľko storočí spoločného spisovného jazy-
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ka českého, ako ukazujú koncepčné zmeny, reprezentované radom:
Daniel Krman (1704) — Pavel Doležal (1746) — Hugolín Gavlovič
(1755) — Anton Bernolák (1787, 1790) — Ľudovít Štúr (1843).
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Albert Škarvan: umelec a mysliteľ
Peter Liptovský, Norsko
Stranou od hlavných kultúrnych a politických pohybov na Slovensku
koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa vyvíjala činnosť dvoch význam
ných slovenských tolstojovcov, Dušana Makovického a Alberta Škarvana.
Kým meno Makovického, neúnavného šíriteľa a vydavateľa diel Tolstého a neskôr jeho osobného lekára, je slovenskej kultúrnej verejnosti akotak známe, zostáva Škarvan stále len na pokraji slovenského kultúrneho
vedomia, a to aj napriek istým pokusom vzbudiť záujem o túto neobyčajne
originálnu osobnosť. A bol to práve Škarvan, ktorý — aj v medzinárod
ných súvislostiach — ako jeden z mála ľudí nielen dokázal vo veľkej miere
žiť podľa Tolstého ideálov, ale aj obohatiťjeho učenie o vlastný myšlien
kový prínos. Jeho osobnosť a dielo svojho času vysoko hodnotili Rusi [Tol
stoj, Čertkov a iní) i Česi (F. X. Salda, R. Svobodová), na Slovensku sa mu
však ušlo len nezáujmu a opovrhnutia. Bolo by už načase napraviť hriechy
Škarvanových slovenských súčasníkov a zaradiť tohto významného auto
ra na popredné miesto v kontexte slovenskej literatúry a slovenského
myslenia. Nasledujúca úvaha je pokusom ukázať, že si to táto neprávom
zabúdaná osobnosť jednoznačne zaslúži.

* * *

Niekoľko biografických dát: Albert Škarvan sa narodil r. 1869 v Tvrdošíne na Orave, detstvo však prežil v liptovských Hybiach, kam sa ro
dina presťahovala r. 1872. Chodil do školy v Hybiach, neskôr v Levoči,
Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. V rokoch 1886-1894 študoval medicí
nu v Budapešti, Prahe a Innsbruku, kde aj promoval. Od konca 80tych
rokov sa dostal pod vplyv Tolstého učenia, zoznámenie s ktorým mu
pomohlo vyriešiť vážnu osobnú krízu. Najdôležitejší okamih jeho živo
ta nastal 7. februára 1895, keď v súhlase so svojím najvnútornejším pre
svedčením odmietol dokončiť vojenskú službu, ktorú konal ako po
mocný vojenský lekár v garnizónnej nemocnici v Košiciach. Za toto bol
daný najprv na psychiatrické pozorovanie, potom odsúdený vojenským
súdom na štyri mesiace väzenia s tým, že si po roku mal vojenskú službu
dokončiť. On však radšej volil exil. V rokoch 1896-1897 bol v Rusku a
začas býval u Tolstého, s ktorým potom udržiaval písomné styky až do
jeho smrti. Z Ruska bol však vypovedaný ako nebezpečný živel, musel
preto odísť do Anglicka, kde žil asi rok v tojstojovskej kolónii pri Lon
dýne. Roku 1898 sa presťahoval do Švajčiarska, kde sa roku 1900 ože
nil so švajčiarskou Taliankou Assuntou Ferrira. Z manželstva sa naro
dili dvaja synovia. Roku 1909 dostal Škarvan milosť od rakúskeho ci
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sára a bol mu navrátený aj lekársky diplom, takže sa r. 1910 mohol vrá
tiť na Slovensko. Pôsobil najprv ako lekár v Dolných Teranoch, potom
v Bátovciach, kde sa po druhý raz oženil, s Maďarkou Máriou Weiszovou. Za vojny bol ako podozrivý živel prenasledovaný, väznený v Bra
tislave, potom internovaný v Maďarsku. Po oslobodení r. 1918 žil naj
prv v Liptovskom Mikuláši, kde sa v tom istom roku oženil so Sloven
kou Margitou Sokolovou. Od roku 1919 až do svojej smrti pôsobil ako
okresný lekár v Liptovskom Hrádku. Zomrel na tuberkulózu, ktorou
trpel po celý život.

* * *
Škarvanovo literárne dielo, ktorého značná časť stále zostáva v rukopi
se, pozostáva, pokiaľ mi je známe, z nasledovných titulov: Štyri verzie
“Zápisníkov vojenského lekára”, z ktorých jedna vyšla rusky v Londý
ne r. 1898, druhá, slovenská, najprv r. 1904 na pokračovanie v Slovenskom
denníku v Pittsburgu, potom knižne v Prahe r. 1920; esej “Slováci”, napí
saná v rokoch 1899-1903, ktorá mala výjsťv Rusku s Tolstého predslovom,
no ktorá zostala v rukopise až do r. 1969, keď ju vydali v Literárnom ar
chíve Matice slovenskej; “Vlastný životopis” — vyšiel v Prúdoch r. 1926;
“Moja premena” — vydala Matica slovenská r. 1973 v sérii Biografické
štúdie; “Tolstoj”, spomienky na Tolstého a úvahy o ňom, z ktorých časť
vyšla r. 1965 rusky pod názvom “Glazami slovackogo druga” v sérii
“Literaturnoje nasledstvo”, v druhom zväzku oddielu “Tolstoj i zarubežnyj mir”; rozsiahle denníky z rokov 1896-1926, z ktorých časti vyšli pod
názvom “Život je zápas” v Martine spolu so zlomkami zo Škarvanovej
rozsiahlej — a pre poznanie jeho osobnosti dôležitej — korešpondencie;
články na rozličné témy v slovenskej, americko-slovenskej a západoeu
rópskej tlači; veľké množstvo prekladov, najmä z ruštiny a francúzštiny,
pričom najpozoruhodnejší je slovenský preklad Tolstého “Vzkriesenia”,
ktorý vyšiel r. 1899 približne súčasne s anglickým prekladom ako prvé
necenzurované vydanie tohoto románu vôbec.
* * *

Sústreďme sa najprv na Škarvanovo základné dielo, knihu “Zápisky
vojenského lekára”, ktorá vyšla naposledy r. 1920 a je teda väčšine
dnešného čitateľstva neznáma. V tejto knihe sa najvýraznejšie ukázal
Škarvanov literárny a mysliteľský talent, v nej síce stručne, no jasne
opísal svoju životnú filozofiu i pohnútky, ktoré ho viedli k odopretiu
vojenskej služby a ktorými sa snažil riadiť po väčšinu svojho dospelého
života. Túto knihu vysoko ocenili také osobnosti ako Tolstoj a Salda.
Tolstoj ešte po prečítaní ruského rukopisu r. 1895 Škarvanovi odpísal:
“Vaše zápisky sú neobyčajne zaujímavé a dôležité. Prečítal som ich s po
hnutím a veľkou duševnou radosťou.” Je tiež známe, že Tolstoj dával
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Škarvanovu knihu čítať aj svojim priateľom a hosťom. Salda bol zase
nadšený “Zápiskami vojenského lekára” po tom, čo vyšli po slovensky
v Prahe r. 1920. O Škarvanovi napísal, že “žil velkou ideou bratrstrví
v duchu nejčistšího křesťanství a nejčistšího evoropského mezinárodnictví”. U “Zápisníkov vojenského lekára” si vysoko cenil “jejich spani
lou krásu, jejich vnitřní líbezně cudný žár myšlenkový a názorovou sí
lu, jejich vidění a postihování života”. Považoval ich za jednu z najlep
ších desiatich československých kníh vôbec.
“Zápisky vojenského lekára” — vychádzame tu z pražského vydania
z r. 1920, ktoré ako jediné máme k dispozícii — sú jednou z tých zvlášt
nych kníh, ktoré je nemožné jednoznačne žánrovo zaradiť, lebo v kaž
dom smere prerastajú svoj pôvodný rámec. Sú myšlienkovo narysované
ako spolovice dokumentárny román a spolovice filozoficko-náboženská esej, no vďaka svojej takmer hudobnej kompozícii, vizionárskej hĺb
ke pohľadu, životnej opravdivosti a básnickej bezprostrednosti obstoja
znamenite aj ako umelecký román, azda prvý moderný román v slo
venskej literatúre. Na druhej strane sú “Zápisky vojenského lekára”
niečo viac ako román: Je to ľudský dokument veľkej pravdivosti a pô
sobivosti —jednak ako výrečné svedectvo o dobe a geopolitickej oblasti
svojho vzniku a jednak ako doklad o boji osamoteného ľudského indi
vídua, vášnivo hľadajúceho pravdu, s nepriateľským svetom.
Po krátkom, jednostránkovom úvode, pojednávajúcom o kliatbe vo
jenčiny a militaritmu, začína Škarvan hovoriť o svojom živote. Považu
je sa za človeka, ktorému “sa vždy dobre vodilo na svete”, ktorý od
detstva spokojne užíval svetských radostí a ako študent ľahko vhupol
vo veľkomeste do mládeneckých radovánok — hýrenia, pitia, hier a
sexuálneho pôžitkárstva, netrápiac sa pritom ani trochu hlbšími život
nými otázkami. Po čase však začal pociťovať prázdnotu a neuspokojivosť takéhoto života a zmocnilo sa ho zúfalstvo. Z krízy sa dostal zá
sluhou jednej nábožensko-filozofickej knižky Tolstého, ktorá v ňom
prebudila záujem o duchovné veci, predovšetkým o kresťanstvo. “Pred
tým som bol ľahostajný ku kresťanstvu, ba opovrhoval som ním,” píše
Škarvan, “poneváč som považoval za kresťanstvo len to, čo sa za také
vydávalo, v skutočnosti ale nebolo ním.” V našej dobe je kresťanstvo
podľa Škarvana stále rovnako nové a revolučné ako bolo voľakedy pre
pohanov Rímskej ríše, lebo to, čo hlásajú cirkvi, nie je pravým kresťan
stvom. Ideálom sú mu prvotní kresťania a keďže tí v súlade s Kristovým
učením nikdy nemohli slúžiť v rímskych légiách, privádza ho to k pre
svedčeniu, že vojenčina a militarizmus sa v nijakej podobe nezrovnáva s kresťanstvom. “Ale aj keby mi všeci učenci bohoslovci dokázali
opak tohoto,” uzatvára, “i vtedy by som ostal pevný v tej mienke, že
nijaké vraždenie nezrovnáva sa s pravdou a láskou, že bojovaťje hriech,
poneváč mi tak káže rozum a svedomie, tak to žiada moje srdce.”
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Napriek tomuto veľkému odporu k vojančine, odkrútil si Škarvan jej
prvú časť v Prešove a po skončení medicínskych štúdií nastúpil v jese
ni r. 1894 na posledného pol roka do Košíc. Avšak až šesť týždňov pred
skončením celej vojenčiny, 7. Februára 1895, v ňom dozrelo rozhodnutie
nedoslúžiť. Hneď napísal a odoslal list hlavnému štábnemu lekárovi,
aby ho o tomto upovedomil.
Nasledujúce kapitoly, v ktorých sa v rôznych obmenách opakuje té
ma prehovárania Skarvana, aby zmenil svoje rozhodnutie, patria medzi
literárne najpôsobivejšie časti knihy. Sú písané neraz so subtílnou iró
niou, je v nich aj situačná komika, no aj hlboký tragizmus, vyrastajú
ci z bolestivého neporozumenia medzi zdanlivo navzájom si blízkymi
osobami. Začína sa to návštevou dvoch kolegov, vojenských lekárov,
po nočnom fláme stále podnapitých, ktorí volajú Skarvana do služby.
Keď tento odmietne, odpovie mu jeden z návštevníkov: “Vás by zavre
li, keby ste nechceli slúžiť. Slúžiť musíte.” Toto, samozrejme, nie je pre
pevne rozhodnutého Škarvana nijaký argument. Potom príde k nemu
hlavný štábny lekár a opatrne sa ho pýta, či sa azda zle cíti. Napriek
Skarvanovmu uisteniu, že je zdravý, odvedie ho a dá ho zavrieť do cely
pre mentálne narušených. Pre Škarvana je toto — a to je len zdanlivý
paradox — veľkou úľavou a potvrdením správnosti jeho konania. “Veď
keby ľudia vedeli, aké je ľahké a jednoduché, ba radostné zhodiť zo se
ba putá otroctva, všeci by bez meškania tak urobili,” povie si. Ide tu
podľa všetkého o extrémnu životnú situáciu, ktorá práve silou svojej
výnimočnosti prináša jej subjektu čistú duchovnú rozkoš, vyplývajú
cu z opravdivosti existenciálnej voľby, zo splynutia s ideou seba samé
ho a tým nadobudnutia pocitu nebývalej plnosti a intenzity žitia.
Z rozličných hľadísk vyčítali Skarvanovi jeho krok aj ďalší kolegovia,
jeho brat i sestra, sanitárny veliteľ divízie, auditor pri súde i viacerí pi
satelia listov, z ktorých sa Skarvan zastavuje pri dvoch kňazoch. Jeden
z nich nazval jeho skutok hlúpym, neslovenským a nekresťanským, dru
hý mu zase, odvolávajúc sa na Bibliu, dokazoval, že vojna nie je zlo, ale
skúška zosielaná samým Bohom. Jediný, kto plne chápal a schvaľoval
Skarvanovo rozhodnutie, bol jeho priateľ Dušan Makovický. Škarvanova snúbenica, s ktorou sa krátko nato rozišiel, nebola pri návšteve
schopná ani sa naňho pozrieť. Najväčšou skúškou v tomto štádiu veci
bola preňho však návšteva utrápenej matky, ku ktorej bol silno citovo
pripútaný. No ani jej utrápenosť a zúfalstvo nepohli pevnosťou synov
ho presvedčenia. “Sú trápenia a žiale pochádzajúce z dobrého prame
ňa,” píše v súvislosti s matkinou návštevou Škarvan, “ony vzbudzujú
v nás sústrasť a dobré city, sú ale trápenia a žiale sebecké — ony od
pudzujú. Mňa rozhodne odcudzovala matkina zdrtenosť.”
Druhým umeleckým vrcholom knihy je opis pobytu vo vojenskom
psychiatrickom ústave vo Viedni, kam Škarvana poslali po prvých súd
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nych výsluchoch na pozorovanie. Autor tu plne využíva svojho pozo
rovacieho talentu, schopnosti vystihnúť podstatu javov a nadhľadu,
ktorý mu umožňovala jeho duchovná prevaha nad okolím. Takto sa
tento psychiatrický ústav stáva v jeho podaní symbolom nielen absurd
nosti pomerov vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku, ale aj celej našej mo
dernej civilizácie so svojím odcudzeným, vnútorne zlomeným člove
kom. Na pozadí takto predstaveného sveta sa nám potom vidí Škarva
nova existenciálna vzbura zrozumiteľnejšou a logickejšou. Vojenský
psychiatrický ústav je v jeho videní v každom slova zmysle temné, sil
ne zapáchajúce miesto, plné zúfalých výkrikov, stenania a plaču, kde
ľudské indivíduá, či už skutočne alebo zdanlivo choré, sú pozbavené
svojej slobody a ľudskej dôstojnosti. Vojenskí ošetrovatelia sa chova
jú k pacientom hrubo, všemožne ich týrajú a tým najbezmocnejším jedia
aj ich stravu, takže títo po čase umierajú hladom. Azda najextrémnejší
je prípad istého paralytika, bývalého delostreleckého kapitána, o kto
rom Skarvan o. i. píše: “Na posteli sedel obstarný muž v osobitnej k to
muto účelu košeli poviazaný, trepotajúc, nakoľko možné bolo, poviazanými rukami a knísajúc sa v drieku. Bol strašne chudý, oči a líca mal
hlboko vpadnuté, celú tvár s nosom náramne chudú. Čiernu rozcuchanú bradu mal cez uši bielou šatkou previazanú. Vyschnuté zapečené
gamby boli také scvrknuté, že nemohli zakryťjeho dlhých žltých zubov.
Trasľavým hrobovým hlasom, ktorý bolo ťažko počuť, bez prestania o
pakoval nesúvislé slová: ‘Gott... Gott... Kaiser... Bitte... Bitte... Maje
stát... On pripomínal vyschnutého umierajúceho Dona Quijota.’’ A
takto to išlo s týmto pacientom pri každodennom čistení a úprave pos
tele: “Keď pristúpili k nemu jeho dvaja ošetrovatelia-drábi, akosi čud
ne pokorne a prosebne pohliadol na nich — vidno bolo, že vzdor pomä
tenosti a blízkosti smrti chápal, čo ho očakáva — ale to mu nepomohlo,
ošetrovatelia, besedujúc medzi sebou, ľahostajne ako nejaký predmet,
schytili ho za suché ramená a hnáty, zdvihli ho do povetria a mocným
tempom ako nejaké mača prehodili ho z postele na kanapé u náprotiv
nej steny, oblúkom aspoň pol treťa metra dlhým. Ranavé koštiale ne
šťastného nemocného čapli na kanapke a on srdcelomne zastonal, kým
ošetrovatelia poprávali jeho lože.” A ten istý pacient “premenivší sa
o týždeň-dva neskoršie v ohavnú živú mŕtvolu s vyčnievajúcimi, na pre
ležaných mietach holými kosťami a celými obnaženými kĺbmi, už v cele
pomätenom stave, deň-dva pred svojou smrťou, ukájal svoj pohlavný
pud v prítomnosti ošetrovateľov. Pamätám, v ten istý deň prišiel k ne
mu jezuitský páter, mrmlal modlitbu nad ním a dával mu krucifix boz
kávať...”
Z iného hladiska extrémnym prípadom bol pacient menom Bradav
ka, ktorý trpel tou “chorobou”, že nezniesol nad sebou nijakú autoritu:
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“Keď mu tykali, i on tykal, keď ho okřikli, on naspäť okríkol, keď mu
grobianili, grobianil dvojnásobne, keď ho udreli, i on udrel... Bola v
ňom neskrotiteľná zloba a energia, ani hlad, ani zima, ani železá ho ne
zlomili. Poneváč bol náramne silný a odvážny, báli sa ho sami strážco
via a profósi. Sudcovia počas súdu nemohli mu prečítať sentenciu, po
neváč pri takých príležitostiach tak nadával, tak rezko usvedčoval sud
cov spolu s najvyššími vojenskými pohlavármi, že sudca musel dať bub
novať, aby zahlušil jeho hrozné, v podstate mnoho pravdy obsahujúce
usvedčovanie... On bol presvedčený, že všetok náš spoločenský poria
dok spočíva na násilnictve, krivde a klamstve, že to, čo panuje vo svete
a vydáva sa za pravdu a spravodlivosť, je drzá lož a humbug, že vo svete
sú ľudia alebo tyrani, alebo otroci, alebo zmes jedného s druhým, slo
bodných ľudí ale že niet. Za slobodného človeka on považoval jedine
seba a ako zúfalý, zo všetkých stran nepriateľmi obstatý vlk, bojoval
za svoju slobodu, dobre vediac, že podľahne, ale i to, že bez svojej slo
body žiť nemôže. Cítiac, že ho fyzické sily opúšťajú (dostal suchoty
v áreštoch), bol sa raz už i obesil, ale jeho vrahovia, ľudia, mu i v tom
prekážali, dva razy ho sňali zo žinky a k životu priviedli.” Bol to teda
svojím spôsobom človek Škarvanovi príbuzný, líšil sa od neho len vo
výbere prostriedkov v boji za svoju osobnú slobodu.
Aj nasledujúce kapitoly, podávajúce Škarvanov návrat do Košíc,
jeho súd, rozsudok a pobyt vo vojenskom väzení sú napísané pregnantným, umelecky pôsobivým spôsobom. Ani tieto skúšky Skarvana ne
zlomili: Rozsudok si vypočul bez akéhokoľvek pohnutia a ani väzenie
mu nespôsobilo spomenutiahodnú trýzeň, lebo mu nijako nemohlo za
brániť v sústredení sa na najvyššie duchovné hodnoty. “Zle je v árešte
len tomu,” píše, “kto v zovňajších veciach nachodí zmysel a radosť ži
vota, ja ale vedel som, že viditeľný svet je klam a márnosť, že opravdový
život je v dobrých a posvätených citoch, vyplývajúcich z lásky k Bohu a
blížnemu, v čom niet a nemôže byť prekážky nielen v žalári, ale ani v
smrti.” Zato aj vo väzení zažil svoju zaťažkávaciu skúšku. Pre istý prie
stupok ho dali na dva týždne do samotky a tu, popri bežných psychic
kých a fyzických záťažiach, ktoré taký pobyt v samotke prináša, musel
vybojovať neľútostný boj s celými rojmi — ploštíc! A opäť nám tu udrie
do očí Škarvanovo literárne majstrovstvo: Taký prozaický hmyz ako
ploštice nadobúdajú v kontexte diela aj symbolický charakter. Možno
ich brať z jednej strany ako ukážku krvilačnosti a zhnitosti politického
systému, ktorý sa vyvršuje na nevinnom osamelom idealistovi, z druhej
strany zase ako prejav skúšok, ktoré hrdinovi, hľadajúcemu výlučne
duchovné hodnoty, spôsobuje jeho krehká telesnosť.
Možno povedať, že “Zápisky vojenského lekára” sú jedným z najvý
znamnejších slovenských príspevkov do tej časti modernej literatúry,
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ktorá sa zaoberá sebaobranou jednotlivca voči mašinérii jemu nepria
teľského sveta. Myslia sa tým, prirodzene, tak agresívne sily namierené
proti človeku zvonku, ako i sebadeštruktívne sily vnútri človeka. Ne
možno si, čítajúc túto Skarvanovu knihu, nespomenúť na dva iné stredoeurópské romány, napísané o niekoľko rokov neskoršie, Kafkov
“Proces” a Haškovho “Švejka”. Podobne ako Kafkov Jozef K. je Skarvan podrobený nezmyselnej súdnej procedúre, hoci sa cíti absolútne ne
vinným. A keby si nebol zvolil exil, mohol sa jeho proces teoreticky ťa
hať do nekonečna. Podobne ako Švejk, je zase Škarvan obeťou milita
ristickej mašinérie, bezprostredne sa predstavujúcej mocou jedného
človeka nad druhým a sériou príkazov a zákazov, ktoré z hľadiska obe
te postrádajú akúkoľvek logiku. Kým však Kafkov hrdina rezignuje a
Haškov hľadá útočiště vo fingovanom šialenstve či praktickom humo
re, uchyluje sa Skarvan do svojho vnútra, utieka sa k duchu v sebe sa
mom, ktorý sa on nerozpakuje nazývať Bohom.
Tu sme už pri Škarvanovi-mysliteľovi. Patrí k nesporným kladom
“Zápiskov vojenského lekára”, že nie sú preťažené teoretickými špe
kuláciami, ale že autor vie vždy na správnom mieste siahnúť k úvahe,
aby osvetlil hrdinovo, čiže svoje počínanie. Skarvanova filozofia je
pomerne jednoduchá, mnohým sa tiež právom môže zdať výlučná a jed
nostranná. Nemôže však byť pochýb o tom, že vyviera z najhlbšej ľud
skej skúsenosti, čo je hlavným argumentom pre jej pravdivosť a všeo
becnú platnosť. Ľudia sú podľa Škarvana utláčaní tak štátom a jeho
inštitúciami (medzi ktoré radí nielen armádu, byrokraciu a cirkev,
ale — on, lekár — aj modernú medicínu), ako aj vlastnými psycho-fyzickými obmedzeniami, čo im zabraňuje nájsť svoju slobodu a žiť v sú
lade so svojimi najvnútornejšími potrebami. Skarvan pozná len jednu
cestu von z tohto otroctva, cestu odovzdania sa Bohu a nasledovania
Kristovho učenia, z čoho samočinne vyplynie aj odmietnutie robiť to,
čo sa ľudskému duchu prieči. Politický boj je Škarvanovi cudzí, tak ako
mu je cudzí konvenčne ponímaný humanizmus. “Za človeka a člove
čenstvo ako takých,” píše, “by som nikdy nebol v stave obetovať sa.
Čože je človek sám o sebe? Krehká nádoba, naplnená mnohými oškli
vosťami, za ktorú nehodno sa obetovať. Len to, čo vyrastá z rámcov
osobnosti, telesnosti a časosti, je dôstojné, aby mu bol život posväte
ný.” A ďalej: “Moje odopretie služby vojenskej, hociakým podivným a
paradoxným sa to pozdá dakomu, nebolo vlastne ničím iným, než
aktom sebaobrany. Ja nechcel som nikoho napádať, žiadne inštitúcie
boriť, nechcel som protestovať ani proti militarismu, ani proti štátu,
nechcel som v platnosť uvádzať žiadne svoje názory a presvedčenia,
chcel som jednoducho zachrániť seba samého, chcel som, poneváč ne
mohol som nechcieť zachrániť svoj život, svoju dušu.” Škarvan súčasne
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veril, že každému človeku je možné dosiahnuť takého poznania ako je
mu a že raz takéto poznanie spasí svet, lebo ľudia sa “húfami budú zrie
kať vojenskej služby v mene svojho svedomia, v mene ľudskosti, ktorá
nedovoľuje mordovať sebe rovných. A nielen vojakmi nebudú chceťbyť
ľudia, ale ani otrokmi v akejkoľvek podobe, a bude to dobre nielen pre
nich, ale pre všetkých ľudí, nielen pre otrokov, ale aj pre otrokárov, poneváč výhodnejšie je žiť ľuďom v pokoji a láske, trebárs jednoducho,
než uprostred bohatstva a rozkoše požierať iných a samým byť požie
ranými.”
* * *

Svoje myslenie rozvinul Škarvan v ďalších spisoch, predovšetkým
v eseji “Slováci”, vo svojich denníkoch a čiastočne i vo svojej korešpon
dencii. “Slováci” sami o sebe patria k jeho menej vydareným prácam.
Škarvan v nich nekriticky idealizuje život prostého slovenského ľudu,
ktorý si podla neho ako jeden z mála na svete zachoval cnosti prvých
kresťanov, čo je podľa neho mravný kapitál, z ktorého budú sami Slo
váci i okolitý svet čerpať pri budúcej mravnej obrode. Škarvan je úplne
hluchý k buditeľským snahám slovenskej inteligencie, mlčaním pre
chádza významné diela slovenskej literatúry (okrem Hodžovho “Do
brého slova”, z ktorého čiastočne aj vychádza) a aj v tejto súvislosti dví
ha svoj hlas proti akémukoľvek spolčovaniu sa i akémukoľvek politic
kému boju, ktoré môžu podľa neho len narušiť zdravú dušu pokorného
slovenského človeka. Mieni, že samotnou mravnou čistotou a úprim
nosťou náboženského citu dokáže slovenský ľud odolať ako maďari
zácii, tak industrializácii a modernému liberalizmu. Tieto utopistické
tézy len ukazujú, že akokoľvek dôsledný mysliteľ a bystrý psychológ,
Škarvan — pokial išlo o ľudské individuum — sa pohyboval na veľ
mi neistej pôde, keď sa pokúšal analyzovať spoločenské javy. Pokus
o riešenie spoločenskej situácie, ako je narysovaný v eseji “Slováci”,
ukazuje viac než čokoľvek iné rozpornosť Škarvanovho myslenia ako
takého. V tomto sa, pravda, Škarvan nijako nelíši od iných rýdzo nábo
ženských mysliteľov, ktorý si všetci vzali na seba nadľudskú úlohu: pre
konať paradox ľudskej prirodzenosti ako sa tento manifestuje v roz
pore medzi telom a duchom, medzi konečnosťou a nekonečnosťou,
medzi individuálnosťou a kolektívnosťou. Rýdzo náboženské myslenie
je teda — merajúc ho zákonmi logiky a zmyslami vnímateľnej prírody —
nevyhnutne rozporuplné, paradoxné. Aby bolo všeobecne platné,
musí mať však svoju zvláštnu, intuíciou postihnuteľnú dôslednosť— a
tomuto kritériu Škarvanovo myslenie nesporne vyhovuje.
Škarvanove denníky i korešpondencia, ako ich poznávame z dosťku
sého výberu v knižke “Život je zápas”, sú nesmierne zaujímavým dokla
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dom o pisateľovom duchovnom vývoji a mnohom ohľade vítaným obo
hatením a prehĺbením jeho myslenia, naznačeného v “Zápiskoch vo
jenského lekára”. Niektoré časti tohto výberu obsahujú skutočné per
ly — brilantné postrehy originálneho mysliteľa a jeho hlboké sondy do
vnútra človeka, spleti medziľudských vzťahov a podstaty života. Pre
tých, ktorých azda dráždi Skarvanova náboženská terminológia, sa iste
oplatí zacitovaťjeho ponímanie Boha: “Boh je pre mňa láska, láskyplná
múdrosť, večitá, bezhraničná... Toto je môj Boh, ktorého ja milujem,
vrele milujem. Iného Boha, cirkevného, zlobivého, mstivého, Stvori
teľa a Pána, ja neznám, ani znať nechcem. Môj Boh je svetlo a dobrota
a niet v ňom ani šmuhy ľudského zla.” Boh je teda duch, dobro v člove
ku, a nie mimo neho. Cenné sú tiež Škarvanove záznamy o tom, ako sa
vyrovnáva so smrťou, na ktorú, ako chorý tuberkulózou, po celý život
myslel. Nieto v ňom ani stopy po zatrpknutosti, ani po strachu pred
smrťou, lebo tá podľa neho neničí to podstatné — ducha. Súčasne máva
občas pocity bezhraničnej blaženosti, keď sa cíti byť v harmónii s celým
svetom. Pravda, priznáva si, že nikdy nedosiahol úplne svojho ideálu;
konkrétne mal k nemu ďaleko hlavne v sexuálnej oblasti, kde sa po celý
život nedokázal ovládať tak, ako by si to sám bol želal.
Čo sa týka tolstojovského neprotivenia sa zlu násilím, vysvetľuje
Škarvan svoj postoj nasledovne: “Neprotivte sa zlu! Naskrze nezname
ná vôbec sa neprotiviť zlu, znamená to len neprotiviť sa zlu násilím...
Neslobodno používať násilie, nikdy, v nijakom prípade, ani zo seba
obrany nie. A to preto, lebo pomsta vždy škodí samému pomstiteľovi,
strháva ho na úroveň zločinca a je bezúčelná, lebo nezmenšuje ani ne
odstraňuje zlo, vždy ho len zväčšuje.” Z tohoto hľadiska odsúdil nielen
ruskú revolúciu r. 1917, ale aj vojenskú sebaobranu Československa
v prvých rokoch republiky. Nepáčili sa mu ani pokrokárske a mamonárske tendencie v novej republike. A tak ako už roku 1898 bol pouká
zal na despotický charakter cárskeho Ruska a kritizoval nekritických
slovenských rusofilov, tak odmietal zastaralé “slavianofilstvo”, vládnúce v slovenskej spoločnosti ešte aj po oslobodení. “Váš svet je za
ostalý a odumretý, bez všetkej sily a vlády pre dnešné potrebyjednotlivca a národa,” písal na adresu opožděných panslavistov r. 1925, “...beh
života národov ide však strašným valom. Svety sa rozpadávajú. Veľké
katastrofy sa odohrávajú a ešte väčšie sa chystajú.” Posledné poznámky
sú zvlášť zaujímavé dnes, keď sa stalo tak povediac módou hľadať v stre
doeurópskom priestore “prorokov”, ktorí “videli prichádzať katastro
fu”. Slovenskí autori sa v tejto súvislosti nikdy nespomínajú. A bol by
v tom čert, keby práve Slováci, národ, ktorý v starom Rakúsko-Uhorsku trpel azda najviac zo všetkých, nemal takýchto vidiacich duchov.
“Prichádzanie katastrofy” predvídal predsa už Janko Kráľ, rovnako
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M. M. Hodža, Jonáš Záhorský, po nich Hviezdoslav (napr. v básni
“Kain”, alebo v dráme “Herodes a Herodias”), neskoršie E. B. Lukáč,
Milo Urban, Gejza Vámoš, J. C. Hronský. Po Jankovi Kráľovi bol to
však práve Albert Škarvan, ktorého antény najcitlivejšie zachytili prí
chod týchto prevratných zmen. Svedčí o tom ako atmosféra hniloby, zá
niku a absurdnosti ľudských vzťahov, zachytená v “Zápiskoch vojen
ského lekára” na prelome storočí, tak i denníkové poznámky, a to aj
z obdobia v Československu vcelku optimistických 20-tych rokov.
Škarvan však podobne ako pred ním Janko Kráľa Hviezdoslav, ponú
kal aspoň jednotlivcovi cestu, ako týmto prichádzajúcim katastrofám
čeliť: nenechať sa strhnúť do blata materialismu,a zachovať si autonó
miu svojho ducha.
Básnici-myslitelia Janko Kráľ, M. M. Hodža a Hviezdoslav sa po
dobne ako Škarvan dávali inšpirovať pokorou a úprimnou nábožnos
ťou prostého slovenského ľudu a možno ich považovať za Skarvanovi
príbuzných duchov. Janko Kráľ bol nielen rebel a búrlivák, tým bol
možno len z nevyhnutnosti; jeho hlavnou snahou bolo však pomôcť
ľudstvu znovu nájsť v sebe rozmer duchovnosti. Jeho nábožensko-etický ideál nebol nepodobný Škarvanovmu, o čom svedčí napr. drama
tizovaná báseň v próze “Jarmok”. Aj Kráľov pojem Boha je príbuzný
Škarvanovmu: “Láska božia nie zhora, zdoluká vyteká,/ prvej ako cez
nebo, prejde cez človeka”. (“Posvätenec”) O obsahovej súvislosti Škarvanových “Slovákov” s Hodžovým “Dobrým slovom” už bola reč.
Podstatnejšia je však príbuznosť nábožensko-etického náboja dlhej
Hodžovej básnickej kompozície “Matora” (ktorú Škarvan s najväčšou
pravdepodobnosťou nepoznal) s hlavným obsahom Skarvanovho mys
lenia. V postave hrdinu “Matory” zbojníka Jánošíka, ktorý sa vzdáva
zbojníctva a uchyľuje sa do nevinnosti všeobjímajúceho materského
lona, dospieva Hodža k ideálu neodporovania zlu násilím, čím antici
puje ako Tolstého, tak Škarvana. Čo sa týka Hviezdoslava, tak videl sí
ce najednej strane Boha ako stvoriteľa a trestateľa, ktorý dovršuje ľud
ské tragédie, no mal cit aj pre Boha-ducha a Boha-lásku, ktorý im za
braňuje. Osud Jána Krstiteľa, hlásateľa lásky k blížnemu, v hre “Hero
des a Herodias” až na podiv verne (aj keď iste len náhodne) pripomína
takmer jednomyseľné odvrhnutie Škarvana vtedajšou slovenskou spo
ločnosťou. Za zmienku tiež stojí, že Hviezdoslav si na rozdiel od Vajanského vysoko cenil Tolstého kresťansko-etické učenie, čo vidieť
napr. z jeho básne napísanej pro príležitosti Tolstého smrti (“24. novem
bra 1910”), kde o.i. čítame: “On predsudky len ráňal staré, / kást mod
ly, krivdy, obludy, / by ľudskosť zdvihol na oltáre.” A ďalej: “...ba nech
tak Kristus tu zas kráča k cieľu, / viem, rečie mu: Len ďalej, učiteľu, /
vykladaj moju kázeň na hore...” a o svete, který zavrhoval Tolstého
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učenie Hviezdoslav hovorí: “Pych sebstva bujnie, prúc sa na litery, /
v tieň kryjúc: Boh že duch a láska je...”

* * *
V medzinárodných súvislostiach je Skarvan príbuzný tomu druhu ne
dogmatických a nešpekulatívnych kresťanských mysliteľov, ktorý pred
stavujú J. A. Komenský, B. Pascal, S. Kierkegaard alebo N. Berďajev.
Škarvan sa intenzitou svojho ducha a úprimnosťou hľadania pravdy
vyrovná väčšine z nich, je však pravdepodobne príliš úzky a jednostran
ný na to, aby sme ho mohli radiť medzi tých naozaj najväčších. Pravda,
konečnú odpoveď na tento problém môže dať len nezaujaté posúdenie
celého jeho diela. Sám Škarvan si vysoko cenil P. Chelčického a, pri
rodzene, Tolstého. Tu však treba zdôrazniť, že hoci sa Škarvan veľa na
učil od Tolstého, nebol tolstojovcom v bežnom slova zmysle. Podľa
vlastných slov mu zoznámenie sa s Tolstého myslením len pomohlo
sformulovať to, čo v ňom už dlhší čas zrelo. Okrem toho: Tolstoj sa do
pracoval k svojmu presvedčeniu rozumovou úvahou a empiricky, kým
Škarvan citom a intuíciou. Škarvanovi bolo úplne cudzie Tolstého mo
ralizovanie a sociálno-reformná práca; jemu išlo takmer výlučne o ľud
ské vnútro, o kontakt s ľudským duchom, s Bohom. Morálka, ak mož
no o nej u Škarvana vôbec hovoriť, bola len niečo, čo automaticky vy
plývalo z poznania ľudského ducha. Do vnútra človeka smerovalo aj
Škarvanovo myslenie a predovšetkým týmto “vnútorným” rozmerom
nielen obohatilo “tolstojizmus”, ale aj prekročilo jeho rámec. Škarva
novi išlo v prvom rade o spásu ľudského jednotlivca a z tohto hľadiska
by sme ho mohli — pravda s určitými rezervami — nazvať aj kresťan
ským existencialistom.
Pokúsme sa zasadiť Škarvanovo myslenie — a život, ktorý s ním úzko
súvisí — do rámca filozofie Sörena Kierkegaarda, všeobecne považova
ného za otca existencialismu, majúc pri tom na pamäti, že Škarvan
s najväčšou pravdepodobnosťou Kierkegaardovo dielo nepoznal. Ako je
známe, jedným zo základných pojmov u Kierkegaarda je voľba, a to
existenciálna voľba celou osobnosťou ľudského indivíua. U voliaceho
človeka rozoznával Kierkegaard tri tzv. štádiá; štádium estetické, pri
ktorom človek volí rafinované zmyslové pôžitky, štádium etické, keď
človek žije spoločenským a rodinným povinostiam a štádium religiózne
(náboženské), pri ktorom človek hľadá — a nachádza — priamy kon
takt so svojím bohom. Nemôže byť pochýb o tom, že Škarvan dosiahol
najneskôr po odopretí dokončiť vojenskú službu religiózne štádium
v Kierkegaardovskom zmysle. Dôkazom toho je jeho čistá duchovná
rozkoš bez pomoci akýchkoľvek vonkajších alebo vnútorných stimu
lov, jeho odpútanie sa (“detachment”) od svetských hodnôt. Do tohto

38

religiózneho štádia sa dostal — opäť kierkegaardovsky povedané —
skokom z (pravdepodobne) estetického štádia, pričom hnacou silou bo
lo tu jednoznačne zúfalstvo. N tomto zduchovnenom stave, pravda, ne
vydržal Škarvan po celý život, no — súdiac podľa jeho denníkov — pra
videlne sa doňho vracal. A kde je “etické štádium” u Škarvana? Podľa
mňa predstavil svoju ideu takéhoto stavu v eseji “Slováci”, kde mu je
ideálom práca a život v súlade s prírodou, patriarchálny rodinný život,
prostá zbožnosťa pokora. Aj sám “klesal” do etického štádia, a to napr.
svojimi manželstvami. Máme o tom doklad v podobe jeho listov Tolstému a matke v čase uzavretia svojho prvého manželstva. Pokladal si za
povinnosť vziať si dievča, ktoré bol zviedol, aby jej neničil život. Inak
však pokladal — podobne ako Tolstoj — manželstvo a rodinu za pre
kážku duchovného života, pri ktorom si človek “nechce budovať svoj
stánok tu na zemi, ale buduje si ho v samom sebe, pre dušu svoju.”
Škarvan sa s Kierkegaardom zhodoval aj v kritike cirkví a nimi hlá
saného falošného kresťanstva. Líšil sa však od neho — a tým viac od ne
skorších existencialistov — svojim dualizmom tela a ducha. Treba však
mať na pamäti, že u Škarvana sa viac než u väčšiny ostatných myslite
ľov myslenie a život vzájomne preplietali a dopĺňali. Jeho dosiahnutie
kontaktu s čistým duchom bolo výsledkom skutočnej, živej voľby a spo
mínaný dualizmus bol len nasledovným zovšeobecnením tejto subjek
tívnej — podľa Kierkegaarda — a preto opravdivej skúsenosti. V žiad
nom prípade ho teda nemožno považovať za niečo, na čom Škarvan
a priori budoval svoje myslenie.
* * *
Zostáva nám ešte zastaviť sa pri azda najsmutnejšej kapitole v sú
vislosti s Albertom Škarvanom — a tou je vzťah slovenského národa
k jeho osobnosti a dielu. Úprimne povedané, niet sa tu čím chváliť. Za
čal to, zdá sa, Vajanský, ktorý vysoko hodnotil Tolstého ako umelca,
no nenávidel jeho kresťansko-etické učenie. Konzervatívneho rusofila
Vajanského pravdepodobne najviac dráždilo Tolstého nekompromisne
kritické stanovisko k cárskemu samoderžaviu a k ruskej pravoslávnej
cirkvi. V tomto svetle sa díval aj na Škarvana, ktorého považoval za
obeť Tolstého “bludov” a nielen že ho odmietol brať vážne, ale podrobil
ho aj verejným nevyberaným útokom. Po Vajanskom a ostatných Martinčanoch sa od Škarvana dištancovali aj hlasisti, ktorým sa Škarvanovo stanovisko, pochopiteľne, nehodilo do politických koncepcií. Ešte
r. 1926 sa v Slovenských pohľadoch veľmi opovržlivo vyjadril o Škarvanovi jeho voľakedajší spoluštudent z Prahy Nádaši-Jégé. Škarvanovo
hlavné dielo “Zápisníky vojenského lekára” vyšlo v Londýne po rusky,
v americko-slovenskej tlači, v Prahe, no na Slovensku dosiaľ nie. Nemož
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no sa teda diviť tomu, že veľká väčšina Slovákov nielen že nepozná
Škarvanovo dielo, ale ani jeho meno. Pritom tu ide o vynikajúceho pro
zaika a jedného z mála naozaj originálnych slovenských mysliteľov,
ktorý sa uplatnil aj medzinárodne. Navyše je Škarvanovo dielo výraz
ným literárno-filozofickým zovšeobecnením dôležitých súčastí stáročnej skúsenosti slovenského národa.
Čo sa dá urobiť dnes pre zvýšenie záujmu o tohto významného Slo
váka? Len sporadické pripomínanie jeho mena, ako sa to robí už skoro
60 rokov, na stave nič nezmení. V posledných 10-15 rokoch urobili v
tomto smere záslužnú prácu český znalec Škarvanovho života a diela,
historik Štěpán J. Kolafa, ako aj slovenský literárny vedec Rudolf
Chmel, ani to však nestačilo na prebudenie záujmu o Škarvana medzi
Slovákmi. Bolo by treba venovať Škarvanovi oveľa viac pozornosti v literárno-historických publikáciách, filozofických štúdiách, školských
učebnicach a pod. A v prvom rade by bolo treba kompletne vydať Skar
vanovo dielo. Pravda, vzhľadom na Škarvanov náboženský pátos a ná
boženskú terminológiu, ktorú používa, a v neposlednom rade aj jeho
bezprostredný odkaz (odopretie vojenskej služby), je veľmi málo prav
depodobné, že by to bolo v dnešnom Československu možné. Preto by
malo aspoň niektoré exilové nakladateľstvo vydať “Zápisky vojenské
ho lekára”. Je to kniha nanajvýš aktuálna, berúc do úvahy rozbujnený
materializmus a morálny úpadok v dnešnom Československu, z hĺbky
ktorých sa stále naliehavejšie ozývajú výkriky túžby po osobnej slo
bode a po živote v pravde. Človek nemusí súhlasiť so Škarvanovým vi
dením sveta, s jeho názormi či morálnymi kritériami, aby našiel v tejto
knihe výdatnú duchovnú potravu. Každý, bez ohľadu na svoj svetoná
zor alebo osobné uspôsobenie, môže čítať túto knihu ako dokument
o tom, že ludský jednotlivec je schopný nájsť seba samého a udržať si svo
ju vnútornú nedotknuteľnosť aj uprostred lživej a nepriateľskej skutoč
nosti. Práve to sa týka — viac menej- nás všetkých.
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Hlinená plochá plastika, Dvorníky
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Slovenský nadrealizmus v metamorfózach
stalinizmu
Ján Mlynárik, Waldkraiburg — Z. Nemecko

Nástupom novej generácie vznikli pre ideológov normalizácie, lepšie
povedané vládnuceho neostalinizmu, vážne problémy. Mladí autori už
patrične nerešpektujú autoritu ideologického centra a svojou tvorbou —
najmä ekologickým románom — sa uvoľňujú zo závislosti, ktorá sa pred
pisovala a prísne strážila. Ide o proces, aký existoval na sklonku 50. a za
čiatku 60. rokov, keď klasický stalinizmus erodoval a vtedajšia mladá ge
nerácia nastoľovala svoje vlastné videnie, etiku, pripravujúc rok 1968.
Súčasná mladá generácia odmieta plniť tzv. společenská objednávku, ne
angažuje sa v straníckej línii “poučenia”, ale hľadá si vlastné cesty, odpo
vedajúce jej osobitnému ponímaniu sveta. Pritom, hoci s okľukami, na
dväzuje na kultúrne dedičstvo, literárne smery a poetiky, ktoré staliniz
mus v mene “socialistického realizmu” zamietol ako kozmopolitické, či
dekadentné.
Nejde však o nič nové: je to večný zápas o autonómiu, suverenitu a slo
bodu tvorivej činnosti. Bez tejto uvoľnenosti, zbavenia sa pút závislosti a
služobnosti skutočná tvorivá činnosť, či už vo vede alebo umení, nemôže
jestvovať. Ale slobodná veda či umenie dáva do pohybu jestvujúci stav, revolucionizuje skostnatelé normy, víri hladinu spoločenského vedomia, na
rušuje ustálené formy. Súčasní normalizátoři v Československu však ta
kúto tendenciu zavrhujú už z princípu. Snažia sa udržať status quo na
všetkých úrovniach spoločnosti; cítia, že uvoľňovanie závislosti tvorivé
ho umu na ich kontrole môže viesť k ich pádu.
1. Rehabilitácia stalinizmu — politická direktíva súčasnosti

Preto nie je náhodné, že sme svedkami procesu, snažiaceho sa o ná
vrat ku klasickému stalinizmu, k metódam “tvrdej ruky”, a bezpod
mienečnej závislosti vedcov a umelcov na riadiacej úlohe ideologic
kého centra. Koniec 40. a začiatok 50. rokov, keď nastupujúca komu
nistická moc rozvrátila všetky civilizačné hodnoty a popretŕhala zväz
ky s minulosťou, teda roky nekontrolovaného násilia, voluntarizmu a
hochštaplerstva, stávajú sa v súčasnosti akýmsi vzorom či príkladom.
Súčasní neostalinisti sa hlásia k svojmu najvlastnejšiemu dedičstvu, le
bo iba odtiaľto vyšli a tu majú jediné normy svojho vládnutia a ovláda
nia spoločnosti. Bolo by naivné myslieť si opak, alebo čosi iné — tu sa
za desaťročia nič v podstate nezmenilo a ani sa nemení: komunisti sa
hlásia k vlastným klasickým hodnotám.
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Ak sa tieto hodnoty náporom mladej generácie tvorcov uvoľňujú,
treba ich nielen strážiť, ale naustále aj pripomínať. Socialistická akadé
mia ČSR vydala interné smernice pre svojich lektorov, kde sa rehabili
tácia 50. rokov, teda klasického stalinismu, stáva najaktuálnejšou úlo
hou. Samozrejme, nejde iba o české krajiny, ale aj o Slovensko, lebo ur
čujúce je stanovisko patričného oddelenia ÚV KSČ. V smerniciach “len
pre vlastnú potrebu” sa uvádza 1/:
“V rámci vytvárania všestranných podmienok pre politickú výchovu a pro
pagačnú prácu sa ukladá lektorom a učiteľom Socialistickej akadémie, aby na
prednáškach, seminároch a najmä besedách v spolupráci so štátnymi orgánmi,
školami, závodmi a spoločenskými organizáciami sústredili pozornosť na päť
desiate roky, ktoré krízové obdobie úmyselne skresľovalo vo všetkých oblas
tiach. Pokiaľ sa stali chyby, boli už skôr napravené: obraz päťdesiatych rokov
je však stále zfalšovaný od kolektivizácie vidieka až po tzv. nezákonnosti. Je
treba odhaľovať, že elitárske vrstvy v krízovom období presadili rehabilitáciu
osôb, ktoré boli v spojení so zradnou emigráciou a zahraničnými agentúrami
vždy proti socializmu a pokrokovým tradíciám a prúdom v českej a slovenskej
kultúre a osvete.”

Ako vidieť, nejde iba o derehabilitáciu obetí stalinizmu, ale aj obno
venie negativizmu proti modernej kultúre: veď za pokrokové prúdy čes
kej a slovenskej kultúry sa zásadne označoval iba socialistický realiz
mus, prinajlepšom na milosť vzatý kritický realizmus z prelomu 19. a
20. storočia. So zahraničnými agentúrami, pochopiteľne, boli spojené
také prúdy kultúry a osvety, ako boli “cudzie nepriateľské ideológie a
prvky”, vymenované Štefanom Bašťovanským na IX. zjazde KSS v má
ji 1950, v takomto poradí: 2/
“... od formalizmu, dekadencie, kozmopolitizmu, klerikalizmu a buržoáz
neho socializmu, od ideovej bezzásadovosti, estétskeho hračkárenia atď. —... či
už ide o kubizmus, futurizmus, poetizmus, nadrealizmus atď. — bol to ... únik
pred skutočnosťou, revolta malomeštiackeho anarchistu, revolúcia v pohári vo
dy ... Skleníkové umenie, splodené v atmosfére prepiateho individualizmu.”

Ak sa teda majú — podľa súčasných ideológov — zdôrazňovať hod
noty päťdesiatych rokov, ktoré sa vraj zámerne skresľovali, tak to bol
predovšetkým všestranný útok proti modernej kultúre ako takej. Z naj
vyššej partajnej tribúny roku 1950 bolo toto umenie odsúdené ako také,
ktoré “nemohlo nijako ohrozovať mocenské záujmy kapitálu, naopak,
objektívne vzaté, bolo jeho spojencom, lebo odvádzalo čitateľov od
skutočného života, od problémov vykorisťovania a triedneho boja do
ríše snov, podvedomia”.3/
Nebolo isto náhodné, že za najreakčnejšie sa považovalo to umenie
“z ríše snov a podvedomia”, ktoré malo zahraničnú filiáciu a ktoré sa
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dokonca označovalo za trpené aj za fašistického režimu. Bol to sloven
ský nadrealizmus, o ktorom na IX. zjazde KSS roku 1950 odzneli tieto
slová: 4/
“... fašistický režim, ktorý ináč nenávidel všetko nové, demokratické a pokro
kové, nielen bez osobitnej nervozity trpel formalistické “revolty” našich nadre
alistov, ale dokonca subvencoval niektoré ich podujatia a vcelu im veľmi ochot
ne dodával papier, tlač a umožňoval im publikovať diela...”

Pätdesiate roky sa teda vyznačovali odsúdením najmodernejších vý
dobytkov kultúry ako “dekadentných, subjektivistických”, v ktorých
forma prevýšila ideovosť a obsah. Toto umenie bolo klasifikované ako
výplod “rozkladajúcej sa buržoázie” a bolo vylúčené zo života spoloč
nosti. Presnejšie povedané: 5/
“Nemá preto v našej spoločnosti opodstatnenie nijaké dekadentné umenie,
nijaká rozkladná ‘kultúra’, nijakí ‘prieklati’ básnici.”

Nepripomínali by sme tieto autentické výroky z čias víťaziaceho stalinizmu na začiatku 50. rokov u nás, keby sa k týmto rokom opäť tak
okázale nehlásili predstavitelia normalizácie v slovenskej literatúre. Ale
že rehabilitácia 50. rokov nie je len verbálnou záležitosťou, výzvou ideo
logického centra, no aj napĺňanou skutočnosťou dneška, svedčia člán
ky a výroky z roku 1986.
Valér Peťko, pracovník Literárovedného ústavu SAV, vari najvýraz
nejšie aktualizoval nostalgiu neostalinistov za päťdesiatymi rokmi v li
teratúre. Pripomenul zásluhu tých slovenských literátov, ktorí aj v tzv.
krízovom období rokov 1968-1969 “principálne vytrvali na platforme
pofebruárovej literatúry”, vyzdvihol najmä Vladimíra Mináča. Zdô
raznil, že súčasné slovenské literárne pomery “zaostávajú za taktickou
zrelosťou slovenskej socialistickej literatúry uplynulých desaťročí, no
najmä za tridsiatymi a päťdesiatymi rokmi”. Vyzdvihol fakt, že v čase
nástupu normalizácie sa na toto stalinské dedičstvo účinne nadviaza
lo. Napísal: 6/
“Nestalo sa preto náhodou, že keď si slovenská literatúra v sedemdesiatych
rokoch nanovo formulovala svoj ideový a estetický program, nadviazala pre
dovšetkým na pofebruárovú literárnu tradíciu.”

No v súčasnosti Valér Peťko so znepokojením vidí v slovenskej lite
ratúre, literárnej teórii a kritike škodlivé javy. Vznikajú vraj knihy, kto
ré vychádzajú z problematickej predstavivosti príbuznej napríklad ten
denciám absurdnej literatúry a kritika si takéto stanoviská osvojuje.
Dokonca kritika a literárna veda neuznávajú hodnoty socialistického
realizmu a podsúvajú mu zmysel doktríny, pokúšajú sa znova zdiskre
ditovať socialistické umenie, ktorému “upierajú tvorivé kvality”. Časť

44

slovenskej literárnej kritiky a teórie vraj bazíruje na platforme tzv. lite
rárnosti a pre ktorú je literatúra takmer výlučne iba slovo, text, jazyk,
znak, inovovanie výrazových prostriedkov. Dopúšťa sa pritom “váž
nych priestupkov proti materialistickej dialektike“ a pestuje vraj otvo
rene “ideový a tematický nihilizmus” a v literárnej teórii vznikajú prá
ce, “ktoré pôsobia nezdravo abstraktne, akademicky, tzn. experimen
tálne, literátsky a noeticky nahrávajú prehľadnému pozitivizmu a objektivizmu”. 7/
Ale nielen Valérovi Peťkovi, ktorý verne tlmočí názory ideologické
ho centra, je ľúto za tzv. “ofenzívnymi obdobiami” slovenskej literatú
ry 50. rokov. Podobný názor prejavil v ankete Rudého práva na za
čiatku februára 1986 aj Karol Rosenbaum. Pri spomienke na “mladý
svet socializmu” vyzdvihol zásluhu tzv. budovateľského, či výrobného
románu, keď literatúra považovala za svoju “spontánnu povinosť” re
agovať na dôsledky februárového víťazstva KSČ. V súčasnosti, keď je
viacej “zákrut a križovatiek” a teda aj nedisciplinovanosť, útek od zod
povednosti a nekvalitná práca, literatúra na to nereaguje. Vraj spiso
vatelia nemajú odvahu na to reagovať. Zaľúto mu prišlo niekdajších zá
jazdov spisovateľov do závodov a krajov republiky. Dnes, “ po opadnu
tí vlny nadšenia, ako by sa hladina uzavrela a zostali len zápisy do pa
mätných kníh závodov, Brigád socialistickej práce, knižníc a podobne.” 8/
Je aj viacej ďalších vystúpení, v ktorých vidíme stalinistov biť na
poplach 9/ a volať k návratu do 50. rokov. To značí rehabilitovať a zno
va nastoliť ako záväznú normu tvorby socialistický realizmus a zavrh
núť všetky výdobytky slovenskej literatúry, a teda — a predovšetkým —
slovenský nadrealizmus.

2. Surrealizmus — slovenský nadrealizmus a komunizmus

Vzniká otázka, prečo komunisti práve proti slovenskému nadrealiz
mu viedli najprudší útok. Prečo aj na IX. zjazde KSS roku 1950 v hlav
nom ideologickom referáte napadli iba Dominika Tatarku, predstavi
teľa slovenského nadrealizmu v próze, ktorý sa vraj vo Farskej republi
ke nevedel zbaviť “formalistických manier”. 10/ Dielo Dominika Ta
tarku bolo aj terčom útokov na aktíve spisovateľov-komunistov a ne
skôr na plenárke zväzu spisovateľov roku 1951. Tu mu hlavný ideológ
v literatúre Juraj Spitzer vytýkal dielo V úzkostiach hľadania a pouká
zal na Tatarkove “názorové závislosti” na francúzskom surrealizme
a slovenskom nadrealizme. 11/ Slovenský nadrealizmus v tom čase do
stal dokonca punc trockizmu. Počujme Spitzera z plenárky zväzu: 12/
“Vychádzajúc z učenia trockistu Bretona, bezideovou literárnou kritikou
a štrukturalistickým pavedeckým táraním vedený, podporovanými buržoáz
nymi nacionalistami a kozmopolitami z DAVu, bol surrealizmus (írečite po-
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slovenčený na nadrealizmus), jednou zo záloh, ktorou pozdejšie po oslobodení
Novomeský odôvodňoval “vzpätie sa na západnú kultúru.”

Pravdaže, spor komunizmu s nadrealizmom má svoju históriu. Už
roku 1936 literárny kritik Jozef Felix pri recenzii Nezvalovej prózy
Ulice Git-le coeur napísal, že Nezval a skupina českých surrealistov, ako
boli Biebl, Brouk, Forbáth, Honzl, Ježek, Kunstadt, Makovský, Štýr
ský, Toyen “tiež trpia, hoci v menšej miere, vážnym nepochopením zo
strany revolučného pohybu.” 13/ Odsúdenie najnovšieho umeleckého
smeru malo však širšie dimenzie, povedzme francúzsko-sovietske,
o ktorých slovenský kritik konštatoval: 14/
“Francúzsky surrealisti tvoria zvláštnu skupinu básnikov — provokatérov,
blasfemistov a škandalistov. Asi ako dada pri svojich počiatkoch. Izolovaní a
opovrhnutí i od priateľov, s ktorými kedysi začínali, napríklad s Louisom Aragonom, Robertom Desnosom a inými, upodozrievaní z kontrarevolucionárstva
a trockizmu, napríklad Tristan Tzara neváhal ich vyhlásiť za kontrarevolucionárov, Ilja Erenburg napísal proti ním ostrý pamflet, Michail Koľcov kondo
loval Nezvalovi a surrealistom na zjazde v Paríži, že sú trockisti, utužili svoj ma
lý krúžok tým horúcnejším a vrúcnejším priateľstvom.”

Kontroverzia surrealizmu s komunizmom trvala aj v nasledujúcich
rokoch. Keď Jozef Felix recenzoval roku 1938 Fabryho zbierku Vodné
hodiny hodiny piesočné, pripomenul: 15/
“Surrealisti sa hlásili k dialektickému materializmu. Ale dialektický materia
lizmus nemá a nechce mať nič spoločného s touto sférou lyriky. Veď literárni
teoretici v sovietskych revuách najostrejšie napadali surrealizmus a označovali
ho iba za “najnovšiu módu buržoáznej degenerácie”... za umenie “reakčné,
retrográdne a kontrarevolučné”... Opakujeme, celá tzv. filozofia surrealizmu...
nemá, hoci by nasilu chcela mať, s marxizmom nič spoločného.”

Vývin osudov slovenských nadrealistických básnikov v tejto súvis
losti je poučný. Nechceme predbiehať, ale len pripomenúť, že po ro
ku 1945 sa otvorene prihlásili ku komunistickému hnutiu a v čase
vrcholiaceho stalinizmu napísali na oslavu ruských bolševikov, Lenina,
no najmä Stalina pri jeho sedemdesiatke roku 1949 najdevótnejšie ver
še 16/ a celé zbierky.
Avšak surrealizmus vo svojom význame je čosi celkom iné, než chcel
sám byť a než za čo sa vyhlasoval. Roku 1935 ho Karel Teige charakteri
zoval takto: 17/
“Surrealistická aktivita nie je obmedzená len na umeleckú tvorbu, aleje to
zároveň aktivita experimentálna, príbuzná experimentálnej vede a aktivita kri
tická a revolučná, ktorá sa stýka s politickým revolučným hnutím.”

Na medzinárodnej výstave surrealizmu v januári 1938 sa surrealiz
mus charakterizoval takto: 18/
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“Surrealizmus nie je literárnou alebo umeleckou školou. Je to postoj ducha.
V našich časoch jedine imaginácia môže vrátiť prenasledovaným ľuďom pocit,
že sú slobodní.”

Teda — revolučná aktivita, stýkajúca sa s revolučným hnutím na
obranu prenasledovaných ľudí; inými slovami povedané — stotožnenie
sa s revolučným programom osvobodenia ľudstva, čo mala vo svojom
programe Komunistická internacionála. Avšak ak surrealizmus chcel
byť svojráznym, osobitým a originálnym svetonázorom, “životným
náhľadom”, musel sa takto konfrontovať s marxizmom a jeho sveto
názorom! Komunisti však žiadnu schizmu svetonázoru nepripúšťali,
jediná a určujúca bola marxistická dialektika. Keďže videli v surrea
lizme akéhosi konkurenta svojho učenia, o to nemilosrdnejšie proti ne
mu vystupovali a pranierovali nielen v polovici 30. ale ešte aj na začiat
ku 50. rokov; jeho predstaviteľov či prívržencov, hoci už v podstate
šlo o minulosť, posielali na popraviská alebo do väzení, či ich dohna
li k sebavražde. Počujme ešte Juraja Špitzera na plenárke slovenského
zväzu spisovateľov roku 1951: 19/
“Surrealizmus je svetonázor, odnož kozmopolitizmu, bojové zahrotený pro
ti marxizmu-leninizmu. Bol to trockista Breton, ktorý v slátanině Čo je surrea
lismus, definuje ho ako syntézu leninizmu a freudizmu. Nejde tu o nič iného,
ako o politiku trojského koňa ... ako vpašovať nepriateľa zpred hradieb za hrad
by. A dvere nepriateľovi opäť otvára Novomeský. — Bol to Novomeský, ktorý
umožňoval zverejňovanie článkov trockistu a špióna Záviša Kalandru v DAVe
propagujúcich surrealizmus, ako ideológiu rozkladajúceho sa západného
umenia, a je to Novomeský, teraz už ako kultúrny politik strany ..., ktorý takto
hovorí 27. augusta 1945 v Banskej Bystrici na Zjazde umelcova vedeckých pra
covníkov, ako hlásna trúba kozmopolitizmu: ‘Bez francúzskeho školenia ne
možno si vôbec predstaviť naše výtvarníctvo, ako si nemožno predstaviť dôle
žitú časť našej poézie bez blahodárného vlivu francúzskeho básnictva, nech ho
už dosahovalo slovenské básnictvo priamo, alebo prostredníctvom prirodze
ného vplývania českej poézie’ ”.

3. Avantgardný prínos surrealizmu — slovenského nadrealizmu
Proti tomuto negativistickému výkladu surrealizmu, ktorý vyplý
val z politického základu a zápasu ideológií, stál výklad skutočného
významu a zmyslu surrealizmu. Jozef Felix už roku 1936 postrehol, že
Nezvalova “čarovná surrealistická poézia” bola reakciou a útechou
“pre duše, preťažené modernou i starou metafyzikou, práve tým, že
je a chce byť reakciou proti akémukoľvek estetickému mysticizmu”;
v tom bola aj jej funkcia. 20/ Surrealisti domysleli teóriu poetizmu myš
lienkou nadrealizmu v časoch, keď poetizmus nevyhnutne musel pre
rásť v surrealizmus, aby sa nestal ateliérovým pohybom, vyrábajúcim
verše na bežiacom páse. Sám Nezval v manifeste surrealizmu z marca
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r. 1934 charakterizuje jeho vlastný obsah, v ktorom sa spojuje realita
a nadrealita, obsah a forma, vedomie a nevedomie,aktivita a sen, inven
cia a tradícia: 21/
“... surrealizmus prvý medzi svetovými avantgardami našiel najklasickejšie
v myšlienke nadreality bod, kde sa dialekticky zjednocujú tieto protiklady...
Sme surrealisti.”

Surrealizmus bol teda reakciou oproti staršej parnasistickej a postimpresionistickej poézii. V slovenských podmienkach znamenal naj
rozhodujúcejšiu reakciu proti symbolizmu a postsymbolistickým sme
rom. Aj v slovenskom umení bol poetizmus prípravnou etapou surrea
lizmu, pričom surrealizmus iba radikálne odlíšil svoje princípy a dôsled
ne uskutočnil svoj nápor proti symbolizmu. Podľa Jozefa Felixa: 22/
“Zavrhol tvorbu na základe osnovy a logiky, a ak poetizmus zdôrazňoval
princíp poézie viazanej obrazmi, surrealizmus túto viazanosť nahradil automatizmom, objavil nové zdroje lyrickosti v úplnom návrate do zážitkov detstva,
v hrôze podvedomia, v horúčkovitom blúznení, v skrytom sexuálnom zmysle
vecí, v surrealistickom objekte a podobne ako nové prostriedky básnickej emotívnosti. — Surrealizmus rozbil starú poéziu, ale pre vývin poézie... priniesol
klady. Svojím experimentovaním priniesol akýsi nadreálny aspekt skutočnosti,
dostal sa do bloku slov... aby vychutnal ich čaro i vôňu v nových jazykových
kontextoch. Uviedol do pohybu isté kunstgrify, umelecké prostriedky, čo je dô
ležité, ak si uvedomíme, že vlastne premena týchto umeleckých prostriedkov
podmieňuje vývin poézie ako takej a že jednostajným opakovaním umeleckých
tvárnych prostriedkov došlo sa k maximálne zautomatizovanej poézii. Surrea
lizmus rozvinul metaforu, priniesol veršu novú intonáciu, prispel k spontán
nosti básne, ktorá už v budúcnosti nebude iba ‘ obvyklo, dobre premyslenou
hrou’. A toto sú klady, ktoré nesmieme prezrieť pri definitívnom účtovaní so
surrealizmom.”

Tieto slová napísal literárny vedec, ktorý k nadrealizmu mal značné
výhrady. Avšak citlivo dokázal vyzdvihnúť skutočné hodnoty sloven
ského nadrealizmu, začínajúceho roku 1935 zbierkou Rudolfa Fabryho Uťaté ruky, pokračujúcejo v zbierkach Vladimíra Reisela Vidím
všetky dni a noci, Júliusa Lenku V nás a mimo nás, Jána Brezinu Nikdy
sa nestretnem, Pavla Bunčáka Neusínaj, zažni slnko, Štefana Žáryho
Zvieratník a JánaRaka Je vypredané a v ďalších zbierkách. Ich teore
tikmi boli Michal Považan, Klement Šimončič a Mikuláš Bakoš, kterí
vydali 4 surrealistické zborníky. 23/ Slovenský nadrealizmus sa premie
tol aj do prózy, najmä v Tatarkovom diele a do výtvarného umenia
v dielach Cypriána Majerníka, Jozefa Kostku, Jána Mudrocha, no aj
ďalšej maliarskej generácie. 24/
Sám prísny kritik slovenského nadrealizmu Jozef Felix roku 1941
dokázal objektívne povedať: 25/
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“Dosť ste sa nahrali, chlapci avantgardní. Dosť ste toho naobjavovali. Teraz
ráčte syntetizovať svoje objavy a hľadať duchovný stred človeka...”

Za desať rokov neskôr sa s nadrealistami hovorilo ako s trockistickými rozvratníkmi a zločincami. Tento tieň obvinenia sa znášal nad
nimi ešte aj v 60. rokoch, v čase diskusie o nadrealizme, a pochopiteľne
je výrazný dodnes, v čase volania návratu k “ofenzívnemu obdobiu”
päťdesiatych rokov.
No aj v čase vrcholiaceho stalinizmu sa muselo priznať, že slovenský
nadrealizmus nebol režimovým básnením, dokonca že za Slovenskej
republiky oficiálna kritika proti nemu útočila, lebo sa “surrealizmom
nedali propagovať tmárske bludy fašizmu tak, ako to robili kolaborantskí básnici”. 26/
Počas druhej svetovej vojny a po nej slovenský nadrealizmus pre
chádzal svojimi vlastnými vývojovými fázami, zachovávajúc si konti
nuitu, no zároveň sa transformoval do novej situácie opúšťaním pô
vodných východísk. Básnická zbierka zakladateľskej a vedúcej osob
nosti slovenského nadrealizmu Rudolfa Fabryho Ja je niekto iný (1946)
už naznačila, že po roku 1945 ustupoval v nadrealistickej poézii rozpor
sna a skutočnosti do úzadia a namiesto toho prenikali do nej konkrétne
spoločenské témy a objektívna skutočnosť. Fabryho zbierka si zacho
vala základné znaky nadrealistickej poetiky, no zároveň ich aj preko
návala. Autor v nej opustil metódu automatizovaného textu a svojej
poéme dal presný kompozičný plán, čím pripustil, že aj v nadrealizme
platia logické postupy a cieľavedomosť. Vo výstavbe verša a použití
tvárnych prostriedkov sa vrátil ku kombinácii voľného verša s viaza
ným veršom. Rudolf Fabry tak doviedol nadrealizmus do vyššieho vý
vinového štádia. Jozef Felix — opäť ako predtým — citlivo rozoznal
novú rezonanciu v slovenskej poézii a Fabryho zbierku komentoval: 27/
“Opäť— ako kedysi — stojí Fabry so svojou zbierkou v čele literárneho po
hybu. So svojim pokusom je síce ešte dosť osamelý, no ukazuje prstom už nie
k magickým krajinám lyriky založenej na predstavivosti nezáväznej a fantázii
bezuzdnej, lež k poézii, kde pôvodný surrealistický zmätok je systemizovaný
v nový poriadok, k poézii, ktorá ašpiruje na hlboké preniknutie do tajomstva
bytia a žitia...”

Z tejto vývinovej, záverečnej fázy slovenského nadrealizmu Vojtech
Mihálik došiel k záveru 28/, že “budúcnosť slovenskej poézie je inde”.
Trefne však na to Miloš Tomčík z odstupu času napísal: 29/
“Mihálik dobre odhadol, že nadrealizmus bol po vojne už za svojim zenitom.
Nemal však pravdu, keď tvrdil, že by sa slovenská básnická tvorba mohla v ďal
šom vývine zaobísť bez skúsenosti nadrealistickej poetiky. Keď sa v prvej polo
vici päťdesiatych rokov oficiálne vyhlásil nadrealizmus za protipokroký smer,
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neviedlo to k vzostupu básnickej tvorby. Naopak. Kríza sa ešte prehĺbila a za
siahla všetky básnické skupiny a generácie.”

Oficiálne odsúdenie slovenského nadrealizmu bolo tak drastické
a výstražné, že ani v čase odmäku — po roku 1956 — sa nikto neodvá
žil spochybniť oficiálne úsudky a teda nemohla vzniknúť ani žiadna
podstatná diskusia, ktorá by slovenský nadrealizmus rehabilitovala.
Museli prísť šesťdesiate roky, rehabilitácia slovenskej povstaleckej re
prezentácie (1963), aby sa o slovenskom nadrealizme — no nie bez tieňa
stalinizmu — začalo diskutovať. 30/
4. Slovenský nadrealizmus v diskusii šesťdesiatych rokov
Bola to po roku 1948 najobsiahlejšia diskusia, aká sa dovtedy na Slo
vensku viedla o umenovedných problémoch, které však mali politické
pozadie. Prebiehala na stránkach kultúrnych časopisov, najmä Kul
túrneho života, Slovenských pohľadov, komentáre boli aj v dennej tlači.
Išlo o súčasť širokého rehabilitačného prúdu slovenských dejín, kul
túry a politiky v súvislosti s rehabilitáciou Davistov, tzv. slovenských
buržoáznych nacionalistov. Mocenská Špička, ktorú predstavoval
v Prahe Viliam Široký a Július Duriš, v Bratislave Karol Bacílek a Pa
vol David, musela roku 1963 odstúpiť, tzv. barnabitská komisia histo
rikov v Prahe predložila dokument o zfalšovaní dejín Slovenského ná
rodného povstania a o nespravedlivej perzekúcii slovenskej povstalec
kej politickej generácie.
Samozrejme, bolo mnoho vecí, ktoré bolo treba po 15 ročných defor
máciách riešiť, naprávať, rehabilitovať. Ale ak zrazu vypukol enormný
záujem o rehabilitovanie hodnôt slovenského nadrealizmu, výnimoč
ného a jedinečného avantgardného smeru, hoci sami účastníci nadrea
listickej skupiny zčásti dobrovoľne skončili so svojím programom, ne
bolo to isto náhodné. Slovenská kultúra volala po slobode tvorby,
experimente, laboratórnej práci, výskume a slovenský nadrealizmus
sa javil ako silný umelecký programový náboj a aj po rokoch ako
enormná inšpirujúca sila.
Diskusia sa začala pomaly, viac nenápadne než okato. Kultúrny život
v januári 1964 si pozval na obvyklú diskusiu dvoch básnikov — Miro
slava Válka a Pavla Bunčáka, ktorí diskutovali s vtedy predstaviteľom
mladej literárnej kritiky Milanom Hamadom. Hamada patril k najvý
raznejším talentom slovenskej literárnej vedy a celkom otvorene začal
hovoriť o odcudzení v modernej civilizácii, ktorá človeka rozkladá ako
celistvú bytosť. Hamada sa stotožnil s požiadavkou filozofie človeka,
ktorú vtedy prezadzovali českí filozofi Karel Kosík a Ivan Sviták. Bez
obvyklého odkazu na Západ celkom otvorene vyhlásil, čo sa vzťahova
lo aj na súčasné Československo, že “človek žije v pravom slova zmysle
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v Kafkovom svete... je cudzincom. A preto dnešné umenie musí predo
všetkým robiť analýzu človeka”. 31/
Vtedy ešte aj Miroslav Válek mal názor, že termín odcudzenie “je
priliehavý a myslím, že existuje aj v podmienkach socializmu”.
V západnom Nemecku či v západnom Berlíne Válek videl “veľké té
my” pre básnika; povedal však, že “básnikovi vôbec nemožno predpi
sovať o čom má písať a ako má písať”. 32/
Básnik Pavol Bunčák, príslušník slovenskej nadrealistickej skupiny
zastával názor, že ak staršia poézia socialistického obdobia sa inšpiro
vala politicko-spoločenskými problémami, mladá poézia sa sústreďuje
iba na istú obmedzenú stránku života, “predovšetkým ľudského vnút
ra, subjektívnych a intímnych otázok človeka”. 33/ Podľa Hamadu,
moderné umenie môže vznikať iba tak, že sa vyrovná s predchádzajú
cim tzv. moderným umením a pripomenul, že súčasná mladá slovenská
poézia používa stavebné materiály z dielne nadrealistov — predovšet
kým metaforu; a aj Válka udivoval “návrat metafory do poézie”. Pavol
Bunčák začal vtedy hovoriť o slovenských nadrealistoch, ako jedinej
vyhranenej organizovanej skupine od čias štúrovcov. “O tejto skupine
sa už dnes nehovorí” — pripomenul. Povedal, že nebolo síce tragédiou,
že skupina zanikla a jej členovia si našli osobitný individuálny vývoj,
no Hamada trefne poznamenal: 34/
“Naozaj, nebolo tragédiou, že nadrealizmus zanikol. Nebola by to tragédia,
keby nebol zanikol násilne, keby to nebola prerušená kontinuita vývinu. Ak sa
má niečo vytvoriť, je to možné iba vtedy, keď sa nechá voľné pole pôsobnosti
až dovtedy, kým sa organicky nedospeje k tomu, že vývin je zavŕšený. Zásahy do
tzv. imanentného vývinu umenia sú vždy škodlivé.”

Problém slovenského nadrealizmu bol na svete. Redakcia Kultúrne
ho života síce diskusiu hneď na začiatku ukončila, išlo o príliš výbušnú
látku, ale v tom čase čo len pripomenutie nadrealizmu z pozitívnej
stránky bol už revolučný čin a naviac hovoriť o jeho násilnom preruše
ní, kýmže iným, než komunistickou mocou, už bola priam vzbura.
Vzápätí Slovenské pohľady v 9. čísle roku 1964 v Šmatlákovej edícii
vydali antológiu z dejín slovenského nadrealizmu. Vtedy 28ročný lite
rárny vedec Bohuslav Kováč, zaoberajúci sa nadrealizmom, napí
sal: 35/
“Našu literárnu vedu čaká ešte hodne konkrétnej analytickej roboty pri vyvetrávaní augiášovho chlievka, na ktorý sa nám začiatkom 50. rokov a neskor
šie premenila veľká časť dejín slovenskej literatúry 20. storočia. Čosi sa už aj
vyvetralo; povedali sa múdre i polomúdre, v každom prípade však spravodli
vejšie slová o DAVe, Novomeskom, o Urbanovi, o Beniakovi; teraz sú bezpo
chyby na rade ďalšie ‘háklivé’ literárnohistorické problémy (Hronský, Lukáč
atď) a medzi nimi aj problematika okolo nadrealistickej poézie.”
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Bohuslav Kováč výraznejšie než Hamada pred 11 mesiacmi hovoril
o likvidácii slovenského nadrealismu. Avšak aj sami nadrealisti sa čias
točne pričinili o svoju likvidáciu, keď podľa Kováča “sama skupina
nadrealistov sa svojej poetickej platformy zriekla zo dňa na deň spô
sobom len zčásti organickým a nenásilným; z tej väčšej časti bola to tra
gikomická premena ich niekdajšiej lýry na verklík; zapadli až po uši
do ornátov schematizmu’’. 36/
Zdalo sa potom, že nadrealistické výboje a obohatenie poetiky možno
budúce odpísať. No okolo roku 1958 prišla “nová vlna” mladej slo
venskej poézie, ktorá odpísala schematizmus a vracala sa naspäť k pri
rodzenému vývinu moderných poetických štruktúr, prebojovaných
na Slovensku nadrealistickou skupinou. Vracala sa do roku 1935, do
prelomového štádiá slovenskej poézie, ktorá vstúpila zbierkou Rudolfa
Fabryho Uťaté ruky do druhej etapy modernosti. Boli to aj diela ďalších
nadrealistických básnikov, Vladimíra Reisela, Pavla Bunčáka, Stefana
Záryho, Júliusa Lenku, Jána Brezinu a Jána Raka, po ktorých mladí
básnici dychtivo siahli. Zrazu videli príklad, ktorý sa okrem básnických
diel prezentoval aj v nadrealistických zborníkoch Sen a skutočnosť z ro
ku 1940, Vo dne a v noci z roku 1941 a Pozdrav z roku 1942. Prvý gene
račný zborník Ano a nie z roku 1938, ako aj spomínané ďalšie vyšli
zásluhou teoretikov nadrealizmu Michala Považana, Mikuláša Bakoša a Klementa Simončiča.
Bohuslav Kováč skončil svoj fundovaný referát o nadrealistickom
čísle Slovenských pohľadov poznámkou: 37/
“Nad deviatym číslom Slovenských pohľadov je teda o čom rozmýšlaťa dis
kutovať. Bodaj by sa tak aj stalo.”

Netrvalo dlho, a redakcia Slovenských pohľadov na začiatku ro
ku 1965 vyzvala viacerých literárnych pracovníkov, aby odpovedali na an
ketu na tému “my a svet” a odpovede uverejnila v treťom čísle. Odpo
vede Júliusa Pašteku 38/, vtedy 41ročného pracovníka Ústavu slo
venskej literatúry a hlavného redaktora časopisu Slovenské divadlo,
si povšimol profesor dejín slovenskej literatúry na Komenského univer
zite Mikuláš Gašparík 39/. Vyčítal mu, že keď hovoril o slovenských
nadrealistoch, “tvár kriví od zlosti” a povýšenecky sa vyjadroval o “vr
cholných zjavoch slovenskej literatúry”. Na to Pašteka odpovedal v jú
li 1965 rozsiahlym článkom. 40/
Július Pašteka sa dal strhnúť k subjektívne ladenému prejavu, v kto
rom uplatnil takéto názory: 41/
“... keby Smrek, Lukáč, Beniak neboli udržali kontinuitu veľkých tradícií,
slovenská literatúra by bola zakapala na surrealizmus. V próze doznieva surre
alizmus u Tatarku. Surrealizmus pomýlil orientáciu našej poézie aspoň na dve
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generácie. Polotalenty sa pod odvrátení samy demaskovali. Sebavedoméjší do
dnes znásilňujú múzy. Vnútorne sú vyprázdnení. — Nadrealizmus zlyhal ako
umelecká avantgarda, lebo za jeho protitradičným anarchizmom nebol záro
veň i dostatok konštruktívnych síl... negácia prevyšovala pozitívny prínos: pri
nášal podstatne menej, než koľko poprel.”

Paštekove zjednodušujúce úsudky pripomenuli výroky zo spisova
teľského aktívu z roku 1951, kde slovenský nadrealizmus bol tvrdo ve
dúcimi ideológmi — vtedy Júliusom Sefránkom a Jurajom Spitzerom — odsúdený. Redakcia Kultúrneho života považovala za potrebné
otvoriť diskusiu, lebo v polemike videla širší význam. “Ide o vývin mo
dernej slovenskej poézie od dvadsiatych rokov po súčasnosť ”. 42/ Sot
va kto predpokladal, že diskusia sa pretiahne do konca roka 1965 a bu
de ešte pokračovať na stránkach iných kultúrnych časopisov roku 1966.
Ako prvý sa ozval príslušník surrealistov Ján Rak proti tvrdeniu, že
slovenskí nadrealisti nezachytili hrôzy besnenia druhej svetovej voj
ny. 43/ Rak uviedol ako príklad, že na vojnu nadrealisti reagovali, bá
seň Rudolfa Fabryho Spev o záhube zeme a napokon aj na svoju prvú
básnickú zbierku, kde Jozef Felix konštatoval “infernálnu hrôzu
a des”. Jozef Bžoch 44/aby podporil Paštéku, vyčítal nadrealistom, že
sa vzdali seba samých a pripomenul Reislov článok v Kultúrnom živo
te: Surrealizmus — agentúra francúzskeho imperializmu a Považanovi,
že na spisovateľskom aktíve roku 1951 mal referát na téma Buržoázne
korene nadrealizmu a štrukturalizmu. Pýtal sa, či existovali básne nad
realistov, ktoré vtedy nemohli výjsť. Stefan Žáry v nasledujúcom čísle
Kultúrneho života uverejnil báseň z roku 1950 Priečinková z rokov
päťdesiatych. 45/ Písali, odsudzovali, avšak nadrealistov s vlastnou
tvorbou vtedy nepublikovali.
Diskusia o slovenskom nadrealizme poskytla mnoho nových pohľa
dov a hodnotení a stala sa medzníkom v posudzovaní moderných
básnických smerov na Slovensku, tých, ktoré zasiahli aj prózu a výtvar
né umenie.
5. Ťarcha stalinského dedičstva — neschopnosť vecnej diskusie
Diskusia o slovenskom nadrealizme, ktorá sa náznakmi Milana Hamadu a Bohuslava Kováča, aj Šmatlákovou antológiou začala ro
ku 1964, priniesla vo svojej hlavnej fáze roku 1965 viaceré nové poznat
ky, nielen o nadrealizme, ale najmä o metóde a spôsobe diskusie a v dru
hom pláne o stalinizme v slovenskej kultúre.
Pokiaľ ide o formu diskusie, ukázalo sa, že keď ide o vec, slovenskí
literárni kritici, historici a teoretici, ako aj sami nadrealistickí autori,
zabudli diskutovať. Totiž kde sa vyše 15 rokov, okrem slabého oteple
nia roku 1956 konštruktívne, tvorivo, hoc aj ostro nediskutovalo, nevy-
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meniali sa názory a nehľadala sa tak pravda, prejavilo sa to neskôr nega
tívne v uplatňovaní subjektivizmu, osobnostnej nevraživosti až ješit
nosti a nevecnosti. Vedci a spisovatelia dovtedy mohli monotónne dis
kutovať trebárs o sociáldemokratizme, masarykizme a kozmopolitiz
me, ako to politická moc od nich žiadala, ale toto unisono umŕtvovalo
ich schopnosť ponoriť sa do podstaty vlastného problému, nájsť jeho
jadro a objektívne ho zo všetkých strán posúdiť. Stalinizmus, ktorý po
roku 1948 ťažko zasiahol slovenskú kultúru a držal sa na nej v klasickej
forme do polovice 50. rokov, mal tu svoje negatívne následky.
Jozef Bžoch, ročník 1926, od roku 1963 pracovník Ústavu slovenskej
literatúry, vo svojom diskusnom vystúpení, ktoré uverejnil Kultúrny
život 13. augusta 1965 okrem iného ukázal, že diskusia sa vyvíja skupinovo-generačne alebo profesiálno-kolegiálne. Študoval na tejže fa
kulte Komenského univerzity slovenčinu a francúzštinu, ako jeho o dva
roky starší kolega Július Pašteka, ktorý okrem francúzštiny študoval fi
lozofiu a bol od roku 1963 pracovníkom toho istého ústavu ako Bžoch.
Jozef Bžoch považoval za potrebné zastať sa svojho kolegu Pašteku
a v jeho príspevku sa nesporne tak prejavila aj určitá stavovská tenden
cia nenechať dopustiť na kolegu z pracoviska a vôbec na pracovisko
akadémie nič viac, než je nevyhnutné. Niektoré paušálne Paštekove
úsudky boli neobhájiteľné a silno pripomínali dogmatické odsudzo
vanie nadrealizmu, no aj odmietanie nadrealizmu jeho protivníkmi od
samého začiatku, kedy sa na slovenskej literárnej scéne — v polovici
tridsiatych rokov — objavil.
Podobnú stavovsko-odbornú a ústavno-prestížnu pozíciu v disku
sii o slovenskom nadrealizme zaujal ďalší pracovník Ústavu slovenskej
literatúry SAV, Július Noge 46/, ročník 1931, absolvent tejže fakulty,
ako Pašteka a neskôr (roku 1969) Bžoch. V istom zmysle to bola podpo
rujúca sa skupina literárnych vedcov, ktorí v diskusii vystúpili jednot
ne, a Pašteka sa v závere diskusie 47/ na oboch kolegov priaznivo od
voláva, pričom vniesli do nej stavovsko-ústavnú a generačno-prestížnú
notu, zavádzajúcu diskusiu kamsi inam, než smerovala, totiž k objas
neniu genézy a významu slovenského nadrealizmu v slovenskom kon
texte. Pritom však vniesli aj — hoci bočné — no predsa len významné
otázky služby bývalých nadrealistov režimnému stalinizmu v 50. ro
koch.
Z Bžochovho diskusného článku sa dá usúdiť, že je zaujatý proti
nadrealizmu. Považuje za nesympatické ono “virvare, ktorý sa strhol
približne v druhej polovici minulého roku (tj. roku 1964) okolo nadrea
lizmu". Usudzuje, že “s nadrealizmom sa dnes robí výhodný obchod”
a nemyslí si, že ak sa “v súčasnosti toto literárne hnutie rehabilituje,
treba ho prijať aj s chlpmi, tj. ako protirečivý a vnútorne nečlenený jav”.
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Vidí okolo nadrealizmu “nepeknú hru s faktami”, ich zamlčovanie,
podceňovanie a prekrucovanie. Toto však prisudzuje obhájcom nadrea
lizmu a ich boju, “v ktorom sa používa všetko, od dityrambu až po zá
kernosti” a ako sa týmto bojom “pestujú v bývalých nadrealistických
príslušníkoch ilúzie nebetyčnosti a mesiášstva”. Kritizoval tendencie
zbaviť nadrealizmus kontextu a “posunúť ho vo vývinovom rade
na prvé miesto”. 48/
V druhej časti článku Bžoch svoju kritiku nadrealizmu prehlbuje
a približuje sa k Paštekovmu stanovisku. Nevidí v nadrealizme jediný
smer, ktorý by bol nositeľom modernosti, estetickej a spoločenskej re
volty; proti “otcom” — Rázusovi či Smrekoví — boli podľa Bžocha
opoziční a moderní aj Kostra a Novomeský. Pocit sveta, ktorý nadrea
lizmus priniesol, našiel Bžoch aj u iných slovenských básnikov, naprí
klad v Lukáčových Križovatkách, kde našiel skondenzovanú “všetku
neistotu, rozvrat a dezintegráciu moderného človeka”.
Ďalej Bžoch zisťuje nivelizujúce účinky nadrealizmu, lebo títo vo vnú
tri svojej skupiny “boli uniformní, aspoň dovtedy, kým sa držali lite
ry programu”. Ak Mikuláš Bakoš, generačný kritik nadrealizmu vraj
hovorí dokonca o “silnej sedmičke” slovenského nadrealizmu: Žáry,
Rak, Reisel, Bunčák, Brezina, Lenčo, Fabry, tak Rakovo zaradenie
do tejto skupiny Bžoch považuje za “očividné precenenie”, lebo ako je
vraj možné, “aby sa kládlo znamienko rovnosti medzi Žáryho a Raka”?
Toto Bžochovo paušálne spochybnenie Rakovej poézie malo silno
subjektívny ráz a bolo akoby nepriamou odpoveďou na predchádzajú
ce vystúpenie Jána Raka, keď Paštekovi dokazoval,že sa mýli, ak tvrdí
o nadrealizme, že nezachytil hrôzy vojny. V súvislosti s Rakom Bžoch
usúdil, že z diskusie o nadrealizme sa “vytratil pojem kvality a talentu.
Neberú sa do úvahy živé hodnoty poézie, ale manifesty”. Bžoch kon
štatoval: 49/
“Pomocou tohto spisovného pokračovania sa vzbuzuje dojem, že všetko, čo
vzniklo v lone a podľa foršriftu tejto skupiny, má nárok ak nie na nesmrteľnosť,
tak aspoň na aktuálnosť. Príslušnosť k nadrealizmu sa považuje za istý druh
predestinácie.”

Jozef Bžoch napokon vo svojej kritike dochádza ku konštatovaniu,
že nadrealisti boli “agresívna enkláva, uznávajúca iba sama seba a svo
je práva”. Nepovažuje za správne, ak “prirodzený a postupný rozklad
nadrealizmu po roku 1945 sa posúva za hranice roku 1949, keď sa už
“konal len slávnostný, hoci neslávny pohreb tohto smeru, za rečníckej
účasti samotných nadrealistov.” Podľa Bžocha sa nadrealisti po ro
ku 1945 zbavovali postupne svojich umeleckých a ľudských predností,
začínajúc fantáziou a končiac nonkonformizmom a považuje za tragic
ké, “ak sa z dokázateľných hrobárov robia dodatoční martýri”. 50/
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To už Bžoch má na mysli etapu stalinizmu, kde sami nadrealisti ab
sentovali na svoju minulosť, dokonca ju popierali a v zhode so straníc
kou kritikou, ktorú najvýraznejšie predstavovali hlavní ideológovia
Július Šefránek a Juraj Špitzer, pranierovali nadrealizmus ako “agen
túru francúzského imperializmu’’ (Reisel) a odhaľovali “buržoázne
korene nadrealizmu a štrukturalizmu” (Považan). Bžoch oprávnene
chápe psychologickú stránku tohto podriadenia sa partajnej línii, ľud
ský strach alebo omyl. Ale nadrealisti začali písať básne v požadova
nom duchu stalinizmu, v ktorých šlo “aj o vnútorný súhlas, ktorý bol
práve takým dôležitým momentom pri vzniku schematickej poézie, ako
momenty mocenské”. Jozef Bžoch sa pýta: 51/
“... výrazom čoho bola tá strašná ochota, tá chuť písať, vydávať zbierku
za zbierkou? To predsa neboli mlčiace obete, ale kričiaci víťazi, ktorí sa vzdali
seba samých! Tu kdesi mi je apológia nadrealizmu krajne nesympatická, lebo
nemá odvahy pozrieť sa do očí celej pravde...”

Všimli sme si podrobnejšie kritiku slovenského nadrealizmu, ako ju
vyjadril vtedy 39ročný Jozef Bžoch, odmietajúci “honbu za očistou
a nanebavzatím slovenského nadrealizmu”. Po zdrcujúcom odmietnutí
nadrealizmu v 50. rokoch bol to súd isto príkry a aj nespravodlivý:
Bžoch si vybral niekoľko ilustračných faktov a tendencií a z týchto
drobností a okrajových záležitostí sa vyslovil o nadrealizme krajne kri
ticky. Vlastne v nadrealizme videl iba pár zrniečok dobra a pozitívna,
čo vždy zčásti hneď negoval za svojím “ale”. Buďme však objektívni a
pripomeňme, čo aj Jozef Bžoch prisúdil nadrealizmu k dobru: 52/
“Nadrealizmu treba nechať, čo jeho je: koncom tridsiatych a začiatkom šty
ridsiatych rokoch vniesol do našej kultúry naozaj nový pohyb a nový tvar, no
predsa reprezentoval len jednu zložku pokrokovej, či ak chcete avantgardnej
poézie.”

Toto bolo jediné, čo Jozef Bžoch vo svojej polemickej zapálenosti
na nadrealizme našiel dobré. Po takomto, nie zlom štylistickom pohrabe
slovenského nadrealizmu roku 1965 by sa vari už ani nemalo diskuto
vať, ak išlo o takú “nechutnosť”, ako ju v celej diskusii videl Bžoch.
Avšak keď sa Bžoch spolu s Čepanom pýtal: “...kde sú diela, alebo len
jednotlivé básne, ktoré vtedy namohli výjsť. Ktoré by odrážali tento
konflikt? Niet ich ...”, v nasledujúcom čísle Kultúrneho života Štefan
Žáry uverejnil báseň z 50. rokov 53/ s pripomenutím, že podobne lade
ných básní má celú sériu, z ktorých by sa dala zostaviťaj zbierka. Avšak
vraj načo — “kvôli pochybnému alibizmu?” Pár z nich uverejnil “v u
voľnenej klíme” roku 1956 a v zbierke Po mne iní. N básni Priečinková
z rokov päťdesiatych “inkriminované miesta” musel doslova lúštiť, le
bo ich husto přeškrtal — “iste nie z nadmiery hrdinstva”. Počujme tie
“inkriminované miesta”: 54/
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Básnik najprv s pozdravom “dobrý večer” prichádza medzi svojich, “ktorí
sa nemenia ako plášť a nevetrajú ani kosť/ možno zrazení na kolená no perou sa
prachu nedotkli/ idú po prúde ako konár spievajú prichrípnutým vrzgotom/
gagocú v nich staré túžby”.

Sám seba ďalej charakterizuje takto: 55/
“Ten chlapec básnik ktorého za vlasy o stĺp priviazali/a za mešec mu chceli
vôlu kúpiť/ umkol pozrite ako zas voľne lieta...”/ Ďalej sa vidí ako “básnik
hnaný koženou disciplínou vlasti”, ktorý “modlí sa tieto neviazané slohy/
v nich nieto slovka o úderkách/ o zváračoch frézach o montérkach/ ...život si
našiel svoje koryto a znásilniť ho/ radšej prosím nechajte ho unikať.” V zachríp
nutej starene, pouličnej prostitútke nachádza krásu, “lebo nebola zmechanizo
vaná bábka/ ale žena na hriešnu lásku a smutnú starobu stvorená/ žena z ľud
ského koreňa.”

Štefan Žáry v najcitlivejšom mieste usvedčil kritika nadrealizmu Jo
zefa Bžocha, že nepozná skutočnú matériu slovenského nadrealizmu.
A tak, čo sa po Bžochovom odmietnutí nadrealizmu zdalo jasné a isté,
a malo sa prestať s dikusiou, dostalo Žáryho vystúpením novú akce
leráciu.
6. Slovenskí nadrealisti v kolotoči stalinizmu
Ak Bžochova kritika slovenských nadrealistov z roku 1965 mala svoj
racionálny význam, bolo to v obvinení nadrealistov, že podľahli úradne
predpísanému kánonu a plodili verše, v ktorých popierali svoju minu
losť. Bolo to však súčasne aj obvinenie stalinizmu a oficiálnej kultúrnej
politiky komunistickej strany z tej doby, keď sa spisovateľom predpí
sala ako jediná tvorivá metóda socialistický realizmus, v ktorom domi
noval najmä prvok socialistického optimizmu, zastierania skutočnosti
a falošných, neskutočných predstáv o spoločnosti a ľudstve. Mnoho
farebná paleta slovenskej poézie z rokoch tridsiatych a štyridsiatych
sa premenila na šedivosť a jednotvárnosť budovateľskej poézie rokov
päťdesiatych.
Jozef Bžoch mal teda pravdu, pokiaľ obvinil nadrealistov, že písali
“na roztrhanie’’ a vydávali zbierku za zbierkou. 56/ A skutočne, nad
realisti v novej poetike, kde im však bol vzorom mladý aparátčik Milan
Lajčiak 57/, vydali v rokoch 1949 až 1955 18 zbierok: Reiselpäť, Lenko,
Žáry a Brezina po tri, Bunčák s Fabrym pojednej. Boli to diela neauten
tické, majúce príležitostný charakter, zbavené vrúcnej emocionality,
blížiace sa žargónu žurnalistiky. 58/ Ak ich Jozef Bžoch kritizoval za
tento pád od snovej metafory k politickej agitke — teda za ich tvorbu
od konca 40. rokov, mal nesporne pravdu.
Aby sme si pripomenuli z autentického prameňa premeny poetiky
nadrealistov, uvedieme niekoľko výňatkov z ich básní, publikovaných

57

ako dar IX. zjazdu KSS, v apríli 1950 v zbierke Krajine víťazstva a ra
dosti, ktorú zostavil a úvod napísal Juraj Spitzer 59/, vedúci propagan
distického odboru ÚV KSS. Až na Štefana Žáryho, ktorý sa trápnej po
vinnosti vďaky Stalinovi a ZSSR vyhol iba tým, že v tom čase bol dopi
sovateľom ČTK v Ríme, do tejto zbierky prispeli všetci nadrealisti “sil
nej sedmičky”.
Pavol Bunčák sa “preslávil” svojou básňou Lenin: 60/
“To nie je pieseň to je kanonáda/ To nie sú zvonce to je brechot striel.../
To z veľhôr zostúpil sám obor železný/ Prometej od skál odtrhnutý.../
A prísnejší než starý Jehova/ Kto nie je s nami ten nech nežije/ Prísny jak zákon
revolúcie.”

Na partajné heslo Kto nie je s nami, je proti nám!, ktoré sa drasticky
zapísalo do života tisícok Slovákov, nadrealistický básnik až krikľavo
kričí: Kto nie je s nami, ten nech nežije!
Ján Brezina má v zborníku dve básne. V Pozdrave veľkej zemi bá
sni: 61/
“Vzdialená veľká zem/ Nikdy nevidená/ Nikdy nepoznaná/ pozdravujem
si ťa/ ako radosť že si/ Ako lásku.

A v básni Všadeprítomná Moskva píše: 62/
“Stretávame sa v meste snov/ Stretávame sa v meste života.../ Staviame ho
deň čo deň/ Na všetkých pracoviskách/ Aby raz prerástlo všetky svetové stra
ny/.../ Aby raz prerástlo i dnešné mesto snov/ Nekonečne velké/ Mesto života.”

Nadrealistický básnik tu na politický postulát Proletáři všetkých
krajín spojte sa! a na ciele víťazstva komunistickej celosvetovej revo
lúcie reaguje “prerastením” “všadeprítomnej Moskvy” do “všetkých
svetových strán”.
Ján Rak tu spieva o Sibíri: 63/
“Už nie zem galejníkov, odsúdencov,/ zem vydedencov života./ Dnes v tvo
jich priestoroch radostná práca klokotá,/ práca sovietskeho človeka./ On víťaz
nad prírodou/ tu kráča pevným krokom.”

Je paradoxom, že v čase, keď Rak takto básnil, mala Sibír v nespočí
tateľných táboroch Gulagu najviac väzňov vo svojich dejinách.
Vladimír Reisel sa prihlásil dvoma básňami. Z prvej Za krokom voľ
nosti sa mu vynára pomstiaci zástup a vari z pôvodnej poetiky nad
realizmu sa tu motivicky ozýva chmára skazy: 64/
“Tak pochodujú/ A nik ich nezastaví/ Ani najprudší orkán/ Pretože v ich
krvi hrmí hrom odhodlania/ Hrom pomsty/ Za všetky potoky sľz za všetky
okyptené ruky/ Za všetky mŕtvoly sveta/ Nad ich pochodom vlaje červená zá
stava.”
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Natíska sa povedať, že nebyť v texte tej “červenej” zástavy, mohlo by
ísť o opozdenú, zreálnenú nadrelistickú poetiku. Podobne aj v básni
Červená hviezda — tu však viac — sa vzdáva hold typickej farbe a so
vietskej krajine: 65/
“Tá hviezda červená/ Ktorej sa neklaňajú králi/ Na ktorú hľadia všetci prole
tàri/ Široká sovietska zem/ Zrodená z krvi sna/ Kto sa ti vyrovná.’’//“Hviezda
červená/ Hviezda ranná/ Hviezda všetkých ponížených/ Krásna - nekonečná/
Sovietska zem.”

Hoci ide o umelé a akoby nasilu přilepované symboly, básnik vzdáva
hold krajine, ktorá básnikovu krajinu v skutočnosti zbavila slobody.
Július Lenko v básni Vďaka evokuje tézu o záchrane ľudstva Soviet
skym zväzom pred fašizmom, čo je napokon sovietska oficiálna doktrí
na, platná dodnes: 66/
“Stalingrad nepadol a ja vám za to vďačím/a vďačiť budem vždy kým v prach
sa obrátim...// ...to je tá kronika/ s krvavým zlatorezom...// A ja z nej čítam
žalmy/ o rokov vzácnych strát/ a jeden refrén slávny/ Leningrad Stalingrad.”

Všetkých však prekonal Rudolf Fabry, zakladateľská osobnosť slo
venského nadrealizmu, inšpirovaná francúzskym surrealizmom a jeho
pražskou transformáciou v Nezvalovi a Teigem. Rudolf Fabry mal
v záväzkovej publikácii k IX. zjazdu z bývalých nadrealistov najviac
básní, a povedzme že najdevótnejších. Počujme apoteózu Stalina v básni
Preto veliký je...: 67/
“Odkiaľ zazurčal by do sŕdc ponížených/ prameň vzdoru, žriedlo revolučnej
sily,/ keby oči Stalinove v obláčkoch snily,/ keby ruky Stalinove skrížili sa
v kline,/jeho srdce keby spalo...”

V básni Nám jedna nádej svieti akoby sa predbiehal v zbožnění so
vietskeho nekrofila: 68/
“Načo chladiť, priatelia, clivou lýrou čelo,/ veď je treba život sláviť— Stali
novo dielo.// Načo, dobrí ľudia, zmätok nádejí a vier,/ keď nám jedna nádej
svieti — Stalinov to SSSR.”

A napokon Rudolf Fabry roku 1950 stavia Stalinovi pomník v rovnako
nazvanej básni: 69/
“Baníci od uhlia čierni,/ Stalinovi vždycky verní,/ idú stavať z hľbky citu,/
veľký pomník z antracitu.// V šírom svete novosť taká:/ Stalin sedemdesiatku
ráta./ S darmi treba poponáhľať,/ k sláve sluší sa aj vence vďaky darovat.”/
“V tú stranu sa, milé devy, i já dám,/ kytku skromných veršov rád mu odo
vzdám;/ by nezvädla kytka tá v mraze podlostí,/ budem ju hriať skutkom —
snom jeho múdrosti.”
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Znie to ako neskutočný sen; máme dôvod sa domnievať, že touto najviacej forsírovanou devótnostbu Stalinovmu kultu akoby zakladateľ
slovenského nadrealizmu podvedome v celej grotesknosti vyslovil tra
giku chvíle — taký “polopatizmus” nemajú ani Lajčiakove či Fraňove
Kráľove verše. Fabry balancoval na pokraji situácie, keď rozpoznajú
umelosť finále šróbovaného verša ä la “Stalinov to SSSR” a obvinia ho,
“milé devy” z posmievaniu sa najväčšej sviatosti. Po rokoch možno čí
tať tieto verše inak ako v čase ich vzniku.
Jozef Bžoch mal isto pravdu, ak sa rozčuľoval nad týmto režimovým
básnením nadrealistov, ktorí — najmä vo Fabrym — pretromfli mno
hých slovenských básnikov mladšej generácie, alebo inej poetiky, ak
vôbec o nejakú poetiku vtedy mohlo ísť. Bžochovu kritiku nadrealistov
možno právom chápať aj tak, že bol rozhorčený, kam mocenská elita
zatiahla slovenskú poéziu a ako devótne ju nechala slúžiť momentálnej
utitlitárnej politickej doktríne. Je to širšia otázka dejín slovenskej poé
zie v tom čase.
Avšak Jozef Bžoch vystihol iba časť pravdy o nadrealistoch a zdá sa,
že iba okrajovú, lebo vtedy už silná sedmička nemala s nadrealizmom
nič spoločné. Ten sa postupne vnútorne diferencoval po roku 1945 a je
ho záverečná fáza sa odbýva kdesi v roku 1948 a 1949. Na slávu IX. zjaz
du KSS a Stalinovu sedemdesiatku už nepísali verše slovenskí nadrea
listi, ale pokorní režimoví básnici, zaradení do frontu a viacej než iní,
snažiaci sa prehnanou horlivosťou vymazať obvinenia, ktoré padli na
ich poéziu a históriu skupiny.
Slovenský nadrealizmus bol však niečo celkom iné, než čím sa zaobe
ral Jozef Bžoch. Toto avantgardné, buričské a anarchistické umelecko-ideové prúdenie z rokov 1935 až 1949 bolo uzavretou históriou
so svojimi etapami, začiatkami, vrcholom a koncom a teda by malo byť
aj vcelku posudzované. Ak Bžoch, no aj Pašteka, Július Noge a iní, ma
júci v čerstvej pamäti režimové básnenie bývalých nadrealistov, pričom
boli rozhorčení nad ich “nanebevzatím” a renesanciou či rehabilitáci
ou, preukázali tým iba — ako pripomenul Mikuláš Bakoš — neznalosť
celej histórie tohto smeru. 70/ A šlo práve o spravodlivé zhodnotenie
celej etapy nadrealizmu. Režim isto nadrealizmus nekritizoval za jeho
verše z časov, keď sám absolútne vládol, ale za jeho vrcholné etapy.
A tak ako vždy ktosi nesie svetlo nádeje v osamotení, tak aj Stefan
Žáry sníma ódium služobníctva z nadrealistov za ich stalinské básnenie.
Nebol isto sám z nich, čo písal do šuplíku a mal svoj druhý, vlastný, nerežimový život. Nepísal isto iba za seba, keď v básni Priečinková z rokov
päťdesiatych, ktorá vznikla roku 1950, napísal: 71/
“Neupriamujte nás na budúcnosť/ to nebude už naša budúcnosť a ktovie či
tých budúcich prítomnosť/ tí budúci môžu kliať na našu prítomnosť/zbavila sa
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krvi, ktorú sme do nich pretočili/ my sme iba ľudia a tešíme se z tejto chvíle/ ne
chceme aby nás v stroje preonáčili...// Víno pasoto keď som ťa ešte podľa mena
nepoznal/ za tých posiedok u veľkých františkánov/ mal som priateľov, ktorým
rovnako ukovali zobáky/.../ víno pasoto aj my sme nôtili o bohatom rybolove/
však dostál si z nás máloktorý v slove/odvábili nás postrašili/rozjatrili otupili/
Každý si založil rodinku spí doma slúži líže svoje šťastie/ u veľkých františká
nov dávno bránu zatvorili/ a vína zapečatili/ no čo viac zapečatili našu pieseň/
a ústa ktorými sme sa k ľuďom modlievali/ aby sme chválili ich pomýlenú kriv
ku/ ktorá kým príde ku dnu strhne a zvedie k pádu// Do kvapky vydziedzam to
fiasko vína na stole/ odpíjam z neho pokúšam sa pretrieť pár čiernych rokov
blúdenia/ nejde to nejde padrone turridu...”

Kto mohol trpkejšie vysloviť pravdu o znásilnení nadrealistov v čase
stalinského zglajchšaltovania než nadrealista Štefan Žáry v “priečinko
vej” básni, a o pár rokov neskôr nadrealista-prozaik Tatarka v Démo
novi súhlasu?
Poznámky a odkazy
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ciálny problém stalinskej kultúrnej politiky.
31. Kultúrny život, roč. XIX, č. 4, 25. januára 1964.
32. Tamže.
33. Tamže.
34. Tamže.
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35. Bohuslav Kováč, Nadrealizmus v diskusii?, Kultúrny život, roč. XIX, č. 46,
14. septembra 1964.
36. Tamže.
37. Tamže.
38. Slovenské pohľady, roč. 1965, č. 3.
39. Kultúrny život, roč. XX, č. 28.
40. Július Pašteka, Od svetovosti k surrealizmu. Kultúrny život, roč. XX, č. 28,
9. júla 1965; č. 30, 22. júla 1965.
41. Tamže, č. 28.
42. Kultúrny život, roč. XX, č. 31, 29. júla 1965.
43. Ján Rak, Hrôzy vojny a nadrealizmus, Kultúrny život, roč. XX, č. 31, 29. jú
la 1965.
44. Jozef Bžoch, Otázniky nad históriou nadrealizmu, Kultúrny život, roč. XX,
č. 33, 13. augusta 1965.
45. Štefan Žáry, K diskusii o nadrealizme, Kultúrny život, roč. XX, č. 34,20. au
gusta 1965.
46. Július Noge, O spôsoboch diskusie, Kultúrny život, roč. XX, č. 41, 8. októb
ra 1965. — Že sa viacej jednalo o prestížne otázky, kto diskusiu začal atď., než
o vec samu, upozorňuje nás J. Noge poukázaním na vlastnú “iniciatívu” disku
sie o nadrealizme. Napísal: “Ak sa dobre pamätám na prehistóriu a súvislosti
tejto diskusie, tak ju redakcia neodštartovala článkom J. Pašteku, ako uvádza
M. Bakoš. Ako väčšina literárnych diskusií u nás vznikla živelne a nie šťastne:
na Drugovu okrajovú zmienku (v článku na obranu P. Števčeka proti kritike
v Tváři) o tom, že sa nadrealisti po vojne vzdávali svojho programu, reagoval
poznámkou M. Bakoš. K tejto poznámke som napísal stanovisko ja (Od mýtov
k prameňom) a súčasne nezávisle na tomto ‘poznámkovaní’ odpovedal J. Paš
teka v ankete Slovenských pohľadov o ‘svetovosti’. Na jeho príspevok polemic
ky reagoval v KŽ Mikuláš Gašparík a až potom prišiel na rad inkriminovaný
Paštekov článok Od svetovosti k surrealizmu.” J. Noge upozornil tiež, že o slo
venskom nadrealizme sa diskutovalo v Slovenských pohľadoch č. 6 a 7 pri
“okrúhlom stole”, pričom vraj redakcia Kultúrneho života pri uzavieraní dis
kusie by mala vziať do úvahy aj to, čo sa tu povedalo. Pripomína tiež článok
Daňa Okáliho v Pravde z 2. septembra 1965, kde autor reaguje na nekritické
forsírovanie nadrealizmu tak, že ide o “zametanie stôp”.
47. Július Pašteka, O morálke našich polemík, Kultúrny život, roč. XX, č. 47,
19. novembra 1965. — J. Pašteka v polemike s M. Bakošom sa odvolával na
J. Nogeho: “...žiak musel usvedčiť svojho niekdajšieho univerzitného profeso
ra, dožadujúceho sa vždy exaktných metód v literárnej vede, že jeho tzv. kon
frontácia je ‘mechanická’, ‘nehistorická’, ‘nevedecká’. (...) Jeho (Bakošov) zá
mer? Naplno to povedal už J. Noge: aby ma ‘diskvalifikoval’ a sfauloval...
O čo tu ide, keď sa používajú takéto nevyberané prostriedky? Po prvé: ‘o pre
myslenú skupinovú prestíž’, povedané slovami Nogeho; po druhé: o to, že
‘s nadrealizmom sa dnes robí výhodný obchod a ako býva v obchode zvykom,
aj tu vládne tvrdý zákon: presadiť svoj tovar a zmiesť z cesty každého, kto má
o ňom kritickejší názor’, povedané zase slovami J. Bžocha.” (KŽ č. 33.)
48. J. Bžoch, Otázniky..., Kultúrny život č. 33.
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49. Tamže.
50. Tamže.
51. Tamže.
52. Tamže.
53. Stefan Žáry, K diskusii o nadrealizme, kultúrny život, roč. XX, č. 34, 20. au
gusta 1965.
54. Stefan Žáry, Priečinková z rokov päťdesiatych, Kultúrny život, roč. XX, č. 34,
20. augusta 1965.
55. Tamže.
56. J. Bžoch, Otázniky..., Kultúrny život, č. 33.
57. Lajčiaka ako vzorného básnika presadzoval aparát komunistickej strany.
Jeho priorita, okrem iných autorov, bola potvrdená aj na IX. zjazde KSS v má
ji 1950. V hlavnom ideologickom referáte sa o tom hovorí: “Naši umeleckí tvor
covia, i keď nesmelo, i keď ešte s rozpakmi, dávajú sa pomaly na túto novú ces
tu, na cestu socialistického realizmu. V literatúre treba spomenúť predovšetkým
‘Kroniku’ Petera Jilemnického, román Vlada Mináča ‘Včera a zajtra’ a básnic
ké dielo Jána Kostru ‘Na Stalina’, ako aj básnickú zbierku Milana Lajčiaka
‘Pozdrav’ — ako prvé lastovičky novej jari našej umeleckej tvorby.” (Protokol
IX. sjazdu KSS, 218).
58. Nedalo sa z nich viac dozvedieť, ako z politických úvodníkov.
59. Kniha vyšla v apríli 1950 nákladom 5 000 výtlačkov. Obálku navrhol Martin
Benka.
60. Krajine víťazstva a radosti, 13.
61. Tamže, 40.
62. Tamže, 107.
63. Ján Rak, Spev o Sibiři, v: Krajine víťazstva, 45
64. Krajine víťazstva a radosti, 56.
65. Tamže, 114.
66. Tamže, 57.
67. Tamže, 26.
68. Tamže, 30.
69. Tamže, 28.
70. Mikuláš Bakoš, Podobnosť nie celkom náhodná, Kultúrny život, roč. XX,
č. 38, 30. septembra 1965. (M. Bakoš tu porovnal niektoré výroky J. Pašteku
s kritikami J. E. Bora, J. K. Šmálova a Stanislava Mečiara, a šlo takmer o rov
nakú argumentáciu pri odmietaní slovenského nadrealizmu.) — Mikuláš Ba
koš, Na obranu a vysvetlenie. Kultúrny život, roč. XX, č. 42,15. októbra 1965. —
M. Bakoš tu napísal: “... argumentácia J. Nogeho je svedectvom toho, akú ži
votnosť má nedávne prekrucovanie faktov a aké dôsledky môže mať neznalosť
a nepochopenie zložitého vývinu modernej slovenskej poézie.”
71. Kultúrny život, roč. XX, č. 34, 20. augusta 1965.
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Eastern part of Ruthenia”. Československá vláda prý nikdy nečekala,
že jí bude tak rychle umožněno vybudovat vlastní administrativu. Sty
ky se sovětskou armádou jsou, řekl, “entirely satisfactory” — pravdou
byl pravý opak. Ducháček věděl jen o jednom znepokojujícím faktoru,
a to byl kyjevský rozhlas. Ale již druhého prosince předložil profesor
Toynbee docela jinou informaci. Dozvěděl se o tom, že se dr. Beneš
v rozmluvě s americkým diplomatem Hamilton Fishem vyjádřil, že by
se rád Podkarpatské Rusi zbavil. Je tam prý silné hnutí pro připojení
k Sovětskému svazu, a proto on žádné Ukrajince nechce. K tomu se vy
slovil Philips Nichols, britský velvyslanec u československé vlády, že
k němu se Beneš v takovém smyslu nevyjádřil. Ale již 27. prosince
hlásil úředník Foreign Office William Barker (po válce velvyslanec
v Praze), že mu dr. Ripka řekl, že by nebylo námitek proti tomu, aby
území bylo postoupeno Sovětskému svazu, kdyby Rusové na to naléha
li. Myslel však, že by byli na rozpacích (!), kdyby se jim to nabídlo. Na
jednou přišel na to, že území je “more a liability than an asset” pro Čes
koslovensko. Velvyslanci Nicholsovi Ripka zase řekl, že ukrajinská
agitace je “even more embarassing to the Russians than to the Czecho
slovak authorities”. Touto interpretací sovětské politiky, o které Ripka
musel vědět, že je v rozporu se skutečnostmi, byla zahájena sebevražed
ná taktika československé exilové vlády nepřipustit jakoukoliv kritiku
sovětského postupu a odvalit všechno, co se již zapírat nedalo, na prý
samostatnou kampaň kyjevského rozhlasu —jako by Moskva takovou
kampaň nemohla zarazit, kdyby chtěla. Ripka šel ještě dál a vystavil
Kremlu nejlepší možné vysvětlení: Rusové jsou, prohlásil zcela vážně,
absolutně loajální vůči československé vládě a zcela upřímní ve snaze
vrátit Podkarpatskou Ukrajinu ve smyslu uznání předmnichovských
hranic. Britský chargé d’affairs v Moskvě Balfour zase hlásil 22. prosin
ce 1944 do Londýna, že se zeptal velvyslance Fierlingera na “resoluce”
různých “národních výborů” na Podkarpatskú, žádajících připojení
k sovětské Ukrajině. Fierlinger lhal, že není náznaku, že by sovětská
vláda chtěla využít těchto resolucí pro sebe, i když přání pro připojení
území k sovětské Ukrajině je docela přirozenou věcí. Odvolal se dokon
ce na sdělení Františka Němce, že sovětská armáda je tam “very co
operative” — ve skutečnosti Němec řekl pravý opak. Mezitím došlo
v Moskvě k rozmluvám Němce a Fierlingera s Andrejem Vyšinským,
zástupcem Molotova ve funkci ministra zahraničních věcí, který zcela
brutálně řekl, že moskevská vláda nemíní zakročit proti patriotickým
ukrajinským náladám (které ve skutečnosti sama aranžovala). Přesto
Ripka zase řekl Nicholsovi 29. prosince, že ukrajinské manifestace jsou
pro Kreml zdrojem značných rozpaků, poněvadž to Moskvě škodí
u Angličanů a Američanů! Vyšinský dal “radu”, aby se Beneš a vláda co
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nejrychleji přestěhovali na osvobozené území, čímž prý nastane mož
nost dát sporné věci do pořádku na místě. To samozřejmě byla lest:
Moskva chtěla dr. Beneše a vládu dostat do své mocenské sféry. Ale
Ripka si to vyložil (nebo aspoň se snažil v rozmluvě s Nicholsem vyvolat
tento dojem) v tom smyslu, že to je důkazem “dobré vůle” Moskvy
“jednat s Československem slušným způsobem”. V rozmluvě, kterou
Nichols měl tři dny na to s dr. Benešem, mluvil tento celkem stejně jako
Ripka předtím, totiž že se kloní k názoru “that the Russians wanted to
play fair with us”. Připustil, že má obavy o Slovensko, aniž to blíže vy
světloval, a také si stěžoval, že vláda má obtíže ve styku s vládním dele
gátem, ale na moskevskou politiku žádné stížnosti neměl. Z neochoty
přiznat, že československé pokusy o pacifikaci moskevské politiky
ztroskotaly, se zrodila demokracii škodlivá lež, že se Sovětský svaz
chová ke svému “spojenci” korektně. Obavy před možnou anglickou
reakcí — “my jsme vás přece včas varovali, ale vy jste to nechtěli slyšet”
— vedly k tomu, že se nejen zatajila nepříjemná pravda, ale že se řekla
úplná nepravda. Západní spojenci nebyli nikdy seznámeni s vyděračským dopisem, který Stalin poslal Benešovi, a s Benešovou slabou
odpovědí. Jedině Jan Masaryk 5. ledna 1945 v rozhovoru s Nicholsem
přiznal, že je “disturbed about Carpatho Russia and Soviet policy”.
Řekl, že by raději opustil vládu, než by akceptoval odstoupení území.
Ale když k tomu došlo, na rezignaci z funkce ministra zahraničí zapom
něl.
Přirozeně Foreign Office nebyla odkázaná jen na informace z česko
slovenského tábora; kampaň kyjevského rozhlasu pozornosti britské
diplomacie neušla. A pokud si Čechoslováci sami nestěžovali a pokud
se Moskva oficiálně v té věci nijak nevyslovila, považovala asi britská
politika za nemístné vyvinout v této věci nějakou iniciativu. 18. led
na 1945 měl dr. Beneš rozmluvu s britským ministrem zahraničí Ede
nem. V ústředním záznamu se o tom říká: “Dr. Beneš potvrdil náš dří
vější dojem, že československá vládaje nyní ochotna uvažovat o disku
sích ohledně budoucnosti Podkarpatské Ukrajiny (v originále Ruthenia) a že se smířila s myšlenkou eventuelní cese, ačkoli by dala přednost
tomu, aby se to řešilo pokud možno až na mírové konferenci”. Toto
zbožné přání znamenalo ústup od požadavku po obnovení předmni
chovských hranic a mířilo jen na dosažení aspoň prestižního úspěchu,
že Sovětský svaz přece jen — byť pouze přechodně — uznává česko
slovenskou suverenitu nad sporným územím; asi se myslelo, že tam bu
de nějaká československá administrativa, která po rozhodnutí mírové
konference bude vystřídána sovětskou. Molotov v březnu v Moskvě
tyto poněkud naivní naděje pohřbil. Ale ani v lednu 1945 v Londýně
v rozmluvě s britským velvyslancem nepřiznal dr. Beneš pravdu, že
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kou motivací”. Jako věrný sluha Kremlu byl proti tomu, aby se to od
ložilo až po svolání parlamentu v Praze, protože “odkládáním nic ne
získáme. Promarníme zase kus kapitálu (!), který bychom mohli zužit
kovat daleko lépe, a přijdeme pozdě.” Později, jako náměstek předsedy
vlády v Praze, argumentoval Gottwald zase tím, že československá
ochota “postoupit” něco, co Moskva již považovala za sovětský maje
tek, by “pomohlo” ve sporu s Polskem o Těšín. Když monsignore Šrá
mek trval na tom, že rozhodnutí musí být vyhraženo československému
parlamentu a uvedl, že Gottwaldem navržený postup by oslaboval po
sici ohledně předmnichovských hranic, přišel dr. Vlado Clementis s ná
mětem, že “pro Podkarpatskou Rus neplatí zásada o historických hra
nicích” — aniž řekl proč. Šrámek se dále bránil argumentem, že není
vyloučeno, “že si lidé na Podkarpatské Rusi vše rozmysleli”, ale pomo
cí Fierlingera a Ripky komunisté krok za krokem prosazovali své. Ripka také mluvil o domnělých výhodách v jednání s Poláky, “když bude
me moci poukázat na to, že jsme podobně jako Poláci souhlasili na vý
chodě s úpravou hranic ve prospěch Sovětského svazu.” S tímto dětin
ským názorem odletěla delegace do Moskvy. Domnělé “výhody” Po
lákům neimponovaly, jednání s nimi ztroskotalo, aniž Moskva česko
slovenské stanovisko podpořila; a Molotov žádal, jak již řečeno, ultimativně podepsání “smlouvy”, v které se říkalo, že se Podkarpatská
Ukrajina “podle vůle jejího obyvatelstva spojuje s její starou vlastí,
Ukrajinou, a stává se součástí Ukrajinské sovětské republiky”. Na “vůli
jejího obyvatelstva” se nikdo neptal: ani jinak tak oblíbené “lidové hla
sování” nebylo v tomto případě aranžováno. Podle Kaplana (str. 41)
se vládní delegace v Praze zeptala, jak má postupovat, a dostala instruk
ce od vlády, že má podepsat — ačkoli takový podpis byl z hlediska čes
koslovenského protiústavní. Ve vládě se Jaroslav Stránský zeptal, zda
prezident je o věci informován, a Gottwald, který zastupoval Fierlin
gera, dal kladnou odpověď, s kterou — jak se zdá — se Stránský spoko
jil. Vávro Šrobár si troufal namítnout, že “mnozí Ukrajinci chtějí být
v Československu”, načež obdržel od ministerstva informací Václava
Kopeckého nepravdivou informaci, že mohou optovat pro Českoslo
vensko. Ve skutečnosti možnost takové opce byla přiznána jen Čechům
a Slovákům z “odstoupeného území”, což znamenalo úplnou pohromu
pro mnoho tam usedlých židů. Kopecký si ale nemohl nechat ujít příle
žitost, aby tyto Ukrajince pomlouval jako nebezpečný protisovětský
element.
Po návratu z nepodařeného výletu do Moskvy měl Ripka podivný ná
pad prohlásit ve vládě, že “ k příznivějšímu výsledku zájezdu... rozhod
ně (!) přispělo, že Československo definitivně vyřešilo otázku Zakar
patské Ukrajiny”. Jaký “příznivější výsledek” měl na mysli, ovšem neřekl. Ale vnitropoliticky tím otázka vyřešena nebyla. Připravila se totiž
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osnova “ústavního zákona o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátných
hraníc so Zväzom sovietskych socialistických republik” a ve vládě
byl — zase podle Kaplana — spor o to, komu přísluší toto kyselé jablko
spolknout. Nikdo se neodvážil trvat na tom, že takový “ústavní zákon”
může schvalovat jen řádně zvolené Národní shromáždění a nikoliv ne
zvolený Prozatímní parlament. Ale Msgr. Šrámek, který zřejmě počítal
s tím, že zvolený parlament nebude ochoten to jednomyslně akcepto
vat, přišel se zprostředkovacím návrhem, že definitivní schválení sice
přísluší zvolenému parlamentu, ale Prozatímní parlament by mohl věc
“zatím” schválit. To Gottwalda rozčílilo, Kopecký to označil jako “re
akční tukovštinu (!), a Ripka se vyslovil proti Srámkovi s fantastickým
argumentem: “Je přece jasné, že naše veřejnost souhlasí naprosto se
smlouvou.” I Ján Ursíny a V. Škrobár se vyslovili v tom smyslu, že věc
může být definitivně vyřešena nezvoleným Prozatímním parlamentem,
a tak byla zabita i ta poslední možnost, říci o celé věci pravdu. 22. listo
padu 1945 byl “ústavní zákon” přijat bez rozpravy (!) nikým nezvole
ným Prozatímním parlamentem, a to jednomyslně: 194 hlasů pro,
žádný proti.
Kvůli úplnosti budiž dodáno, že existuje také líčení této aféry z péra
orthodoxního komunistického historika: mezitím zesnulý dr. Václav
Král vynikl schopností všechno černé vydávat za bílé, a tak také “do
kázal”, že všechno, co se stalo, bylo vlastně vinou československé vlá
dy, která chtěla od sovětské vlády, aby jí “dělala četníka” proti revo
luci ukrajinského lidu. 14/
Prozatím posledním slovem z této krajiny je zpráva, že artistka Galina
Maksimova (nar. 1932) a její syn Alexander Maksimov (nar. 1959) z Užho
rodu se marné domáhali povolení k emigraci 15/. Matka byla v r. 1980 za
vřena a odsouzena pro “parazitismus” na půl druhého roku do žaláře.
V roce 1982 bylo jí vystěhování povoleno, poněvadž byla adoptována ci
zincem. Ale synovi, který se stal cestou adopce kanadským občanem, bylo
povolení odepřeno. Matka a syn na to v r. 1984 zahájili hladovku. Soudjim
uložil trest dvouletého tuhého režimu v pracovním táboře. Na otázku soud
ce, proč se chce vystěhovat, odpověděl Alexander Maksimov: “Protože
nechci vybudovat komunismus s vámi. ”

Poznámky

1. J. W. Brügel, Der Fall Karpathorussland. Ein Beitrag zur Entstehungsge
schichte des kalten Krieges. Europa-Archiv, Frankfurt, Oktober 1953, S. 60216028.
2. J. W. Brügel, Případ Podkarpatské Rusi. Sovětská agrese proti Českosloven
sku 1944-1945. Ústav Dr. E. Beneše, Londýn 1954. Doklady a rozpravy, Sva
zek č. 14.
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Pro oddělení dílčích oblastí v členění krajiny existují přírodní nebo
umělé hranice, tzv. ‘hrany’ (např. řeka, les, pohoří, silnice, dálnice
apod.), nebo tzv. ‘výrazné projevy v krajině’, ‘Landmark’. (Např. kostel,
městská věž, zámek, boží muka, výrazný strom nebo skupina stromů,
panorama města apod.)
Architektonické řešení krajiny je pak ztvárnění tohoto prostoru v
mnohosti různých a různě vytvořených a zformovaných krajin.
Příroda (Nature), začleněna do této kulturně ztvárněné krajiny pů
sobí pak v této krajině (Landscape) jen v zastoupení. V krajině jsou díl
čí, statické a dynamické prvky přírody, jako pole, stromy, květiny, ře
ky, moře, déšť. Tyto dílčí prvky jako složky krajiny jsou pak sjednoce
ny krajinným celkem.
Příroda v širším slova smyslu je pak souhrn všech projevů života na
zemi, tedy i života člověka. Je prazákladem světa a zahrnuje v sobě i
existenci kosmu. Tato příroda ve spolupráci i v konfliktu s lidskou tvůr
čí silou spoluvytváří kulturu. Ve světě, do kterého je tedy zahrnut i člo
věk, působí racionální tvůrčí síly zároveň s imanentními, někdy nepo
chopitelnými silami vesmíru a přírody.
Místo představuje to, co je známé, v kontrastu s tím, co je neznámé.
Místo, centrum, ohnisko, a s ním související významové události, jsou
východisky, od kterých se orientujeme a přijímáme širší prostředí. Mís
to, centrum, vytváří tedy primární lidskou zkušenost v kontrastu s vněj
ším prostředím.
Jednotící funkci v existenciálním prostoru mají oblasti, neboť tvoří
pozadí, relativně nestrukturované, do kterého místa a cesty patří jako
‘tvary’ (Gestalten). Cesty člení pak prostředí na více méně známé oblas
ti, zóny.
V tomto plánu si člověk vybírá ty cesty, které prostor strukturují.
Mohou směřovat k známým cílům, často ale pouze naznačují směr k
neznámé distanci, která se postupně rozptyluje. Filozoficky je tedy ces
ta - po výchozím místu - základní vlastností lidské existence, která se
uskutečňuje v lidském existenciálním prostoru: “Existenciálni prostor
není jen logicko-matematický pojem, ale vyjadřuje základní vztah mezi
člověkem a jeho prostředím. Člověk “bydlí”, když se může orientovat
ve svém okolí, nebo jinak, když cítí své okolí jako významuplné. “Byd
let” znamená tedy něco více než “ochranu, útočiště”. To znamená, že
prostory, ve kterých se uskutečňuje život, se stávají místy ve vlastním
slova smyslu. Místo je tedy prostor, který má rozlišovací charakter.”( 1)
Konstitutivní elementy existenciálního prostoru jsou tedy determi
novány vztahem člověka k prostředí. Elementy existenciálního prosto
ru se projevují na různých rovinách prostředí. Krajina je pak nejglobál
nější rovina pro existenciálni prostor.
V protikladu ke krajině je místo útočištěm, které poskytuje bezpečí
v neznámém prostředí, jež člověka obklopuje. Člověk má ale kromě
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místa - domu a místa - obce i potřebu prostředí, které vytváří uvnitř i
vně místa. Prostředí mu umožňuje imaginabilitu, duchovní a citový ži
vot. ale samozřejmě zároveň s tím i schopnost uživit se a svůj život uhá
jit.
Místo, cesty a prostředí jsou znaky, na jejichž základě se člověk orien
tuje mentálně a kde získává základní pocit fyzického bezpečí. Proto po
třeba bydlit, tedy dům a interiér, je nejzákladnější vlastností lidské exis
tence. Ale bydlet, být někde, není jen pouhá potřeba ochrany, tepla,
mentální a citové orientace. Je to i potřeba identifikace s místem a jeho
prostředím i s postavením místa v prostředí vnějším - v oblasti a v kraji
ně.
Člověk se narodí jako každá jiná přírodní bytost, a místo, z něhož vy
šel, je jeho první zkušeností. Z tohoto pevného bodu se dostává po ces
tách na svou životní dráhu. Krajina je tedy prostorem jeho další existen
ciální zkušenosti. Do ní vedou cesty, nejen jako komunikace, ale i jako
symboly jeho vlastní životní cesty.
Základní existenciální významy, narození, život a smrt, zasazené do
krajiny, chápané jako kosmický i pozemský prostor - pochopili na po
čátku tohoto století především symboličtí básníci rakouští R. M. Rilke
a Georg Trakl. Specifické kulturní, historické a literární okolnosti do
bové, typ mnohodimenzionální krajiny střední Evropy, zde krajiny ra
kouských Alp, umožnily vnímat horskou krajinu jako zduchovnělý
prostor, kde lidské projevy v krajině (typické jsou např. právě zvony) re
zonují s jednotlivými prvky i s celkem této krajiny a jsou symboly lidské
ho a kosmického společenství. Takové jsou např. základní obrazy a
symboly Traklovy poezie:
“Když večer zvony pokoj vyzvánějí,
na krásný ptáků šik se dívám s touhou,
jak poutníkové shlukli v řadu dlouhou
v podzimně vyjasněné dálky spějí.
Zahradou procházeje za soumraku
jich úděl jasnější rozjímám cestou svojí,
cítím, jak hodin rafie už skoro stojí
tak provázím je cestou do oblaků.” (2)
I když má krajina stabilní půdorys, krajina individuálně vnímaná své
podoby střídá podle roční doby, počasí, světla, osobní nálady. Tyto fe
nomény individuálního vnímání, zvláště pak ve spojení s básnickou in
tuicí jsou důležité dynamické prvky pro pochopení podstaty vztahu člo
věka a krajiny.
Existenciální prostor - krajina určená svou horizontálou i svou verti
kálou - je buď veřejný, obecný, nebo soukromý, individuální. Tento
prostor je stabilním rámcem pro individuální percepci, či pro difuzí ší
řené percepce hromadné, které převádí na zkušenosti. Individuum vy77

překážkou, ale i nutnou podmínkou pro zemědělství i pro pastvinářství.
V předindustriálním období způsobovaly dosu neregulované řeky zá
plavy, na druhé straně ale nedostatek vody znamenal katastrofy pro ze
mědělství. Holandsky zemědělec tedy neustále bojoval s mořem, s vo
dou a s blátivou, rašelinnon a písčitou půdou.
Pomalý pohyb holandských řek a jejich téměř nepozorovatelný
proud má dnes v sobějinou dynamiku a napětí. Jejich pomalý tok obsa
huje prvek nového významného nebezpečí: silné znečištění vod. Nebez
pečí velice vážné, neboť v holandské nížině ústí několik nejvýznamněj
ších evropských řek, především Rýn.
Široké řeky v téměř nehybné krajině jsou specifický námět v holand
ské poezii. Téměř statický Rýn má v holandské poezii a krajinomalbě
jiný význam než řeka jako tmavý živel u T. S. Eliota. nebo rozvodněná
jarní divoká řeka, která určuje i charakter lidských osudů (H. G. Law
rence).
Filozofie přírody, sociálně pojatá, zahrnuje i fenomény, které vyplý
vají z ekologického pohledu na lidský přístup k přírodě:
- čistota prostředí v protikladu k nečistotě
- lidský a přírodní řád v protikladu k chaosu
Snaha o čistotu prostředí znamená neničit přírodu zbujelou civiliza
cí a jejími odpadky. Zahrnuje zároveň i symbolický význam čistoty pr
votního pohledu na určitou krajinu, která formovala individuální vývoj
a charakter lidské bytosti. Naopak znečištěná krajina stejně jako cha
otická desintegrovaná společnost ohrožují člověka nejen jako indivi
duum. ale ohrožují sám smysl lidské existence a její budoucnost. Ohro
žují i samo pokračování člověka v nové generaci. Chaos a bezperspektivnost prostředí v užším i širším smyslu naplňují člověka strachem a
úzkostí, které rozvracejí jeho osobnost i samu jeho schopnost žít.
Fenomenální přístup k studiu vztahu člověka k přírodě a ke krajině
zahrnuje individuální vývoj osobnosti už v dětství a pokračuje dál v dos
pělém věku s prodlužujícími se cestami z místa k obzoru, tedy i cestami
krajinou prvních i dalších životních zkušeností: esenciálních zkušeností
individua, ale i zkušeností, ze kterých se skládá kultura malých sociál
ních skupin i makrostruktura národního společenství.
V předindustriálním období byl boj se stálým ohrožením záplavami
z řek i z moře možný jen v kolektivní spolupráci, minimálně ve spoluprá
ci alespoň jedné obce. Dnes je boj se znečištěním vod a životního pro
středí záležitostí celého lidského společenství.
Znečištěná a ohrožená krajina nutí člověka korigovat svůj život
harmonií s přírodou, vytvářet a hledat nový životní styl a přístup k ži
votu. Individuální a kolektivní lidský osud splývají a neexistují bez ko
rekce vztahu k přírodě a ke krajině, bez neustálého znovuvytváření řá
du z chaosu.
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Krajina, příroda, země i kosmos jsou dnes dosažitelné z denního živo
ta lidské individuální zkušenosti, rozšířené cestováním a různými způ
soby komunikace. Lidský prožitek krajiny má ještě jeden nový aspekt:
Proměňuje se pojem národnosti a vlasti, ideově zakotvený a poprvé in
dividuálně vyjádřený vlastně až v období romantismu. Lidský obzor se
rozšiřuje, nabývá širšího světového rozměru, sílí i ekologicky a morál
ně odůvodněný pocit nové odpovědnosti člověka jako “obyvatele Ze
mě”. Tento pojem je kvalitativně odlišný od kosmopolitismu a nadná
rodní sounáležitosti. Člověk je dnes více světoobčanem, i když zůstává
občanem jednoho státu. Současná rostoucí migrace ale mění často i to
to občanství. Poznáním, že prostřednictvím přírody a krajiny žije na Ze
mi jako takové, člověk pochopil, že to je dnes spíše Země, co ho za
kořeňuje. Někdy jednostranné nacionálni, občanské a regionální zako
řenění člověka vzdaluje sounáležitosti s přírodou v nejširším smyslu,
se světem a kosmem. Tato sounáležitost nemusí být omezena obzorem
krajiny a kraje, ani hranicemi státními a národními. Je neodmyslitelná
od faktu životního pocitu sounáležitosti člověka jako “obyvatele Ze
mě” s přírodním i sociálním universem.
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Diskuse
Poznámky k článku Ladislava Matějku “O kulturních
izoglosách střední Evropy”
V článku autora je niekoľko nejasností a chýb, na ktoré chcem struč
ne poukázať.
Autor píše, že Ľubomír Ďurovič v príspevku o slovenčine v yalskej
štúdii slovanských spisovných jazykov upozorňuje na to, že podľa
jazykového zákona majú žiaci v slovenských školách zakázané hovoriť
rodným nárečím a to dokonca i o prestávkach. Pochybujem, že by
jazykový zákon na niečo také konkrétne pamätal.
Potom autor píše, že medzi zbytkami slovenských kalvinistov (há
dam kalvínov) dosial trvá odpor proti dnešnej spisovnej slovenčine
z dôvodov nábožensko-kultúmych a že im je bližší vlastný typ spisovnej
slovenčiny, pravopisne ovplyvnený maďarčinou a tradične zbližujúci
slovenských kalvinistov (kalvínov) a ich maďarských súvercov. Neviem
si predstaviť, čo za vlastný typ spisovnej slovenčiny môžu mať slovenskí
kalvíni, pretože spisovná slovenčina nemá rôzne typy, ale je len jedna.
Tiež o odpore proti spisovnej slovenčine sotva možno hovoriť, ale je
zrejmé, že ide o tradíciu, ktorá nemusí znamenať odpor proti spisovné
mu jazyku, tak ako možno, alebo bolo možno, donedávna hovoriť
o tradícii slovenských evanjelikov ku kralickej bibličtine, ktorej sa tak
dlho pridržiavali, ako o odpore proti spisovnej slovenčine. Tiež čo
autor rozumie pod “zcela zvláštnym problémom”, ktorý tvorí maďar
ský jazykový ostrov, pretože moderná spisovná slovenčina ako administatívny jazyk Slovenska má svoje práva a výsady dané platnými zá
konmi dnešnej Československej socialistickej republiky. Má to zname
nat, že tento jazykový maďarský ostrov je preto zvláštny, že slovenčina
je úradnou rečou? A má to znamenať, že maďarský jazykový ostrov na
Slovensku nemá ústavou zaručené nijaké práva?
Autor sa ďalej pozastavuje nad Ďurovičovým konštatovaním, že
z takzvaného pražského jara “s trvalou platnosťou” zostala len “symet
rická štruktúra” v československej socialistickej federácii.
Autor píše, že túto chválu symetrickej štruktúry dnešného Česko
slovenska nemožno bohužial prijaťbez podstatných výhrad. Pokračuje:
symetrická štruktúra síce dáva rovnaké práva národnosti českej a slo
venskej, zabúda však na práva národnosti maďarskej, ukrajinskej,
a ostatných národností žijúcich v dnešnom Československu.
Po tomto konštatovaní sa autor zmieňuje o postavení maďarskej
národnosti a pripomína, že dnes na Slovensku obyvateľov maďarskej
národnosti je proporčne zhruba toľko, koľko bolo proporčne Nemcov
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v Československu pred ich odsunom po druhej svetovej vojne. Nuž,
toto tvrdenie autora treba uviesť na pravú mieru. Vadí mi síce aj to, že
toto proporčné vyjadrenie Nemcov a Maďarov podáva z dvoch roz
dielnych území, u Maďarov len z obyvateľstva na Slovensku, u Nemcov
z celej republiky, ale aj tak o nejakej proporčnej rovnosti nemôže byť
zhruba ani reči.
Nemcov podľa sčítania z roku 1931 bolo v republike 22.3 percenta,
zatiaľ čo dnes Maďarov na Slovensku je 11.2 percenta, teda proporčne
len polovička toho proporčného stavu aký tvorili Nemci z obyvateľstva
celej republiky. Ak sa však autor rozhodol porovnávať proporčnú silu
Maďarov žijúcich na Slovensku dnes len z obyvateľstva na Slovensku,
tak iste preto, že prevážna časť Maďarov žije na Slovensku tak ako
prevážna časť Nemcov žila v Čechách a na Morave; a tak tam Nemci
tvorili v Čechách 32.3% a na Morave 22.8%.
Ale bez ohľadu na to, je to skutočne tak, ako píše autor, že možno
hovoriť o “kriklavom nedostatku národnostných práv maďarského
obyvateľstva v symetrickom federalizovanom Československu, čo sa
stalo priamo svetove známym prípadom Miklósza Duraja?”
V prvom rade sa natláča otázka: známy je autorovi zákon č. 143/1968
Zb. o československej federácii a ústavny zákon č. 144/1968 Zb. o po
stavení národností v Československej socialistickej republike? Podľa
týchto dvoch ústavných zákonov sú určené práva národností žijúcich
v dnešnom Československu. V článku 1. zákona 144/68 sa zabezpečujú
maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti
možnosti a prostriedky na všestranný rozvoj. V paragrafe 2. sa im za
bezpečuje primerané zastúpenie v zastupiteľských zboroch, v paragrafe
3. právo na vzdelanie v ich jazyku, právo na všestranný kultúrny rozvoj,
právo používať ich jazyk v úradnom styku v oblastiach obývaných
príslušnou národnosťou, právo spolčovať sa v národnostných kultúr
nych spoločenských organizáciach, právo na tlač a informácie v ich
jazyku.
To znamená, že maďarská národnosť na Slovensku má svoje školy
základného a vyššieho vzdelania, svoje časopisy, noviny, divadlo,
kultúrne domy a svojich poslancov vo federálnom parlamente a v Slo
venskej národnej rade, plné zastúpenie v národných výboroch, rozhlas
televíziu v určitom rozsahu. Pravda, všetky tieto práva a možnosti sa
poskytujú v duchu takzvanej socialistickej ústavy a sú teda manipulova
né komunistickou stranou. Ale to sa práve tak týka aj školskej výchovy,
kultúry, tlače, rozhlasu, televízie, ktorá slúži Slovákom a Čechom a to
sa týka aj zastupiteľských orgánov. Keď neberieme ohľad na túto ma
nipuláciu, tak nemožno tvrdiť, že na Slovensku je “kriklavý nedostatok
národnostných práv” maďarskej národnosti, ako píše autor.
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V Durajovom prípade ešte aspoň toľko: Duraj neprotestoval vše
obecne proti nedostatku práv maďarskej národnosti na Slovensku.
Protestoval proti návrhu školského zákona Slovenskej socialistickej
vlády, podľa ktorého sa mali predmety prírodných vied učiť po sloven
sky aj na stredných maďarských školách, lebo slovenská vláda chcela,
aby si študenti maďarskej národnosti hneď na strednej škole osvojili
odborné názvoslovie v slovenčine a aby tak mohli študovať na sloven
ských alebo českých vysokých školách. Vláda totiž pripúšťala, že vysokolškolákov maďarskej národnosti je proporčně málo. Duraj v tom
videl ohrozenie maďarského národného školstva na Slovensku, a preto
protestoval. Vláda nakoniec svoj návrh stiahla. Je však zaujímavé, že
ani Duraj ani nikto iný v Maďarsku neprotestoval, keď maďarská
vláda na dvoch takzvaných slovenských gymnáziách v Budapešti a
v Békeš Čabe zaviedla vyučovanie takýchto predmetov v maďarčine.
Tak v Maďarsku môžu existovať takzvane dve slovenské gymnázia, kde
sa učí po slovensky len slovenčina, literatúra a dejepis. Ostatné všetky
predmety sa učia po maďarsky.
Na obranu Duraja sa nepostavili len Kusý a Šimečka, ale aj Jablonický a Čarnogurský ml., pričom niektorí z nich vyhlásili, že ho bránia nie
preto, že by s ním súhlasili, ale preto, že bránia jeho právo prejaviť
svoj názor, ktorý podla nich mal byť predložený verejnosti k diskusii a
podľa toho riešený.
V poslednom čase sa vyskytlo viac takých stanovísk českých ľudí,
ktorí stránia Maďarom proti Slovákom. Nemienim brániť Slovákov
a tvrdiť, že vo všetkom majú pravdu. Ale žiadalo by sa, aby českí kole
govia venovali problémom väčšiu a všestrannú pozornosť prv ako
zaujmú stanovisko.
A konečne ešte poznámku, ktorá sa však týka úvahy Jaroslava Krej
čího o Stredoeurópskych súvislostiach a perspektívach. Krejčí píše:
“Slováci žijú v zemepisnom strede oblasti, ktorá je predmetom našich
úvah. Ako to vidím ja, ich životný štýl a mentalita sú v mnohom smere
akýmsi priesečníkom, spoločným menovateľom celej oblasti. Slováci sú
tak v príhodnej situácii pre sprostredkovanie a vyrovnávanie psycholo
gických kontrastov. Bolo by škoda, keby túto príležitosť nevyužili a
keby im v tom mala prekážať vzájomná animozita s ich južným suse
dom.”
Je to pekne a správne povedané. Je to príhodný apel na Slovákov.
Len keby si tejto funkcie slovenského etnika v tom stredoeurópskom
prostredí boli vedomí všetci, najmä nám nejbližší bratia Češi. Lebo to,
čo počúvame o chovaní českého obyvateľstva voči Slovákom najmä
v Prahe, nesvedčí o tom, že by nám Češi dôverovali pri sprostredkovaní
toho, čo profesor Krejčí má na mysli. A ešte toto: pokiaľsa týka južných
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susedov, o ktorých podľa profesora Krejčího v prvom rade ide, chcem
prosiť pre Slovákov o trpezlivosť. Áno, Slováci majú tie vlastnosti, na
ktoré v svojej poznámke myslí profesor Krejčí. Ale ich priama a bez
prostredná manifestácia a ich zdielanie je nateraz, a neviem na ako dlho
ešte, hatená tragickou historickou skúsenosťou súžitia s južnými sused
mi.
Ide tu o komplikovaný psychologický problém, o prekonávanie
utkvelých skúseností, postojov a predstáv, ktorých psychologickú hĺb
ku možno ohradiť asi takto: na jednej strane národ zneuznávaný, na
druhej strane národ pánsky. Ide teda o vradenie sa do rovnoprávneho
postavenia národa, ktorý ešte pred polstoročím bol národom neuzna
ným, beztvárnou masou, o ktorej sa posmešne hovorilo ako “Tóth nem
Ember”, alebo “Buta Tóth” a ktorý bol dobrý len pre odnárodnenie sa
do rodiny pánskeho národa. Takto to je. Nedivte sa, že je tu stále ešte
nedôvera a že severný sused ešte stále nemá istotu, čije za rovnoprávne
ho prijímaný hlavne južným susedom. Tú nedôveru treba prekonať a
južní susedia majú prvoriadu povinnosť prispieť k tomuto prekonáva
niu nedôvery. Slováci o tom, keď nemusia, nehovoria. Južní susedia si
stále sťažujú na domnelú krivdu, ktorá sa im stala a o krivdách z histó
rie nechcú ani počuť. Ak sa toho dotknete, budú vás osočovať.
Som však presvedčený, že sa to prekoná, že dnešná trpká a spoločná
skúsenosť k tomu dopomôže a že Slováci budú konštruktívnym ele
mentom v priestore, ktorého identitu a vzájomné súvislosti hľadáme
a o ktorej nádej bojujeme.
Martin Kvetko, Elmhurst

Dialog přes hranice
V roce 1983 vyšla v Londýně kniha Jaroslava Krejčího, srovnávající
charakter a morfologii velkých revolucí Evropy a světa: husitské,
anglické, francouzské, ruské, turecké a čínské (Great Revolutions
Compared: The Search for a Theory). Vzbudila pozornost nejen v odbor
ných kruzích na Západě, ale i u čtenářů v Československu, kam se podařilo
její výtisky dostat. Proměny o ní přinesly recenzi ve 4. čísle 21. ročníku
(1984) a před časem se k ní vyslovil obšírnou recenzí v samizdatovém
sborníku domácí autor, kryjící se za značku JK. Na sedmi stránkách vel
kého formátu analyzuje podrobně Krejčího práci a v závěru podává svůj
hodnotící pohled. Přetiskujeme tu tento závěr jako doklad toho, že i přes
známé těžkosti lze vést užitečnou výměnu myšlenek i přes hranice, které
vzdor všem zátarasům nejsou zcela neprodyšné. Uveřejňujeme tu i struč
nou odpověď autora domácímu recenzentovi. A přiznáme se, že takovou
věcnou výměnu názorů na stránkách našeho časopisu vítáme.
Red.
♦ * *
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Práce J. Krejčího je nesporně prací podnětnou. Pokus o zobecnění
příčin a zejména zákonitostí jednotlivých fází revolučního procesu na
základě komparace revolučních procesů jak v rámci evropských tak
mimoevropských revolucí vytváří základnu pro vystižení obecných
zákonitostí a pro ucelenou teorii revolučního procesu, vhodnou jak pro
analýzu minulých tak pro prognostiku a analýzu případných dalších
revolucí. Zejména myšlenka o revolučním procesu jako dlouhodobé
fázi si zaslouží pozornosti právě tak jako myšlenka o rozdílnosti pod
mínek, jaké vytváří evropská civilizační struktura na jedné straně a
mimoevropské civilizační struktury na straně druhé. Ale za největší přínos
knihy J. Krejčího pokládám jeho pokus o fázování revolučního proce
su.
V této souvislosti však lze namítnout, že autor při své charakteristice
jednotlivých stupňů revolučního procesu vynechal totalitní fázi. Jistě
lze argumentovat tím, že tento rys je výlučnou specifikou 20. století a že
komparatistika revolucí, probíhající v tak rozdílných věkových eta
pách, vylučuje brát v úvahu jevy, které se objevují jen v jednom ze zkou
maných úseků. Na druhé straně však lze podotknout, že tak výrazný
rys porevolučního vývoje, jakým je totalitarismus, zcela oprávněně
přímo vybízí k odpovědi na otázku, zda tento jev, třeba i v latentní
podobě, lze vysledovat v revolucích předchozího období. Vývoj ruské
revoluce přímo nabízí otázku, zda i v jiných předešlých revolucích lze
najít — byť i jen krátkodobě — paralelu totalitního režimu, který se
z “jakobínského” období přenáší až do etapy restaurační případně
konsolidační.
Za druhé bych chtěl poznamenat, že podle mého dojmu je teoretická
koncepce J. Krejčího spíše ilustrována než otestována rozborem jed
notlivých revolucí. Autor má nepochybně pravdu, jestliže poukazuje
na to, že jen zpracování literatury by si vyžádalo celoživotní úsilí. Ale
to ho nijak nezbavuje závazku provést důkladnou prověrku jeho teorie,
která, pokud tato prověrka není provedena, zůstává na rovině pracovní
hypotézy.
Byl jsem v tomto názoru do jisté míry posílen tím, že autor zařadil do
seriálu světových revolucí i husitské hnutí, ačkoli i mnozí naši mar
xističtí historici, kteří kdysi o husitské revoluci psali, od svého původní
ho stanoviska ustoupili a shodují se spíše na termínu husitské revoluční
hnutí. Jestliže J. Krejčí i přesto aplikuje na tento historický jev své teo
retické schema pak to vyvolává domněnku, že nemusí být specifickou
teorií samotných revolucí, ale že ho lze aplikovat i na širší sociální hnutí,
anebo, a to je druhá možnost, že si prostě přizpůsobil fakta svému sché
matu.
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Tyto námitky však nemění nic na kladném ocenění autorova pokusu
vnést do teorie revolucí systém, opírající se o komparaci několika světo
vých revolucí, vzdálených prostorově i časově. Podle mého soudu je
hlavní přínos knihy J. Krejčího v tom, že jeho schema je podnětnou
pracovní hypotézou, která vybízí k námitkám a především ke kritické
mu ověření.
JK
Československo, prosinec 1985

Poznámka J. Krejčího
Vítám zájem o svou knihu ve vlasti a oceňuji podrobný referát, který
recenzent o této knize napsal. K jednotlivým kritickým připomínkám
uvádím:
(1) Totalitní konstelace moci, tj. koncentrace moci politické i ekono
mické v kombinaci s jednou výlučnou ideologií, není po mém soudu
stadiem revolučního procesu, ale vlastností sovětského režimu (od Sta
linova uchopení moci až po naše dny) a jeho satelitů, resp. napodobova
telů.
(2) Jestli jsem dobře pochopil, co recenzent rozumí rozdílem mezi
ilustrací teoretické koncepce a testováním rozborem jednotlivých revo
lucí, pak mohu říci, že v podmínkách knižní nadprodukce na Západě ne
ní zvykem opakovat to, co už provedli jiní. Odvolávám se na jejich
rozbory a své závěry samozřejmě chápu jako hypotézu. Nemyslím, že
by v tomto oboru teorie mohla být něčím více.
(3) Odvolání na marxistické historiky pro mě není směrodatné. Po
kud je mi známo, jejich postoj k husitství byl diktován snahou konfor
movat se s charakteristikou B. Engelse (jakožto klasika marxismu). Pro
úplnost dodávám, že Robert Kalivoda, nejteoričtější z nich, nesdílel
tuto potřebu.
(4) Souhlasím s recenzentem, že můj morfologický model není apli
kovatelný jen na revoluce. Shledal jsem jeho použitelnost i na jiné dě
jinné procesy (reformace apod.).

Lancaster, březen 1986
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Potreba nových dejín Slovenska
Jozef Lettrich: History of Modern Slovakia. Second Issue. Toronto,
Slovák Research and Studies Centre 1985. 329 p.
U národov s rozvinutou kultúrou býva zvykom, že niektorí profesi
onálni historici zohrávajú určitú úlohu aj v politickom živote: ako “ot
covia národa”, poslanci, ideológovia atď. V nerozvinutej slovenskej
kultúre sa táto zásada prejavila v zrkadlovom odraze: usmernovatelia
slovenskej rudimentárnej politickej kultúry (až do prevratu ťažko mož
no hovoriť o politikoch par exellence) sa zaoberali historiografiou. Boli
teda tvorcami politickej kultúry i jej historikmi, čím suplovali profesio
nálnych historikov. Keďže títo činitelia, azda s výnimkou Milana Hodžu, boli až do polovice 20. stor. z rodu romantických, romantizujúcich
a mesianistických mysliteľov, preto aj ich “dejinná filozofia” bola ro
mantická. Slovenské dejiny pochopili ako zápas (ich) dobra voči zlu
(protivníkov). Raz týmito nositelmi zla či nepochopenia alebo krivdy
boli iné národy (Maďari, Česi, Nemci), inokedy sa hľadali vo vlastných
radoch u príslušníkov inej politickej organizácie.
Nechceme úvodom k novému vydaniu Lettrichovej práce napísať de
jiny politicko-dejinných koncepcií. Aspoň stručne sa však dotkneme
tejto problematiky, aby sme pochopili zástoj a postavenie tohto diela.
Jozef Miloslav Hurban vo svojej štúdii Ľudovít Štúr (Slovenské po
hľady 1881-1884, neskôr vyšla i knižne) napísal akési stredoveké “vita”
v štýle hagiografickej literatúry. Dokazoval, že hnutie okolo Ľudovíta
Štúra bolo monolitické a ich vodca bol rytier bez bázne a hany. Kým
Hurbanov prístup predstavoval jeden pól krajnosti, či čiernobieleho
pohľadu, hlasisticko-prúdistická generácia z rokov 1898-1914 sa zasa
postavila na opačný krajný pól. V snahe postaviť sa za Jána Kollára,
pošliapala do prachu Ľudovíta Štúra. Išlo najmä o príspevky Antona
Stefánka, Vavra Šrobára, Milana Hodžu, Heleny Turcerovej-Devečkovej a i.
Slovenskí aktivisti, ktorí určitou mierou prispeli k rozvodu "tisícroč
ného manželstva s Maďarmi“ (výraz pochádza od Andreja Hlinku),
pokúsili sa po prevrate písať práce, v ktorých na pozadí týchto udalostí
postavili seba do úlohy pôrodných babičiek nového štátneho útvaru.
Zväčša sa upokojili formou svedeckej pamäti (Ján Jesenský: Cestou k slo
bode, 1933; E. Stodola: Prelom, 1933; V. Šrobár: Oslobodené Slovensko,
1928; I. Dérer: Slovensko v prevrate a po ňom, 1924). Ich práce postrádali dokumentárny materiál (výnimku tvorí kniha Karola A. Medvedeckého Slovenský prevrat, 1930-31). Buď obraňovali svoju koncepciu
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(Milan Hodža: Slovenský rozchod s Maďarmi roku 1918) alebo vytvárali
akési mesianistické “filozofie” slovenských dejín (F. Juriga: Kriesenie
slovenského národa a slovenskej krajiny, 1934). Niektoré náčrty tohto
druhu zostali torzom (denníky a korešpondencia M. R. Štefánika),
o iných politikoch sa dozvedáme len zo spomienok ich kolegov (Kornel
Stodola, Martin Mičura a i.).
Do opozície tejto “hlasisticko-prúdistickej ” či čechoslovakistickej
koncepcie sa postavila ľudácko-autonomistická politická publicistika.
Jej čelnými predstaviteľmi bol Vojtech Tuka a Alexander Mach, naj
plodnejší bol Karol Sidor (Slováci v zahraničnom odboji, 1928; Andrej
Hlinka 1864-1926, 1934; Černová, 1927). Za Slovenskej republiky sa
k týmto predstaviteľom (K. Sidor: Slovenská politika na pôde pražského
snemu, 1934) pridala mladšia, radikálnejšia, vyslovene separatistická
generácia, ktorej výraznými predstaviteľmi boli Jozef Kirschbaum
(Krvácajúce hranice, 1940) a Ferdinand Ďurčanský (Pohľad na slovenskú
politickú minulosť, 1943). Títo novší predstavitelia sa snažili evidovať
krivdy, ktoré považovali za evidentné zo strany Maďarov a Čechov
a v stredoeurópskom priestore hľadali nových spojencov.
Po skončení druhej svetovej vojny sa politici, ktorý opäť obnovili
svoju činnosť, sústredili na kritiku Slovenskej republiky a Hlinkovej
slovenskej ľudovej strany ako tzv. strany národného zjednotenia (prin
cíp “völkisch”). Z týchto prác spomeňme Dérerovu knihu Slovenský vý
vin a ľudácka zrada (1946). Jej hlavnou slabinou bolo, že Ivan Dérer
nepoznal situáciu z prvej ruky a čerpal iba z literatúry. Keďže v zárodku
zlyhali všetky pokusy nadviazať kontinuitu s prvou republikou a nové
politické modely sa hľadali vo francúzskom kresťanskom hnutí (u de
mokratických katolíkov), u Labour Party a v Haroldovi Laskom, alebo
v kresťanskom socializme Leonharda Ragaza, “historizovať” nemalo
nijaký zmysel. V zápase s komunistami sa skôr pozornosť upriamovala
na súčasnú problematiku (M. Kvetko písal o ústavnom pomere a štáto
právnom usporiadaní pomerov Čechov a Slovákov, I. Dérer o vzťahu
novej ústavy ku Košickému vládnemu programu).
U komunistov vznikol nový druh politickej publicistiky, ktorej “his
torický” či “historizujúci” charakter slúžil na odôvodnenie systema
tického vyhladzovania slovenskej inteligencie. Majstrom tohto druhu
publicistiky bol Gustav Husák (Zápas o zajtrajšok, 1948), ktorý zneužil
aj niektoré zhabané pamäti (Kosorínové spomienky). Pre inscenovanie
procesov a “odhaľovanie sprisahaní” bohužial z exilu poslúžil aj samo
ľúby Ferdinand Ďurčanský svojou nedokončenou prácou “Biela kniha.
Právo Slovákov na samostatnosť vo svetle dokumentov" (1954, vyšiel iba
prvý diel).
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Najmä Gustav Husák (ale aj Ladislav Novomeský, Ladislav Holdoš,
Edo Friš a i., ktorí však neboli príslušníkmi prvej politickej garnitury),
obnovil “historizujúcu” publicistiku v 60. rokoch. Tentoraz na obhajo
bu “buržoáznych nacionalistov”.
V 60. rokoch dostali príležitosť napísať svoje spomienky aj poslední
príslušníci čechoslovakistickej orientácie (Anton Štefánek o svojej no
vinárskej činnosti), alebo niektorí politickí činitelia Slovenskej repu
bliky (Ferdinand Čatloš a Tido J. Gašpar). Gašparove pamäti dokonca
začali vychádzať na pokračovanie v Slovenských pohľadoch, no cenzú
ra ich ďalšie vydávanie zastavila. Hoci Gašparove i Durčanského pa
mäti prepašovali do zahraničia, ľudácki exulanti ich odmietajú vydať,
pretože predstavujú “iný” obraz Slovenskej republiky, než oni obha
jujú do poslednej bodky.
Aké miesto v tomto vývinovom rade zastáva Jozef Lettrich so svojím
dielom History of Modern Slovakia! Skôr ako odišiel do exilu (krátko
po februári 1948), nemal za sebou rozsiahlu odborno-literárnu činnosť.
Vydal iba brožúry Chceme slovenskú techniku (1930), O quadripartitu
(1930), a O slovenskej národnej rade (1946). V exile sa však podujal na
napísanie prehľadu “moderných” slovenských dejín, na aký sa čo do
rozsahu napokúsil nijaký iný slovenský politik. Sám túto svoju sizyfovskú prácu a odvahu charakterizoval túžbou ukázať neznalému
západnému záujemcovi o slovenské dejiny, čo sa naozaj odohralo za
Slovenskej republiky, akú koncepciu zastávali autonomisti a separatisti;
druhotne chcel prispeť k lepšiemu porozumeniu Slovákov, Slovenska
a Československej republiky,pretože odpovede na tieto otázky skreslovala súčasná politická propaganda. J. Lettrich prízvukoval, že sa zrie
kol podstatnejšieho komentovania udalostí a čitateľovi ponechal prá
vo, aby si z faktov vyvodil obraz o vývine slovenských dejín.
Pravda, takýto postup nemohol ani pri najmenšej vôli dodržať. S vý
nimkou prvých dvoch kapitol (o preduhorských a uhorských dejinách),
ktoré boli pochopiteľne čisto kompilačné, písal z autopsie. Navyše od
tejto dejinnej epochy nemal dostatočný odstup. I keď J. Lettrich písal
dejiny, v podtexte sú to vlastne pamäti. V tomto zmysle sa jeho kniha
veľmi podobá práci Jozefa Rudinského, publicistu z okruhu Milana
Hodžu, ktorá je tiež vlastným videním udalostí i keď má titul Českoslo
venský štát a Slovenská republika (Mníchov, bez roku) a formu dejinnej
práce. Kým k prvej republike mal J. Lettrich kladný vzťah, Slovenskú
republiku bezo zvyškov odsudzoval a svojím postojom sa blížil nielen
k Dérerovej kritike, ale i prácam písaným z marxistických pozícií (L.
Lipšer, J. Kramer, L Stanek a i.). V dvoch záverečných kapitolách, kde
analyzuje vývin v rokoch 1945-1948 a odpor proti komunizmu, mal za
sa bezozvyšku apologetický vzťah, pretože vykladal dejiny Demokra-
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tickej strany, ktorú viedol a napokon sa aj sám obraňoval za zlyhanie
strany, ktorá sa komunistom nedokázala dôstojnejšie postaviť na od
por.
Hoci v úvode svojej práce J. Lettrich iba v jednom odstavčeku hovo
rí o prácach ľudáckych exulantov, ktorí “opäť začali svoju kampaň
proti existencii ČSR a za obnovu Slovenského štátu“, nazdávame sa,
že ich činnosť bola jedným z hlavných motívov, prečo sa pustil do pí
sania. Ved’skôr ako vyšlo jeho dielo, ľudácky exil uverejnil značný počet
prác a zborníkov: Nádej víťazná (1947), Žabkayovu obhajobu v procese
s dr. Jozefom Tisom (1948), Sidorovu knihu Šesť rokov vo Vatikáne
(1848), Slovenská republika (1949), obhajobnú reč dr. J. Tisu pred Ná
rodným súdom v Bratislave (1952), Hrušovského dejiny This is Slovakia
(1953), mnohé príspevky J. Pauču, J. M. Kirschbauma, Konštantína Čulena a i.
Lettrichova kniha, ktorá vyšla po prvý raz roku 1955, bola dopln
kom prác B. Laušmana, V. Buška, I. Ducháčka, H. Ripku i niektorých
zahraničných znalcov predfebruárového Československa (Ph. Selznick,
L. Sidney, H. K. Smith, R. B. Lockhart, J. Brown a i.). Je pochopiteľné,
že ju kritizovali nielen ľudácki exulanti (najostrejšie K. Čulen: Lettrich's
History of Slovakia, v: Slovakia V, 1955) i marxistickí historici na Slo
vensku (Úlohy slovenskej historickej vedy v období socialistickej výstav
by, 1961).
Keďže Lettrich je mŕtvy (zomrel r. 1969), bolo by nemorálne púšťať
sa do rozboru samotnej práce a hľadať jej slabiny. Avšak namieste je
iná otázka: čo znamená Lettrichova práca po tridsaťročnom odstupe?
Malo zmysel ju vydať ako reprint bez najmenších zmien (okrem pred
hovoru M. Kvetku)? Prečo “Slovenské výskumné a študijné centrum”
namiesto pietného vydania nepristúpilo k vydaniu kritickému?
V takomto prípade by práca potrebovala nielen akýsi vysvetľujúci
predhovor, ale aj dôkladný úvod, poprípade poznámkový aparát, kto
rý by uviedol na pravú mieru dnes už zastaralé tvrdenia. Bolo by po
trebné prácu doplniť najmä dôkladnou štúdiou o vývine kultúrnych a
hospodárskych dejín Slovenska, pretože Lettrich podal iba prehľad de
jín politickej kultúry, najmä radikálnej (ľudáckej a komunistickej).
Takýto prehľad nedáva dostatočný obraz o vývine dejín Slovenska,
ba miestami dezinformuje, alebo nezaznamenáva podstatné udalosti.
Veď Lettrich vynechal také mená ako Anton Bernolák, Ján Palárik, Jo
náš Záborský, Ján Francisci, Viliam Pauliny-Tóth, Miloš Štefanovič a i.,
ktoré by nemali v druhom vydaní práce chýbať. Rovnako za nedosta
tečné pokladaáme iba niekoľkoslovné alebo riadkové záznamy spomí
najúce zástoj Štefana Marka Daxnera, Jozefa Škultétyho, Svetozára
Hurbana-Vajanského, Jozefa Gregora-Tajovského a i. Bolo by potrebné
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doplniť bibliografiu a najmä prepracovať dokumentačnú časť. Veď
J. Lettrich si bol vedomý obťažnosti, ba nemožnosti zohnaťdostatočný
pramenný materiál. Dnes už však máme po ruke Acta occupationis,
Prečanovu pramennú prácu o Slovenskom národnom povstaní, doku
menty z nemeckých i vatikánskych archívov atď.
Predovšetkým by sme však potrebovali nové dejiny Slovenska napí
sané po anglicky (alebo v inej svetovej reči), ktoré by spĺňali aj tie najná
ročnejšie požiadavky. Veď dnes už máme od udalostí do polovice
20. storočia dostatočný odstup; existuje niekoľko významných mono
grafií a syntetických prác z pera početných zahraničných odborníkov,
ktorí nie sú zaťažení nijakými sentimentami a ani ideologickými sympa
tiami či nesympatiami. Dnes sa už nemôžeme uspokojiť iba s prácami,
ktoré sú polemikou politického luteranizmu s politickým katoliciz
mom a vice verša. Dnešná objektívna, kritická dejinná koncepcia (filo
zofia dejín) musí vychádzať z demokratického pluralizmu. Čakáme ne
trpezlivo na zrod takýchto dejín. Čakáme azda na Godota?
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Keramika, Bajč

Po rokoch v Bratislave
Janka Drabantova

V Bratislave som vyrástla a vraj som patrila k tým povestným pek
ným bratislavským "kočkám”, ako sme kedysi hovorili mladým ženám.
Chodila som, zamilovaná ako Táňa Milana Šimečku, a vyčkávala som
svojho milého dlhé hodiny v Univerzitnej knižnici, pod hodinami pri
Štátnej nemocnici a pod hodinami na korze. Podobne ako Táňa a Mi
lan poznala som v Bratislave každú lavičku, každý ružový kríček pri
Parku kultúry. Tie krásne voňajúce olivy pri Dunaji som mala v nozd
rách ako symbol mojej prvej lásky. Steblá pod hradom mali svoje vlast
né mená. Červený most bol pre nás romantickým rytierom a Horský
park nás svojou vôňou a svojím chládkom opájala zároveň chladil naše
roztúžené zmysly. Proste som Bratislave patrila a milovaná Bratislava
patrila mne.
Keď som sa dopočula, že Martin Šimečka napísal knihu o Bratislave,
pochytila ma žiarlivosť. Ten malý chlapec, ktorý býval neďaleko od nás,
čo ten môže o Bratislave vedieť! A tak som si Žabí rok spočiatku nekú
pila. Mne predsa o Bratislave nikto nič hovoriť nemusí! Ja som Brati
slava!
Takmer celý svoj dospelý život som prežila potom v Amerike, ale keď
som sa minulý rok chystala na cestu do Bratislavy, išla som "domov”.
Prileteli sme do Prahy a Bratislava bola na dosah ruky. A le na pražskom
letišti to vyzeralo, akoby sa medzi tými dvoma mestami rozprestieral
oceán. Desať hodín sme tam museli stráviť. Túlili sa ku mne moje dve
malé deti a ja zasa som zúfalo k sebe tie deti pritláčala. Okolo nás sedeli
totiž mnohí unavení a zaprášení arabsky vyzerajúci muži a podľa hesla
mojho otca “Je jeden svet a predsa sú dva svety”, títo boli z toho “druhé
ho” sveta. Možno že ako my, aj oni sa nudili a zúfalo si priali, aby sa to
nekonečné čakanie skončilo a aby sa už konečne dostali k ľuďom, ktorí
na nich, ako aj na nás, niekde túžobne čakali. Strašne som sa bála, aby
jednému z nich nenapadlo vykonať vlastenecký čin a aby si k tomu ne
požičal moje dve americké deti.
Do Bratislavy sme sa na koniec predsa len dostali. Bratislava je stále
na tom istom mieste, aj keď som už z nej mnohé veci nepoznala a mno
ho iných vecí proste zmizlo.
Červený most ešte stále stojí, len už nie je červený. Horský park ešte
stále trošku voní, lenže sa o jeho priazeň zúfalo uchádzajú členovia hor
nej triedy, v tej, vraj beztriednej, spoločnosti. Ti "beztriedni” žijú v iných
častiach mesta, na príklad pri odporne smradľavej Dimitrovke, pri za
páchajúcom Slovnafte a čo je tuším najhoršie, v betónových barákoch
novovybudovaného "sídliska” v Petržalke. Dlho som sa po Petržalke
vozila preplnenými autobusmi, ale nenašla som žiadne stromy, žiadne
parky, ihriská nebo lavičky. Malým Petržalčanom už olivy a ružičky
do lásky asi rozvoniavať nebudú! Videla som, ako sa striafali kameňom
do hesiel o našom vzore.
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Nuž, je jeden svet a predsa sú dva svety!
Môj otec nás vychovával tvrdo. Bolo to pod heslom: “Statočnosť na
večnosť a skromnosť nadovšetko!" Tá statočnosť sa mi v živote veľmi
oplatila, ale zároveň mi mnohokrát narobila aj veľa problémov. Sta
točnosť u nás znamenala pravdomluvnosť, poctivosť a čestný charak
ter. Moji rodičia sú ešte stále statoční. Je to jedna z najväčších pých ot
covho pomaly sa končiaceho života. A tí ostatní? Zdalo sa mi, že mo
mentálne existujú v Československu dva systémy v jednom systéme.
Ľudia to charakterizovali neustálym opakovaním:" Pozri, nikto nič ne
robí, nič v obchodoch nie je, ale nikomu nič nechýba. Nie je nám v tom
socializme dobre?"
S mnohými bodmi tejto novodobej ľudovej múdrosti musím súhla
siť. Iste sú mnohí, ktorí sú na svoju prácu veľmi pyšní a hrdí. A le podľa
mojej skúsenosti, moji priatelia boli so mnou počas ich pracovnej doby
na trojhodinových obedoch, na masážach, v saune, v kaviarňach a všeci
mi tvrdili, že táto sloboda, stráviť hodiny pracovného času "nepracov
né", je jedným z najväčších výdobytkov socializmu.
V obchodoch mi tiež, ako to Martin Šimečka opisuje, tvrdili do očí,
že "nemajú”. Skoro vždy ale so mnou niekto bol, kto proti mojím zá
sadám pošepol predavačom, že som "z Ameriky”. A výsledok: MALI!
Skutočne im nič nechýbalo. Obchody boli veľmi impresivně zásobené.
Videla som veľa krásnych, kvalitných výrobkov tvorivých a pracovi
tých rúk československých, len na ich výrobky ako by nebol nikto pyš
ný — schovávali ich pod pultom! Alebo už som "Američanka” a takejto
"skromnosti nadovšetko" už nerozumiem?
Videla som mnoho nádherných vecí. V mnohých obchodoch by mi
boli predali umelecké predmety, ktoré patria nesporne len do múzea.
Tá "statočnosť na věčnost” ’ mi predsa len nedala. Musela by som to cez
hranice viezť tajne a táto krása podľa mňa má zdobiť výlohy tam na Slo
vensku, aj keď mi ju štedro ponúkali.
Po čase som pochopila, že v dnešnom Československu existujú
dva svety v jednom: jeden je svet prejavov, hesiel, tých "fareb
ných tabuli, ktorými pod hradom zahalili trosky po Cigánoch”, ako to
píše Šimečka. Sú to proste veci, ako sa nám javia na povrchu. A podpo
vrchom sú veci také, aké v skutočnosti sú. Moji priatelia, na príklad,
zanedbávali celkom kľudne svoje štátne byty a vylievali si zlosť nadá
vaním na domovnú správu. Keďsom im udivená povedala, že vodovod
ný kohútik nemusí dva roky tiecť, že je to ich domov, že sa to dá za päť
minút opraviť, mysleli si, že som sa zbláznila. Ani keď som sa to sama
ponúkla opraviť, mi to nedovolili. Zdalo sa mi, že to nadávanie na do
movnú správu, čiže na systém, je ich koníčkom. Alebo sú už na povrchu
prerobení na obyvateľov socialistického zriadenia, ktoré sa o teba stará
(tak nám to tuším hovorievali v škole). V Amerike tomu hovoria "wel
fare state". Neviem. Tí istí priatelia mi s pýchou ukazovali fotografie
plodov ich pracovitých rúk na "ich chalupe". Ich usilovnosť, ich praco
vitosť a ich tvorivosť formovala ten "druhý” svet, ten v ktorom preží
vajú aspoň víkendy. Je to svet záhrad, rodinných domkov, chát, voňa
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vých ružových kríčkov a rozkvitnutých líp, svet v ktorom si v útulnej
pohode jeden druhému rozprávajú, ako prekabátili ten prvý svet, svet
prázdnych hesiel a vzorov, ktoré vlečú ľudí k nedôvere, klamstvu, pre
tvárke a infarktom.
Keď som sa vrátila naspäť do môjho druhého domova, do Ameriky,
nevedela som svoje zážitky dať do akejsi perspektívy. O niekoľko dní
to za mňa spravil Martin Šimečka. Prečítala som si jeho Žabí rok a Bra
tislava sa mi vrátila do srdca tak, ako ju cez emocionálne filtre lásky
k svojmu rodnému mestu opisuje Martin.
Ako hovorieval ten môj otec: Je jeden svet a predsa sú dva svety. Ten
svet Žabieho roku som aj ja v Bratislave našla. Snáď ten krásný, láska
vý, štedrý aj naďalej pretrvá a ten druhý svet predstierania a nečestnosti
bude len dočasný. Len či to tá starodávna katedrála svätého Martina
pod otrasmi nového mostu Slovenského národného povstania prežije?
Ale vraj už jej začali dávať injekcie!

Žabí rok
Martin Šimečka

(Ukázka ze stejnojmenné prvotiny autora; vydal roku 1985 Index,
Kolín, n. R.)
Martin M. Šimečka sa narodil 3. novembra 1957 v Bratislave v rodine
vtedajších vysokoškolských učiteľov Evy a Milana Šimečkovcov, Čechov
trvale žijúcich na Slovensku. V Bratislave vyrástol a žije tam doteraz, pre
to aj píše po slovensky.
Kvôli svojim rodičom nesmel byť prijatý na strednú školu a preto sa vy
učil v bratislavskom Slovnafte potrubárom: maturitu si urobil neskoršie
vo večernej chemickej priemyslovke. Cesta ke štúdiu prírodných vied mu
však zostala uzavretá.
Osobná konfrontácia s mocenskou sférou súčasného Československa
ako istý druh generačného zážitku bola pre mladého Šimečku zrejme katalyzačným impulzom, bez ktorého by nebolo ani jeho tak jednoznačného
príklonu k literatúre ako forme sabarealizácie, ani tak zralej výpovedi o
vlastnom hľadaní životnej cesty a o svete, ktorý ho obklopuje, ako sme
s ňou konfrontovaní v troch novelách tejto knihy.
Ale teraz sedím vo svojej izbe, je za mnou dlhý čas úseku života, von
ku už zasa začína jar a bolo by na mieste odpočívať v údive, lebo tým,
že sa divím, tým som si istý. Úprimne ma prekvapuje, že tak málo som
schopný chápať podstatu diania, ak totiž predstava jestvuje. Ešte pred
pár rokmi som mal dojem, že som pomerne múdry, alebo že mám k to
mu aspoň predpoklady. S ľútosťou konštatujem, že múdrosť nespočíva
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v reflektovaní skutočnosti, ale vjej rozobratí a opätovnom zložení (do
konca ani to nemám z vlastnej hlavy), a že teda k takému niečomu mám
naozaj daleko. Jednoduchí ľudia radi hovoria: ja na niečo také nemám
hlavu. Považoval som to za afekt a za cnosť z núdze. Ale čo s tým, keď
je to naozaj tak? Keď na to asi naozaj nemám hlavu?
Začalo to približne pred rokom, ak sa vôbec o začiatku dá hovoriť,
a to tým, že mi zavreli otca. Lenže ja som bol práve vtedy vo Varšave,
vystupovali sme s Adamom z vlaku a on povedal:
“Tak to je ten poľský dážď, o ktorom som ti rozprával. Tu keď začne
liať, tak fúka, soptí a padá aspoň týždeň.’’
Dopočuli sme sa, že v Poľsku je sloboda a chceli smejú vidieť. Chodili
sme mestom, okukávali plagáty s textami Preč s cenzúrou, ochutnáva
li sme rafinovane bezmäsitéjedlá v pouličných baroch; navečer prestalo
pršať. Vošli sme do starého mesta, ktoré vraj Poliaci znovu postavili;
v uličkách odrazu zavládol pokoj a tiché dielo čohosi kohosi, v starom
meste je to ako v tmavom lese, obloha vysoko nad korunami a máte po
cit, že stromy na vás pozerajú. Mačacie hlavy, ktoré za vojny vyletúvali
zo zeme ako kŕdle vrabcov, ležali znovu poukladané na zemi. V tenis
kách sa po nich nechodí dobre, ale išli sme ďalej, lebo nejaký zvuk, ne
jaký tón nás lákal. Za každým rohom bol jasnejší, bolo to viac tónov,
čoraz ich pribúdalo a hlasneli, a potom, ako keď otvoríte dvere do dis
kotéky, ovalí vás hudba, nádherná trúbka a saxofón, bubny a basa;
ostal som stáť na rohu námestia, zízal som nesmierne, lebo uprostred
hrala kapela a okolo nej sa tancovalo. A potom sme sa už ponáhľali, le
bo aj my sme chceli tancovať, utekal som tancovaťa batoh mi poskako
val na chrbte, tí mladí chalani hrali ako o dušu, nič nevideli, ako by im
bolo jedno, či ich počúvajú, len hrali uprostred námestia a vo svetle
štylizovaných lámp som videl, ako sa im nadúvajú líca a navierajú žily.
No keď som sa vrátil, miesto otca som našiel doma malého kocúri
ka s ružovým nosom a blbým ksichtíkom, ocikal mi papuče, takže som
vyšiel na dvor v otcových a pili sme s mamou a Peťom kávu, mame za tie
dni sčervenali oči a z úst jej občas vykĺzlo nepekné slovo a páčilo sa mi
tiež, že sa nevzťahovali na otcove knihy a jeho vinu. Sadala na mňa odo
vzdanosť, cítil som, že sa závratnou rýchlosťou zmierujem so všetkým,
ostatne, všeci sme to čakali a v tej chvílo som si uvedomoval, že sa iba
napĺňa to, čo ostalo nenaplnené. Nad hlavami nám voňal orgován a ja
som rozkošnícky nastavoval tvár májovému slnku a zatváral som nevyspaté oči.
“Iba zubnú kefku som mu stihla zabaliť, a hrebeň,’’ povedala mama,
“nemá nič zo sebou, ani korunu.”
“Tým sa teraz netráp,” odvetil som, “teraz by sme sa mali pripravo
vať na to, že ho také... tri, štyri roky neuvidíme,” skončil som opatrne.
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“Aj já si to myslím,” povedal Peťo.
Susedka polievala na balkóne svoje rastlinstvo, už teraz bolo sucho
a horúco a leto malo prekračovať dlhoročné rekordy.
Koncom júna dostali stromy sivozelenú farbu a voda v jazerách kle
sala rovnako, ako vyschýnal Dunaj.
Čo budeme dnes robiť, Táňa, povedal som si ráno. Do bytu svietilo
slnko, mama sedela v kuchyni a čítala, ako by čakala, kým sa zobudím.
Peťo odišiel do práce, ale ja, ja v lete nerobím, skončil som včera a za tú
úľavu budem rád aj hladovať.
“Ideme sa kúpať,” povedal som mame.
Zastavili sme sa pre Táňu a potom pre Adama s Danicou. On zasa
čosi ďobal do svojho rozheganého stroja a Danica spala. Až ja som im
oznámil, že svieti slnko a vôbec, že je deň.
Bol štvrtok, kráčali sme prašnou agátovou alejou k jazeru a rozprá
vali sa, tak ako to máme vo zvyku, o čomsi vážnom.
“Slnko a voda (lebo práve sme k nej prišli), to je všetko, čo človek
potrebuje v lete k životu,” povedal Adam a ako ho poznám, myslel to
smrteľne vážne, vedel preležať celý deň ako fakír na horúcom štrku
a zahrával si s drobnými infarktami, lebo taký rozpálený skákal strm
hlav do vody, aby o chvílu vyliezol a znovu zaujal svoju nehybnú polo
hu. Nejedol a nepil a dnes som aj ja prikázal mame, aby mi nič nepri
pravovala. Voči jeho čiernym očiam, vlasom a opálenej koži zvolila
Danica jedinú krásnu možnosť: panenskosť a čistotu svojej tváre, na
ktorú som rád hľadieval, pretože skrývala potláčaný hriech a v belasých
očiach za sklami okuliarov sídlila túžba po počiatočnej nevinnosti. Sla
pokojne vedľa svojho muža a svetlé vlasy si splietla tak, že som videl
vysoké hladké čelo.
“Ktovie, či ho Milan (môj otec) tohto leta vôbec uvidí,” povedala
statočne mama. Vedel som, ako ťažko sa jej vyslovuje taká veta, ale
tušil som, že si ňou pomáha k zmierlivej odovzdanosti osudu.
“To teda sotva,” podporil som ju, “ale možno mu dovolia sem tam sa
osprchovať”.
“Mám také výčitky, keď plávam v tejto vode. Čo by on dal za to, ke
by sa do nej mohol na minútku ponoriť.” Voda bola naozaj neobyčajne
čistá. Potápal som sa do hĺbky, vznášal som sa v studenej tme nad štrko
vým dnom a tam som ju opatrne pil a vypúšťal pritom bublavý vzduch.
“Tak nesmiete hovoriť,” ozval sa Adam, “naopak, vašou povinnos
ťou je práve teraz žiť šťastne a naučiťsa prežívaťsvoj život transcenden
tálne, váš pôžitok zo slnka a vody sa tak stane zdrojom radosti pre váš
ho manžela.”
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“Ako môže mať radosť, keď sám sedí v tmavej diere a možno je mu aj
zima? A vôbec, aj tak som už dávno prestala veriť na nejaký zmysel, čo
hokoľvek. Keby nebol písal, mohol sa dnes s nami kúpať. Ale ten jeho...
myslel si, že niekoho spasí svojmi myšlienkami!”
“Hovno,” neodolal som.
Odmlčali sme sa a roztiahli deky na štrku. Jazero lemovali vyklčované pásy lužného lesa a v diaľke na druhom brehu stál opustený buldo
zér s rypákom v zemi. Mama vchádzala do vody. Jej krásna postava,
plná zrelej ženskosti a skutočnej krásy, harmónie a ladnosti tela, ako by
úmyselne mrhala bezchybnosťou tvarov vo vášnivej túžbe poraziť
cukrovku, chorobu, ktorá ju chcela zohaviť zvnútra. Dúfal som, že ju po
zorujem nebadane, ale keď som sa pozrel na ostatných, videl som, že
na ňu hľadíme všeci.
“Tá tvoja mama...” zavrtela hlavou Táňa.
Ak sa dá vojsť z prudkého brehu dôstojne do vody, tak mama to
predviedla.
“Majstrovské dielo,” poznamenal Adam.
“Poďme na ostrov,” navrhol som.
“Aj ty si krásna,” pošepkal som Táni a ona ma za to pobozkaka za
ucho. Jej krása spočívala inde, v nevinne tajenej zmyselnosti, ktorá ma
vždy tak veľmi prekvapila, keď som ju uvidel v plavkách. Kde sa len na
učila premeniť tú detskú hojdavú chôdzu na vlnivé kolembanie v bo
koch, rozmýšľal som znepokojene. Ešte nedávno chodila ako káčatko,
hlavou rozmarne kyvkala zo strany na stranu ako malé buldogy v zad
ných oknách áut. Ktovie, či nie je len otázkou času, kedy tá krása pre
razí cez šaty a ja definitívne prídem o svoje tajomstvo?
Na ostrove sme si ľahli na holý štrk, nasávali sme do seba teplo hlad
kých kameňov a ďalej sme sa rozprávali, dlho, vážne a neprirodzene,
nachádzali sme sa v rozhovore ako nejakom lepšom a zaujímavom sve
te, kde pomenované veci dostanú tvar, obklopovali sme sa nimi, kým
som nezacítil, že ma zavaľujú, potom sme skočili do chladnej, priezračnej
vody, ktorá zo mňa všetko vypila. Aj dnes sa hrozím tohoto množstva
pomenovaných vecí, pribúdajú každým dňom a neviem, ako sa ich
striasť.
Moja smutná mama sa vrátila na breh, aby sa najedla. Poteší pohľad
na človeka, ktorý je; zdá sa, že vyžaruje optimizmus.
“Nenávidím jedlo,” povedala by mama, keby mala komu.
“Lenže ty musíš jesť,” povedal by som jej, “máš cukrovku.”
Dostal som teda hlad, krutý a útočný. Preplával som za ňou a poda
la mi chlieb so syrom a s paprikou.
O štvrtej sa na okraji oblohy začali kopiť mraky, o piatej už ju po
kryli celú a slnce akousi náhodou ešte vždy svietilo do diery, ktorá sa mu
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nastavila na tejto hlúpej zemeguli práve tam, kde sme ležali my, opeče
ní a šťavnatí.
V meste sme stretli Vinea. Má tvár ako anjel a žlté vlasy mu padajú
na plecia. Veď je kňaz, lenže zakázali mu kázať, tak sa oženil. Teraz
vliekol dva demižóny pezinského vína.
“Čo tu robíš, nemáš byť v Prahe?”
“Prišiel som si pre víno. Teraz idem k Julke a v noci cestujem späť.”
Dotiahli sme teda demižóny k Julke a v jej malej izbe s klenbou nad
oblokom a s nepravidelným pôdorysom sme sa posadili na zem.
“Odlej dva litríky toho pezinského,” povedal Adam.
Julka priniesla chlieb so slaninou a cibuľu, upili sme si slávnostne
pod štukovanou povalou a oblokom vchádzala dusná tma. Víno chutilo
ako podanie ruky bohom, omočil som v ňom jazyk a videl som, že aj
ostatní urobili to isté.
“Čo je nového v Prahe?” opýtal som sa.
“Hm, nové? Richarda pustili.”
Richarda pustili! Toho bradatého Richarda, ktorý sa s nami na jeseň
lúčil, lebo urazil, či neurazil — kto to dnes rozhodne — nejakého mili
cionára či colníka, komu na tom záleží?
Odprevadili sme Vinca na stanicu a omámení horúcou bratislavskou
nocou prechádzali sme sa ešte mestom. Tam niekde v prázdnych uli
ciach pod čiernou oblohou mi Adam povedal, že Danica čaká od neho
dieťa.
Prebudilo ma slnce, vlastne jeho odraz z oblokov protiľahlých do
mov. Neúnavné augustové slnce, ktoré toho leta ako by zošalelo. Roz
pálilo ulice a biele strechy domov sa vlnili v hustom vzduchu. Júl mi už
pretiekol pomedzi prsty. Vyhýbal som sa v ňom dotyku spotených tiel,
preležal som ho pri vode, ktorá sa tak zohriala, že som v nej plával
ako v bazéne, a naozaj sa mi vrátil aj pocit, že môžem crowlom plávať
donekonečna, pľúca a svaly sa prispôsobili, spomenuli si na mučivo
dlhé hodiny, keď som plával od steny ku stene, zblbnutý počítáním
dĺžok a teraz mi to vracali uvolnenosťu a poslušnou silou. Ale márnosť
sa ma držala aj v tejto belasej vode, nevyhnal som ju ani vyčerpanosťou.
Prvý z dvoch mesiacov, ktoré som ukradol štátu, lebo som odmietol
pracovať, sa minul a videl som, že ten čas vôbec nie je môj, nepatril mi,
ako som dúfal, rozdeľoval som ho medzi iných tak, ako som to nechcel.
Ako som to chcel, to sa už nepamätám, ale pohľad na moju smutnú ma
mu, dotyk slnka, ktorý roztápal odhodlanosť na ospanlivú malátnosť,
dve správy o otcovi, jedna, že prišiel o predný zub, ktorý ostal v chlebe
a druhá, že schudol o pätnásť kíl, to všetko a okrem toho lesklé kruhy
opaľovacích olejov na vode ma napĺňalo bezradnosťou. Táňu prijali
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na vysokú školu a v Danici neklamne pučal život, ale oboje bez mojej
zásluhy a tak som sa len tešil na účet iných a také niečo strašne demo
ralizuje.
Tak som teda vstal, vypil trochu kakaa, pomotal sa v ospanlivom
očakávaní po byte, posedal na záchode a potom som sa obliekol do bie
lych trenírok a modrého trička. Mama zodvihla oči od knižky a pove
dala:
“Takto predsa nemôžeš ísť behať! Veď máš tie trenky samú dieru!
Je ti vidieť až do zadku. Nepustím ťa!” skončila rozhodne.
Mala pravdu. Trenky sú deravé, už ich trikrát plátala, ale nabehal
som v nich najmenenj päťtisíc kilometrov, to by nevydržali ani adidasky. Na nové nemám peniaze a okrem toho ich nedostať. Len červené.
Neodvetil som. Mama si myslí, že s deravými trenkami nemožno be
hať. Ja si to nemyslím a to sú dva také rozdielne názory, že sa nedajú
vydiskutovať. Tak na tom stojíme s mamou skoro vo všetkom.
Pomaly, pomaličky som sa spustil do Horského parku. Bol utorok a
ľudia trčali v práci. Klusal som malátne, ako keď sedíte v kresle. Až za
červeným mostom som sa prebral a v tieni lesa sa mi dýchalo o niečo
lepšie. Nikoho som nestretol a moje osamelé šialenstvo mi v tom dus
nom ráne pripomenulo otca. Sedel v malej cele, ešte osamělejší ako ja
a triasla ním hrôza, lebo tušil vecnú podstatu času na takomto priesto
re. Videl pred sebou horu dní a každý z nich cítil už teraz, lebo všetky
budú rovnaké. Ako keď vás privalia kopcom hliny a vyju cítite na ceom tele, musíte cítiť každý jej gram.
Zrejme to nemám v hlave celkom tak ako ostatní, dnes sa mi vidí, že
to bol amok, čo mi vplietol do prázdna myšlienku, že odkúpim ockovi
trochu toho utrpenia. Taký deň, ako bol tento, myslím, nebol vhodný
na vykúpenie takého druhu, aké som mu prichystal.
Kilometer pred lanovkou, kde som mal obrátku, som rozdýchaval
pľúca a už som cítil, ako sa mi kyslík hromadí v nohách a napĺňa stehná
nepokojom. Chcel som ich trochu pretiahnuť, keď som ucítil a hneď aj
uvidel na chodníku čierne fliačky, ktoré predo mnou utiekali a rozpŕ
chli sa pred mojimi maratónkami. Udivený som zastal a boli to tisíce
drobných žabiek. Skackali po centimetroch dopredu všetky jedným
smerom ako naschvál práve k mojej lanovke. Prechádzali s príšernou
rozhodnosťou z jedného potoka do druhého po tejto ceste smrti. Pred
behol som ich a hneval sa na nezmyselnú krutosť prírody.
Pri lanovke som sa vycikal pri strome, poprechádzal som sa, opláchol
si tvár v potoku a čakal som, kedy uplyne na stopkách päť minut. Mal
som strach. Predtucha fyzického utrpenia vo mne vždy vyvoláva strach,
mával som ho pred každým pretekom a po výstrele zo mňa ako zázra
kom spadol, asi preto, lebo vždy ma prekvapilo, ako ľahko a bez náma
hy odrazu bežím.
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Poskákal som na mieste, uistil som sa, že nohy pružia, potom som zafučal a keď som minul tabuľku Pozor, lanová dráha!, stlačil som stopky.
Vybehol som na vŕšok a odtiaľ z kopca veľkými skokmi k lávke, mal
by som tlmiť nárazy, žalúdku to nerobí dobre, ale dnes bola výnimka.
Rozhodol som sa, že dnes na sebe nič šetriť nebudem. Na lávke som sa
na čomsi pošmykol a keď som pozrel pod nohy, vírili okolo nich skackavé žabky, rozpŕchli sa pred mojimi maratónkami v šialenej extáze.
Pukali podo mnou ako drobné balóniky, ale ja som odmietol zastať,
predĺžil som krok a cítil som, že sa vnútornosti vo mne obracajú naruby.
Ústa sa mi stiahli odporom a vyrazil som bezmocný výkrik. Letel som
ako smyslov zbavený a triasol som hlavou, nech nič nevidím a nepoču
jem a keď som vbehol na štrk a potom cez asfaltku na ďalší chodník,
mal som to za sebou. Hnus ma poháňal preč z tohto miesta, ale musel
som si dať pozor, príliš skoro som pocítil na stehnách slabé mrazenie, bál
som sa vyčerpania, skrátil a zrýchlil som krok, takže som mal pocit,
že prebehám nožičkami v rotujúcom bubne. S rozomletým mäsom
na podošvách som sa hnal cestou, posypanou starým listím, na okamih
sa zmenila na tvrdé dláždenie, lebo krížom viedla hradská do mesta,
ale už som bol za ňou a čakala ma nekonečná rovina po pokraji lúky,
lapal som po vzduchu, ktorý mi horúci vnikal do pľúc, ako by som dý
chal z otvorených dvier pece plnej žeravého uhlia a keď som prebehol
popri veľkom dube, zúrivo som si začal pomáhať rukami, pokúšal som
sa poháňať nimi rytmus nôh a sklamane som cítil, že odumierajú.
Krv sa búrila, asi sa nestačila pretláčať cievami, prúdila telom v ná
hlivom zmätku ako v bláznivom kolotoči a búchala mi na sluchy, vymietala mi z hlavy všetky myšlienky a pocity okrem únavy a jedného je
diného obrazu. Ohlušujúci buchot sa mi premietol do jasnočervených
plameňov a tancujúcich kruhov pred očami, hnali sa proti mne, chceli
ma objať a odrazu spomedzi nich sa vynoril obraz, lenivo sa točil a mo
tal, ako by sa mu nechcelo do tohto mihajúceho sa sveta, pomaly rástol,
čím bolestnejšie tŕpli stehná, čím nalehavejšie si žiadali vnútornosti
odísť z tohto hlúpeho tela, tým dôraznejšie sa držal v mojom vedomí
a nútil ma zodvihnúť sa na špičky, prehrýzol sa mi hučiacim mozgom a
urobil zo mňa klbko boľavej dravej hmoty, vypaľovala do mňa svoje
obrysy a čím rýchlejšie som utekal, tým pomalšie sa otec pohyboval,
už len sedel na posteli vo svojej cele s okienkom pod povalou, uprene
hľadel pred seba a dlaňou si podopieral bradu. Pozeral sa do mňa cez
ohnivú clonu, cítil ma, cítil moju únavu! Ešte raz som sa pokúsil vytiahnúť sa na špičky a vystreľovať kolená dopredu a potom už bol
koniec.
Chcelo sa mi plakať od trhavej nevoľnosti vo vnútri tela, tak rád by
som si sadol alebo sa oprel o strom, ale nejde to, tato, nemôžem nič, bo-
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jím sa, že v hlave mi čosi praskne, tak to tam hučí a tlačí sa do čela. Asi
som sa k tebe pretrpel, aspoň na chvíľu, lebo tak zle mi ešte nikdy ne
bolo a keby som vládol pozrieť na stopky, videl by som, že tak rýchlo
som ešte nebežal.
Donútil som sa prechádzaťsa v tieni stromov, lebo som dostal strach,
že prasknem ako bublina. Nohy sa mi triasli a podlamovali, ale už za
čínali poslúchať, už som rozoznával zelenú farbu listov, ktorá sa predie
rala cez červenú hmlu. O niekoľko minút vo mne ostalo len bezbolestné
prázdno, otec sa skryl za nehybné stromy a zaprášené lístie, ktoré mi šu
chotalo pod maratónkami, keď som klusal domov.
Mama odišla do mesta a Peťo spal po nočnej. Osprchoval som sa stu
denou vodou, ale na tele mi ustavične vyrážal pot. napustil som plnú
vaňu studenej vody a ľahol som si do nej, lenže sotva som vyšiel, znovu
som cítil, ako ma spaľuje vnútorná horúčava a pri kúpaní som syčal ako
rozpálené železo.
Takáto únava zväčša rozjasní hlavu, uvažoval som, využijem ju teda.
Sadol som si k stroju a položil som si základnú otázku:
“Čo som?”
“Hovno,” vyklopkali prsty. Ech, takto to nejde, nepredstierajme si,
že sme prišli na niečo nové. Vôbec si nemyslíme, že som hovno, problém
je len, ako dokázať, že som čosi. Dokázať komu? Táni, pochopiteľne,
lebo v jej krásnej hlave žijú tajomné myšlienky a z belasých očí žiari se
bavedomie, o ktorom možno ani ona sama nevie, istota predurčenia. To
isté očakáva aj odo mňa, hm. Ale ak to splníš, bez škôl, bez fantázie
a — ach, bože, čo ak naozaj? — bez inteligencie. Tak tak, rozmýšľal
som, neodvracaj sa od nepríjemnej témy — čo ak si hlúpy?
Nahlas som si vzdychol, v kuchyni som vypil liter malinovky, pot na
mne vyrazil s novou silou a keďsom vyšiel na ulicu, roztriasla ma zimni
ca. Vrátil som sa po dva rožky a cestou ich zjedol.

Odlišné videnie reality reálneho socializmu
Ján Mlynárik, Waldkraiburg

(Martin Milan Šimečka: Žabí rok. Index Kolín 1985, 260 strán.)
Chlapci okolo 25 rokov obyčajne píšu básne alebo si vedú denníky. Ich ľud
ská súsenosť stačí iba na sebareflexiu vo veľmi skromných dimenziách. Dosiaľ
nie je uzavretý spor o autentičnost Tichého Donu; mladý Šolochov nemohol
mať takú ľudskú skúsenosť, akú zvýraznil v diele, autorom je zrejme kozácky
ataman, hoci o majstrovstve spisovateľa nemožno pochybovať. Ak sa 25 ročný
mladý Šimečka pustil do dobrodružstva prózy, teda pustil sa na šíre more ľud
ských vášní, smrti a znovuzrodenia — lebo to všetko správna próza má mať —
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milovania a bolesti, tak mal odvahu. A táto vyvierala z jeho ľudskej skúsenosti.
Raz ktorí napíše Husákovi ďakovný list za dôsledky pokorenia, ktoré jeho moc
vykonala; nebyť totálneho poníženia, spoločenskej a sociálnej degradácie,
nevznikli by pre vnímavých také hlboké dimenzie pochopenia ľudskej drámy,
no aj skutočného bytia. Iba pocit strachu, skutočného ohrozenia, pochopenie
smrti, bolesť, hlad a zármutok vytvárajú filter, cez ktorý možno výrazne preci
ťovať ľudský osud, žiť naplno, pochopiť radost z bytia. Sú to roztvorené dimen
zie ľudskej existencie — čím je ich škála širšia, tým sú pochopiteľnejšie aj jej
hľbiny a teda aj výšiny. Kto sa moce uprostred, nepochopí asi mnoho, alebo
nič. Je to život pustý, priemerný.

Martin Milan Šimečka napísal črty o svojej vojenčine a dve novely
o svojom prvom a druhom zamestnaní. Mohol byť z toho zaujímavý den
ník o strastiach z donútenia, o neslobode, vojenskej “buzerácii” a tuposti
oficierov, o nezmyselnosti nádeníčiny a ubíjajúcej nudy z podradnej práce,
stojacej hlboko pod možnosťami vnímavého mladého intelektuála. Ak sa
však nestal súkromným zápisom, ale zásluhou Indexu verejnou četbou,
malo to svoje oprávnenie. Bola to sila výpovede a pravdivosť napísaného.
Martin Milan Šimečka sa vo svojej próze na viacerých miestach zmie
ňuje o svojej matke. Videl som túto ženu, s akou láskou a vášňou prepiso
vala rukopis svojho synka do zväzkov samizdatu, aby si ho mohlo prečítať
pár známych, väčšinou vylúčených a degradovaných intelektuálov. Syn
takúto ambíciu vari ani nemal, matka, univerzitná učiteľka — angličtinár
ka, pochopila, že napísané má hodnotu zverejnenia, a urobila dobre.
Keby sme hľadali podobnosť Šimečkovejprózy v literatúre, napadli by
nám hneď dve mená — Thomas Wolfe a Karol Sidon. Američan a v Trnave
narodený český židovský spisovateľ. Ten prvý, spisovateľ 30. rokov, ma
júc svojho kongeniálneho Perkinsa, ten druhý spisovateľ 60. rokov, re
daktor Literárok. Obaja neúprosne autenticky píšúci iba o sebe a svojom
okolí, lepšie povedané, iba o tom, čo poznali, videli, precítili vo svojom
vnútri a na vlastnej koži, neúprosná až drásavá výpoveď o sebe, svojich
snoch, halucináciach, túžbach, videní a skúsenosti. Takáto próza sa vyši
nula z klasického chápania, je príliš chúlostivé vypovedať o sebe všetko.
Avšak na túto plavbu sebaodhaľovania sa čoraz častejšie vydávajú viacerí,
lebo pochopili, že v našom čase už nemá zmysel kamuflovať veci, obo
stierať ich záhadou. Ak ešte kedysi starý Lev Nikolajevič Tolstoj vychád
zal zo zásady spojenia osobnej skúsenosti s domyslením predstavy, dnes už
jeho odvahu má málokto. Aj samého Tolstého charakterizuje sila výpovede
o poznanom a tápanie v nepoznanom. Tam, kde píše o sebe a svojich ro
doch, je autentický; Napoleon, ktorého nevidel, vypadá skutočne ako
plagát. Dnešní spisovatelia síce nemajú takúto ambíciu polyhistorstva,
sú však, nazdávam sa, v autenticite prežitého a poznaného hlbší: Vaculíkov
Snár aj Klimentova Nuda zreteľne ukazujú, akými krajinami či úskaliami
tečie rieka modernej prózy.
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Avšak Martin Milan Šimečka mal aj učiteľa z najlepších. Vjeho nove
lách je to starý pán Bartolomej. Ten mu hovorí o tom, aké sú ženy úžasné a
ako je zbytočné písať, keď to nikoho nezaujíma, lepšie je rukopisy spáliť.
Starý pán, skrývajúci fľašku červeného pod stolom, aby neprišiel o jej
obsah. Tu bol mladý Martin nespravodlivý: totiž ten starý pán, Dominik
Tatarka, ak by mal iba pol pohára, rozlial by ho do dvoch sklenic, lebo by
nezniesol pocit nepodeliť sa. Myslím, že práve táto nespravodlivosť načas
odlúčila učiteľa od žiaka, vonkoncom niefáma, že učiteľje “ožran”, o kto
rom sa to inak všeobecne vie. Ale aby sme sa vrátili k veci: onen učiteľ,
spisovateľ par excellence, svedomie národa, jeho burič, Dominik Tatarka,
svojim dielom povedal, učil, poučil svojho mladého a zrejme veľmi pozor
ného žiaka, že nemá žiaden zmysel si čosi vymýšľať, ale písať iba o preži
tom, presnenom, dôverne známom. Tatarka samozrejme nebol sám, aj on
mal predchodcov — Jakub Deml doma, León Bloy vjeho milovanom Fran
cúzsku a iní. Spôsob a forma autentickej výpovede, denníkové záznamy
o prežitom, písanie každý deň, útržky korešpondencie, zachytené pocity,
hádanie sa s kamarátmi na diaľku aj so sebou, všetko čím pulzuje ľudská
bytosť. Tatarka to vyjadril v rozhovoroch s matkou (Ešte s vami pobud
núť), so sestrou (Kohútik v agónii) a najmä v posledných dvoch dielach, čo
nesmeli výjsť doma — Sám proti noci a Písačky.
Mladý atlét a nádenník, Martin Milan Šimečka, sa vari okrem svojej
Táni s nikým nestýka. Samozrejme práca, domov, mačka či kocúr sú
každodennosťou. Ale ak si kamsi zájde, akoby sviatočne vnútri vystrojený,
je tu starý pán Bartolomej. A presne odpočúva, čo mu hovorí starý pán:
“Dobre si urobil, vieš,” naklonil sa ku mne, “sem už nikto nepríde. ” —
“Tak som rozmýšľal, vieš,” začal, “muž a žena, vieš?” — “A tak vieš?”
hovoril, keď sme schádzali dolu schodmi a vonku už dávno pršalo za tmy.
“Ženy sú úžasné.”
Viem o čom píšem, to je Tatarkova reč, jeho premýšľanie, jeho dôverná
dikcia, výpoveď. Sú aj celé pasáže v Šimečkovej knihe, najmä v druhej
novele Žabí rok, podľa ktorejje pomenovaná celá prvotina, kde sú ohlasy
Tatarkovho meditovania, jeho vnímanie a výklad sveta. Nemáme to za nepôvodnosť, lebo ak žiak prevezme svojim videním chápanie sveta učite
ľovho, robí dobre: zušľachťuje svoje dielo hlbokou skúsenosťou muža
takmer o polstoročie staršieho a konfrontuje to so svojim videním.
Ak teda matka a starý pán Bartolomej dodali Martinovi Milanovi
Simečkovi chuť do písania a verejného vyslovenia, boli to iniciátori opráv
není a autentickí. Nuž ale čo skutočne stojí za dielom mladého Šimečku,
je to vlastná, neradostná životná skúsenosť. Otec, docent filozofie na
Vysokej škole múzických umení v Bratislave neprijal okupáciu roku 1968,
protestoval ako mnoho statočných mužov a žien v republike, čo malo svoje
neblahé následky v spoločenskej, no aj sociálnej degradácii. Starý Milan
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— mladý má po ňom druhé meno — musel roku 1970 nastúpiť miesto
bágristu, za krátky čas nato Martinovu matku prepustili z univerzity. Keď
prišli toho osudného augusta tanky, Martin mal 10 rokov a zvyšok života
mu prišlo prežívaťs degradovanými rodičmi — neraz o hlade a biede, lebo
plat bágristu se nerovnal platu vysokoškolského docenta a odpadli publi
kačné možnosti, ktoré niekedy boli prínosnejšie ako samý plat: starý
Šimečka nesmel uverejniť, tak ako všetci vylúčení, ani slovo. Syn to,
pochopiteľne, trpko prežíval a ak veríme jeho zafixovanosti na matku,
priamo to cez ňu preciťoval. Ked skončil strednú školu, hlásil sa, pochopi
teľne, na školu vysokú. Neprijali ho poprvé, podruhé a ked sa pokúsil
aj o školu tak málo atraktívnu, ako bola chemická škola v Pardubiciach,
neprijali ho potretie. Všetko pre rodičov, hoci skúšky vždy vykonal prvý a
vždy na výbornú. Nezostávalo mu nič, než prijať prácu nádenníka v Slovnafte, potom zdravotníka v nemocnici a napokon predavača v železiarstve.
(V súčasnosti je kurič.) Pripomína nám to “moje univerzity“ Maxima
Gorkého alebo okusovanie devätoro remesiel Jacka Londona. Keby režim
prijal Martina na vysokú školu, bol by dnes z neho mladý úspešný inžinier
chémie, zavalený prácou a možno už s rodinou a deťmi. Že zostal nevyučeným nádenníkom, meniacim každoročne miesto a dávajúcim často vý
poveď — názov jeho prvej novely v knižke — režim nevdojak vychovával
tvrdou realitou reálneho socializmu svojho vnímavého pozorovateľa a
vyzrievajúceho kritika. Režim z toho úžitok nemá, skôr starosti, avšak
úžitok z toho má slovenská literatúra, lebo Martin Milan Šimečka napísal
dielo, ktoré bude mať výnimočné postavenie v mladej slovenskej litera
túre.
Treba zaznamenať, že vari nebolo mladého slovenského spisovateľa,
ktorý by mal podobný osud, ako Martin Milan Šimečka. Jaroš a Johanides, staršia generácia, publikujú, Kadlečík a Hrúz, tiež starší, sú umlča
ní — ale vo svojich začiatkoch mohli publikovať oficiálne, čo aj robili.
Martin Milan Šimečka vyzrieval už v čase poaugustovej reality a vnímal
ju cez svoju rodinu a svoj osud. A preto je jeho videnie reality reálneho
socializmu odlišné odjeho predchodcov, no ajjeho vrstevníkov, venujúcich
sa poézii, či poviedkam.
Mohlo by sa zdať, že mladý Šimečka zatrpkol a že kritika režimu
zaujme prvé miesto vjeho vnímaní sveta. Naopak. Akoby ten režim neexis
toval. Vníma iba prezidentovu vilu, okolo ktorej beháva a zdraví ho znej
iba vlčiak, lebo prezident je v Prahe; v meste zas pociťuje na svojom zá
tylku pohľady otáčajúcich sa “policajtských čapíc” a keď ho na 48 hodín
zavrú, lebo nechce vypovedať o svojej ceste do Poľska, nestojí mu to po
riadne ani za zaznamenanie. Dva dni, strávené v cele, ktorú dokonca popi
suje ako čistú, namiesto depresie vyvolajú v ňom výbuch radostného vní
mania slobody a plnohodnotného života, které si overuje v milovaní. Vä-
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ženie normálnym človekom otrasie. Mladý Šimečka ho prijíma bez otrasu,
so skúsenosťou svojho otca, který momentálne vtedy sedel v Ruzyni.
Návraty k zavřenému otcovi, ktoré vníma cez matkine slzy — vodopády,
sú otrasným svedectvom a obžalobou režimu, ktorý v máji 1981 v súvislosti
s prevážaním exilových tlačív z cudziny zatkol a uväznil 14 českosloven
ských intelektuálov, chystal proti nim monsterproces, ktorý sa však po
protestoch medzinárodnej verejnosti nekonal. Ale aj tak si otec Milan Ši
mečka odsedel vyše roka bez obžaloby, bez rozsudku a bez toho, aby sa mu
niekto ospravedlnil. Naviac stratil zuby a pokazil sa mu zrak.
Ak sa vonkajší svet Martinovi Milanovi Šimečkovi v jeho knihe pre
mieta, je to najmä tupá nezmyselnosť vojenského drilu, beznádejná situá
cia veliteľského zboru, ktorý cíti svoju zbytočnosť a kompenzuje si ju
náladovými výbuchmi svojvôle. V skratke sú to Čierni baróni a Tankový
prápor starších spisovateľov o 30 rokov neskôr. Na hlúposti vojenskej služ
by sa nič nezmenilo, vari iba to, že tej veselosti a “srandy’’ zostalo v Mi
lanovom čase menej. Poukazuje na vnútorný teror “mazákov”, či skôr
“starých psov”, ktorý vládne voči “holubom”, prvoročiakom. V súčasnej
československej armáde je to živý problém, ktorý neraz vedie k brutalite a
tragédiám, keď velitelia prejavujú totálny nezáujem o svoje povinnosti a
prenechávajú to “mužstvu”, len čo uplynie posledná minúta ich pracovnej
povinnosti. Tomuto pocitu nadradenosti podľahne aj hrdina črt, teda Mi
lan Šimečka, naučí sa kradnúť a jedna krádež rozmnožuje ďalšie, je to
nezadržitelná reťaz nasilia, podvodov, nedôstojnosti. Nechtiac autor
podáva o vojenskej službe výpoveď neradostnú: sú to zbytočne zabité
dva roky, prežité v polovičatom väzení a pocity z prepustenia sú u starého
i mladého Šimečku rovnaké: práve tak ako starý Milan Šimečka v Kruho
vej obrane prežíva priam dionýzsku radosť zo slobody, keď ho pustia
z pražského väzenia, nezávisle na ňom jeho syn vychádza s pocitom oslo
bodenia z kasární. Ako neuveriteľne sa v istých bodoch osudy otca a syna
stýkajú!
Autor sa narodil a žije čtvrťstoročie v meste, ktoré nechce zameniť za
žiadnu emigráciu, ani za Ameriku. Avšak je to mesto, cez ktorého smog sa
nikto neopáli, mesto povytínaných lužných lesov na slovenskej strane
Dunaja. Mesto, na pokraji ktorého stojí mostrum — Slovnaft, ktoré zne
čistilo spodné vody Žitného ostrova. V Šimečkovom videní sa Slovnaft
z ekologickej stránky javí takto:
“Chodil som do továrne, čo ničí spodnú vodu pre Bratislavu, a nielen
vodu, ale pôdu, vzduch, zvieratá a ľudí... utekal som dvadsať kilometrov
popri kanáli, do ktorého šťala tá pekelná továreň z obrovskej rúry a po
celých dvadsať kilometrov k obrátke sa popri mne kľukatila mŕtva voda,
kde neprežili ani krysy.”

106

Ale aj nasledujúce zamestnanie na chirurgickej klinike poskytuje
v skratke otrasný obraz. Nejde tak ani o úplatky ako o fakt, že na neuro
chirurgii umre takmer každý pacient po operácii: roku 1980 sa operuje
ako sa operovalo roku 1920, vŕtačkou sa robia diery do hlavy, píli sa, lo
patkou naberá mozog. Akoby nič z modernej laserovej techniky a iných
výdobytkov v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky ne
jestvovalo. A v železiarskom obchode stojí náš hrdina za pultom a mecha
nicky na dopyt po lopatách odpovedá: “Nemáme!” To je realizmus, a sku
točne socialistický realizmus, aký si súčasný režim za klobúk nedá.
Martin Milan Šimečka napísal knihu, vypovedajúcu o hĺbke ľudského
cítenia a o spoločnosti, ktorú poznamenala svojvôľa. Českému exilovému
nakladateľstvu Index v Kolíne patrí vďaka za to, že po Dominikovi Tatarkovi vydalo v slovenčine dielo jeho žiaka.

Hlinený idol, Chorvatský Grob
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I. N.
Gáspár Nagy

Večné leto; ja som deväťročný

hrob
nie je Nikde
hrob
telo

vrahovia

nie sú TU
nie je Nikde

telo
kosti

ani TAM

nie sú Nikde

kosti

vrahovia

(P.S.)
Príde deň keď ho poNesieme do hrobu
nesmieme na neho nikdy zabudNúť
vrahov nazveme Ich pravým meNom

Gáspár Nagy publikoval niekoľko básnických zbierok. Bol prvým tajomní
kom Attilovho krúžku mladých spisovateľov, je jedným zo súčasných tajomní
kov budapeštianského Sväzu spisovateľov. Uvedená báseň bola uverejnená v
tatabáňskom časopise “Uj forrás” (Nový prameň) v októbri roku 1984. Básnik
sa narodil v r. 1949, v roku popravy Imre Nagyho mal deväť rokov. Väčšina či
tateľov si veľké písmena IN dala do súladu s iniciálami Imre Nagyho. Uvedené
čislo Nového prameňa bolo úplne vypredané.

Preložila M. C.
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Dva fejetony
Ludvík Vaculík

Slova
Jsem s tímto svým psaním zas na rozpacích: k čemu komu je? A k
čemu mně? Nic se jím neřeší, nevidím žádný účinek. Proto jsem zas
v pokušení nechat toho a potom, možná, po nějaké užitečné přestávce,
podniknout něco jiného. Nového! Co, to jsem si jednou chtěl ujasnit s
pomocí přátel, ale když jsem o tom začal, rozpaky a ticho. Ale já jsem si
nepřestal, a už se k čemusi blížím!
Možná si založím vlastní, totiž docela by mě bavilo založit si školu.
Myslím takovou tu perite... peripatetickou: aby se nic nemuselo psát',
ani číst, a snad už ani vědět. Kde poučnou lekcí žáčkům byl by každý
mistrův pomysl, výmysl, nesmysl, každá ba jeho nálada, příhoda, neho
da či výhoda. Kde tématem i pomůckou k jeho výkladu je všecko, oč se
zavadí či zakopne, co se komu z žáků stane. V takové škole na vzduchu
jsou nejlíp a hlavně hned uvedeny věci do správného postavení a svět,
bez ohledu na něj, může být narovnán směrem k lepší budoucnosti. —
Ale takovéto psaní... už se to dlouho a marně vleče.
Já vím: slušný úspěch už je, když autor své čtenáře aspoň pobaví či
povzbudí nebo přivede na jiné myšlenky. Jenže bavit někoho mě nezají
má, a kolik lidí můžu tímto způsobem zábavně postihnout? Pro třicet
či dvě stě kusů čtenářů to ani nestojí zato dělat. Ano, mělo by cenu od
krývat třebas jen pro pár lidí nové pohledy, dávat zajímavé podněty...
ale můžu jich ve zdejší konkurenci odkrýt a dát aspoň jeden ročně? Při
vádět čtenáře na jiné myšlenky — chyba! Právě na jejich vlastní myš
lenky je dneska lidi potřeba přivést a řádně je u nich přidržet, aby s nimi
pohnuli dál! Jenže kdo se mě o to prosí a odkud bych na to vzal právo?
A vůbec, jak poznám, že jsem se trefil? — Vypadá to, že nejspíš mi toto
psaní slouží za výmluvu, proč nedělám něco užitečnějšího.
Píše nás dnes takto mnoho, a některé čtu i obdivuju: z čeho berou důvě
ru, že to pořád má smysl další a širší než osobně metabolický? Co chce
vážně Šimečka? Definovat poměry a popsat úkazy... Proč? Shrabujeme
jenom všeobecnou znalost a zkušenost v závěj, o níž doufáme, že se nako
nec lavinou sesune na hlavní viníky. To by bylo dobré, jenže bude to tak
fungovat? Samo od sebe jistěne: musí se zatřást země. Kdo jí zatřese? Ně
jaká událost či výbuch, na něž nám nezbývá než čekat. Čekáme tedy nej
míň na událost, neboť — což je dnes možno rozechvět zem slovem?
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Je to stará otázka:jakou cenu mají slova. Ve svém naivnějším, silnějším,
zdravějším a čistším věku jsem si opravdu myslel, že jde o to, najít to pravé
slovo: slovo-pravdu, slovo-výzvu, slovo-zbraň. Poznaljsem však, a ne sám,
že slovo zůstane jen slovem, není-li k němu zbraň. Nač tedy dalších slov
beze zbraně? — A nač zbraň proti ukrutné přesile: k sebevraždě cizí rukou?
A přece i teď někdy, podle svého denního stavu, obírám se myšlenkou na
Slovo. Přemýšlím o něm, když slyším utajované zprávy o zkáze přírody,
o vývoji tzv. průmyslu (nepromyšleného), o nuceném spojování obcí a ze
mědělských družstev, o nemravných privilegiích hlavních socialistů, o
kořistnickém chování bandy ředitelů, o prodejnosti televizních, filmových
a literárních loutek, o umělých vědcích a neumělých obchodnících... Na
cházím to Slovo, a vzdávám se ho. Říct je bylo by nebezpečné. Ale nejenom
to, i velice nezodpovědné. A kde nemůže být naplněna odpovědnost, vy
chází a zbývá vlastně velikášství a neskromnost. Ale to všecko, nebezpečí,
odpovědnost i neskromnost, může člověk na sebe vzít, je-li vyhlídka na
úspěch. — Je vyhlídka na úspěch?
Vzdávám se však Slova i proto, že není vůbec originální a moje. Naopak,
zná je dobře a má každý. Takže nejde o Slovo, jde o moment jeho vypálení:
o bleskovou chvíli, v níž šlehne celou krajinou; což se nikdy nestane, pro
tože se to nikdy nestalo. Krajina je moc těžký izolátor, když její obyva
telstvo je setrvačně netečné a nepřeje siporuchy stavu. Vzdávám se Slova,
když vidím, jak je většina z nás spokojena či smířena, cítí se dobře. Ke
komu tu mluvit? Jak mluvit k těm, kdo denně volí okamžitou osobní výho
du před životem budoucích lidí? Tropické lesy hoří, poušť se šíří. Škodlivé
je vlastně celé lidstvo! Co k tomu říct? — Choďte více pěšky?
A tak se mi letos, ale už i předloni, přes to, co jsem pravil v kavárnách,
jeví už patnáct let těžkým a nepohnutelným balvanem nikoli vláda, ale tzv.
národ. Ten lid! Ten sportovní dav. Náš spotřebitel, ta masa planých nadávačů, ti výrobcové bez společného důvtipu. K nim bylo by třeba (jen ja
kým právem?) použít Slova. Jenže k nim se dnešními svými prostředky
vůbec nedostaneme a oni se k nám pro nevědomost i pohodlnost nesnaží.
Oni, a ne vláda, jsou hlavní překážkou na cestě (čí?) k... čemu? Řekněme,
prozatím: k rovnovážnému stavu, ne, pozor: k rovnovážnému stavu v celku
Země a veliké rozličnosti v jednotlivostech.
Jednou jsem v letní tramvaji slyšel asi desetiletého chlapečka, jak se
ptá dozadu své maminky: “Kde je u nás nekonečno? Myslím v naší zemi. ”
Naklonila se na sedadle dopředu k němu a něco mu pravila, neslyšel jsem
to. Občas si na to děcko vzpomenu a chtěl bych vědět, co s ním dnes je.
Ano, správná otázka: kde je u nás, myslím v této zemi, nekonečno?
O jednom bych, chlapče, věděl. Přijdi potom.

(Únor 1986)
© Palach Press
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To je dobře
Dopoledne jsme s Mirkem Zikmundem elektricky řezali akáty, pak
byl oběd a Mirek pravil: “Tak co by sis dal: pivo, nebo to bílé kobylské?“
Uvažoval jsem: “Rači to víno, kamaráde. Pivo zas může být kontami
nováno potemníkem." Některá piva totiž, milý čtenáři, jsou dnes cítit
broukem potemníkem, jenž napadá sklady sladu a naopak. Loni v létě
byl potemník v pivě uherskobrodském. Mirek zašel do sklepa, pak nalil
do dvou sklenek a já jsem mu vykládal:
“Před nádražní budovou byl písek vždy uhrabaný, pumpa natřená,
na ní byla pravopisně přišroubovaná tabulka ‘pitná voda, voda byla
pitná a podlaha v čekárně napuštěná olejem a čistá. Vyhlášky všecky
byly připíchnuté rovně, plakáty nebývaly tak oškubané jak dnes, lavice
byly natřeny vlakově okrovou barvou a váha se leskla u okna, které by
lo umyté. Bylo tam zkrátka čisto a důstojno. Celé drážní těleso, člo
věče, bylo pořádné: pražce perfektně napuštěné dehtem, mezi nimi bílý
šutr, který se plel, skoby řádně doražené a šrouby se denně snad dota
hovaly. A ty koleje — člověče — ty byly za všech okolností rovné!" zvo
lal jsem. “A to byl pro lidi tenkrát obraz a charakter státu. Dráha byla
stát a stát byl dráha: vzor pořádku, kázně, přesnosti a odpovědnosti.
Skoro si myslím, že to byla silná agitace pro socialismus, o němž se dnes
nemluví." Mirek, dolévaje, pravil: “Promiň, že těpřerušuju, a totéž byly
pošty..." — “Ano, pošty, správně. Co známka, to dodaný dopis. Znám
ky byly skromné a pracovité, nikdy se nevyvyšovaly nad dopis. Takže
stát byla osobnost povýšená nad bídu nahnutých plotů, hnojných dvor
ků a všelijakých šop. Ačkoli se tak nevnucoval do všeho jako dnes,
měl přirozenou autoritu..." — “Promiň ještě, že tě přerušuju," pravil
Mirek, “ale když já tobě či ty mně dáš nějaký větší dar: proč se z toho
má platit jakási daň? Za co, za trest, že si něco dáváme? Vždyťje to věc
nás dvou!" — “To ti vysvětlím: oni nesnesou, aby něco bylo jenom naše
věc. Ale podívej se dneska na ty koleje!" — “ Ta alej plevele podél trati,"
řekl Mirek. “A poslechni si ten nadřízený hlas," řekl jsem, sáhl po rá
diu, zapnul krátké vlny, a jak jsem jel po škálách, všady znělo bruče
ní, kvičení, mletí a broušení. “To je argument, co? To je moudrost! To
je ta pravda! To je výchova, co? To je autorita a důstojnost, co? To je
vztah k lidskému mozku, k hlavě a k uchu!" Mirek však pravil: “Neroz
čilujme se teď, večer nám to řeknou na vídeňské televizi. Co kdybysme
si teď šli lehnout na slunko?"
Bylo květnové zlínské odpoledne, slunko padalo hebkou sítí buko
vého listu do trávy. Rozprostírali jsme pokrývku a Mirek pravil: “Mu
síme si přeci nachytat trochu toho stroncia, když je tak vzácné!" Stáhli
jsme spodky, lehli si a přemýšleli, snili: “On ten konec nakonec, "pravil
Mirek, “může mít tuhletu podobu: bez války." — “Ano," řekljsem, “my
budeme pořád čekat na normální časy, a toto jsou možná poslední nor
mální časy." Mirek si dlaní stínil oči předjasem oblohy a pravil: “Před

111

stav si, už i na Ceyloně je teror! Taková to byla rajská země!” Já jsem
řekl: "A co ta Finka?" — "Která?” — "No na tom Ceyloně tenkrát. Ta
příhoda se slonem a co říkala ta Finka. Vykládej mi to celé znovu!”
požádal jsem ho.
Pomalu se nad nás přesunul stín stromů. "Nepůjdeme už?” navrhl
jsem. "Můžeme,” řekl, "máme nabráno na devadesát let. Mens sana in
corpore sano," pravil vzdělaně a v domě řekl: "Teďsi ale dáš to pivo,
ne? Je to Jarošov, neboj se.” — "Raději bych trochu céziového mléka,”
řekl jsem. "Prosím možno,” řekl, "ale zítra bysme si měli koupit salátek čerstvý." — "Myslíš, abysme měli tu dietu kompletní," řekl jsem.
"Co myslíš," řekl, "vyhnulse nám ten mrak, nebo nám lžou?" — "Ne
vím," odpověděl jsem, "ale co se výherních vkladních knížek týče,
nevěřím jim. Já myslím, že před slosováním vyřadí vždycky čísla kní
žek s vysokými vklady. Kdo je může kontrolovat, nikdo!”
Vypiljsem mléko, Mirek své pivo, neříkaljsem mu nic, abych mu ne
nasadil brouka do hlavy, a rozhodli jsme se pokračovat na svchu v ká
cení akátů. Bylo dusno čím dál větší, brýle jsem mohl ždímat. "Mělo
by pršet, ” pravil Mirek, "možná bude, ” pravil jsem já. Dokončili jsme
řežbu, stáhli kabel, sklidili pilu. Mirek šel pustit psa, ten po něm začal
skákat, Mirek si s ním chvíli hrál. Já jsem se zatím v domě pokoušel
chytit cizí zprávy o vývoji mraku, bylo však slyšet jen zavilé kvičení.
Při večeři pustil Mirek pražskou televizi: hlavní hygien. / nás uklid
ňovala nízkými dávkami záření, doporučila nám však t sprchovat se
a nehladil psy. Mirek přepnul na Vídeň, tam poplach: bagry odvážely
písek z dětských hřišť, kontroloři chodili po trhu a shazovali ze stánků
na zem bedničky se salátem. Vypadalo to až trochu bláznivě: Rakušané
se nemají koupat v otevřených vodách, lehat na trávu, při dešti se mají
schovat. "Tam to musí být hrozné," pravil Mirek. “Já bych nechtěl žít
v Rakousku,” pravil jsem já a Mirek raději přepnul zpátky na Prahu.
Venku se náhle setmělo, zablesklo se a zahřmělo.
V devět hodin hlásila stanice BBC poplašné míry záření z Bavorska.
"Vidíš, nás to přeskočilo, ” pravil Mirek. "Prší, ” řekl jsem a rychle jsem
se začal svlékat. Mirek se rozesmál: "Správně, Ludvíku, to je májový.
Taky se u vás říkalo, že májový deštík je zdravý?” Déšť teple a důvěrně
do nás bil, skákalijsme, Mirek pravil: "Třeba porosteme." Jájsem vzdě
laně řekl:
"Mindenit jó, de legjobb otthon!”
(květen 1986)

© Palach Press
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Sedm básní
Bronislava Volková
... její verše téměř odkapávají v rytmu lidského srdce, dalo by se o ver
ších básnířky říci, že se podobají hudbě ve smyslu T. S. Eliota... že hud
ba je vertikála nastavená tlukotu srdce... básnířka Bronislava Volková
se dobrala mezních lidských situací, situací, které směřují k transcendenci... její srdce, jak sama ironicky o sobě říká... je elegantně rozkrá
jeno, ale jen asi proto, aby do básně dostala ten svůj rozkrájený osud,
který si nezvolila, ale který k ní přišel zvenčí.
Bohumil Hrabal
Když mi bylo třináct
řeka plynula
a nablýskaný svět se koupal
jako loďka v roztříštěných vlnách.
Alenka se směje a dívá se očima,
snad ji maminka o něčem poučuje
a já jsem v říši divů —
vzdálená.
Já patřím jenom stříbřitým vodám
Vltavy.
Od břehu ke břehu krása.
Předtucha svobody,
předtucha slov, jež mě jednou vyřknou
proti mé vůli.

Vlaky se nedostavily na místa určení.
Oči se rozpršely v sirném prachu.
Spínám své těsné kabátky do uzlíčků
a znovu a znovu se trousím krajem.
Déšť vdechuje mé skráně
a já odpovídám vanutím větru.
Kachlová slova
přeškrtla mi tvář.
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Neprýštím ze země
jako voda
a nestmívám se
jako opona.
Mám duši ostříhanou
dohola.
Mám sluncem probdělé dny
a na očích mám šátek,
na ústech chvění.
Za setmění
soukám své motáky
do uší pěny.

Na pospas jabloním
(šeřík tu nevídám)
v podvečer odvanutých vět
s polibky prázdnými
jak mušle po smrti,
promlouvám k ptákům za záclonou:
Letět a nevidět
letět a pít déšť,
letět a neslyšet,
letět a laskat svět...
Podívej se mi do živůtku —
kouzelný prstýnek,
náprstek a v něm jed.
Dovolím ptákům hnízdit pod svou střechou —
teplota vzduchu je přiměřená jaru
a rty se zachvívají v korunách jabloní.

Šeřík tu nevídám.
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Jsou cesty zapomnění a vedou tichem.
Když uražené ručičky hodin se klátí
na němých zábradlích
a hoří v domech.
Když únava srdce propukla jako smrt
a železné hrudní koše zardousily krev,
tu něžnou vlhkost v tkáni vesmíru.
Divoké skřípění kol, a přece důvěrná slova,
která si jenom odskočila z tajemných mléčných drah.
Vypálen les — a na planině svítá,
klokotá dětský smích a pláče pampeliška.
Každičká žilka se protahuje v duchu
a záda měknou při návratu domů.
Ta otevřená okna spatřila svůj lesk
a čas se roztĺkal do cesty rose.
Jsou cesty rozpomnění a vedou tichem.

V Seville má lásko, v Seville
tě jmeme
do zajetí v maurských
mešitách a kouři
z horkého slunce...
Ve žlutém písku za bílými dveřmi
v nazdobených
dvorech kterým se říká
patio.
Květiny přede mnou květiny za mnou.
Ustel mi před jízdou
na koníčku
ustel mi pod olivou
ale neztrať
svůj nožík a brašničku
z měkké kůže...
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Dej si mě do snu
na malované dveře
do rozsvícených kočiček v lese
do horské krajiny
a deště co tiše kane
po stezkách po silnicích
do očí do potůčků
Doufám ve vzduch
v magická zákoutí a schovávačky
v magické hračky
a kopce omašlené vůní
Doufám v šepot
hlubokých studní...

Bronislava Volková (nar. 1946 v Děčíně) absolvovala Karlovu univerzitu
v Praze, kde získala doktorát v oboru slavistiky a kde se také připravovala
k obhajobě kandidátské práce. Obhajoba jí však z politických důvodů povole
na nebyla. Po několikeré ztrátě zaměstnání se rozhodla v roce 1974 odejít z do
mova. Dnes působí jako profesorka slavistiky na Indiánské univerzitě v Bloomingtonu. Publikuje v oboru slavistiky a obecné lingustiky.
Verše píše B. Volková od dětství, ale publikovat je začala až v exilu, kde jí v e
dici Poezie mimo domov vyšla v roce 1984 sbírka Motáky do uší pěny. O rok
později vychází v téže edici i její další sbírka Dům v ohni. Z těchto dvou sbírek
jsme vybrali pro čtenáře Proměn pět básní. Poslední dvě básně naší ukázky jsou
z nové sbírky, kterou autorka připravuje do tisku.
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Za demokraciu a nezávislosť v Poľsku
Helga Hirsch: Bewegungen für Demokratie und Unabhängigkeit in Polen
1976-1980. Matthias Grúnewald Verlag, Mainz, 1985, 176 strán.

Opozičné hnutia, ktoré v niektorých stredoeurópskych krajinách so
vietskeho bloku vyústili do revolučných pohybov a priamo k revolúcii,
zamestnávajú mnoho bádateľov, politológov a historikov. Tieto pohyby
jestvujú vlastne už od berlínskej krízy roku 1953, cez maďarskú revolúciu
roku 1956, československú jar 1968 až do súčasnosti. Najčastejšie a s re
latívne najvýraznejšími úspechmi sa odohrávali v Poľsku, a to už na jeseň
roku 1956, potom v študentskej revolte roku 1968 a napokon v dlhom časo
vom úseku od roku 1976 až do decembra 1981. A práve týmto hnutiam
v ich poslednej fáze venuje pozornosť západonemecká historička Helga
Hirschová vo svojej práci Hnutia za demokraciu a nezávislosť v Poľsku
1976-1980 (Bewegungen fúr Demokratie und Unabhängigkeit in Polen
1976-1980), ktorú roku 1985 vydalo spoločne nakladateľstvá MatthiasGrünewald-Verlag v Mainzi a Christian-Kaiser-Verlag v Mníchove.
Kniha má 176 strán a vyšla ako 34. zväzok vedeckého radu, vydávaného
Vedeckou komisiou katolíckeho pracovného kruhu Entwicklung und
Frieden.
Kniha má všetky náležitosti vedecko-dokumentárnej práce s boha
tým poznámkovým a odkazovým materiálom a s prílohou dokumen
tov, ktoré podrobne zobrazujú štrajkovú kroniku od 14. augusta do
31. augusta 1980, kedy sa dosiahla najvyššia fáza opozičného a štrajko
vého hnutia, vedúca k oficiálnemu uznaniu nezávislých odborov Soli
darita. Vzhľadom na to, že autorka ovláda polštinu a spoľahlivo môže
čítať pramene v originále, zaznamenala mnohé podrobnosti, ktoré
dosiaľ v literatúre neboli v takom množstve a klasifikácii zhrnuté. Na
ilustráciu pripomeňne iba poznámku 19 na strane 56, v ktorej uvádza,
že v rokoch 1977 až 1980 tajná polícia pri domových prehliadkach
príslušníkom opozície zabavila 89 písacích strojov, 9 fotoaparátov,
4 magnetofóny, 2 rádiá, zahraničný tovar a priamo aj peniaze — zloté,
všetko v cene 1,200 000 zlotých, pričom sa zabavené knihy do tejto sumy
ani nezahrnuli. Podobnosť s československou realitou isto nie náhod
ná!
Autorka Helga Hirschová aj napriek svojej relatívnej mladosti sa
predstavila solídnym dielom. Narodila sa roku 1948, vyštudovala poli
tológiu a germanistiku, v rokoch 1972 až 1974 pracovala v správe
hamburských gymnázií a od roku 1978 sa zaoberá poľskými novými
dejinami. Roku 1983 získala doktorát filozofie.
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Udalosti z roku 1980 až 1981, legalizovanie Solidarity a celý osemnásťmesačný obrodný proces v Poľsku, mali, samozrejme, svoju prehistóriu.
Autorka začína rokom 1968, študentskou revoltou, no vracia sa aj do
jesenných udalostí roku 1956. Udalosti z roku 1968 považuje za epilóg
revizionizmu a neopozitivizmu a chápe ich ako prológ k nástupu nezá
vislej demokratickej opozície. Už v roku 1968 vystúpili do popredia
študenti a ich vodcovia, akými boli Adam Michnik, Henryk Szlajfer a
iní, ktorí sa objavili neskôr v čele opozičných hnutí, ako boli KOR —
Výbor robotníckej sebaobrany — a napokon v Solidarite. Roku 1968
študenti protestovali najmä proti cenzúrnej praxi, a ich požiadavku
tlačovej slobody, proklamovanú na varšavskej, krakovskej a vroclav
skej univerzite podporili intelektuáli a spisovatelia. Autorka pripomí
na, že na hnutie študentov mal mimoriadny vplyv profesori filozofie na
varšavskej univerzite Leszek Kolakowski, ekonóm Wlodimierz Brus
ako aj spisovatelia Andrzej Braun, Marian Brandys a Wiktor Woroszylski. Vtedajšie vedenie strany, ovplyvňované najmä generálom Moczarom, proti kritikom, ktorých označilo za “revizionistov” a “sionistov”
ostro zakročilo, odstránilo ich z miest, povylučovalo zo škôl. Avšak to
bola siatba pre budúcnosť.
Ďalej autorka rozoberá súvislosti poľského neopozitivizmu, ktorý sa
najvýraznejšie presadzoval v katolíckom týždenníku Tygodnik Powszechny. Jeho predstaviteľmi boli publicisti Stanislav Stomma a Stefan
Kisielewski. Tak ako revizionizmus, aj neopozitivizmus bol plodom
poľskej jesene roku 1956, snažiacim sa obnoviť nezávislosť krajiny na
Sovietskom zväze.
Udalosti po roku 1968 sa vyvíjali pre režim v Poľsku nepriaznivo a
boli poznačené založením ilegálnej organizácie Ruch, ktorá sa koncent
rovala najmä vo Varšave a v Lodži. K duchovnej opozícii sa postupne
pridávali robotníci, ktorých nespokojnosť vyvrcholila v známych
decembrových udalostiach roku 1970 v Štetine, Gdyni a Gdaňsku.
Štrajky a demonštrácie v Trojmestí Gdaňsk-Sopoty-Gdyňa boli po
tlačené vojskom, vrátane nasadenia tankových jednotiek a vyžiadali si
podľa oficiálnych údajov 49 mŕtvych a 1.165 ranených.
Spoločenské dôsledky decembrových udalostí viedli k fáze liberali
zácie, v ktorej sa objavila “nová vlna” v literatúre, predstavovaná
spisovateľmi ako boli Adam Zagajewski, Julian Komhauer, Stanislaw
Baraňczak, Ryszard Krynicki, Krzysztof Karasek a Jacek Bierezin. Títo
mladí básnici a spisovatelia založili dva významné časopisy Student a
Nowy wyraz, okolo ktorých sa zoskupovali opozičné prúdy. Tie sa
sústredili najmä na vydobýjanie väčšieho priestoru pre poľskú nevávisloť. Boj o poľskú ústavu, ktorá sa podľa uznesenia 6. zjazdu poľských
komunistov mala zmeniť, nebol iba formálny zápas za poľskú slobodu,
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ale aj za vnútorné spoločenské reformy. Autorka zaznamenáva a ana
lyzuje najvýraznejšie akcie v tomto zápase, akol bol “List 14-tich”,
potom “List 101” a “Pamätný spis 59-tich”. V hnutí sa aktivizovala aj
katolícka cirkev a najmä jej predstavitelia prímas kardinál Wyszyňski a
krakovský arcibiskup Karol Wojtyla. Námietky biskupov boli zhrnuté
do troch memoránd v januári a februári 1976 a opäť v dodatočnom
výklade sekretariátu episkopátu z marca 1976. Kardinál Wyszyňski
v kázaní kritizoval dodatok k článku 57 ústavy s tým, že “občan ne
stratí svoje práva ani vtedy, keď svoje povinnosti voči státu neplní...
prosperita našej vlasti nemôže návisieť iba od jednej spoločenskej sku
piny.” Študenti, ktorí opäť vystúpili na politickú scénu, intelektuáli,
vedení uznávaným spisovateľom Jerzym Andrzejewskim, a katolícka
cirkev sa zjednotili v intelektuálnej opozícii, požadujúcej, aby ústava
výslovne zaručovala tie občianske práva, akými sú sloboda svedomia
a viery, sloboda slova, informácií a právo na vzdelanie.
Autorka v návaznosti na diskusiu o ústave analyzuje nový nástup
poľskej robotníckej triedy proti režimu, ktorý sa v zahraničí veľmi
zadlžil; ak roku 1970 štátny dlh Poľska na západe činil miliardu osem
sto miliónov dolárov, roku 1975 táto suma stúpla na šesťa pol miliardy.
Vláda sa snažila stúpajúci dlh zamedziť zvýšením cien potravín. Keď
to 24. júna 1976 vyhlásila, deň na to vypukli vo väčších mestách pro
testné štrajky. Robotníci v továrni na traktory Ursus pri Varšave vytr
hali koľajnice na jednej z hlavných železničných tratí a prerušili dopra
vu, v Radomi zas vypálili komunistický sekretariát, ku krvavým zráž
kam došlo v Poznani. Dvadsaťštyri hodín po vyhlásení zvýšenia cien
vláda výnos odvolala a vodca strany Gierek sa slávnostne zaviazal, že
v budúcnosti bez porád a diskusie s občanmi sa podobné veci nebudú
stávať.
Perzekúcia robotníkov, ktorí sa zúčastnili na demonštráciách a kto
rých počet dosahoval do tisícky odsúdených, viedla k založeniu KORu,
Výboru robotníckej sebaobrany. Stalo sa tak 23. septembra 1976 v po
dobe “Výzvy národu a vláde”, ktorú Jerzy Andrzejewski poslal na
vedomie predsedovi Sejmu. Intelektuáli vyzvali k finančnej, právnej a
lekárskej pomoci uväznených robotníkov a ich rodín. “Sme presvedče
ní,” píše sa vo výzve, “že ustanovením Výboru splňujeme ľudskú a vlas
teneckú povinnosť a slúžime tak našej veci, vlasti, národu a ľudstvu.”
Autorka uvádza mená a stručné životopisy všetkých členov KORu,
a to od prvých, Andrzejevského, Baraňczaka, Cohna, Lipinskéhoažpo
Ewu Milewiczovú, ktorá do KORu vstúpila v máji 1980. K prvým
štrnáctim zo septembra 1976 pristúpilo ďalších 24 členov, takže KOR
mal 38 členov. Historik Adam Michnik vstúpil do KORu v apríli 1977 a
filozof Kolakowski v apríli 1978. Podľa autorky KOR poskytol finanč
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nú, právnu a lekársku pomoc na 1000 robotníkom z Ursusu, Radomi,
Plocku, Waršavy, Lodže, Gdaňska a iných miest. Jeho pozorovatelia
sa zúčastnili na 100 procesoch, ktoré protokolárne zaznamenali. Okrem
výloh na procesy KOR vyplatil rodinám uväznených podľa potreby
mesačne 1000 až 2300 zlotých. Do 25. septembra 1977, teda za rok
trvania, KOR vyplatil 604 rodinám celkove 3,126 590 zlotých. Dve
tretiny tohto obnosu sa nazbierali v Poľsku, zbytok pochádzal zo zahra
ničia. Koncom septembra 1977 KOR oznámil, že všetci účastníci ne
pokojov roku 1976 boli prepustení z väzenia a väčšina nezamestnaných
bola prijatá zpäť do práce, takže prestáva mať svoj účeľ. Avšak Vý
bor dostával sťažnosti od občanov, ktoré nesúviseli iba s nepokojmi a
preto rozšíril svoju činnosť a premenoval sa na Výbor spoločenskej
sebaobrany. Jeho dvojtýždenník Robotník, venovaný otázkam robot
níkov v Poľsku a iných krajín reálneho socializmu stal sa dôležitým
spojovacím článkom medzi robotníkmi a intelektuálnou opozíciou.
Autorka uvádza rozpis finančných výdajov KORu, ktoré v rozpočto
vom roku 1977-78 obnášali dva milióny zlotých, o rok neskôr už tri a
pol milióna zlotých. Popisuje činnosť KORu v boji za ľudské práva
v Poľsku v súvislosti s Helsinskou konferenciou.
Tak ako Helsinská konferencia mala vplyv na vznik Charty 77
v Československu, mala tiež vplyv na ustanovenie skupín hnutia na
obranu ľudských a občianskych práv v Poľsku. Už roku 1976 bola
založená Poľská liga nezávislosti. Na jar 1977 z iniciatívy publicistu
Leszka Moczulského a ďalších 17 osobností vzniklo národne orientova
né Hnutie na obranu práv človeka a občana v Poľsku — ROPCiO.
Povedľa týchto organizácií vzniká Hnutie mladých Poliakov — RMP
a Konfederácia nezávislého Poľska — KPN.
V nasledujúcich kapitolách autorka podrobne rozoberá vývoj týchto
organizácií, ich členskú základňu, činnosť, finančné výdaje a samo
zrejme aj ich program a ciele. Vystupujú v nich osobnosti, ktoré zohrali
významnú úlohu v čase vyvrcholenia poľského hnutia na začiatku
80. rokov. Popisuje činnosť Leszka Moczulského, zakladateľa vedúcej
osobnosti Konfederácie nezávislého Poľska, popisuje tiež založenie a
činnosť “lietajúcich univerzít” — Spoločnosti pre vedecké kurzy —
TKN, založenej 65 univerzitnými profesormi 22. januára 1978. Celé
toto hnutie, v ktorom sa spojovali záujmy robotníkov a intelektuálov
vyvrcholilo v založení nezávislých odborov.
S pôvodným KORom nadviazal spoluprácu elektrikár Lech Walesa,
ročník 1943, z gdaňských lodeníc. Spriatelil sa s intelektuálmi z KORu,
zúčastnil sa ustanovenia miestneho výboru a zblížil sa najmä s Jackom
Kuroňom, ktorý mu dal prečítať svoj “Otvorený list”. Roku 1978 za
ložil Walesa spolu s prominentným členom KORu Andrzejom Gwiaz
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dom, neskorším podpredsedom Federácie nezávislých odborov Solida
rita, skupiny aktivistov, robotníkov a intelektuálov. Tieto skupiny
16. decembra 1978 zorganizovali za účasti 4000 ľudí panychídu za
robotníkov, padlých v Gdaňsku pred ôsmimi rokmi.
Keď sa začalo “poľské leto” roku 1980 reakciou robotníkov na zvýše
nie cien mäsa, 16. augusta predstavitelia 21 závodov v Gdaňsku ustano
vili prvý Medzipodnikový štrajkový výbor, po ktorom nasledovalo
založenie stoviek podobných výborov. Walesov výbor v spolupráci
s KORom vypracoval 21 požiadaviek, známych ako gdaňská dohoda,
v ktorých sa žiada založenie nezávislých odborov na podnikateľoch a
štáte. Vláda ustupuje a Solidarita sa stáva hlavnou silou, ktorá po 18
mesiacov určuje osud Poľska.
Záver knihy Helgy Hirschovej o poľskom reformnom a opozičnom
vývoji tvorí analýza “nového spojenectva” —jeho teórie a rozporov. Je
to spojenectvo medzi intelektuálmi, robotníkmi a katolíckou cirkvou,
tromi silami, ktoré sú schopné prevziať v jednote osud Poľska do vlast
ných rúk a realizovať tak túžbu Poliakov po skutočnej štátnej nezávis
losti a suverenite.
Treba povedať, že spomenutá kniha sa stane pre svoju bohatú fakto
grafiu, vecnosť a šírku záberu nevyhnutnou pomôckou pre každého,
kto sa bude zaoberať novodobými poľskými dejinami, no aj vývojom
opozičného hnutia v krajinách, ovládaných Sovietskym zväzom.
-jmk-

Bronzový diadém, Vyšný Sliač
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Je hnutí za lidská práva v SSSR zlomeno?
*
Poznámky optimisty bez iluzí.

Ale doufáme-li v to, co nevidíme,
trpělivě to očekáváme.
Epištola Římanům (8, 25)
S rozšířeným míněním o rozdrcení hnutí za lidská práva v Sovětském
Svazu je bezesporu možno souhlasit, ale jen poté, co si ujasníme, co
hnutí za lidská práva je, kdy vzniklo a jaké jsou jeho specifické rysy.
Hnutí za lidská práva i demokratické hnuti, disidence a “odlišné” myš
lení, opozice a antisovětismus se v našem i zahraničním tisku často uží
vají jako synonyma, jako rovnocenné a vzájemně zaměnitelné výrazy, a
tato terminologická nepřesnost vede při nedostatku přesvědčivé analý
zy k vážným omylům.
Začněme tím, že ti, kdo myslí jinak, nejsou dnes v SSSR vůbec pro
následováni. Agenti KGB mají vcelku pravdu, když prohlašují: “Myslet
si můžete, co chcete; my bojujeme jen proti antisovětské propagandě.”
Výraz “antisovětská propaganda” se dá chápat všelijak, ale první část
věty je dost pravdivá. Postoj k těm, kdo myslí jinak, se prakticky řídí
podle známého doporučení císaře Trajána z dopisu Pliniovi o pronásle
dování křesťanů: “Není zapotřebí je vyhledávat. Pokud budou udáni a
odhaleni, je třeba je potrestat, ale těm, kdo se odřeknou křesťanství a
dokáží to činy, tj. uctíváním našich bohů, je třeba za jejich pokání udělit
milost, i když v minulosti vzbuzovali podezření.”
To nebránilo KGB fabrikovat množství kriminálních a politických
procesů, maskovat skutečné motivy obviněním z “výtržnictví” nebo ze
znásilnění, ale jedině proti těm, kteří vystupovali nebo se podle mínění
KGB chystali vystoupit proti některému důležitému prvku sovětského
zřízení: lágrům, psychiatrickým věznicím, bezpráví lidu a falšování ná
rodních dějin, chudobě a pronásledování kvůli náboženskému přesvěd
čení. Kromě několika případů na Ukrajině (Altuňana, Goryna) musí
dnes ten, kdo se dostane do lágru nebo do vězení, něco udělat: napsat
nekonformní knihu nebo prohlášení Nejvyššímu Sovětu, domáhat se
výjezdu ze SSSR nebo číst dětem evangelium. Je to situace neradostná,
ale opakujme, že dnes represivní orgány v SSSR ty, kteří v přísném slo
va smyslu myslí jinak, přece jen nepronásledují. Neexistuje už všeobec
ný systém špiclování a donašečství, s jehož pomocí se v 30. a 40. letech
“četlo v duších” a posílalo do lágru za anekdotu, za náhodně utrouše
nou větu, za neúctu k portrétu v novinách, za cestu do zahraničí před
* Článek nepodepsaného autora, který vyšel jako úvodník nezávislého Buletinu V č. 94-95 (Moskva, leden 1983). Z ruštiny přeložil Miroslav Novák.
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deseti lety nebo konečně za nežádoucí příbuzné nebo přátele, tj. za pou
hé možné či skutečné odlišné myšlení.
Dnes všichni - i když opatrně - nadávají na vládu, ironizují ve fron
tách nebo v tramvaji, anekdoty si vyprávějí domovníci i členové ÚV, a
dohlížet na to, jak se používá novin s portréty vůdců, by nikoho ani ne
napadlo. Každý myslí, jak chce: jedni pro, jiní proti. Většina myslí na
klobásu, a v tom také - na rozdíl od Orwella. ale v plném souhlasu s Le
ninem - spočívá pro stát nebezpečí. Hlavní je, že skutečně jiné myšle
ní, pod vlivem těžkých životních podmínek, postupného slábnutí účin
nosti oficiální propagandy, pronikání svědectví o příjemnějším životě
jinde a hledání duchovního základu života v naprosto bezduchém
ovzduší tvoří živnou půdu, z níž vyrůstají nikoli už ti, kdo myslí jinak,
ale ti, kdo mluví jinak a kdo jinak dokonce jednají.
Po prvních letech tání, nepokoje, údivu a osvobození od živočišného
strachu následovalo brzy období poměrně intenzivního hledání v so
ciální a duchovní sféře. Mám na mysli nikoli hledání sovětského vede
ní (což je jinak neobyčejné zajímavé téma, které však lze prozatím těžko
zkoumat), mluvím o hledání v relativně úzkém kruhu inteligence, pře
vážně ve velkých městech SSSR. Pokud shrneme nejrozmanitější a do
konce vzájemně se vylučující projevy tohoto hledání, můžeme říci, že
šlo o pokusy vytvořit novou sílu ve státě, ať už pomocí zárodečné koali
ce nových stran nebo základních změn existujícího stylu řízení.
Tak vznikala křesťanská sdružení - nejznámější z nich je VSCHSON
(Všeruský sociálně-křesťanský svaz za osvobození lidu) Igora Ogurcova - nebo sdružení čistě demokratická (jako Soldatovo “Demokratické
hnutí), první pokusy o svobodné odbory (Klebanov) a mládežnickou
organizaci nezávislou na straně (Borisov). Současně se vynořovaly neomarxistické skupiny (např. na Moskevské univerzitě) a začaly vychá
zet první necenzurované časopisy (“Syntaxis”). Objevovaly se skupiny
umělců, kteří odmítali socialistický realismus. Nenavazovali na ruské
malířství první třetiny století, které prakticky neznali, ale byli odpůrci
současného ruského malířství, které znali až příliš dobře (Krasnopevcev, Plavinskij, Rabin aj.). Stejně rozmanité byly i projekty reorgani
zace sovětské společnosti: od pokřesťanštění národa a obnovy ztrace
ných duchovních hodnot pod autoritativní vládou až po pluralistickou
společnost západního typu se smíšeným hospodářstvím. Byly to pokusy
o to, aby se demokratizační proces urychlil, aby se mu dal “nezvratný
ráz” a iluzorní naděje, že rozhodující změny v SSSR by byly možné díky
pouhé dobré vůli a zdravému rozumu vedení, aniž by k tomu bylo přímo
donuceno nebo dohnáno hrozící katastrofou.
Iluze a naděje na reformu sovětského státu nebo i jen na koexistenci
s ním se poměrně rychle rozplynuly (zvlášť po Chruščovově pádu) - u
jedněch v lágrech, u jiných v psychiatrických klinikách, kde se právě v
té době začínali stále častěji léčit ze svých iluzí, u zbývajících pak pro
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zatím na svobodě, ale za změněné situace. Demokratické hnutí nemá si
ce přesné časové hranice, protože jeho dozvuky, přesněji řečeno nejži
votaschopnější prvky trvají v SSSR dodnes; jako relativně masový a
různorodý fenomén však zaniklo na počátku sedmdesátých let.
Teoretické základy hnutí následujícího období byly jednoduché a
objevily se pochopitelně už v době existence aktivního demokratického
hnutí. Lapidárně je shrnul známý plakát nesený na Rudém náměstí:
“Dodržujte svou vlastní ústavu.” “Výbor za lidská práva,” Helsinské
skupiny , “Psychiatrická komise”, skupiny bojující za právo na emigra
ci, za respektování práv věřících, za práva invalidů jsou charakteristic
ké projevy tzv. hnutí za obranu lidských práv. Pro ně je podstatné, že
se už nepokoušely vytvořit nové síly, nové strany a prosadit rozhodující
změny na zákonodárné úrovni. Obhájci práv využívali úzké, ale ve své
podstatě přece jen evropské ústavy, a řady mezinárodních konvencí,
které SSSR ratifikoval. Za cíl si kladli vytvoření ne už. demokratického,
ale aspoň právního státního řádu. Jejich hlavním dědictvím však nejsou
jejich teoretické aspirace, ani naděje na uskutečnění záruk zakotvených
v ústavě a mezinárodních paktech - naděje, které už tehdy byly plané ale jejich každodenní a obětavá činnost.
Demokratické hnutí bylo převážně sovětskou vnitřní záležitosti (i
když se někdy inspirovalo západními vzory), nemělo téměř žádné spo
jení s vnějším světem a především každá jeho součást byla naprosto izo
lovaná od ostatních a vcelku se o nic okolního nezajímala. Hnutí za
obranu lidských práv mělo naproti tomu zcela jiný charakter. Samo
odvolávání na lidská práva se nejen obracelo k západním normám rozvoje
lidské společnosti, ale otevřelo se i k mezinárodním organizacím, je
jichž působení se na těchto normách zakládá. Význam měly nejen mezi
národní kontakty a zásadně otevřený způsob činnosti těchto skupin, ale
především to, že obhajoba lidských práv, která původně neměla sebeobranný charakter, přirozeně vyžadovala, aby do této atmosféry otev
řenosti a mezinárodní publicity byly zataženy četné diskriminované
skupiny obyvatelstva, jejichž práva bylo třeba hájit. Pronásledování
baptistů a pentekostalistů odmítajících se podrobit státní kontrole, po
stavení Němců, Tatarů a Židů, národní hnutí v pobaltských zemích a
na Ukrajině a mnoho, mnoho dalších věcí, které doposud znala jen
KGB a vždy nepočetný okruh účastníků, se díky masovým sdělovacím
prostředkům poprvé v dějinách sovětské moci stávalo často hned zná
mým nejen v zahraničí Američanům a Evropanům, ale hlavně v té či oné
míře i obyvatelstvu samotného Sovětského svazu.
Rychle pak dochází k dvěma procesům. Na Západě se prosazuje rea
listická představa o povaze sovětské společnosti, v SSSR se aktivizují
všechny skupiny obyvatelstva, jejichž boj a oběti byly dosud neznámé,
anonymní a které teď získaly podporu a sympatie na celém světě. V tom
spočívá význam hnutí za obranu práv: je neocenitelné a nesrovnatelné s
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žádným jiným společenským fenoménem sovětských dějin (snad s vý
jimkou rolnických povstání v době kolektivizace). Bez něho by se nesta
lo, aby v posledních letech emigrovala téměř třetina miliónu lidí ze
SSSR. Tato emigrace založila desítky svobodných novin, časopisů a vy
davatelství, z nichž každé samo o sobě nevzbuzuje bezpodmínečné nad
šení (naše početně nevelká emigrace už příliš rozptýlila své síly), ale až
přijde doba účtování, její přínos se bezpochyby ukáže jako velmi vý
znamný.
O zlomení právě tohoto legálního, obětavého, do značné míry též
idealistického hnutí je nutno mluvit jako o holém faktu. Obhájci práv
zdánlivě nedosáhli cílů, které si vytýčili. Nezměnili SSSR v právní stát,
neprosadili dodržování zásad sovětské ústavy a mezinárodních smluv
o lidských právech, téměř do posledního zaplatili za svou činnost vy
hnanstvím nebo vězením. A přece změnili do určité míry společenské
klima v zemi i představu, kterou o ní měl okolní svět.
Je však možné se domnívat, že rozdrcením hnutí za lidská práva na
stal v naší zemi hřbitovní klid a pořádek, jak si to přeje sovětská moc?
Takový názor postrádá jakékoliv opodstatnění. Začalo pouze nové ob
dobí, které lze nazvat otevřeně a vědomě opozičním. Dnes pronásledují
ty, kdo už neměli přímo vztah k hnutí za lidská práva: byli uvězněni
všichni členové Rady zástupců SMOT (Svaz svobodných pracujících,
nezávislé odbory), zesílil útlak pentekostalistů, stále častěji se zatýká v
Arménii, podplukovník KGB Gubinskij se všemožně snaží dovést
Georgije Vladimova k infarktu, pronásledovat a zastrašovat Felixe
Světova, zničit Zoju Krachmalnikovou (změna obžaloby z čl. 190-1 na
čl. 70 nevěští nic dobrého), skoncovat s Leonidem Borodinem - s téměř
posledními ruskými spisovateli, kteří mají odvahu bez předběžného po
volení tvořit svobodnou ruskou literaturu. Hrozba visí nad “Skupinou
pro nastolení důvěry mezi SSSR a USA”, političtí vězni přicházejí po
odpykání trestu stále řidčeji na svobodu - výčet represí je dlouhý a těž
ký.
Podstatné pro naši historii je něco jiného. V dnešním opozičním
hnutí jsou nejdůležitější prvky demokratického hnutí. Najdeme tam
necenzurované informativní a umělecké publikace, svobodné od
borové hnutí, stále početnější neomarxistické skupiny a noviny (vy
šetřovatelé případu Fadina, Kuďukina, Kagarlického a Cerneckého
mluví nejen o čtyřech podzemních novinách; ale i o celém “Svazu ko
munardů”) a v prohlášeních o příslušnosti k politické straně se stá
le častěji setkáváme s NTS (Lidový svaz práce, tzv. Solidaristé). Je
vidět také přínos hnutí za lidská práva - nejen ve formě Skupiny pro
důvěru, což by samo o sobě znamenalo hodně - ale hlavně v aktivizaci skupin, které hájí nikoli práva druhých, ale svá vlastní. A tyto sku
piny se moci nepodaří vykořenit.
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K podzemním církvím vyvíjejícím činnost už delší dobu (společen
stvím baptistů, adventistů a pentekostalistů - odmítajícím registraci,
Svědkům Jehovovým, Pravým ortodoxním křesťanům a Pravé orto
doxní církvi) přibyly nedávno další, které velice zvýšily svou aktivitu:
Ukrajinská katolická církev, tradiční a nové východní kulty (budhismus, Krišnovi učedníci atd.). Přes neustálý tlak moci a zdrženlivost,
s níž někteří nechtějí dávat domněle zbytečnou a předčasnou infor
maci, dá se jasně hovořit o seriózním a mohutném hnutí pravoslavné
církve v SSSR a o citelném růstu jejího vlivu.
Nepřestává národní hnutí v Arménii, Gruzii, Litvě, Lotyšsku, na
Ukrajině a ve Střední Asii, ani boj Němců za výjezd do NSR. Stejně
tak neutichá činnost Židů v SSSR, a to současně ve dvou směrech: za
výjezd ze země a za vytvoření podmínek k plnoprávnému a rovno
cennému životu v zemi (vyučování hebrejštiny, založení židovských
novin, divadel, seminářů atd ). Konečně pak úřady znepokojují už
několik let existující masová mládežnická sdružení pacifistů, punků,
neofašistů, fanoušků Spartaku, CSK A a Dynama, jejichž utkání kon
čí už nejen hromadnými rvačkami, ale i ztrátou lidských životů. Není
to jistě důvod k radosti, ale přece jen jde o spontánně vzniklé mimostranické organizace mládeže - ovšem na úrovni dostupné sovětské
mládeži. A to nemluvím o tom, o čem svědčí zkušenost 30. a 40. let:
zničit svobodnou ruskou literaturu (a nejen ruskou) je možné jen vy
hlazením obyvatelstva. Lze ovšem výrazně snížit její úroveň.
Už z tohoto zdaleka ne úplného výčtu je vidět, že ačkoli hnutí za
lidská práva bylo zlikvidováno, opoziční hnutí je živé. Ostatně v to
talitní společnosti se každé sdružení nezávislé na státu chtě nechtě
stává opozičním, pokud musí přinejmenším bránit svou existenci.
Čím víc je parametrů, podle nichž se provádí kontrola života obyva
telstva, tím víc se objevují lidé, kteří neuspokojují ten či onen poža
davek moci; tím víc se objevují nejen oběti, ale i nespokojenci. Ještě
jiný důvod mluví ve prospěch názoru, že opoziční hnutí nejen nebude
zničeno, ale naopak se bude přes všechny represe rozrůstat. (To
ovšem ještě neznamená, že moc není s to ho rozdrtit. KGB a MVD
mají potřebný štáb, nástroje i dávno vypracované recepty jak potla
čit živnou půdu opozice - veškeré odlišné myšlení - a obnovit v zemi
“velký teror” a ledové ticho stalinského období. Lze však předpo
kládat, že k tomu v plném rozsahu nedojde, a povrchní prostředky,
jak vidět, k ničemu nepovedou.)
Pokus o obnovení “železné opony”, přerušení mezinárodních sty
ků, uzavření všech informačních kanálů by znamenal vědomě vést ze
mi k ještě většímu zaostávání v průmyslovém rozvoji. SSSR by spadl
na úroveň Indie nebo Číny a musel by se vzdát imperiálních ambicí.
K vykořenění “odlišného myšlení” by bylo třeba uvěznit z politic-
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kých důvodů nikoli stovky nebo tisíce osob, jako je tomu dnes, ale
mnoho miliónů, podobné jako v 30.-40. letech. Avšak produktivita
práce v lágrech je přes všechny pokusy o kruté vykořisťování vězňů
značně nižší než je na svobodě (v důsledku početného provozního a
střežícího personálu, nemožnosti používat jakákoli nákladná a složi
tá zařízení, nedostatečné profesionální úrovně náhodně sebraných
pracujících atd ). Nedostatek pracovních sil, který se v SSSR beztak
zvyšuje, by se při nových masových zatýkáních stal katastrofálním.
Konečně se změnila psychologie vedení v naší zemi. Musíme ovšem
stále ještě kalkulovat nevýhody, které by vyplynuly z nových jatek,
protože by bylo příliš optimistické předpokládat u vedení morální zá
brany. Avšak nejsou už mezi nimi lidé s bohatou kriminální minu
lostí, jakou měl Stalin, nevyskytují se tam přímo patologičtí sadisté,
jako byl Berija.
*
Je možné posuzovat podstatu sovětského režimu různě (není to
snadná otázka a doufám, že se k ní budu moci jednou vrátit), je mož
né mluvit o neostalinistech a Stalinových dědicích, ale on sám už ne
existuje a neexistují také podmínky k opakování jeho zkušenosti. 1
vládnoucím byla zkušenost “velkého teroru” k něčemu užitečná; když
k ničemu jinému, tak aspoň k tomu, že si dávají pozor, aby nepřišli
o svou vlastní hlavu. A tak ani tolik nehrozí nepravděpodobný “vel
ký teror”, jako spíš následky malého teroru. Demokratické hnutí a
hnutí za lidská práva jsou zlomeny, opozice však nejen není zničena,
ale viditelně roste, ztrácí své iluze a mění své organizační formy. Stá
vá se stále víc masovou a vstupuje do podzemí. A v tom je nebezpečí
nejen pro sovětskou moc...

* Podle tvrzení známého funkcionáře MVD odhalili v létě 1980 zedníci při
hloubení přístupové chodby k hotelu ÚV ve Spiridoněvské ul. podzemní prů
chod vedoucí od bývalé Berijovy vily (dnešního velvyslanectví Tunisu) do do
mu, kde bylo oddělení KGB, které ho střežilo. Podzemní průchod byl plný
mrtvol. Prohlédlo si ho nejprve vedení MVD, pak KGB. Neřekli nic, jen na
řídili, aby dělníci kopali pozorněji. Naše doba také ještě není zcela “vegeta
riánská”, ale takové památníky se už dnes nenajdou. (Pozn. autora.)
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Kritické marginálie
Milan Šimečka: Kruhová obrana.
Index, Kolín 1985, 220 str.
Autor známeho diela Obnovenie
poriadku, preloženého do svetových
jazykov, vydal v exilovom naklada
teľstve Index v Kolíne nad Rýnom
ďalšiu svoju prácu, nazvanú Kruhová
obrana. Milan Šimečka v podtitule
diela uviedol: Záznamy z roku 1984.
Je ich tu 51, akoby na každý týždeň
v roku jeden záznam. Ideo krátke ese
je či komentáre k bežným udialostiam,
no aj o zamyslenie sa nad obecnejšími
otázkami.
Milan Šimečka, ročník 1930, vy
študoval na brnenskej filozofickej
fakulte českú a ruskú literatúru v kom
binácii s filozofiou. Od roku 1954 sa
trvale usídlil v Bratislave. Najprv učil
na Komenského univerzite a od konca
50. rokov bol docentom filozofie na
Vysokej škole múzických umení v Bra
tislave. Okrem svojej pedagogickej
činnosti bol angažovaný publicisticky:
jeho články a eseje z Kultúrneho živo
ta, Literárnych novín. Reportéra,
Doby, ako aj relácie pre rozhlas a tele
víziu zaujali čitateľov a poslucháčov
bystrosťou a sviežosťou pohľadu.
Bola to angažovaná publicistika v pra
vom slova zmysle: občan Šimečka si
všímal veci okolo seba a vyslovoval sa
k nim zo svojho socialistického pre
svedčenia. Mnoho vecí bolo v nepo
riadku už za Novotného režimu:
poukazoval na ne, hľadal cestu k ná
prave. To mu vynieslo podozrievanie
zo strany vládnuceho aparátu.
Šimečkov pohľad na svet a spoločnost vychádzal v značnej časti z jeho
vedecko-výskumnej problematiky.
Roku 1963 vydal knihu Sociálne utó
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pie a utopisti a roku 1967 “utopistic
kú” problematiku uzavrel dielom Krí
za utopizmu. V mnohom aj súdobú
spoločnosť videl v kríze, jeho ideál
spravodlivej spoločnosti dostáva trh
liny. Tie sa čiastočne eliminovali ro
kom 1968, keď sa Milan Šimečka
aktívne angažoval za spoločenskú re
formu a autonómiu spoločenských
vied.
Ako sa však ukázalo, českosloven
ská reforma nemala požehnanie z vyš
ších miest a preto bola násilne preruše
ná. Súčasne bol prerušený aj Šimeč
kov vedecký a pedagogický život: ro
ku 1970 v čistkách musel odísťzo ško
ly a prijať miesto bágristu. Avšak
tomuto “utopistovi”, večne nespoko
jenému. hľadajúcemu intelektuálovi
prostredie nádenníčiny ukázalo inú
tvár skutočnosti: mohol na vlastnej
koži skúmať následky normalizácie,
ktorá postihla celú spoločnosť, no
najviac kritizujúcich intelektuálov.
Z tohoto premýšľania vznikla aj kniha
Obnovenie poriadku, ktorú vydal ko
línsky Index roku 1979.
Režim veľmi nevľúdne komentoval
túto Šimečkovu aktivitu. V tlači mu
naznačili, že ak bude pokračovať v tej
to ceste, dostane sa do väzenia. Stalo
sa tak roku 1981 a autor si odsedel 13
mesiacov vo vyšetrovacej väzbe. Tam
mal možnosť znova rekapitulovať
nielen celý svoj život, ale aj ideály,
pre ktoré žil a konfrontovať ich so
svojou situáciou väzňa. Vo väzení sa
stretol s mnohými ľuďmi, boli to jeho
ďalšie “univerzity”, které mu pomohli
dopracovať sa obecnejších záverov.
Tento zgruntu “slobodný človek”,
ako sa nám vidí v záverečnej kapitole
Kruhovej obrany, nazvanej “O smútku
a radosti z dejín”, neľutuje, že si osud
s ním zahral tak neradostne. Vie, že
nebyť širších politických súvislostí.

ktoré označil za “smútne dejiny”, by
sa pri svojej mierumilovnosti nikdy
nebol dostal tam, kde je dnes. Z nieko
ho dejiny urobili zbabelca, konjunkturalistu, vyniesli mu slávu a majetok,
no z iných zas chudákov po hmotnej
stránke, no boháčov v ľudskej skúse
nosti a slobode voľby. Uvažuje takto:
“Väčšina našich osudov, o ktorých
sa domnievame, že zapríčinením dejín
sa utvárali smutno, bola asi predsa len
dielom našich rozhodnutí a našich
volieb. Zdá sa, že sme mali možnosť
vyhnúť sa javisku, nevnímať čas,
utiecť z miesta a nevšímať si deje.
Mnohí to tak robia. Kto to neurobil,
musel po všetkých skúsenostiach tejto
krajiny počítať s tým, že sa nebude
klaňať pred scénou. — Všetko, čo som
so svojou rodinou prežil za posled
ných pätnásť rokov, bolo predtým
mimo moju predstavivosť. Je to skú
senosť, ktorá navonok môže šíriť
smútok, ale ja už ju takto nehodno
tím. Nám všetkým dala nahliadnuťdo
dimenzie života, o ktorej by sme tre
bárs nikdy ani netušili. Je to dimenzia
prekvapujúca, dôstojnejšia, bohatšia
a — nech ma Boh netrestá — aj menej
smutná a akosi šťastnejšia.”
Pri všetkom strastiplnom živote Mi
lan Šimečka nachádza jeho vlastný
zmysel, cení si slobodu ako vták vo
voľnom lete, väzenie mu dá prežiť a
objaviť ďalšiu dimenziu bytia — ceniť
si slobodu ako takú, nevyhnutnú pre
dôstojný život — povedané havlovsky — život v pravde. Keď opúšťa na
jar 1982 ruzyňské väzenie, vidí scénu
okolo seba takto:
“Všade sa naráz motalo mnoho
ľudí ... pripadali mi všetci zaťažení
starosťami a nemí, zdalo sa mi, že
lietam vysoko nad nimi, nezaslúžene
vydelený z davu svojím šťastím. V pod
zemnej dráhe ľudia všade okolo hučali

a chvíľu som im aj zazlieval, že sú
ľahostajní a hlúpi a nevšímaví k tomu,
čo som zanechal za sebou v Ruzyni.
(...) Prial som si, aby vlak zastavoval
a šiel pomaly, vedel som, že už sa asi
nikdy v živote na mňa nebudú valiť
minúty tak intenzívneho pocitu bytia.
(...) Otvoril som výťah ... z posledných
síl som prešiel pravdepodobnou ces
tou svojich snov k našim dverám. —
K tým dverám ma nepochybne do
viedli dejiny. Bez nich by som neodišiel
do väzenia a nemohol sa vracať tou
slastnou cestou bytia. Mohol som
odísť inam a už sa nevrátiť, mohol
som sa zapliesť do iných osídiel bezdejinného života, z ktorých býva člo
veku tiež smutno. Je to však tak neisté
so smútkom, pochádzajúcim z dejín,
smútok a radosť si človek do dejín
vlastného života zasieva sám. Má
však plnú vládu nad tým, aby ich na
plnil podľa vlastného ustrojenia ta
kými stavmi duše, ktorým dáva pred
nosť pred všetkým ostatným.”
Toto boli úvahy, které si Milan Ši
mečka priniesol z väzenia a ktorými
vyvrcholilo jeho premýšľanie v diele
Kruhová obrana. Kdekto by si mohol
myslieť, že z väzenia prichádzajúci
človek sa cíti ukrivdený, fňuká, nadá
va, život sa mu zošklivil, rezignuje,
obviňuje kadekoho. Videli sme, že
Šimečka chápe väzenie, v ktorom
bol zaisto nespravedlivo, ako veľkú,
bohatú ľudskú skúsenosť, ako zauzle
nie všetkých protiv sveta a života a ich
preťatie pochopením zmyslu skutoč
ne slobodného človeka. Keby vládnu
ci režim z tohto uhlu videl českoslo
venských tzv. disidentov, urobil by
lepšie pre spoločnosť, než ich nechať
permanentne ohovárať. Šimečka na
jednom mieste zobecňuje pocit pre
nasledovaných intelektuálov v myš
lienke, že vlastne by mali raz napísať
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ďakovný list svojim prenasledovate
ľom. Poďakovať im za to, že im umož
nili získať zgruntu nový, čistý pohľad
na svet. Docenti marxizmu — Šimeč
ka sám nim bol — by bez tejto očistnej
cesty utrpenia a poníženia naďalej
písali nezmysly a hlúposti, bezducho
by omieľali, čo sa im predkladá, žili
by bezdejinný život ”prevodových pák”.
Rozmnožovali by svoje knižnice de
siatkami vlastných diel, ktoré by
vskutku nemali ani hodnotu potlače
ného papiera. Nezmohli by sa ani k sebamenšiemu morálnemu gestu proti
nepravde, nepozdvihli by hlas za po
tlačovaných a prenasledovaných.
Avšak ten, kto sa zo dňa na deň
ocitol na ulici, bez koruny a istoty
zamestnania, kto musel prijať prácu
na najnižšom existujúcom stupni,
kto prešiel väzením, dokáže pochopiť
a precítiť viac, než keby pokračoval
vo svojej kľudnej ceste duchovného
živorenia. Šimečkova generácia je
bohatá generácia. Nie sú to ufňukanci
a zbabelci. Sú to ľudia rovní a slobod
ní. Ak spoločnosť má stať na neja
kých základoch, tak práve takíto
ľudia by ich mali tvoriť v čo najväč
šom zastúpení. Ich kritický hlas by
maľ byť počutý a akceptovaný, a nie
umlčiavaný. Režim, ktorý to robí,
podkopáva sa nám, hoci sa navonok
snaží predvádzať sa ako nemenný a
silný. Každý čistý, úprimný hlas v tom
to svete rozvrátených hodnôt, dezintegrovaných generácií, zbabelosti a
hlúposti by mal byť vyzdvihnutý.
Milan Šimečka si v Kruhovej obrane
všíma mnohé aspekty súdobého živo
ta: vzťah moci k občanovi a vzťah
občana k štátu, ktorý sa občan snaží
okradnúť, ako sa len dal. Všíma si
“večných optimistov” novinárov,
ktorí pre vládnucu moc denne fabrikujú obraz spokojenej spoločnosti.
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Prečo to robia, pýta sa Šimečka. Istot
ne nie pre dejiny, tvorbou veľkých de
jín majú v popise práce tajomníci a
štátnici. Robia to isto aj pre riadkový
honorár. Podľa Šimečku v kapitole
“O presunoch skutočnosti” je situácia
takáto:
“V bezstarostnosti týchto spôsobov
sa rodí nová skutočnosť pre noviny,
pre knihy, pre honoráre, pre teoretic
ké vajatanie, pre platový postup,
ináč túto skutočnosť nikto nepotrebu
je a nikto ju takisto neberie vážne.”
Milan Šimečka sa nám opäť pred
stavil ako typ citlivo a hlboko pre
mýšľajúceho intelektuála, ktorý chá
pe svet v jeho rozpornej jednote, nepolitikári a nepolitizuje, ide mu o zá
kladné hodnoty, ktoré bráni. Aký je
priestor, ktorý bráni? Sám o tom napí
sal v kapitole “O obhájcoch statu
quo”, sú to:
”... tradícia európskej vzdelanosti,
humanizmu, tolerancie, rozumu,
mozgové trápenie vymysleného obča
na Oceánie, ktorý sa menuje Winston
Smith.”
-jmk-

Chaos a řád světa znaků
Marginálie ke knížce Sylvie Richte
rové “Slova a ticho”, edice Arkýř 1986
Mnichov.

Motti: “...tout texte se construit
comme mosaique de citations,
tout texte est absorption et transformation ďun autre texte.”
“Dans ses structures, ľécriture lit
une autre écriture...”
Julia Kristeva: Sémeiotiké “Wer
zu verstehen sucht, bringt Ordnung, wenn auch auf seine Weise,
in das Chaos der Zeichen, ‘strukturierť sie.”

Günther Schiwy: Strukturalis
mus und Zeichensysteme.

Budiž mi jako laikovi dovoleno
psát o knížce Sylvie Richterové z
“point de vue” osobních dojmů a
vzpomínek. Bylo mi sedmnáct, když
jsem si v roce 1948 koupil Mukařovského třídílné Kapitoly z české poe
tiky. Fascinace z nocí, kdy jsem tyto
knížky četl, mě poznamenala natrva
lo. Objevily mi nejen v novém světle
Máchu a poezii vůbec, nýbrž i přístup
k noetickým postupům ve vědě a filo
zofii. Když jsem v roce 1965 poznal
Maxe Benseho, patřil náš první dlou
hý rozhovor pražské strukturální ško
le. A Bense mě potom seznámil s dí
lem Ch. S. Peirce a dalších sémiotiků.
To vše mělo rozhodující vliv na mou
vlastní výtvarnou tvorbu, kterou jsem
se naučil vidět jako formu jazyka v
tom smyslu, jak říká Louis Hjelmslev:
“Všechno nasvědčuje tomu, že Saus
sure chápal prioritu spojovacích svaz
ků v jazyce. Hledal všude ‘rapports’
a tvrdil, že jazyk je forma a ne sub
stance.”
Není zajisté náhodou to, že Rich
terová postavila do čela svých sedmi
kritických studií o české literatuře
text o Věře Linhartové, jejíž dílo je
sebereflexí jazyka a svrchovaně pou
čeno o metodách linguistiky. V tomto
textu také najdeme největší počet ci
tátů z děl strukturalistických autorů,
počínaje Mukařovským a konče neostrukturalistou Lacanem. Dílo Lin
hartové je jí blízké, příbuzné — a pro
to ji vidí pohledem, o jakém mluví (v
Geburt der Klinik) Michel Foucault:
“Der Blick der Beobachtung und die
wahrgenommenen Dinge kommuni
zieren in ein und demselben Logos...”
Tématem této první studie jsou pro
měny subjektu v próze Věry Linhar
tové. Richterová mistrně používá vy

zkoušených nástrojů struktuální ana
lýzy, aby v novém světle ukázala vý
chodisko z proslulé téze Wittgensteinovy “Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner Welt”
ve smyslu výroku Viktora Šklovského
“Zákonitosti světa se v umění usku
tečňují jako zákonitosti umění spja
tého se zákony vědomí.” (Tetiva)
Richterová svou studii uzavírá: “Řeč
je tu současně nositelem zákonitostí
a nosným pilířem představivosti; sub
jekt proměňuje řeč, vycházeje od da
ného k představovanému, a její záro
veň proměňován. Vzájemné působení
světa a člověka je tu skutečností v té
míře a tím způsobem, jak dochází k
proměně obou.”
Autorka se tu dovolává formulace
Umberta Ecca: “Člověk, i když věří,
že mluví, je mluven pravidly znaků,
jichž užívá.” (I problemi filosofici del
segno.) Při čemž se předpokládá, že
tato pravidla mají kantovský apriorní
charakter. Mně se však při četbě Lin
hartové vždy spíš zdálo, že její svět je
uzavřený. Operace Linhartové s pra
vidly a materiálem promluv se mi zdá
ly být blízké postupům, jaké pro myš
lení charakterizuje Jean Piaget, když
říká: “Myšlení se už nezmocňuje pev
ných stavů nebo cest, ale samotných
transformací, takže z jednoho bodu
se vždy dá přejít k druhému a obráce
ně. Tak se mu stává dostupnou celá
skutečnost, ale jen pokud siji lze před
stavovat. S formálními operacemi se
dokonce zpřístupňuje za skutečným
svět možného, který se otevírá tvoři
vosti. Myšlení se stává svobodné
vzhledem k reálnému světu.” (Psy
chologie inteligence.)
S problémem prostoru jako nepro
stupně uzavřeného se znovu a důklad
něji zabývá při analýze románového
díla Kunderova. Už ve studii o Lin
hartové říká: “Ve svém celku je dílo

131

Linhartové útvarem, v němž se ode
hrává motivovaná proměna subjektu.
Takový děj je v literatuře tradičně vy
hrazen románu.” V případě Kunderově říká: “K tomu, aby čtenář mohl vní
mat románový prostor jako nepro
stupně uzavřený (takový, jaký je pro
postavy románu) a přitom mít na očích i jeho hranice (a moci se tedy od
postav románu radikálně odlišit),
slouží postava vypravěče.” Tak se jí
znovu naskýtá možnost definovat
Kunderovy romány na úrovni semiotických problémů. Píše: “Jedním z
možných klíčů ke Kunderovým romá
nům je pokus číst je jako semiotickou
metaforu. (...) Na stránkách jeho bri
lantního rukopisu se odehrává drama
a fraška základních jistot a nejistot
řeči.”
Jestliže tedy M. M. Bachtin (Prob
lémy poetiky románu) se domnívá, že
“když se román stává vedoucím žán
rem, vedoucí filosofickou disciplinou
se stává teorie poznání” —, potom by
se klíčem k četbě románů stala sémiotika. Pokud by byla míněna jen jako
jeden z klíčů, je tato myšlenka akceptabilní a přiznejme, že Richterová
jím vládne brilantně. Na rozboru tří
Kunderových románů demonstruje
celou paletu semiotické analýzy zna
kových figur a ukazuje možnosti, jak
je číst.
Podobně je malou ukázkou takové
praxe její text o totožnosti člověka
ve světě znaků, v němž se zabývá ně
kterými aspekty textů Kunderových,
Linhartové a Hrabalových. Uvádí ho
citátem z Mallarméra: “Tout au
monde existe pour aboutir á un livre.”
Richterová píše: “Kniha je metafora
světa. Svět jako kniha.” Znělo mi to
známě a příjemně. Četl jsem nedávno
knihu Hanse Blumenberga “Die Les
barkeit der Welt” psanou ze stejných
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pozic. Rád bych takovou knihu četl i
od Sylvie Richterové.
Na slavné rozbory poezie z pera
Mukařovského a Jakobsona mi daly
vzpomenout dvě další studie Richte
rové o moderních českých autorech
(a o Máchovi). Kéž by našla čas psát
vedle Skácela i o dalších současnicích
(např. o Divišovi).
Záslužná je také studie Richterové
o Vaculíkově románu “Český snář”,
o němž už psali mnozí — a tím spíše
tedy potěší další nový pohled. Rich
terová i v jeho případě hledá “uzavře
ný” svět románu.” Krajním rámcem
Českého snáře je obklíčení, bezvý
chodnost, bezmoc. Vše, co je uvnitř
rámce, je těmito hranicemi určené.(...)
Také místo děje jako by bylo dáno
zvnějšku a nikoli strukturou knihy.”
Tady se rozchází s míněním Umberta
Ecca, který se naopak domnívá, že
i když tvar a struktura uměleckého dí
la ovlivňuje jak osobnost umělcova
tak i společenské a historické prostře
dí v nejširším slova smyslu, ztvárnění
samo vlastně interpretuje a oslovuje
vnější svět.
Richterová uzavírá svou vaculíkovskou studii slovy: “Tajemství psaní
jako vytváření prostoru nepředvídatelnosti. který se otevírá přesto, že
vlastní osud už je někde (vlastní ru
kou?) napsaný — a zároveň jako před
pověď vlastního osudu, i když společ
nost, historický okamžik nebo řád na
bízejí člověku osud pohříchu předví
datelný.”
Poslední studií v knížce Richterové
je text o Haškově Švejkovi. Autorka
se zaměřuje především na kategorii
blbosti jako základního tématu romá
nu a analyzuje její fungování ve světo
vé válce (jako by předjímala knihu
Anfré Glucksmanna o hlouposti).
Tak jak to doporučuje Jiří Levý (Čes

koslovenský Strukturalismus a zahra
niční kontext): “Účelem každé struk
turalistické činnosti, ať úvahové nebo
poetické, je znovu vytvořit ‘objekt’
tak, aby byla patrná pravidla jeho
fungování (funkce).” Anebo jak to ří
ká Vladimir Propp (Morphologie des
Märchens): “Wenn aber ganze Serien
von Fakten und die zwischen ihnen
bestehenden Beziehungen beschrieben
und untersucht werden, dann wird
diese Beschreibung zur Entdeckung
eines Phänomens, und die Entdeckung
eines solchen Phänomens ist dann
nicht mehr nur von beschränktem
Interesse, sondern führt zu philoso
phischen Überlegungen.” Tak může
i Richterová uzavřít svou studii:
“Smysl dějin, subjektu i řeči se rozpa
dají souběžně: Hašek to pochopil s
notným předstihem před velkými apokalyptiky moderní doby, Huxleyem
a Orwellem.”
Kniha Sylvie Richterové dokazuje,
že po generaci Mukařovského, Jakobsona, Welleka a Vodičky, po generaci
Suse, Levého a Červenky má česká
literatura v Sylvii Richterové vedle
starších autorů jako jsou Grygar či
Chvatík svěží sílu pro strukturální
zkoumání minulých, současných i
budoucích děl.
Karel Trinkewitz, Hamburk

Jaroslav Klofáč: Sociální struktura
ČSSR a její změny v letech 1945
1980, Index 1985, 176 str.
Název studie není zcela přesný, ne
jde v ní jen o faktický rozbor, nýbrž
také, a to hlavně, o přehled a o kritiku
nazírání na sociální strukturu v Čes
koslovensku. Při tomto pohledu zabí
rá rozbor pojmosloví podstatnou

část studie. Čtenáři, který už odvykl
kategoriím dogmatického myšlení,
s nimiž se ve vlasti denně setkával, se
tak znovu ozřejmuje propastný rozdíl
mezi svobodným bádáním a ideolo
gickou scholastikou. Není divu, že se i
u mnohých marxistů, jak praví Klo
fáč, “projevila únava z nemohoucnos
ti historického materialismu” (str.
115).
Přehled pokusů československých
sociologů o emancipaci z dogmatické
ho chomoutu (str. 20-32) je současně
povzbuzující a skličující. Povzbuzující
v tom, že přes všechno usměrňovací
úsilí výchovy a výuky se u všech adep
tů tohoto oboru nepodařilo utlumit
kritického ducha a hlas svědomí; skli
čující v tom, že se v normalizačním
tlaku po r. 1969 podařilo takový cho
mout mnohým opět nasadit. Ti, kteří
jako Klofáč zůstali věrni probuzené
mu poznání, museli své akademické
pracoviště opustit a — pokud jim
zbýval čas při jiném zaměstnání —
pracovat jen na základě toho, co jim
poskytovaly omezené možnosti empi
rického a bibliografického materiálu.
Z tohoto hlediska je třeba posuzovat
Klofáčovu studii.
Autor v ní navazuje na studii Machoninova kolektivu Československá
společnost (Bratislava, 1969); zdůraz
ňuje vícerozměrnost sociální diferen
ciace (str. 32-33), kterou vidí v každé
společnosti jakožto konfliktní (str. 35).
Ve svém stručném přehledu etap vý
voje sociální struktury v Českosloven
sku však na tento princip někdy pozapomíná. Situaci v letech 1945-48
vidí příliš ve světle oficiálních projevů,
s pozlátkem Národní fronty, nikoli
v její nahotě z části jen latentních,
z části však i navenek propukajících
rozporů a plíživého nástupu komu
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nistické samovlády. Po únoru se mu
však situace vyjasňuje a pak už ne
podléhá iluzím. Je ovšem třeba mít na
zřeteli, že Klofáč chce být jen socio
logem a rozbor politické situace pone
chává v zásadě stranou. Leč to v da
ném systému, kde politika překrývá
vše, není dobře možné. Konfliktnost
situace také není zcela vystižena při
rozboru let 1968-69. Ale to je omluvi
telnější; tam neměly protiklady čas se
plně projevit.
Kvantitativních údajů je v Klofáčově studii poměrně málo; pojmový
rozbor a hodnotící úvahy zaujímají
více místa. Přehled a kritika česko
slovenské literatury o tématu jsou
užitečným čtením.
J. Krejčí

Dílo skladatele Jana Nováka
Před dvěma lety zemřel v Neu-Ulmu
v Německu český hudební skladatel
Jan Novák — po Smetanovi, Dvořá
kovi, Janáčkovi a Martinůjeden z nej
významnějších skladatelů mladší
generace (narodil se 8. dubna 1921
v Nové Říši na Vysočině, zemřel 17.
listopadu 1984). Na brněnské konzer
vatoři studoval kompozici u Viléma
Petrželky, klavír u Františka Scháfra
a dirigování u Bohumíra Lišky. Poté
pokračoval krátce i na pražské Aka
demii múzických umění u Pavla Bořkovce. V soutěži Ježkova fondu pro
mladé autory ve Spojených státech
získal cenu svou Serenádou pro malý
orchestr, která mu vynesla stipendium
k jednoročnímu studiu v USA. Tam se
zdokonaloval zprvu v kursech u Aarona Coplanda v Tanglewoodu a potom
u Bohuslava Martinů v New Yorku v
letech 1946-47.
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Po návratu do vlasti působil krátce
jako korepetítor u brněnské opery a
vytvořil svá prvni významnější díla.
Jeho Koncertem pro klavír a smyč
cový orchestr absolvovala na brněn
ské konzervatoři také jeho budoucí
žena Eliška Hanousková, s níž vytvo
řil později proslulé klavírni duo. V je
ho rodinném domě na brněnské pře
hradě se scházeli hudebníci, divadel
níci, výtvarníci i literáti, rozvíjely se
tu nové tvůrčí ideje a plány. Společně
s jinými mladými autory (Berg, Ištvan,
Piňos, Pololáník) založil Novák
pokrokovou tvůrčí skupinu “A”,
jejíž hudební tvorba výrazně převyšo
vala šedivý průměr období socia
listického realismu.
Tvorba Jana Nováka vykazuje zpr
vu znaky kompozičního slohu Bohu
slava Martinů, obzvláště melodickým
myšlením i rytmickou fakturou. Po
učen dílem Musorgského, Stravinského i Janáčka, dospívá postupně
k vlastnímu hudebnímu výrazu apli
kací nových skladebních metod, při
čemž vždy dodržuje jasnou formu a
melodickou průzračnost, které jej tak
nezaměnitelně charakterizují. Tvoří
velice všestranně: od hudby symfo
nické a komorní až po drobné sklad
by vokální, náročná díla pro sólové
nástroje, instruktivní skladbičky pro
děti i pokročilé, zpěvem skanduje
latinu pro studenty, má úspěchy i
v hudbě scénické a filmové. Okouzluje
ho stará česká lidová poezie, ale zkudebňuje i novější básně. K hudebnímu
zpracování jej lákají zejména archa
ická témata. Od padesátých let se ne
chává stále více strhávat časoměrnými
verši antických básníků, zvláště la
tinských, hudebností jejich slovního
rytmu. Latinu si osvojil Jan Novák
tak suverénně, že byl schopen kores
pondovat v ní s jinými nadšenci vcizi

ně — při audienci u papeže Pavla VI.
s ním i latinsky rozmlouval. Zhudeb
nil např. Passer Catuli — poloironické dílo ve dvanáctitónové soustavě
o životě a smrti římského vrabce; na
text latinské Vulgaty píše Carmina
sulamitis pro soprán a klavír. Ke sté
mu výročí klasického gymnázia v Brně
složil velkolepou kantátu “Dido”
podle 4. knihy Vergiliovy Aeneidy,
jejíž konečný zpěv rozvinul v úchvat
nou hudbu — v dubnu 1986 je tato
skladba na programu newyorské fil
harmonie. Nezapomenutelná je rov
něž jeho scénické hudba k Puškinovu
Evženu Oněginovi pro dva klavíry,
kterou hrával v brněnském divadle
se svou ženou. Stejně tak starobylá
lidová pašijní "Komedie o umučení
Pána Ježíše Krista” s hudbou pou
hých violoncel, během niž — po prv
ních pozdravných slovech “Pochvá
len buď Pán Ježíš Kristus” obecenstvo
v hledišti povstalo a vážně dodávalo
své “... až na věky amen.” Hra měla
velký úspěch i v Praze a spontánní
gesto posluchačstva v přísně proti
náboženském režimu vyznělo téměř
provokativně.
Z ostatní tvorby Jana Nováka při
pomeňme alespoň ještě brilantní
Capriccioso pro celo a orchestr,
Invenci pro cembalo, sonátu pro
sólové housle, jakož i poslední závaž
né dílo takřka pašijního charakteru —
II. kostelní sonátu pro flétnu a varha
ny, věnovanou skladatelově mladší
dceři Kláře, vynikající flétnistce.
(Souborný soupis Novákova díla je
ve 48. svazku Ethnologie prof. J. Kra
tochvíla, str. 683-688.)
Okupace Československa zastihla
Jana Nováka v cizině, kam k sobě
přivolal i svou rodinu. Zprvu žije
v Dánsku, po roce se stěhuje do Itálie,
kde se usazuje v Rivě na Gardském

jezeře. Působí tu pedagogicky, se svou
ženou koncertuje v čelných italských
městech, jeho hudba se dostává do fil
mu, rozhlasu, na gramofonové desky.
Nakladatel G. Zanibon v Padově vy
dává veškerá jeho díla vzniklá v exilu.
Po osmi letech se rodina stěhuje do
Ulmu v západním Německu, kde se
otvírají nové umělecké možnosti.
Vedle kompoziční tvorby věnuje se
Jan Novák i práci pedagogické, která
je oceněna profesurou na Vysoké
škole hudební ve Stuttgartu.
O Janu Novákovi lze právem říci:
sklízením do stodol nemařil svůj čas
— pro další tvůrčí plány ani neusiloval
o provedení svých děl v míře úměrné
jejich hodnotě. Jeho život nebyl dlou
hý, ale naplněný a tvorbou posvěcený.
Právem o sobě směl říci Horatiovým
veršem: "... ille potens laetusque
degent, cui licent in diem dixisse:
vixi” (Ten je svým pánem a bude ra
dostně živ, kdo každého dne smí říci:
žil jsem!).
Čestmír Šlapeta, Mnichov

Jozef Paulík: Praveké umenie na
Slovensku, Tatran Bratislava, 1980
Nepravděpodobnou oklikou přes
Varšavu se mi dostala do ruky pozo
ruhodná publikace Praveké umenie na
Slovensku, kterou v roce 1980 vydalo
nakladatelství Tatran v Bratislavě.
Podnětem k jejímu vydání byla výsta
va “Z klenotnice slovenskej archeo
lógie”, kterou u příležitosti archeo
logického kongresu připravil autor
knihy, Jozef Paulík. Všechna sloven
ská muzea stejně jako Archeologický
ústav Slovenské akademie věd v Nitře
obeslaly výstavu vybranými exponá
ty, takže výběr v knize je vskutku
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reprezentativní. Fotografie pravěkých
užitných i kultovních předmětů tvoří
podstatnou část knihy. Je zde 69 ba
revných a 130 černobílých reprodukcí,
které pořídil fotograf Mikuláš Červeňanský. Ukázky z pravěké tvorby jsou
uspořádány chronologicky od mlad
šího paleolitu a neolitu až po úsvit
doby historické. V jednotlivých ka
pitolách knihy si autor všímá jak sou
vislostí s vývojem v ostatních částech
Evropy tak specifických znaků cha
rakteristických pro tvorbu z oblasti
Karpatské kotliny. Zasvěceně píše
o jednotlivých stylech a způsobech
dekorace keramiky, všímá si významu
i motivace kultovních a náboženských
prvků a zeširoka se zabývá zejména
figurativní tvorbou. Text je doprová
zen kresbami z pera Lva Zachara, kte
rý také navrhnul mapu, v níž jsou za
kreslena archeologická naleziště na
Slovensku v knize uváděná. Knihu
doplňuje katalog fotografií se struč
nými popisy artefaktů a s informací
o místě, kde jsou uloženy. Seznam
ilustrací a bibliografie uzavírají slo
venskou část textu. Následují resumé
v ruštině, angličtině a němčině. Do
těchto jazyků je přeložen i zmíněný
katalog a seznam ilustrací, takže kni
ha poskytuje dobrou informaci i čte
náři, který není znalý slovenštiny.
Celkově lze říct, že Praveké umenie
na Slovensku je publikace, za niž se
nakladatelství Tatran rozhodně ne
musí stydět.
-ds-

Nové knihy Křesťanské akademie
v Římě
Vydavatelská činnost Křesťanské
akademie se soustřeďuje převážně k té
matům. které se dotýkají působení
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křesťanů ve společnosti ať historicky
vzdálené či dobové naléhavě blízké.
V posledních dvou letech tu vyšla řada
titulů, z nichž tu chceme upozornit ale
spoň na některé.
Bohumil Zlámal: Svatí Cyril a Meto
děj, 12. svazek sbírky Sůl země, nábo
ženské edice Křesťanské akademie
v Římě, 1985.

Tisícileté výročí Metodějovy smrti
znovu obrátilo pozornost k významu
mise soluňských bratří na Moravě, a
to jak kulturnímu, tak politickému.
Působením obou bratři byly položeny
základy k všestranné národní kultuře,
církevní slovanština se dokonce stala
jednotným spisovným jazykem pro
všechny Slovany. Tím se Morava sta
la nejen součásti kulturní, ale i politic
ké Evropy, v níž měla rozšířit základ
nu papežské politiky balancující v na
pětí soupeřství mezi Východem a Zá
padem.
Zlámalova studie, postavená na
velmi široké znalosti dosavadních
prací a pramenů (jejichž pečlivý sou
pis zabírá 17 tiskových stran) podává
velmi podrobný přehled o pronikání
křesťanství severně od Dunaje a ze
jména o pokřestění Velké Moravy
činností Cyrila a Metoděje, o konflik
tu s německými biskupy, o osudech
slovanské liturgie po zániku Velké
Moravy a o kultu, který se vyvinul
k osobnostem obou misionářů. Je tu
podán i přehled vývoje cyrilometoděj
ské myšlenky a tradice — téma, které
podnes slouží jako dělitko mezi historicko-filozofickými tábory; Zlámal
se však zdržuje komentářů a zůstává
u výčtu jednotlivých etap tohoto vý
voje. Jeho studie s bohatou dokumen
tací je dobrým otevřením k hlubšímu
poznání tohoto klíčového období
naší historie.

Vzpomínky na Editu Steinovou, Křes
ťanská akademie, Řím 1984, vyšlo jako
79. svazek náboženské edice akademie.

Stotřicetistránková knížka je sou
hrnem vzpomínek osob, které ses tou
to pozoruhodnou konvertitkou set
kaly. Edita Steinová, nar. 1891 ve Vra
tislavi, dcera židovských rodičů, ode
šla po filozofických počátcích v rod
ném městě v r. 1912 do Gottingen, kde
přednášel Edmund Husserl. U něho
také doktorovala a po promoci se sta
la jeho asistentkou. Po několika le
tech však opouští svého učitele feno
menologie a — patrně vlivem fenomenologa jiného typu, Maxe Schelera
— přijímá v r. 1922 křest a brzy nato
se uchyluje do klášterní školy dominikánek ve Špýru, kde se věnuje studiu
spisů Tomáše Akvinského (její studie
vyšla ve dvou svazcích v letech 1931 a
1932). Když se Německo stalo dějiš
těm nacistických orgií, uchyluje se do
kláštera karmelitek v Kolíně nad Rý
nem a když ji začíná pro její židovský
původ hledat gestapo, přechází do
spřízněného tábora v Holandsku. Ale
i tam ji nacisté vyslídí a pošlou do
Osvětimi.
Útlá knížka, která líčí životní etapy
Edith Steinové, je čtením, podněcují
cím k zamyšlení nejen katolíky. Škoda
jen, že sestává jen ze vzpomínek pohy
bujících se v nestejných rovinách. Da
leko závažnější by bylo přiblížit čtená
ři i její filozofickou cestu a myšlen
kový přerod od fenomenologie k tomismu.
S. C. Lorit: Kolbe — kronika jedna
dvaceti dnů. 85. svazek náboženské edi
ce Křesťanské akademie v Římě.

ského kněze Maxmiliána Kolbe, který
po porážce Polska byl nacisty odvle
čen do Osvětimi, kde se v kritické
chvíli přihlásil dobrovolně na smrt,
aby zachránil jiného vězně — otce
dětí. Není to jen apoteóza nezlomné
víry, nýbrž i barvité vylíčení hrůzných
poměrů v nacistickém táboře smrti.
Karel Skalický: Il pensiero céco tra
'800 e '900. Estratto de Lateranum,
Roma 1985.

V Římě vyšla v časopisu lateránské
univerzity práce editora “Studií”
prof. Karla Skalického o cestě české
ho myšlení od osvícenských počátků
až po současnost. Autor tu rozpraco
val svou přednášku k tomuto tématu,
kterou přednesl v září 1985 na sympo
siu věnovaném filozofickému a nábo
ženskému vývoji našich zemí. Na 62
stránkách se tu podává italskému
čtenáři ucelený pohled na dvě století
našeho myšlenkového vývoje počína
je Dobrovským, Bolzanem, Palackým
přes A. Smetanu, české herbartovce,
Durdíka aj., T. G. Masaryka, Krejčí
ho, Drtinu, Rádla, Tvrdého až k J. Pa
točkovi a Chartě 77. Vyváženou po
zornost věnuje autor i filozofii nábo
ženské (Lenz, Pospíšil, Zába, Habáň,
J. L. Hromádka, J. Zvěřina aj.); rov
něž marxisticko-leninská škola, která
z politických důvodů ovládla všechny
školské a publikační možnosti posled
ních čtyřiceti let (Kolman a jeho žáci.
Popelová, K. Mácha aj.) je tu předsta
vena. Tato deskriptivně objektivní
práce bude italským čtenářům užiteč
ným průvodcem po mapě naší filozo
fie.
-kh-

Prostě, ale s citovou plastičností
vypravovaná historie hrdinství pol
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Chňoupkova reportáž o Francúzoch
v slovenskom povstaní
Na konci roku 1956 mladý literárny
vedec Ján Poliak v článku “Atomizá
cia kultury” výstižne napísal:
“Len v nedávnej minulosti sme boli
svedkami úplne húfneho vrhania sa
na tému povstania a oslobodenia. Tá
to téma bola poňatá ako generálna, na
ňu sa dávalo štipendium.”
Ján Poliak v inej súvislosti hovoril
o “istom stádovitom okupovaní tém”
a v súvislosti s povstaním, jeho 10. vý
ročím roku 1954 pripomenul “túto
štylizáciu do témy, toto náborové a
brigádnické robenie umenia”. Jánu
Poliakovi vtedy bolo 27 rokov, Bohu
slav Chňoupek, redaktor Smeny, bol
vtedy iba o 4 roky starší.
Prečo spomínam túto súvislost?
Nuž preto, že Bohuslav Chňoupek
v doslove k svojej knihe Lámanie peča
tí, ktorá vyšla vľani vo vydavateľstve
Smena v Bratislave a roku 1985 v pre
klade Emila Charousa v Mladej fronte
v Prahe, pripomína, že nemenovaný
šéf mu roku 1954 pridelil spracovať
účasť Francúzov v povstaní roku
1944, že teda bol “náborovo a brigád
nicky”, hovoriac Poliakom, určený na
spracovanie témy, o které vtedy aj his
torici máločo vedeli.
Bohuslav Chňoupek pozháňal, čo
sa dalo, napísal a nevyšlo to, lepšie
povedané, vyšlo iba torzo. Spomína,
že sa tak stalo, lebo ešte bolo mnohé
z povstania nevyriešené, že archívy
boli uzavreté a až neskôr sa prelomili
ich pečate — odtiaľ názov knihy — a
dalo sa objektívne o veciach písať.
Uvádza, že keď kládol kedysi pred
10. rokmi v Paríži veniec k hrobu ne
známeho vojaka (vieme, že už ako mi
nister zahraničia Husákovho režimu),
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vzdali mu hold ešte žijúci príslušníci
francúzskeho oddielu z povstania.
René Picard, pobočník veliteľa fran
cúzskeho oddielu Prvej českosloven
skej partizánskej brigády M. R. Štefá
nika, mu po slovensky zahlásil:
“Príslušníci francúzskej légie v SNP
nastúpení k vášmu privítaniu.”
Ako autor Chňoupek ďalej v doslo
ve svojej knihy píše, bolo to povzbu
denie k dokončeniu začatého pokusu
pred desiatkami rokov. Posledná fáza
výskumu v archívoch, literatúre, časo
pisoch a novinách, ako aj podrobná
sondáž v pamätníkov trvala celých
desať rokov. Vznikol tak rukopis
takmer 33 hárkový, čo znamená okolo
660 strojopisných strán. Rozsahom
dielo isto pozoruhodné, vari dosiaľ
najobjemnejšia kniha z nehistorickej,
beletristickej dielne, ktorá sa povsta
ním zaoberá.
Vieme, že politici píšu pamäti, ale
bo komentáre k svojej aktívnej čin
nosti. Sotva kedy sa venujú nezávislej
spisovateľskej činnosti v čase plného
výkonu svojej funkcie, lebo im prosto
nezostáva čas. Ak československý
zahraničný minister môže pri plnom
úradovaní napísať obsiahle beletris
tické dielo, a pochopiteľne nie jediné
(je autorom viacerých objemných
kníh), svedčí to buď o jeho erudovanosti, alebo o tom, že vo výkone svojej
funkcie má toľko voľného času, že mu
nezostáva, iba písať. Napokon, to
druhé je asi pravda; zahraničná poli
tika sa nerobí v Černínskom paláci,
ale v Kremli, prinajhoršom v Stromovke alebo v Biľakovej pracovni na
ÚV KSČ. Preto pán minister má čas
písať rozsiahle rukopisy a zaplavovať
nimi domáci — slovenský i český kniž
ný trh. Zatiaľ čo sa na serióznu histo
rickú literatúru nedostáva papier,
Chňoupkova kniha vychádza v 40tisícovom náklade.

Ale nebuďme zlomyseľní. Tak či
onak kniha vznikla a prezradzuje sluš
ný výskum prameňov. Nebyť likvidá
cie desiatok tvorivých českých a slo
venských historikov, ktorí sa touto
témou, aj účasťou Francúzov v po
vstaní systematicky zaobierali, boli by
sme dnes čitateľmi podstatne fundo
vanejších a objektívnejších prác histo
rických, než je Chňoupkova historic
ká reportáž. Chňoupek sám bol pri
zrode násilia v rokoch 1969-70, ktoré
postihlo historikov a vlastne ťaží z ich
absencie, dalo by sa povedaťvykráda
júc alebo anonymne koristiac z ich
výskumu. Vidieť to markantne na zá
verečnej kapitole, ostentatívne zara
denej až za doslovom, nazvanej “Oni”,
totiž nacistickí víťazi nad povstaním.
Bohuslav Chňoupek na konci knihy
uvádza mená osôb a názvy inštitúcií,
“ktoré stáli pro zrode knihy” — sú to
rôzni ľudia od zdravotnej sestry a
mäsiara až po historikov a skúšob
ných jazdcov z Maďarska, Belgicka či
Francúzska, o domácich nehovoriac,
no sú tu aj názvy inštitúcií, archívov a
národných výborov, kde čerpal z kro
ník. Avšak materiál pre kapitolu
“Oni”, ktorá je najlepšia a najdokumentovanejšia z celej knihy, vyznaču
júca sa zovretosťou a absenciou mý
tickej fantázie, čerpal zo zbierky do
kumentov Nemci a Slovensko, ktorú
edične pripravil český historik Vilém
Prečan, a ktorá už pre nástup ku
“konsolidácii” roku 1970 vyšla iba
v omedzenom náklade. Ani na autora
zbierky, ani na ňu samú autor Chňou
pek nepoukazuje.
Akoby sa tu učil od svojho predsta
veného Gustáva Husáka. Keď ten pí
sal svoje Svedectvo o SNP, Prečanova
prvá rozsiahla zbierka dokumentov
o SNP bola ešte v tlači, takže Husák
z nej čerpal ako z rukopisu a náležíte

(písal sa rok 1964) Prečanovi za sprí
stupnenie k prameňom na viacerých
miestach poďakoval. Keď sa však
stal prvým mužom v štáte a Prečan
upadol v očiach okupanta za Čiernu
knihu (Sedm pražských dnů) do ne
milosti, citovanie Prečanovej zbierky
aj poďakovanie vypadlo. Prosto, vy
kradnutie prameňa bez akejkoľvek
ohľaduplnosti. Chňoupek to teraz
opakoval.
A tak aj autor-minister názorne
ukázal, ako sa zachádza s duchovným
dedičstvom a tvorivými objavmi čes
koslovenskej historiografie zo 60. ro
kov, keď sa táto pozdvihla k protestu
proti stalinskému falšovaniu a prinies
la plody, ktoré ocení budúcnosť. Pri
zrode Chňoupkovej knihy stoja iba
znormalizovaní historici, ktorí na
miesto verného obrazu povstania vy
tvárajú o ňom komunistický mýtus.
Napokon aj sám autor sa k nemu
hlási. Píše, že “v širokom historickom
kontexte politicko-spoločenských
a ideologických súvislostiach” chcel
mužom povstania “dať odpovedajúce
miesto vo vzopätí, ktorého subjektom
bol slovenský ľud, organizátorom
komunistická strana, Slovenská ná
rodná rada”. Teda aj Chňoupek kon
cipoval svoju knihu na oslavu vedúcej
politickej a organizačnej úlohy komu
nistickej strany v povstaní, zabúdajúc
aj na Novomeskéhoslovázroku 1945,
že povstanie bolo záležitosťou občian
skeho, nekomunistického odboja ako
aj odboja komunistického, že žiadnej
zložke nepripadá vedúca úloha, ale
spravodlivý podiel.
V koncepcii režimových historikov
okrem vedúcej úlohy KSS a V. ilegál
neho vedenia strany v zostave ŠmidkeHusák-Novomeský mali určujúci vý
znam partizáni, predovšetkým soviet
ski a sovietske vplyvy, vrátane ma-

139

teriálnej pomoci. Úloha armády, ako
hlavného činiteľa povstania sa zámer
ne zatlačuje do pozadia a historicky sa
dostáva do pokriveného obrazu.
Chňoupek spolu s režimovými histo
rikmi preberá partizánsku koncepciu
povstania, aj pokiaľ ide o jeho začia
tok. Povstanie nevypuklo 29. augusta
1944 po Golianovom rozkaze “Zač
nite s vysťahovaním!’’, ale už 28. au
gusta 1944, keď partizáni zostúpili do
Banskej Bystrice a vytvorili štáb.
Nemožno zazlievaťChňoupkovi, že
píše zväčša o partizánoch. Francúzi
pôsobili v partizánskom zväzku a pri
rodzene mali styk aj s Veličkovým
oddielom. Avšak Francúzi spolupra
covali aj so Žingorovou partizánskou
skupinou, s tou najsamprv, o čom
však v knihe niet takmer zmienka;
takisto aj o stykoch s ostatnými slo
venskými partizánskymi skupinami.
Akcentovanie výlučne sovietskeho
vplyvu, který sa vraj odrážal aj na vy
sokej kvalite velenia a dvíhal jeho úro
veň, je utilitárna politická a nie histo
rická záležitosť, odpovedajúca prav
de. Beletristické tvrdenie o tom, že pro
ti nemeckému obyvateľstvu na Sloven
sku sa nezasahovalo, že sa k nemu
partizáni chovali humánne, je histo
ricky nepravdivé. Sú známe početné
príklady na Spiši, ale aj okolo Krem
nice, v Rajeckej doline a v Turci, či
Liptove, že partizáni postrieľali mno
ho civilných obyvateľov nemeckej
národnosti, ktorí sa previnili iba svo
jou národnosťou. Aj žilinský komu
nista Anton Sedláček bol popravený
za svoju činnosť, ktorou napĺňal ma
sové hroby nemeckými civilmi z Hand
lovej a Turca. Aj Chňoupek podľahol
tendenčným tvrdeniam, že Nemci na
Slovensku vytvorili protipovstalecké
skupiny a vpadali povstalcom do
chrbta, mlčiac, pravda, o antifašistic
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kých partizánskych skupinách, vytvo
rených zo slovenských Nemcov.
Azda ani netuší, ako si protirečí.
Skupina nemeckej armády Schill, kto
rá mala mimoriadnu zásluhu na po
rážke povstania, hlásila o slovenských
Nemcoch do Berlína toto:
“Príslušníci nemeckej národnostnej
skupiny (na Slovensku) prevažne ne
stoja zanič. Sú silno komunisticky
infiltrovaní a ako-tak použiteľní iba
ako branci v rámci dobrých jednotiek
zbraní SS.”
Iba v tomto obkľúčení či zaradení
boli teda ako tak spoľahliví.
Ak si už niekto Chňoupkovu knihu
kúpil, odporúčam mu iba poslednú
kapitolu. Inak sa pod obratným auto
rovým slovníkom, vynikajúcim repor
térskym štýlom, až strhujúcou histo
rickou reportážou hlásajú v nej také
politické tendencie, ktoré majú po
tvrdiť súčasný utilitárny výklad po
vstania ako komunistickej záležitosti,
pri ktorej 220 Francúzov iba pritaká
valo. Keď René Picard na Elyzejských
poliach vzdával poctu čsl. zahraničné
mu ministrovi, nevzdával ju súčasné
mu režimu, ale tým ideálom slobody a
bratrstva, s ktorými Francúzi spolu so
slovenskou armádou a slovenskými
partizánmi do boja vstupovali.
-jmk-

Kdo není českým spisovatelem?
Čeští spisovatelé 20. století. Čs.
spisovatel, Praha 1985, 830 str.,
55 Kčs.
V únoru 1986 vyšla s datem 1985
publikace, kterou zpracovalo 12 auto
rů brněnského pracoviště Ústavu pro
českou a světovou literaturu ČSAV.
Obsahuje 280 autorských hesel a

v úvodu se sděluje, že příručka nava
zuje na knihu Čeští spisovatelé 19. a
počátku 20. století (naposledy vyšla
1982); proto nyní nejsou zastoupeni
B. Benešová, O. Fischer, J. Hašek,
J. S. Machar, S. K. Neumann, A. So
va, F. X. Šalda, R. Těsnohlídek, a
A. M. Tilschová. Velký nedostatek je,
že nejsou uváděny bibliografické úda
je, takže se použivatelé nemohou
dovědět zdroje dalšího poučení o au
torech.
Slovník obsahuje řadu jmen, která
v českém literárním životě znamenají
málo nebo skoro nic. Není ovšem
žádná chyba, když se i o téměř bez
významných autorech můžeme po
učit. Velmi závažné jsou zato mezery.
Chybí-li např. L. Aškenazy, J. Beneš,
I. Blatný, V. Blažek, J. Čep, V. Černý,
L. Čivrný, I. Diviš, J. Gruša, V. Ha
vel, E. Hostovský, I. Klíma, A. Kliment, P. Kohout, M. Kundera, A. Lustig, R. Medek, Z. Němeček, J. Pro
cházka, K. Šiktanc, J. Škvorecký,
L. Vaculík (všichni jsou ve Slovníku
čských spisovatelů z r. 1964), pak je to
ovšem politikum. A nejsou-li uvedeni
např. J. Dokulil, V. Effenberger,
O. Filip, V. Fischl, B. Fučík, J. Hanč,
P. Javor, Z. Kalista, J. Kameník,
J. Kostohryz, V. Linhartová, K. Pec
ka, Z. Rotrekl, M. Součková (ti jsou
ve Slovníku českých spisovatelů, To
ronto 1982), pak je to politikum na
druhou.
Záhadou zůstává, proč chybí třeba
J. Š. Baar, O. F. Babler, J. B. Čapek,
J. Deml, P. Eisner, A. Grund, J. Kará
sek ze Lvovic, L. Klíma, O. Králík,
L. Kundera, J. Mucha, J. Palivec,
M. Rutte, J. Suchý, F. Vodička,
J. Voskovec, J. Zahradníček — ve
Slovníku z roku 1964 ještě uvedeni
byli.

Stylizace jednotlivých hesel se snaží
uniknout stereotypu a “beletrizuje”
životopisy autorů, což se někdy daří,
jindy ne. Politické “poklesky” se uve
deným autorům prominuly — jinak
by ovšem do slovníku nepřišli. Ale
některým se pokárání přesto dostalo.
Tak u J. Drdy se píše: “Ke konci živo
ta byl šéfredaktorem týdeníku ‘Svět
práce’ (1968-69) a z této funkce byl
pro vážné chyby odvolán.” A. Hoff
meister: “Za krizového období byla
jeho činnost poznamenána nespráv
nými politickými postoji v rozporu
s pozitivními stránkami jeho díla.”
M. Holub: “V krizovém období se
projevil jako autor ideově dezoriento
vaný. Později své chyby sebekriticky
přiznal.” K. Ptáčník: “Jako tajemník
Svazu čs. spisovatelů (1963-69) se
podílel na jeho pravicových tenden
cích.” U J. Seiferta se autoři kritizo
vat neodvážili a tak se dočteme:
“V krizových letech bylo jeho umělec
ké autority zneužíváno pravicovým
vedením Svazu čs. spisovatelů.”
J. Skácel: “Od r. 1963 byl šéfredakto
rem měsíčníku ‘Host do domu’, jehož
stránky otevřel v krizových letech
pravicovým antisocialistickým ten
dencím.” J. Šotola: “V letech 1964-67,
kdy Svaz čs. spisovatelů zabředával
do protisocialistických postojů, vy
konával funkci prvního tajemníka...”
Kdybychom chtěli najít něco klad
ného na celé knize, pak bychom mohli
konstatovat, že není (bohužel) samo
zřejmé, když se ve slovníku z roku
1985 octne slušně napsané heslo o
J. Durychovi a že jsou celkem objek
tivně představeni J. Knap, J. Kopta,
F. Křelina, J. Orten, K. Teige. Jenže
to už je také všechno, co lze pochválit.
Kvalitou se publikace nevyrovná ani
Slovníku české literatury 1970-1981
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(Praha, 1985). Nezbývá než dál trpěli
vě čekat na Lexikon české literatury,
který je ohlašován už pěknou řádku
let. Také v úvodu této knihy se o něm
píše. Doufejme, že brzy vyjde jeho
první svazek — a že nás nezklame.
Antonín Měšťan

K typologii filozofického románu.
Mojmír Drvota: Triptych. Trans
lated from the Czech by Jarmila
Veltrusky. Preface by Howard
Schwartz. The Cauldron Press,
St. Louis, 1980.
Struktura a smysl filozofického
románu spočívá v tom, že myšlenka
umělecké výstavby sleduje to nejzá
kladnější a nejobecnější a že její pod
statnou funkcí (vedle estetické) je vy
jadřovat pravdu. Záměrné zdůraznění
mimoestetického měřítka, jímž krité
rium pravdy bezpochyby je, ovšem
ještě neznamená destrukci umělecké
povahy díla; běží spíše o logické
skloubení množství nejrůznějších
hodnot umělecké fikce, o logickou
důslednost, jednotnost a o systematic
ký výklad filozofické myšlenky. Jiný
mi slovy, imanentní a teleologická
výstavba literární struktury filozofic
kého románu těsně souvisí s vývojo
vou logikou. Ta je základnou, jež se
stává východiskem básníkovy tvoři
vosti. Avšak účelem této tvorby není
jen estetický účin. Filozofický román
též poukazuje k reálné skutečnosti,
je v nějakém vztahu k ní, zdůrazňujíc
některou její stránku. V české krásné
próze máme dva spisovatele, kteří se
výslovně zabývají filozofickými (noetickými) problémy a kteří je také sou
stavně vykládají, resp. řeší. Zatímco
románová trilogie Karla Čapka před
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stavuje pozoruhodný, ve světové lite
ratuře ojedinělý rozbor “křivosti a
násilné konstrukce” procesu poznání,
poslední práce Mojmíra Drvoty rozví
jí filozofii bytí a poznání jako součást
jeho fenomenologického pojetí člo
věka.
Již v knize Solitaire (The Ohio State
University Press, Columbus, 1974)
navazoval tento poeta doctus na filo
zofickou analýzu procesu poznání.
"Solitaire,” praví, “je příběh a záro
veň duševní proces; zabývá se jedním
z klíčových momentů lidského osudu,
totiž propastí rozdělující naivní a pra
vé poznání (genuine realization).”
Triptych se na druhé straně přímo
dotýká problému procesu/pohybu
lidské existence; je symbolickým vy
jádřením podstatných životních fakt
člověka ve světě a jeho postavení
v něm. Umělecká výstavba tohoto
románu je tak podmíněna filozofic
kou (ontologickou) myšlenkou, která
působí na jeho vzájemné složky i na
celkový význam uměleckého znaku.
Prostřednictvím tohoto znaku pak
filozofická myšlenka vstupuje do
čtenářova významového vědomí, kde
jednotlivé komponenty zkušenosti
“konstituují” její předmětný smysl.
Pohyb (kinésis) je základní pojem
aristotelovské metafyziky či ontolo
gie. Tato metafyzika zkoumá “příčiny
a počátky jsoucna samého”. Aristote
les vyšel od pohyblivého, konečného
jsoucna, aby dokázal “první filozofii”
(teologii) o “nehybném hybateli”. Na
tomto pojetí stojí a padá jeho filozo
fická přírodověda a celý filozofický
systém o podstatě, látce, formě atd.
Pohyb/proces v jeho pojetí není vzhle
dem k jednotlivým předmětům jen
něčím vnějším, nýbrž tím, co se týká
samé podstaty věcí, “cosi vnitřního,
co vytváří a buduje bytost v jejím

jsoucnu...” Pohyb je tak vlastní bytí
hýbaného — a osou ontologických
úvah.
V moderním fenomenologickém
myšlení, z něhož Drvota také vychá
zí, to byl Husserl, který jako Aristo
teles pracně usiloval o založení “první
filozofie”. Husserlovi však nešlo o dů
kaz božství, nýbrž o založení funda
mentální vědy všech věd. Kladl otáz
ky, jak člověk konstituuje jsoucí, a
našel metafyziku jakožto védu o fak
tech. Tato metafyzika, jak ji pochopili
jeho někteří žáci, dala podnět k zalo
žení fundamentální ontologie, jež na
bízela nové řešení problému zjevová
ní (problému intuice); vzdala se poj
mových prostředků husserlovského
transcendentalismu a usilovala o po
chopení smyslu bytí. Triptych, zdá se,
má ontologický charakter této feno
menologie, fenomenologie základní
konečnosti, v níž zájem o člověka jako
bytosti jsoucnům otevřené a rozumě
jící hraje vůdčí roli. Románové osoby
(sochař-umělec, král-hrdina, poustevník-myslitel) jsou smrtelníci, kteří se
výslovně zapojují do dramatu světa a
kteří objevují jsoucí a bytí; jejich řeč,
výpověď a činnost vyjadřují tento
vztah ke světu, řízený účelem, který
odpovídá jejich potřebě. Je-li tomu
tak, potom autor přímo přechází
k problému intersubjektivity, tj.
intersubjektivní komunikace, jakožto
překonání solipsismu. Neboť “bytína-světě” je současně “bytí-s-jinými”.
A to je konec konců rozhodující.
Je však třeba zdůraznit, že jednotli
vé příběhy nejsou navzájem kauzálně
závislé; román vůbec opovrhuje údaji
o sociálním a historickém prostředí,
líčí toliko člověka, situovaného v při
rozeném světě. A třebaže celý zkuše
nostní život románových osob je zob
razen v jeho celkovosti vědomého i

podvědomého, zkušenosti a “kvazizkušenosti” (vzpomínky, fantazie,
snu atp.), ve všech případech se bytí
stává časovým dějstvím, pohybem od
pouhého mínění (doxa) k plnému
poznání (epistéme). Tím dynamickodramatické napětí románu vrcholí
v realizaci základních možností lid
ské existence. Sochař obcuje s ženou
(která může být pouhým snem či pou
hou touhou) a je to právě skrz jejich
“milostný poměr”, kdy vzniká oprav
dové umělecké dílo. I mladý král s je
ho odvážnými ambicemi přetváří svět
z popudu podobně účinkující příčiny.
Příběh poustevníka upíná své síly na
myšlenkový proces; jde o vztah k prav
dě, v němž se ukáže, že konečná prav
da neznamená pravdu relativní (tj.
pravdu jakožto soudovou správnost,
pravdu vzhledem k něčemu jinému),
nýbrž časové drama, každodenní boj
proti zklamání a “otevřené” chování.
Zde leží odpověď na otázku, “jak být”.
V Triptychu akty oddanosti, činnost
umělce a myslitele reprezentují tento
modus bytí par excellence. Neboť to,
kvůli čemu jednají, je fakt, že lidský
život ve všech jeho formách je životem
v pravdě — životem projektovaným
k poznání, že “otevřené” angažo
vání (bytí-pro-jiné) ukazuje cestu,
která překračuje jedince, ruší kontingenci humanity a vede k něčemu, co
tvoří trvalé jádro opravdového lidství,
bez něhož by lidské společenství upad
lo do chaosu a zkázy.
Josef Novák
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