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Totalitná moc a literárna veda
Milan Hamada, Bratislava

Od mladosti som pociťoval lásku k poézii a filozofii. Tento môj vzťah
bol bytostný, ustavične som ho kultivoval, ale nikdy som nepocítil po
trebu po profesionalizácii, po zdokonaľovaní áno. Za všetkým, čo som
písal, som stál celou svojou bytosťou. Hodnota toho, čo som vyslovil,
by sa nedala zmerať kritériami racionálnej evidencie. Vo svojej práci
som bol sústredený nie na profesionálny výkon, ale na tvorbu osobnosti.
Od samého začiatku som bol teda filozofickým personalistom, vychádza
júcim z presvedčenia, že skutočnú spoločnosť tvoria osobnosti, a nie nao
pak, pretože od vojny prestala byť spoločnosťpre človeka útočiskom. Prá
ve naopak, správala sa voči nemu nepriateľsky, obmedzovala ho, prebúd
zala v ňom zlé vlastnosti, predovšetkým nevraživosť až zášť— nacionál
nu, konfesionálnu a potom tú najobludnejšiu — triednu nenávisť. Tie prvé
dve som poznal už cez vojnu v detstve aj na vlastnej koži, tú tretiu sa nám
pokúšali vštiepiť, ale ubránil som sa tomu. A postupne som sa jej staval na
odpor, odmietal som ju ako zlo, ktoré nás môže zničiť. Všetky názory, kto
ré som vyslovoval, vychádzali z môjho odporu voči triednej reglementácii,
konfrontácii, voči triednemu nepriateľstvu. Vychádzal som z pozície kultú
ry, ktorá je svojou podstatou silou integrujúcou, zjednocujúcou. Tu treba
hľadať pôvod môjho ponímania humanizmu, estetických názorov, môjfilozofickoantropologický prístup k literatúre, moje ponímanie vedeckej
práce ako slobodnej od politiky a ideológie nezávislej tvorivej aktivity.
Roku 1968, po okupácii Československa armádami Varšavskej zmlu
vy som v sizyfovskom údeli zhrnul svoj postoj. Okrem iného som napísal:
“Ľudstvo, ktoré vyšlo z druhej svetovej vojny silne otrasené, celkom pri
rodzene smerovalo k demokracii a najmä k socializácii svojho života. Veľ
ké nádeje vkladalo do sociálnej a často aj socialistickej premeny sveta.
Veď nieto nijakého veľkého kultúrneho činu po druhej svetovej vojne, kto
rý by neboli aspoň poznamenali tieto tendencie. Veľká bola integrálna sila
socialistickej myšlienky. Lenže myšlienka si zachováva svoju podstatu a
svoj život jedine ako slobodná myšlienka. Z túžby po slobode sa zrodila a
v spojení s tou istou túžbou sa môže rozvíjať. Myšlienka ovládaná mocou
sa mení na meravú dogmu a moc ovládaná myšlienkou už vlastne neexistu
je. Alebo jestvuje, ale potom prestáva byť mocou, popiera samu seba, pre
tože nevládne, ale slúži. Slúži slobode, ktorej prednostné postavenie uzna
la. Tu ide vlastne o dôsledné poňatie myšlienky socializmu. Ibaže medzi
myšlienkou a jej realizáciou nastal už dávno priepastný rozdiel. Moc ovlá
daná touto myšlienkou sa veľmi rýchlo rozhodla konaťpodľa vlastnej logi
ky a radšej sa vzdať myšlienky ako vlastnej moci. A toto rozhodnutie urču
je charakter dnešného sveta. Moc sa identifikovala s vlastnou podstatou
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a idea ostala bezmocnou. Z tejto situácie je iba jedno východisko, či vlast
ne dve — buď participovať svojou zanedbatelnou účasťou na koncentro
vanej moci, alebo sa držať predovšetkým toho, čo moc zahodila a čo ju
predsa raz len zbaví moci. Kultúra, verná svojmu poslaniu, je verná myš
lienke. Ináč by bola zbytočná. Svojou účasťou na moci získala síce mo
censké postavenie, ale stráca svoju podstatu — kultúrnosť. Nejeden náš
kultúrny pracovník, spisovateľ a pod. sa v nedávnej minulosti spreneveril
tomuto poslaniu. Vzal účasť na moci a stal sa zanedbateľným politikom i
zanedbateľným spisovateľom.
Patrím ku generácii, ktorá si začala svoje ľudské a občianske postave
nie vo svete uvedomovať po druhej svetovej vojne. A čoraz jasnejšie až do
dnešných dní nadobúda presvedčenie, že svet nie je už rozdelený len hori
zontálne, ale najmä vertikálne. Všetky politické delenia ustupujú pred antropickým delením sveta na sily humanizujúce a dehumanizujúce. Dnes sa
človek, spoločnosť už nemusí brániť predovšetkým proti konkrétnym po
litickým silám, ale hlavne proti antihumánnemu tlaku, ktorý pôsobí vo
svete prostredníctvom rôznych politických síl bez ohľadu na ich pôvod.
Preto keď sa pýtame, z akých antropologických základov vyrastá tá-ktorá
politická moc, pýtame sa nie na jej abstraktnú a historickú povahu, ale na
jej konkrétnu (ľudskú či protiľudskú) podstatu, s ktorou vstupuje do re
álnej historickej situácie. Veď samotná politika u nás si veľmi jasne uve
domovala, že rozhodujúca je predovšetkým jej ľudská tvár. Teda nie poli
tické charakteristiky, ale ľudský zmysel politiky rozhodol o jej podstate.
A naopak, nie politická orientácia, ale dehumanizujúce sily sa proti nejpo
stavili. V rozhodujúcich momentoch sa v dnešnom svete veľmi jasne odha
ľuje zápas medzi humanizujúcimi a dehumanizačnými silami. A nositeľ
kou dehumanizačných síl je moc oslobodená od všetkých ľudských záväz
kov, moc, ktorá vidí zmysel sama v sebe.”
Dovoľujem si povedať, že tieto slová charakterizujú situáciu celého náš
ho storočia, ba v mnohom platia aj dnes, charakterizujú aj dnešnú situáciu.
Na rozdiel od vtedajšej beznádejnej, je tá dnešná plná nádeje. Keďže však
hovorím na pôde Slovenskej literárnovednej spoločnosti, bude azda na
mieste, ak sa opýtam, ako sa po reštaurácii totalitnej moci, nositeľky de
humanizačných síl, správala v tomto období slovenská literárna veda? Urči
tá jej časť, a to veľmi početná, dala sa do služieb bezohľadného účtovania
s ideologickým nepriateľom vo svojich radoch a s nositeľmi tzv. ideologic
kej diverzie. Ak sa aj formálne neutvorilo, v skutočnosti veľmi účinne pô
sobilo akési oddelenie na boj s politickým a ideologickým nepriateľom —
revizionizmom a pravicovým oportunizmom. Zapojili sa do neho mnohí,
ale najviac sa v ňom vyznamenali Valér Peťko, Karol Rosenbaum, Stani
slav Smatlák. Na vysokej teoretickej úrovni bojoval s literárnovedným re
vizionizmom aj František Miko. Priznám sa, že som vedel pochopiť aparátnicky bezduchý a intolerantnýpropagandizmus V. Peťku, teoretický a
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formulačný primitivizmus K. Rosenbauma, omieľajúci to isté celých dvad
sať rokov, ba dokonce aj prejav osobnej zášti S. Šmatláka, či sekerníctvo
dogmatického davistu Daniela Okáliho, ale nevedel som a neviem pocho
piť Mikovo politicko-ideologické odsúdenie českého štrukturalizmu a
presne neurčeného slovenského revizionizmu, “používajúceho iné ideolo
gické zbrane". Zopakujem na tomto mieste svoju naliehavú otázku: Cím si
vysvetliť skutočnosť, že jeden z najvýznamnejších literárnych vedcov ešte
nedávno písal s plným intelektuálnym nasadením o trvalej platnosti “pou
čenia’’ pre literatúru, teda o trvalej platnosti lži? Strachom alebo scientistickým velikášstvom, pre ktoré sú etické otázky vedecky irelevantné.
Náš scientizmus zlyhal v 50. aj 70. rokoch. Prečo nezlyhal scientistický
semiotik Lotman a jeho spolupracovníci alebo českí štrukturalisti Čer
venka, Jankovič, Grygar, Sus a iní? A nemožno povedať, že by nemali na
to rovnakú príležitosť. Igor Hrušovský sa stal marxistickým filozofom
a Svätopluk Štúrfilozofom odsúdeným na zatratenie. Marxisticky prebu
dovaný novopozitivizmus vytlačil humanistickú duchovednú orientáciu,
ktorá mala k autentickému marxizmu omnoho bližšie. Svojím zameraním
som pociťoval príbuznosť s filozofickým myslením Svätopluka Štúra. Ani
Štúr ani ja sme neboli vedci a vedci nás ako diletantov s ľahkým svedomím
zatratili. Som presvedčený, že táto humanistická duchovedná orientácia
sa bude opäť hlásiť o slovo a vedeckí systematici ju budú
opäť podceňovať. Chcem vám však pripomenúť, že pátos i étos politiky
Václava Havla stojípráve na základoch tejto filozofickej orientácie. Prijej
zrode stáli filozofi typu T. G. Masaryka, Emanuela Rádla, Jana Patočku, a
teda aj Svätopluka Štúra a ďalších mysliteľov z tohto rodu. Stali sme sa
terčom najbezohľadnejších útokov, ale ajjedným z prameňov napájajúcich
túto revolúciu. Napĺňa ma hrdosťou vedomie, že aj keď nepatrím k jej
dnešným predstaviteľom, určite sa v uvedených súvislostiach môžem po
kladať za jedného z jej duchovných predchodcov a pripravovateľov.
Na záver možno teda povedať, že spoločenské vedy boli najviac v služ
bách ani nie len politiky, ale vyslovene v službách vládnucej politickej
moci. Neudržali si ani minimálny odstup, ani minimálne autonómne posta
venie, aké má a musí mať každá veda, ak chce plniť svoje vedecké posla
nie. Ba ani stanovisko Slovenskej akadémie vied demokraticky riešiť spo
ločenskú krízu nežiadalo nevyhnutné odpolitizovanie a odideologizovanie
vedy, jej nezávislosť, ale naopak, pridržiavalo sa starej služobnosti spolo
čenských vied politike vo formulácii požadujúcej “vytvorenie novej synté
zy vedy a politiky v záujme úspechu prestavby’’. Nie, úspešnosť normál
neho života a vedeckej práce nezaručuje ani nová ani stará syntéza vedy
a politiky, ale politicky a ideologicky nezávislá veda.
A týka sa to aj literárnej vedy. Len taká literárna veda sa v budúcnosti
vyhne vedeckej a morálnej diskreditácii, akej sa dopustila ešte v posled
ných troch rokoch. Najmä vydaním kolektívneho “vedeckého“ diela po
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predných slovenských literárnych vedcov Dejinné poučenie KSČ a litera
túra, kde takmer všetci autori dokazujú trvalú platnosť poučenia, teda
trvalú platnosť evidentnej lži. Takto sú postihnuté aj ambiciózne Dejiny
slovenskej literatúry od Stanislava Šmatláka, ktoré boli odmenené štát
nou cenou.
Lenže v slovenskej literárnej vede (teórii, histórii a kritike) pracovali
a pracujú ľudia, ktorí ani morálne ani vedecky nekapitulovali a do nich
vkladáme svoju dôveru. Nebudem ich menovať všetkých, ale za všet
kých uvediem Oskára Cepana, ktorý svojou vlastnou prácou a svojím
osobným príkladom pestoval nielen v sebe, ale aj v iných sebavedomie
vedca založené na duchu vedeckej nezávislosti. Myslím si teda, že aj lite
rárna veda sa bude ďalej rozvíjať metodologicky diferencovane a pre
stane byť akousi amorfnou marxistickou vedou, pričom predpokla
dám, že napríklad Ján Skamla a iní neustanú v rozpracúvaní marxistic
kej literárnovednej metodológie.

Reč povedaná na zasadnutí Slovenskej literárnej spoločnosti
vo februári 1990

Filozoficko-estetické východiská
veľkomoravskej literárnej školy
Bohuš Kováč, Bratislava

1.
V poradí druhú baziliku z veľkomoravských čias objavili archeológo
via na bratislavskom hradnom kopci. Vo zvyškoch muriva našli otesané
kamene s latinskými nápismi a tehly z akejsi rímskej stavby (do niekto
rých z týchto tehál boli vyrazené výrobné značky XIV. rímskej légie tá
boriacej asi v castelle Gerulata, t.j. v chotári terajších Rusoviec). Takže
aj na našom území sa kedysi v 9. storočí stalo to, čo bolo príznačné pre
kresťanský stredovek vôbec: stavitelia sakrálnej budovy reprezentujú
cej počiatky novej životnej orientácie, nový kultúrny horizont, použili
opätovne antický stavebný materiál. Je to vskutku symbolický výraz
náväznosti stredovekej kresťanskej kultúry na antické tradície: preto
že nielen v stavebníctve, ale vo všetkých iných oblastiach spoločenskej
praxe stredovek využil prvky grécko-rímskej vzdelanosti, “zamuroval
ich” do svojich vlastných kultúrnych a civilizačných základov.
Územný celok na ktorom vznikli kultúrne formy veľkomoravského
života nebol nikdy integrálnou súčasťou antického sveta, i keď šlo o
strategicky významnú pohraničnú oblasť imperátorskej rímskej ríše.
Napriek tomu sa aj tuná zabrieždilo svetlom antiky: od začiatku nášho
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letopočtu, kedy rímsky Jupiterov orol rozprestrel krídla široko-ďaleko,
rozšírilo sa dobrodenie antickej civilizácie nielen celkom na sever Panó
nie a Norika, ale miestami preniklo i dosť hlboko nad Dunaj — aj na
Slovensko obsadené vtedy germánskymi Kvádmí-Kwaadmi, “Zlými”,
do nebezpečnej barbarskej zeme, v ktorej stiesnení rímski vojaci nevá
hali podporiť svoje meče ani prostriedkami egyptskej mágie.
Práve tu, “v krajine Kvádov na brehu Hrona”, napísal v prestávkach
medzi bojmi s Germánmi učený cisár Marcus Aurelius prvú kapitolu
svojich Rozhovorov so sebou samým. Kdesi pod úpätím Sarmatských
hôr — tak Rimania nazývali stredoslovenské horstvá — a ešte predtým,
ako ho pri jednej bitke s Kvádmi zachránil zázračný Hermesov dážď,
začal si cisár “vyjasňovať dušu” písaním akejsi súkromnej útechy z fi
lozofie, plnej stoickej múdrosti, ktorá tak nepasovala k jeho nedobro
voľnej úlohe kata barbarov. V málo kultivovanej zemi, ktorú len mies
tami preoral keltský a rímsky pluh, vznikali potom prvé vety nesmrteľ
ného diela, ktoré ovplyvnilo Spinózu, Kanta, Maeterlincka a toľkých
iných; uprostred barbarských spoločenstiev nepoznajúcich písmo roz
pomínal sa vznešený Riman na Epikteta, Apollonia z Chalkidy a iných
vzdelancov snažiacich sa postihnúť dokonalý kozmický Rozum...
Je možné, že keď sa Marcus Aurelius navracal z bojových výprav pro
ti Kvádom do svojho hlavného stanu v Karnunte, prechádzal cez známy
brod na začiatku takzvanej bratislavskej brány a že ho zaujal nápadný
skalný vrch týčiaci sa nad ním; možno že si i zaumienil postaviť tam
chrám na počesť Hermesa, až z kvádskej krajiny vytvorí ďalšiu rímsku
provinciu, Sarmatia... Musí však prejsť viacej ako šesťsto rokov, kým sa
na tomto vrchu postaví nejaký chrám; a postavia ho už len kresťania, ku
ktorým rímsky cisár so všetkou svojou znášanlivou stoickou morálkou
pociťoval jedine zášť.
Viacej ako šesťsto rokov potečú bezdejinné časy, v ktorých niekdajšia
zem Kvádov a západnejších Markomanov — Slovensko a Morava —
zostane len necivilizovanou pôdou, na ktorej sa naplňujú osudy spolo
čenstiev bez vyššej kultúry; sú to stáročia púheho kvasu národov trva
júcich v astronomickom čase, bez účasti na kultúrnych dejinách vzde
laného sveta. Až po takejto dlhej dobe od Marca Aurélia sa vytvárajú
predpoklady pre vstup tohoto kúta strednej Európy, ležiaceho, ako sa
o ňom vyjadril ešte Prokopios, “kdesi na samom konci zaľudneného
sveta”, do všeobecnej histórie kultúry a civilizácie. Vtedy ruky nových
staviteľov rozoberú dávno opustenú rímsku stavbu — bola to snáď
strážna veža pri spomenutom brode cez Dunaj, alebo pevnostná budo
va v Gerulate, nejaké Atrium lovis? — zamurujúc tak “opus romanum”
do svojho nového diela: a medzi jazyky, ktoré sa budú v bazilike použí
vať pri posvätných obradoch, bude patriť i reč dávneho Večného Mesta
a možno i dávnej Hellady.
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Archeológovia kladú zrod bratislavskej baziliky až do poslednej tre
tiny 9. storočia. Jednako však spomeňme neistý Aventinov zápis, podľa
ktorého azda práve tento kostol mal byť zasvätený kultu Sanctissimi
Salvatoris a mal ho postaviť už Pribina. (Zvláštne je to, že tento nitrian
sky vyhostenec dal so svojím synom vztýčiť múry najmenej tridsiatich
panónskych kostolov: ako keby ho bol fascinoval vzor biblického kráľa
budovateľa Šalamúna, v stredoveku veľmajstra technických úspechov
a tajomstiev!) Ak prisúdime tejto možnosti určitú mieru pravdepodob
nosti, môžeme si celkom dobre predstaviť takúto dejinnú situáciu:
Dlhé stáročia po tom, čo sa vprakrajine nad horným Dunajom mihol
ako záblesk z iného sveta ušľachtilý rímsky cisár-filozof so svojím kul
tom sebazdokonaľovania, vnútornej nezávislosti na márnostiach sveta
a so stoickým panteizmom, prechádzali cez ten istý bratislavský brod
v čiernom kňazskom rúchu (alebo v nádhernom šate z brokátu) iní filo
zofi a učenci reprezentujúci kultúru zušľachtenú antickými tradíciami.
V končinách nad Dunajom, kam smerovali cez brod, už dávno nežili
Kvádi, i keď sa tam naďalej blýskali aj germánske meče. Zem teraz patrila
slovanským etnikám a ich nerozvinutým, labilným panstvám. Pre uče
ný sprievod, ktorý slávnostne prichádzal, boli Slovania rovnakými bar
barmi, akými boli kedysi v očiach Marca Aurélia Kvádi. Tvorili súčasť
“tmavých národov západu”: veď či nakoniec aj samotný vladár barba
rov, ktorý si týchto učencov pozval, nepovažoval svoj ľud za jednodu
chý, “prostý”? Vedeli o Slovanoch, že nemajú vlastný literárny jazyk
a nepoznajú písaný zákon; hovorilo sa o ich hrubom, nevzdelanom
kresťanstve (“rudis adhuc christianitas gentis Maraensium”). Okrem
toho celkom naisto voda, ktorou už vyše polstoročia krstili v tejto zemi
jej obyvateľov, bola pre väčšinu len obyčajnou vodou (a nie svetlom),
dozaista mysle ľudí ešte ovládal aj starobylý pohanský vesmír s jeho
nebezpečnou numinóznosťou, tryskajúcou z hviezd a zo slnka, strácajú
cou sa v priepastiach bez dna...
Bolo treba do hĺbky zaorať, zúrodniť túto zem novými koncepciami
sveta a humanitnými ideálmi, predovšetkým však písaným slovom,
knižnou kultúrou, teda pamäťou kultúry. Vzdelanci, ktorí prešli cez
Dunaj, započali hneď s takouto kultúrnou orbou a možno že i v novej
chrámovej budove na bratislavskom kopci zaznel potom ich hlas zves
tujúci podmienku každej vyššej kultúry a civilizácie:
Preto čujte, Slovania, toto...
Duša človeka bez kníh zdá sa byť mrtva...
Nahé sú všetky národy bez kníh
a nemôžu bezbranné zápasiť...
Autorom tohto kultúrneho posolstva alebo kultúrnej výzvy je Grék,
pravdepodobne ten, ktorého vtedajšia vzdelaná Európa nazvala Filo
zofom: nielen pre jeho múdrosť a rozhľadenosť (“vo všetkých umeniach
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gréckych”), ale i preto, lebo bol univerzitným profesorom filozofie (na
Bardasom založenej dvorskej univerzite v Carihrade) a v jeden čas i
chartofylax, čiže patriarchov knihovník, čo prakticky znamenalo akýsi
minister kultúry Byzantskej ríše.
Vďaka nemu a jeho druhom bol text spomenutej kultúrnej výzvy už
nielen vyslovený, ale i zapísaný vo vulgare slavonicum, v jazyku barba
rov, v nádhernej, plnozvučnej staroslovienčine. Nanovo teda po Marco
ví Aureliovi zažiaril na našom území lúč akoby z iného sveta; tentoraz
však už nešlo o letmý záblesk, ale o trvalé svetlo vyjasňujúce obzor
“tmavých národov”. Kultúrna tvorba, ktorá sa započala takouto dô
stojnou orbou, nebola žiadne rinascimento: veď ešte tu nedožilo nič, čo
by sa malo rodiť nanovo. Šlo o kultúrny čin zakladací, boli to prvé slo
vá nových slovanských kultúr, ba ich prvé písmenko, ktoré mních
Chrabr porovnával s významom hebrejského alef a gréckeho alfa.
Čo podľa Chrabra znamenalo: Uč sa a hľadaj.
2.
Purpuronosič, ako Jonáš Záhorský vo svojich historických štúdiách
prekladal prímenie byzantského cisára Konštantína Porfyrogeneta
(“v purpure narodeného”), naozaj priniesol vo svojom spise O spravo
vaní ríše trochu purpurovej slávy do našich dejín. Iste však nie preto, že
bazilik tuná uviedol, aby vystríhal svojho synka Romana, poučné
exemplum o Svätoplukových prútoch: veďje to len obdoba starej bájky,
ktorou sa inšpiroval už Ezop. Ale vskutku “purpurové”, pyšné je meno
Svätoplukovho kniežatstva, ktoré sa tam vyskytuje: Veľká Morava.
Ako keby už samo osebe niečo naznačovalo o osudoch a lesku mocnej
slávskej ríše v strednej Európe, práve tam, kde boli na prahu moderných
dejín obrodenecké generácie Čechov a najmä Slovákov obviňované
z niemandstva, z role bezvýznamného doplnku v osudoch sveta...
Učený kompilát Purpuronosiča sa stal pre našich obrodencov mimo
riadne závažným argumentom v prospech pradávnej českej a slovenskej
štátnosti a pri dokazovaní starobytnosti “linguae slavonicae”. Avšak
pri jeho čítaní si nejeden z nich predsa len musel, aspoň sám pre seba,
položiť zopár skeptických otázok. Predovšetkým sa zdá, že cisár, keď
dvakrát pomenoval Moravu Veľkou (Mégalé), nemal k tomu žiadne
zvláštne dôvody okrem vlastnej veľkorysosti. S rovnako príkladnou
cisárskou štedrosťou udelil ten istý purpurovo honosný prívlastok aj
panstvu “nepokrstených” Chorvátov severne od Tatier. Kto však kedy
chyroval o nejakom Veľkom Chorvátsku, o haličskej bielochorvatskej
veľkoríši? Podivné je, kam Purpuronosič v trinástej kapitole Veľkú Mo
ravu situoval: na juh od Maďarov (ktorých nazýva Turkami). Inde sa
mu zas Morava začína od Belehradu a Sirmia (t.j. Sremskej Mitrovice).
Takto nejasne si Byzancia v osobe Konštantína Porfyrogeneta spomína
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v prvej polovici 10. storočia na krajinu, kam pred necelým storočím vy
slala slávnu misiu... Dosť dôvodov na to, aby naši obrodenci nevdojak
mysleli aj na povodie srbskej rieky Moravy, kam s obľubou kládli Meto
dovo sídlo ich učení vrstovníci južnoslovanskí (potvrdzujúc súčasne
Svätopluka v roli legendárneho predka chorvátskych bánov).
Asi štvrťstoročie neskoršie po Konštantínovi Porfyrogenetovi si na
krajinu Moravanov zaspomínal iný literát, tentoraz z celkom blízkeho
latinského západu: bol ním pasovský biskup-podvodníček Piligrim,
ktorý sa výrobou falošných listín usiloval zhrabnúť pallium pre svoje
biskupstvo. V jeho textoch sa sídlo Moravanov (a takisto Avarov) kla
die výlučne do dolnej Panónie, ba i do Mézie. Opäť sú tu Moravania
presťahovaní ako nejakí nomádi; opäť je presťahovaná aj ich márna
sláva. I keď Piligrimove údaje možno považovať len za premyslenú tak
tiku, predsa len sa natíska otázka, že ako to bolo vlastne s veľmocen
skou autoritou moravského vladárstva, keď necelých sto rokov po jeho
páde manipuluje s moravskými Slovanmi bavorský biskup celkom ľu
bovoľne — dokonca napriek tomu, že títo barbarskí Sclavi boli svojho
času, vec neslýchaná, pod priamou ochranou pontifikátu!
Pyšné meno “hé Mégalé Morabia”, ktorým obdarovala štátny útvar
našich predkov cisárska štedrosť Purpuronosiča, je zahmlené nielen tý
mito, ale celým radom iných historických dokladov, tendenčnými polo
pravdami, zlegendárnenými spomínaniami a najmä “skúpozvukosťou”
dobových kroník (“skúpozvukovými” ich nazval už Palacký). Ale
oprávnenosť takéhoto pomenovania dávnej Moravy ešte viac môžu za
hmliť doteraz vžité národno-mytologické modely mohutnej, rozsiahlej
Veľkomoravskej ríše, pokiaľ si neuvedomíme, že takéto predstavy sa
zrodili predovšetkým zo zrážky novodobých nacionalizmov. Kým naši
historiografi museli čeliť nabubreným interpretáciám typu: “Hier ste
hen Deutsche gegen Slaven, vie Römer gegen Karthager”, museli proti
nim postaviť podobné koncepty: Moravania ako slovanskí Kartáginčania, v poriadku, ale nech je teda aspoň to ich Kartágo poriadne veliké!
V školských historických atlasoch sa predpokladané územie Veľkej
Moravy vyznačuje červenou čiarou ako dajaký obrovský protiživočích
majúci rozmery vtedajšieho anglosaského kráľovstva. Takýto rozsah —
no kto ho kedy presne určí? — mohol nadobudnúť moravský štátny
útvar až na samom vrchole Svätoplukovho vladárskeho lesku, najmä
po tom, ako sa stal kráľom Nemecka Karol III. zvaný Tučný, budúci ci
sár, taký zbabelý, že ho to stálo trón. Pretože až v rokoch 876-9 si Sväto
pluk postupne podrobil (iste pod zámienkou christianizácie, ktorá po
sväcovala jeho meč) “nepokrstené” poľanské Povislie; a len o desať
rokov neskoršie, v rokoch 886-889, získava od svojho nebezpečného
kmotra Arnulfa (darom alebo násilím) územie Čiech a Lužicu. Zadunajsko mu nikdy trvalejšie nepatrilo: tam sa, ale iba po Koceľovom úmrtí,
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vŕšil na Nemcoch a plienil. Okrem toho potisol východnú hranicu býva
lého Pribinovho kniežatstva hlbšie do Potisia, do dáckej “zeme Niko
ho". Pokiaľ by sa teda Morava mala nazývať Veľkou, len kvôli svojej
relatívnej rozsiahlosti približne v jednom desaťročí, potom by to bola —
posudzované z tohto hľadiska — v ostatných desaťročiach svojej exi
stencie nie Magna Moravia, ale Moravia parva: Malá Morava.
Ak však už od roku 860 niektoré kroniky nazývajú Rastislava nie iba
kniežaťom alebo vojvodom, no i rex (napríklad hersfeldské a xantské
anály) a ak nakoniec, roku 885, oslovuje Svätopluka ako “kráľa Slovienov” i sám pápež, nie je to v dôsledku nejakej teritoriálnej veľkosti ich
dŕžav, ale preto, lebo Morava sa stala ohniskom impozantnej dejinnej
energie: cez ňu sa najsamprv pozdvihlo Slovanstvo k najvyšším métam
aké poznal stredoveký svet, vymohlo si právo na najvyššie hodnoty stre
dovekej kultúry. Spomeňme si konkrétne hoci len na to, že práve tuná
sa staroslovienčina stala tretím svetovým jazykom Európy — a to v pria
mom dosahu rímskej kultúrnej sféry, v ktorej sa dokazovalo, že “svoju
latinčinu majú i vtáci” a v ktorej aj franský imperátor Karol Veľký si
trúfol len na to, že dával nemecké názvy mesiacom a vetrom.
Avarská ríša sa nepovažuje za veľkú, i keď snáď pôvodne siahala od
Emže až po Don. Veľká Morava — výbojná, krutá a ľstivá ako každý
vtedajší štát, si zasluhuje svoje meno preto, lebo nezostala púhou časo
vou výplňou dejín, ale sa zúčastňovala na tvorbe nových kultúrnych a
sociálnych foriem života; a takisto preto, lebo tam už pracovali železiar
ske huty, ktoré redukčným spôsobom dokázali spracovať i magnezit
a hematit; alebo kvôli neporovnateľnej kráse veľkomoravského ženské
ho šperku (tak sa tam oceňovala krása ženy: v čase, keď sa na trhu ľudí
platilo za ženu toľko ako za koňa a trochu menej ako za kravu s teľatom). Autentickou mapou skutočnej veľkosti Moravy nie sú jej pred
pokladané územné hranice, ale napríklad mapa zaznamenávajúca
priamy i druhotný prienik veľkomoravskej hmotnej kultúry do sused
ných krajín (od Odry až do volynsko-kyjevskej oblasti) a najmä mocné
pôsobenie podnetov cyrilometodejskej školy v Bulharsku, Rusku, Srb
sku, Rumunsku, Poľsku, v Čechách... Nie je zanedbateľné ani to, že de
dičstvo slovanskej kultúry v Panónii prevzaté Maďarmi sa pravdepo
dobne vôbec neobmedzilo len na predrománsku architektúru a na tech
nické názvoslovie. Snáď práve ono — ale uvažované v celej možnej šírke
— najlepšie vysvetlí fakt, že Maďari popisovaní roku 889 Reginom ako
dajakí ľudožrúti (“Corda hominum... veluti pro remedio devorant”)už
o polstoročie majú panovníka, ktorý sa rozpráva s anjelom (Gejza I.),
že sa nerozplynú v nemeckom a slovanskom mori, ale stanú sa etnickým
jadrom štátu trvajúceho takmer tisícročie.
Keď roku 880 (asi zásluhou Metoda) zobrala pápežská kúria Sväto
plukovu krajinu pod svoj patronát, bolo to fakticky uznanie štátnej ne-
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závislosti Veľkej Moravy: a súčasne sa tým už začala rezignácia latinskej
církve na koncepciu jediného univerzálneho štátu, jediného kresťanské
ho kráľovstva na zemi. Šlo o veľký precedens: pretože o storočie neskor
šie získal podobné postavenie v rámci rímskeho univerza poľský a uhor
ský štát a ešte neskoršie i kráľovstvo české. Takto sa rodila a budovala
stredná Európa; pre nás snáď z toho niečo vyplýva.
V povedomí mladej inteligencie, napísal Mináč vo svojom Dúchanído
pahrieb, pracuje strach. Strach, že v dejinách neznamenáme nič. Pripo
meňme teda niekedy mladým, že aj oni sú potomkami tých morav
ských Slovienov, ktorí stoja na začiatku obdivuhodného fenoménu na
zývaného stredoeurópskou kultúrou alebo strednou Európou vôbec.
Pripomeňme im však súčasne, že ich národ má oslabenú historickú
pamäť.

3.
Na Vianoce roku 799 považoval za svoju povinnosť franský kráľ
Karol Veľký, ktorý prišiel do Ríma zjednať poriadok medzi pápežom
a rímskou aristokraciou, osláviť hlavný sviatok roka účasťou na boho
službe v chráme sv. Petra. Zatiaľ čo sa pred oltárom hrúžil do modlitby
(alebo do úvah o tom, ako dobuduje svoje obrovské “Impérium Francorum” siahajúce od Katalánie až po Labe, na svetový kresťanský štát),
pápež Lev III. mu znenazdajky nasadil na hlavu cisársku korunu a po
tom mu pokľaknutím vzdal hold ako novému rímskemu cisárovi.
Svojmu životopiscovi Eginhardovi sa Karol hneď po odchode, rovno
pred bránou, zveril so svojou nespokojnosťou: keby bol čo len tušil pá
pežov úmysel, nebol by vstúpil do chrámu. Pretože tento franský doby
vateľ nemal v úmysle prijať najvyššie svetské insígnie z rúk biskupa,
i keď to bol hlavný rímsky biskup (navyše Karol ho mal súdiť): považo
val sa za imperátora korunovaného samotným Bohom (“rex a Deo coronatus”). Preňho naozajstnou korunováciou by bolo až úplné usku
točnenie jeho vladárskeho sna: mocensky i kultúrne zjednotiť Európu,
na kresťanskej platforme obnoviť lesk a slávu rímskej ríše (jej obidvoch
častí, západnej i východnej: prvým vládnym aktom nového cisára bolo
to, že pohrozil pápežovým odporcom popravou, druhým to, že sa pokú
sil získať ruku byzantskej cisárovny Ireny, ktorú však jej úradníci rad
šej zavreli do kláštora).
Nevedno kedy sa ambiciózny franský monarcha oboznámil so sláv
nym pojednáním pobožného Numiďana Aurélia Augustína O meste
božom: pravdepodobne mu ho poslal niektorý z pápežov, asi Hadrián L, aby svojmu obávanému dobrodincovi pripomenul, že nad štá
tom je cirkev, nad civitas terrena stojí vyššia civitas caelestis. Je známe,
že Karol si Augustínovu koncepciu vzájomnej väzby medzi svetskou
a duchovne cirkevnou mocou vysvetlil po svojom: štát sa preň nestal
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“bracchium saeculare”, svetské rameno církve, ale cirkev nástrojom
franskej moci, “instrumentum imperii”. Pontifexovi prisúdil úlohu po
žehnávať skrvavené franské meče (“Vašou úlohou, najsvätejší otče, je
s rukami vztýčenými... pomáhať nášmu vojnovému ťaženiu”) a z bisku
pov si spravil štátnych inšpektorov.
Ale niektoré myšlienky z pojednania si Karol Veľký osvojil doslova.
Najmä tú, že štát nie je len zoskupením fyzických osôb, správajúcich sa
ako dajaký živočích, ale že je organizáciou rozumných bytostí, ktoré by
mal zjednocovať mravný zákon, lex aeterna. Kto však rozpracuje prak
tickú koncepciu takejto zákonnosti a uvedie ju do života? Aj na to Karol
našiel recept v traktáte Numiďana: osvietený panovník nech sa obklopí
vzdelancami, ktorí budú skúmať a ukazovať cesty, po akých majú krá
čať ľudia, zabezpečovaní štátnou mocou, ku svojim vrcholným cieľom
a ideálom. A Karol to aj spravil. Zo všetkých končín svojej ríše zhro
maždil vzdelanostnú elitu, zmobilizoval tak kultúrne sily a tradície
niekdajšieho rímskeho západu. Roku 781 prišiel do Cách mních Alkuin
z britských ostrovov a po ňom všetci tí, ktorých Karol zamýšľal poveriť
dôstojnou misiou: vychovávať jeho národy.
Ale ani mohutná ríša Frankov, umele zjednocovaná mečom a misio
nárskym krížom, nemala ešte veľa šancí na nejakú všeobecnú obnovu
kultúry a vzdelania. Pionierske úsilie karolínskych vzdelancov nazýva
me dnes tzv. karolínskou renesanciou. Všetci obdivovali antickú litera
túru (resp. to čo sa o nej vtedy vedelo), chceli s ňou súperiť a považovali
sa — ako Alkuin — za staviteľov nových Athén, ktoré leskom svojej
múdrosti prevýšia slávu platónskej Akadémie. Bola to však len prvá,
veľmi predbežná a predčasne ukončená príprava na Veľkú renesanciu,
ktorá príde oveľa-oveľa neskoršie.
V tejto dobe nesmelého europského svitania sa zrodí ešte len máločo
pôvodne veľkého. Anglosaský benediktín Alkuin, mních, ktorý sa spo
jil s cisárom, je len priemerným literátom a mysliteľom; avšak ako stroj
ca kultúrneho činu, ako praktik kultúry, Alkuin je jedným z prvých
predobrazov renesančného človeka. Je to vo svojom čase homo univer
salis: básnik, historik, dialektik, matematik, štátnik, gramatik a vyni
kajúci pedagóg. Ako taký čoraz viacej prerastal do legendy: už za svoj
ho života “svätyňa slobodných umení”, roku 885 (keď zomrel Metod)
bol považovaný za “najväčšieho vzdelanca moderných čias”. Ak sa
oprávnene hovorí, že karolínska renesancia prebúdzala v Európe, ktorá
počas niekoľkých storočí pustla a zarastala burinou, kultúrne vášne,
Alkuin sa s nimi narodil: tento pobožný mních si kresťanský ráj pred
stavoval najskôr ako dajakú knižnicu, plnú nádherných, zaujímavých
kníh, možno podľa vzoru bibliotéky katedrálnej školy v Yorku, kde štu
doval a o ktorej napísal báseň. Istej noci, píše sa o ňom, bol tak náruživo
začítaný do Vergília, že odmietol asistovať na nočnej omši... A v jednom
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zo svojich listov cisárovi Karolovi sa sťažuje na nedostatok kníh vo
Francúzsku, kam sa dostal z Cách, nabáda ho poslať nie jedného, ale
viacerých ľudí na britské ostrovy, aby odtiaľ doniesli knihy. “Takže zá
hrada Edenu nebude už len v Yorku ako uzavretá záhrada (hortus conclusus), ale uvidíme klíčiť v tejto našej Touraine de France akoby vý
honok rajského stromu. Nech potom zaveje nad záhradami Loire vý
chodný vietor a všetci budú naplnení jeho vôňou.”
Alkuinov sen o nových Athénách, snívaný v kláštore v Tours, bol
akoby vábivým lístočkom na “strome poznania”, lístočkom, ktorý vy
rástol počas nočných bdení nie iba nad bibliou, ale aj nad textami po
hanských rímskych klasikov.
O generáciu mladší Rabanus Maurus prenáša kultúrne podnety Alkuinove z Francúzska, už romanizovaného, do Východofranskej ríše,
medzi Nemcov. Stáva sa z neho “praeceptor Germaniae”, zakladateľ
škôl, a benediktinsky kláštor vo Fulde premenil na kolísku kresťanstva
svojich rodákov. Aby podporil svoj učebný program výchovy nemec
kého kňazstva, Maurus k nemu dopísal encyklopédiu De universo
(O všesvete), ktorá vhodne demonštruje úroveň stredovekého myslenia
v Nemecku, plodiaceho potom i na Veľkej Morave “franské bludy”
(napríklad ten, že plaz je výtvorom diabla a kto zabije zmiju, zbaví sa
deviatich hriechov). V Maurovej encyklopédii je prirodzenosť živých
bytostí pohlcovaná fantastickou filológiou, existujú vzhľadom na neja
ký symbolický zmysel, ktorý sa dá premietnuť do ich tvaru a mena.
Nie je dôležité to, že lev má štyri nohy, ale že je obsažným symbolom: že
môže symbolicky reprezentovať diabla, alebo aj, v celkom opačnom
zmysle, Krista. V poslednej kapitole o skalách a kovoch radí Maurus
medzi ne aj ozvenu.
Najmohutnejší podnet pre myslenie vzdelaného latinského sveta,
ktorý sa zrodil v karolínskej renesancii, zostane ešte nevyužitý. Jan Scotus Eriugena preložil na žiadosť Karola Holohlavého z gréčtiny do la
tinčiny Corpus Aeropagiticum, túto názornú demonštráciu, priam kate
chizmus novoplatonizmu prispôsobeného ku kresťanskému učeniu.
Latinskí myslitelia ho ešte nedokážu asimilovať, zatial čo v Byzancii de
viateho storočia Pseudodionýza (tak sa tradične nazýva neznámy autor
tohto knižného súboru, skladajúceho sa pôvodne z piatich kníh) horli
vo študujú a inšpirujú sa ním. Aj Konštantín Filozof Pseudodionýza
dobre poznal: ba podľa listu jeho rímskeho obdivovateľa, pápežského
knihovníka Anastázia adresovaného cisárovi Karolovi Holohlavému,
Konštantín “celý kódex často spomínaného a zmienky hodného otca
vedel naspamäť a odporúčal žiakom”, t.j. zrejme i svojim žiakom na
Veľkej Morave.
I keď karolínska renesancia zostala len dočasným vzdelaneckým
vzplanutím, dekórom úzkeho kruhu vysokých ríšskych funkcionárov
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svetských i cirkevných, predsa len bola vo svojej dobe dôležitým kultúr
nym podnetom. “Uložili sme si za úlohu”, hovorí Karol Veľký v zbierke
homílií, “obnoviť štúdium písomníctva, zanedbaného našimi pred
chodcami, vyzývame všetkých poddaných ku štúdiu slobodných umení
a sami dávame príklad”. Prijať takúto výzvu mohli predovšetkým tí, čo
za múrmi kláštorov vlastnili knihy, pre ktorých sa zakladali školy, takže
mali v rukách kultúrny monopol: sacerdotium, duchovenstvo. Ale ried
ke kultúrne centrá v Európe ešte nedokázali rozptýliť všeobecnú tmu
ani v cirkevných kruhoch. Analfabetizmus kňazov bol veľkým dobo
vým problémom, mnohí z nich boli len potulujícími sa klerikmi nepo
znajúcimi dobre ani Oratio dominica (t.j. Otčenáš), alebo púhymi špeci
alistami na vyberanie cirkevných poplatkov a dozorcami nad dodržia
vaním vazalských sľubov.

4.
Čo sa teda asi prenieslo na moravskoslovenské územie z kultúrnej vý
zvy karolínskej renesancie po tom, ako sa naddunajskí Slovieni ocitli
v bezprostrednom susedstve Východnej marky, dostali sa pod juris
dikciu bavorských episkopátov a zrejme i do politickej závislosti na
Frankoch? Prenesie sa sem niečo z Alkuinových kultúrnych vášní,
z Maurovho diletantského úsilia zinterpretovať vesmír, z augustínskokarolínskeho ideálu osvieteného vladára aspoň sa hrajúceho na učenca
a zhromažďujúceho okolo seba vzdelancov?
Dva razy zasiahne do udalostí v avarsko-slovanskej Panónii a tým
nepriamo i do osudov budúcej Veľkej Moravy sám Alkuin. Najprv —
ešte pred rozhodujúcou výpravou Pipina z roku 796, ktorá zmietla zvyš
ky avarskej moci, obrátil sa Alkuin na akvilejského patriarchu Pavlína
so žiadosťou, aby sa podieľal na pokresťančovaní Panónie. Alkuinova
myšlienka bola potom pre Slovanov prospešná. Pretože od začiatku 9.
storočia nielen v Panónii, ale i nad Dunajom, v priľahlých moravskoslovenských kniežatstvách, spolupracujú s bavorským klérom misioná
ri, vyslaní z dalmatsko-istrijskej oblasti, kde sa prelínali vyššie formy
vtedajšej kultúry a civilizácie.
Ak jedným z dôvodov, prečo sa Alkuin obrátil na akvilejského patri
archu bolo to, že tam už mali skúsenosti s pokresťančovaním južných
Slovanov, nebol to dôvod hlavný. Alkuin predovšetkým nedôveroval
bavorskému kňazstvu. Poznal nízku vzdelanostnú a morálnu úroveň
v nemeckej cirkvi, jej primitívne misijné zásady a vedel tiež to, že títo cirkevno-štátni úradníci boli v podstate len bezohľadnými kolonizátormi.
Vyplýva to z jeho listov bavorským cirkevným hodnostárom, v ktorých
ich napomína, aby sa na dobytom území nesprávali ako koristníci a vy
berači desiatkov, ale aby sa venovali kázaniu zbožnosti a riadnemu vyu
čovaniu katechuménov.
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Alkuinovo varovné napomínanie samo osebe je dosť výrečné. Iné
svedectvá — počnúc uzneseniami synody, ktorú zvolal kráľovič Pipin
na brehu Dunaja hneď po vyvrátení hlavného avarského “hrinku”
(“Nech hrôza pred krvavým mečom a násilie nenútia ľudí ku krstu“)
a pokračujúc ďalšími napomenutiami cirkevných snemov na začiatku
9. storočia, v ktorých sa od nemeckých kňazov vyžaduje aspoň vykoná
vanie elementárnych povinností, naznačujú, že cez Solnohrad a Pasov
sa do slovanských kniežatstiev dostával iba ak nezreteľný závan karo
línskej renesancie a ňou oživovaných kultúrnych vášní.
No nemecký klérus, nech už to boli, podľa slov prostorekého Zábor
ského, “svätokupci, ktorí jednou rukou vnucovali národom evanjeli
um, druhou im oberali vrecká a kládli reťaz na šiju“, predsa len spro
stredkúval, i keď hrubo a plytko, také kvality kresťanského náboženskoetického systému, aké Slovanstvo vo svojom autochtónnom kultúrnom
povedomí nemalo a bez ktorých sa v tom čase nemohlo zdvihnúť zo
svojho “barbarstva”. Patrila medzi ne existencia pevného mravného
kódexu, záväzného pre všetkých ľudí rovnako. V pohanskom magic
kom vesmíre dobro a krása potvrdzovali ontické princípy bytia, ale aj
zlo patrilo do numinóznosti sveta a ako také bolo považované za nečis
to mocné, mysteriózne, za čiernu mágiu, čarodejníctvo. Teraz sa pod
stata a konanie zla katechumenom vyjasnila ako fenomén normálny,
vyplývajúci prirodzene z ľudskej povahy. Človek v kresťanskom poní
maní je rozdvojený, je to vlastne schizofrenik: jednou časťou svojej du
še smeruje k dobru, druhou ku previňovaniu sa na ňom. I zlo je príťažli
vé, ale jeho zvody sa dajú prekonať sebazaprením, mravnou disciplí
nou. Hneď na začiatku krstného sľubu sa každý musel zriecť svojej ľud
skej schizofrénie, tendencií milovať dobro i zlo, zvodné krásy diabla,
pompae diaboli.
O tom, že v čom všetkom spočíva tá diabolická krása, sa čerstvo po
krstení kresťania dozvedali z ponaučení o hriechoch, z rozsiahleho ka
talógu necností, ako im bol vysvetľovaný. Pri konštruovaní takýchto
katalógov kňazi a misionári využívali uznesenia synod, v ktorých sa zlo
definovalo jednak ako určité konkrétne zlé činy (opera diaboli, napríklad
vražda), jednak ako pohanská nedostatočnosť svedomia, vedomia o se
be. Prikazovalo sa, aké povahové dispozície má kresťan potlačovať: na
príklad vychvaľovanie sa, vystatovanie mocou a bohatstvom, pohŕda
nie druhými atď. Zatiaľ čo v pohanskom svetonázore bolo veľmi dôle
žité, aby ten, kto viac alebo menej participoval na svetskej i duchovnej
moci, svoju superioritu aj náležíte vyjavoval, ba aby sa choval nevyspy
tateľne, ako nejaký uctievaný numen, teraz sa z takéhoto demonštrova
nia tradičnej moci stali zložky diabolickej krásy: superbia, iactantia,
elatio, vana gloria, fastus...
Osvojovanie si nového a pevného mravného kódexu, na ktorom sa
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malo zakladať konanie všetkých jednotlivcov bez rozdielu, nebolo teda
pre bývalých pohanov ľahké. Keď knieža Rastislav požiadal najprv pá
pežskú kúriu a potom byzantského cisára o vyslanie vzdelaných ľudí,
ktorí by zrozumiteľným spôsobom utvrdzovali v jeho ľude “celú prav
du“, šlo mu o to, aby títo osvietení učitelia uľahčili Slovienom ťažký
zápas o odlíšenie dobra a zla, o mravnú štruktúru seba a o mravný po
riadok celej sociéty. V tomto zápase — a to Rastislav dobre vedel — sa
nerozhodovalo len o spáse duší, ale aj o budúcnosti slovanských štátov,
chcejúcich sa emancipovať v aréne dejín, o ich právnom zabezpečovaní,
zákonnej sile a jednote.
Osobnosť Rastislava zostáva celkom zahalená v tme. Je možné, že zá
van karolínskej renesancie prejavil sa uňho, ako aj u Koceľa a bulhar
ského Borisa tak, že si tieto slovanské kniežatá osvojili augustínskokarolínsky ideál osvieteného panovníka, povolávajúceho k sebe vzdela
ných učiteľov a presvedčeného o tom, že vzdelávať sa je povinnosťou a
silou nielen sacerdotia, ale i štátu, vladárov a štátnych úradníkov.
A že teda Konštantín a Metod prišli na Moravu s tým istým poslaním
ako kedysi pred nimi Alkuin na dvor Karola Veľkého. Bola im zverená
úloha vychovávať národy a roznecovať v nich kultúrne vášne.
5.

Keď sa rodine solúnskeho drungária narodili Metod a po ňom Kon
štantín, v Byzantskej ríši ešte pokračoval sto rokov trvajúci spor medzi
ikonoklastmi a uctievačmi posvätných obrazov. V detstve obidvoch
bratov nezostala už v byzantských chrámoch jediná nepolámaná ikona,
staré fresky boli z múrov zoškrabané a maliarska výzdoba, ktorá fresky
nahradila, premenila vnútrajšky chrámov tak, že pripomínali “magazí
ny ovocia a klietky pre vtákov”.
Tieto storočné obrazoborecké búrky len ešte viacej paralyzovali silu
byzantskej kultúry, beztak už málo tvorivej. Ikonoklasti síce obmedzili
moc cirkve nasýtenej bohatstvom a donútili ju k tomu, aby sa začala
spamätávať zo svojej úzkoprsej, jalovej učenosti, ale už prvý obrazoborecký cisár Lev III. Isaurský, ktorý dal odstrániť Kristov obraz z Bron
zovej brány cisárského paláca, zaviedol v ríši akúsi kresťanskú obmenu
islamskej teokracie: cézaropapizmus. Prehlbovala sa všeobecná orientalizácia byzantského sveta, otupujúca zmysel pre klasické tradície
a klasický vkus, takže obrazoborectvo a ruka v ruke s ním i fanatická
reakcia naň, ikonodulstvo — len kyprili pôdu pre konečnú izoláciu by
zantskej vzdelanosti (kvôli ktorej zostal Carihrad, kým ho nedobyli Tur
ci, pre ostatný svet nevyužitým, zavretým archívom antického myslenia
a literatúry).
Roku 842 zomrel posledný obrazoborecký cisár Teofil a o rok ne
skoršie prišiel do metropoly ríše na štúdiá sedemnásťročný Konštantín.
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Pred jeho mladými očami, užasnutými nad krásou sveta, ako mu ju od
krývali knihy, došlo k definitívnemu víťazstvu ikonodulov: vdova po
Teofilovi, cisárovna Teodora (ujala sa vlády namiesto svojho maloleté
ho syna Michala) zvolala cirkevný snem a ten odsúdil obrazoborectvo
ako neprípustnú heréziu. Patriarcha — ikonoklast Ján VIL Gramatik
bol zosadený a dostal 200 palíc; internovali ho v kláštore Kleidon na
brehu Bospora, kde sa s ním neskoršie asi stretne i Konštantín a bude sa
s ním hádať, ako zápalistý ikonodul, nanovo o obrazoch.
Zosadeného patriarchu nenazývali len Gramatik, ale aj Lékonomantis, t.j. ten, ktorý veští z misy. Na pozemku svojho brata si vraj dal
Ján VII. postaviť dom a v ňom sa venoval tajnému štúdiu okultných
vied. Iný učenec-ikonoklast, slávny Lev Matematik (Konštantín bol je
ho žiakom) bol vychýreným astrológom a vynašiel akýsi systém telegra
fo vania pomocou svetelných signálov. Sú to dva príklady čiastočnej laicizácie byzantskej vzdelanosti, ktorú ikonoklasti nesporne podnecovali
práve tak, ako zavrhli úzky rámec náboženskej ikonografie v umení
a tým ho desakralizovali. Ale predsa len zanechali po sebe kultúrny
chaos. Víťazstvo ikonodulov bolo prospešné: znamenalo mocné sebapotvrdenie umeleckej senzibility vypestovanej v stredomorskej oblasti
najmä tradíciami antiky. V súvislosti s tým oživlo i povedomie toho, že
pôvodný základ byzantskej kultúry je hellénsky. Byzatský kultúrny svet
sa stal hrdým na svoje tradície, na svoj grécky pôvod, prešiel s touto
hrdosťou cez prah novej renesancie.
Neprestáva však platiť to, čo o byzantských dejinách napísal Hegel:
“Kresťanstvo v Byzancii sa dostalo do rúk vyvrheľov”, pretože v cisár
skom paláci sa naďalej vládne asi tak ako za čias nehodných nástupcov
rímskeho Augusta, za Caligulu-Črievičku alebo za Nerona (aj mladému
Michalovi IL, ktorého Rastislav požiada o učiteľov pre svoj ľud, pri
schne prímenie Opilec a zavraždí ho koniar, čiže jeho nástupca Bazileus
L). Ale táto už tradične špinavá stoka byzantskej moci neutopí estetic
kú a vzdelanostnú renesanciu, ktorá sa práve začala. Byzantská hagiografia teraz dosahuje svoj vrchol, nastáva jej “zlatý vek”, zreformované
školstvo prebúdza záujmy o vedu a o klasické štúdiá, rozvíja sa nábo
ženská lyrika a historiografia.
Byzancii sa začalo dariť i v jej bojoch s nepriateľmi ríše. Roku 862 po
razí na hlavu kalifa Omara (a prinesie si jeho hlavu) a sťaby dôkaz toho,
že obrazoborectvo bolo naozaj rúhačstvom, o víťazstve nad mohame
dánmi vraj rozhodla zázračná moc Jána Krstiteľa vyobrazeného na ští
toch vojakov. Po tomto úspešnom boji ten istý ikonický symbol pomô
že premôcť nasledujúceho roku Bulharov (ďalšieho nebezpečného suse
da Byzantskej ríše: veď pred polstoročím slúžila pozlátená lebka cisára
Nikifora bulharskému chánovi Krumovi ako čaša). A v tom istom roku
vysielajú z Carihradu kultúrnu misiu na Veľkú Moravu, za chrbát Bul18

harom: takto Byzancia, ktorá si tiež robí nárok, ako na západe Frankovia, byť jediným svetovým kresťanským štátom, využíva príležitosť roz
šíriť aspoň svoj kultúrny vplyv tam, kde nemôže, nevládze zdvihnúť vý
bojný meč.
Konštantín a Metod, reprezentujúci byzantského cisára a hellénske
tradície svojej kultúry, sotva prišli aj so svojím sprievodom ku Rastisla
vovi na oslíkoch. Ich misia mala diplomatický význam a lesk, sami sa
považovali za hrdých Grékov povolaných šíriť vzdelanosť medzi bar
barmi, “v varvarěch”, ku ktorým priraďovali i Frankov. Okrem toho
prinášali so sebou jedinečný, prevzácný dar určený priamo rímskemu
pontifexovi, ktorého prioritu obidvaja uznávali (a ktorého práve v tom
čase vyhlásil carihradský patriarcha Focios za kacíra). Týmto vzácnym
darom boli relikvie tretieho pápeža Klimenta I., odsúdeného počas pre
nasledovania kresťanov do krymských baní a potom utopeného v mori
s kotvou na šiji. Konštantín po siedmich storočiach dal vykopaťúdajný
Klimentov hrob a našiel jeho ostatky (je teda i archeológom predchád
zajúcim všetkých tých, čo dnes otvárajú “archívy zeme”, aby v nich
okrem iného hľadali i “ostatky” jeho misie).
Pre moravské knieža a sloviensky ľud prinášala kultúrna misia z By
zantskej ríše iné dary, nemenej kráľovské. Najsamprv samotnú myšlien
ku, že ich slovanský jazyk je rovnoprávny s latinčinou a že každý národ
má právo na vlastnú slovesnú kultúru. Ďalším darom bola veľkolepá
iniciatíva, s akou sa teraz táto myšlienka začne uskutočňovať. Filolo
gický génius Konštantína (ten vraj ako jediný spomedzi učencov roz
lúštil text na drahocennom Šalamúnovom pohári) “otvorí ústa” nemé
ho ľudu tým, že preň zostaví písmo. Spolu s bratom mu Konštantín dá
do rúk prvé knihy, aby sa naučil hovoriť vlastným kultúrnym jazykom.
A Metod, najmä po smrti Konštantínovej, keď už len sám musí čeliť nie
len cudzím neprajníkom, ale i napoly pohanskej mentalite ľstivého Svä
topluka, zaisťuje túto iniciatívu svojou štátnickou múdrosťou a rozváž
nosťou, ktorú nadobudol ako správca archontie v oblasti rieky Strumy
(čiže fakticky ako knieža tamojších Slovanov).
Najvzácnejším darom pre Moravu bola samotná ľudská osobnosť
obidvoch bratov, ktorú obetovali v prospech misie, aby sa tak naplno
realizovali. Pretože Konštantín i Metod boli sami zvrchovane ovládaní
tými kultúrnymi vášňami, ktoré bolo teraz tak potrebné roznecovať
v iných, v žiakoch: náruživou potrebou stále rásť, vzdelávať sa, vidieť
univerzum ako poriadok a architektúru krásy, zdokonalovať sa ako
mravná bytosť. Podobne ako kedysi pre Alkuina, keď blúdil medzi zá
hradami pri rieke Loire, aj pre nich boli knihy nádhernou satisfakciou,
prestretým stolom duchovných rozkoší, vôňou rajskej záhrady. V Ras
tislavovej krajine ako keby sa prostredníctvom nich stotožnili predčas
né rané zore renesancie karolínskej i byzantskej.
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Ale vo veľkých výškach, vysoko nad ešte tmavým latinskonemeckým
kňazstvom a nad kolonizačnými praktikami polobarbarských vládcov
vnucujúcich okolitým národom “sladké bremeno Kristovo” rúbaním
hláv.

6.

V arabských prameňoch sa panovnícke sídlo na Veľkej Morave (Svä
toplukovo mesto) nazýva Džirwáb alebo Džiravet. Pravdepodobne tu
ná sa založilo učilište, v ktorom byzantskí učitelia vychovávali žiakov
a kde vznikla aj pôvodná literárna produkcia veľkomoravská. Zatiaľ čo
karolínska dynastia v rozdelenej franskej ríši mala na slovesnú tvorbu
priamy vplyv, nič podobného sa nedialo v Džirwábe. Veľkomoravská
literárna škola tvorí samostatnú kultúrnu enklávu bez podnetov zo
strany panovníckeho dvora a domácej aristokracie. Žiari vo svojom
prostredí, pokiaľ ho dokážeme približne rekonštruovať, ako pravý by
zantský šperk.
Pre každého, kto v dejinách svojho národa hľadá živý odkaz a nie
mŕtvy materiál, nie je už azda dnes vecou prvoradého významu ujasňo
vať si sám pre seba v staroslovienskych textoch beztak problematické
rozdiely madzi vtedajšou východnou a západnou formou praktického
kresťanstva, uvažovať len o sporoch s “trojjazyčníkmi”, o probléme
“filioque”, o liturgických typoch atď. Je skorej uchvátený ich poetickou
silou, ich miestami až extatickou krásou, okrídlenou výrečnosťou: ich
1 o g o i , v ktorej sa mal, podľa zámeru autorov, kochať sám Logos; a
takisto ho fascinuje v nich horúčka kultúrnej a mravnej ideality.
Táto idealita bola felicitologickým konceptom, bol to projekt ľud
ského šťastia. Samozrejme, že šlo o felicitológiu kresťanskostredovekú,
odvodzujúcu sa z biblických exegéz a z patristiky gréckej i latinskej. Ňou
sa však inšpirovalo srdce človeka, omámeného samotným zázrakom
súcna a deptaného surovým osudom. Toto srdce bilo v rovnakom rytme
ako naše. Čo teda bolo jeho formuláciami a víziou šťastia a jeho krásou,
ako si o tom môžeme urobiť predstavu podľa dokumentov o tvorbe veľ
komoravskej literárnej školy?
Východiskom nech je pre nás Konštantínov Proglas: jeho autor,
“harfa podobenstiev”, tuná zdôvodňuje a oslavuje knižnú kultúru, ale
prihovárajúcu sa rozumu Slovienov, t.j. v ich národnom jazyku, argu
mentáciou predchnutou mohutným pátosom: v staroslovienčine Kon
štantínove slová hrmia. Tok tejto plynulej, výrečnej kultúrnej výzvy str
háva so sebou aj významové skratky, enigmatické, náznakové vyjadre
nia, medzi ktorými obzvláštny význam majú tieto verše:
Ako bez svetla radosť mať nebude
oko hľadiace na všetko stvorenie božie,
veď nie je všetko krásne ani viditeľné...
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Pri pozornejšom čítaní Proglasu nám azda neunikne, že Filozofova
nástojčivá, obšírna argumentácia, adresovaná publiku “varvarov”, vy
chádza z niekoľkých základných myšlienok, kľúčových motívov, ktoré
sa však stanú zrejmými len po rozvedení významových skratiek alebo
šifier. Ide najsamprv o predstavu bytia Tam ako číreho, pôvodného,
nepodmieneného svetelného zdroja (ktoré je svetlom neviditeľným a vi
diteľné je len to, čo ono samo ožiaruje), čiže o pseudodionýzovskú, resp.
novoplatónsku “metafyziku svetla”. Je tu tiež náznak presvedčenia
o kráse sveta (pankálii) a o tom, že stvorené (viditeľné) bytie je len pars
pro toto, metonýmiou svojho odvekého archetypu: že je jeho netotož
ným obrazom, imago dissimilis.
Ďalším kľúčovým motívom Konštantínovej argumentácie je myšlien
ka o zväzku človeka s božským archetypálnym obrazom, do ktorého by
mal človek svojím životom prerastať, unifikovať sa s ním a takto spra
viť svoju smrteľnosť nesmrteľnou, svoju ľudskú bolesť a nešťastia blaže
nosťou. Túto myšlienku v latinskom svete nazývali deificatio a v by
zantskej kultúrnej oblasti, kde mala obzvlášť fascinujúcu silu, théosis.
Nakoniec ešte spomeňme presvedčenie autora Proglasu, že len cez zmy
slové zážitky z mohutnej krásy súcna a cez estetickú rozkoš z nej vyciťuje ľudská duša nevnímateľné archetypy bytia. Ide o tzv. mystický mate
rializmus, ktorý sa výrazne uplatnil v celej byzantskej literatúre, výtvar
nom umení i v liturgii. Naznačujú ho tieto nádherné verše:
Lebo ktoré uši, ak rachot hromu
nečujú, zastanú v bázni pred Pánom?
Alebo nozdry, ak necítia vôňu kvetín,
akože pochopia zázrak boží?
Veď ústa, ktoré nepociťujú sladkosť
menia človeka na púhy kameň.
Azda sa teraz pomýlime: ale zdá sa, že všetky základné východiská filozofícko-estetickej interpretácie sveta, ktoré možno nájsť vo viac-me
nej zašifrovanej, len náznakovej forme v Proglase, ostatné texty veľko
moravskej literárnej školy (tie, z ktorých máme dnes najväčší čitateľský
zážitok: hagiografické a panegyrické skladby, piesňové kánony) iba roz
vádzajú, obmieňajú a doplňujú. Konštantín Filozof bol teda podľa všet
kého “magnus parens” ich felicitológie.
Pri kostole v Sadoch neďaleko od Starého Mesta sa našiel olovený
krížik s liturgickým gréckym nápisom: Jésús Christos níká. Do ramien
kríža sú vyryté dva Kristove božské nomina: Fós (t.j. svetlo) a Zoé (ži
vot). Veľkomoravská literárna škola, keď chce nejako charakterizovať
božskú bytosť, Unium Entis (avšak súčasne rešpektuje pseudodionýzovské presvedčenie, že nemožno charakterizovať nedefinovateľnú to
talitu bytia, že platí biblické Hó ón: som ten ktorý je súcnom), dáva jej
poväčšine tie isté mená, aké sú na krížiku zo Sadov.
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Obidve pomenovania boli najfrekventovanejšími “božskými mena
mi” (okrem Slovo) takisto na východe ako i na latinskom západe (tuná
v zmysle lux perpetua a vita aeterna). V staroslovienskej literatúre Fós a
Zóé sa napĺňajú konkrétnym obsahom, ktorý podľa všetkého zodpove
dal nie západnému, ale byzantskému výkladu týchto dvoch “božských
mien”. Výber jeho prvkov určite ovplyvnil byzantský vkus, jeho orientalizácia.
Ako sémantický znak zastupujúci Unium Entis je v staroslovien
skych textoch svetlo najsamprv len abstraktným sémantickým neurče
ním: je to svetlo od svetla jasnejšie, trojbezkonečné, trojslncové, nevidi
teľné, “nevečerné”. Ale súčasne sa tento pojem naplňuje i konkrétnym
zmyslovým, estetickým obsahom práve tak, ako sa ľudské srdce nemôže
uspokojiť s abstrakciami rozumu. Metafyzika svetla sa tak mení na este
tiku svetla. V legende o Konštantínovi ním vyvolená nevesta Sofia, t.j.
božská Múdrosť (svetlo samo) žiariaca svojou tvárou i celým telom, vy
zdobeným zlatými šperkami, retiazkami a perlami, nie je abstraktnou
entitou: je akoby vesmírom ožiareným trblietavosťou nebeských telies.
Nie je však už vysnívaná vkusom klasickým, ale byzantským. Pripomí
na tak málo nahú krásu gréckej Afrodity, ako byzantské kostoly Minervin chrám v Assisi. V panegyrických skladbách o ňom Konštantín sám
(rozžatý božským svetlom ako kahanec) svieti skvostami svojej Žofie,
skveje sa ako drahokam (má “zlatoobrazné oči”, “anjeloobrazné zreni
ce”, “svetložiarne nohy”, “svetloživné útroby” ap.) Metafyzika svetla
je takto vyvádzaná zo svojej metafyzicky “plnej” prázdnoty do jasavej,
hýrivej pestrosti reálov — ako keď zornička, osvetľovaná ešte neviditeľ
ným slncom, už “ožiaruje svojou svetlosťou celý hviezdny zbor”.
Takisto aj druhé pomenovanie božskej podstaty, život, stráca v staro
slovienskej literárnej tvorbe svoju metafyzickú abstraktnosť, neurčitosť
a naplňuje sa konkrétnymi prvkami predstáv o rajskom šťastí, ktoré,
ako nakoniec každá, i slovansko-pohanská vízia šťastia, sa pokúšajú
definovať najvyšší a trvalý stav estetickej rozkoše. Všetko, čo súvisí so ži
votom ako nepretržitým stavom bytia pomimo ničoty, čo na ňom parti
cipuje, neokúzľuje teraz už len zrak autorov staroslovienskych textov,
ale má v sebe pôvab i zážitkov chuťových a čuchových: je to jedna
veľká synestézia. Prísľub večného života ako keby bol nasycovaný vô
ňou rajských stromov a chuťou ich ovocia, je sladký a šíri okolo seba ľú
beznú vôňu. Nebesky sladká je reč poznania, je révou medom oplývajú
cou, sú to slová sladšie od medu, medotekúce rieky; nadovšetko ľúbez
ne vonia Divina scriptura, sladké sú i sakrálne spevy, hudba a dokonca
aj Klimentove ostatky boli nebesky sladkým pokrmom, veľkým darom
občerstvenia...
Rozkošníci svojho sna, serafínski epikurejci boli títo žiaci Konštantí
na Filozofa a aj on sám: napriek tomu, alebo práve preto, že ideálnym
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človekom bol pre nich svätý mních, čiže monakhos: “ten ktorý je sám”.
Je to azda paradoxné, že ich hľadanie šťastia bolo vlastne bojom proti
ľudskej samote, zdanlivo proti ich ideálu človeka ako “monos”, ako
osamotenca. Konštantín odišiel z vysokej funkcie patriarchovho kni
hovníka, t.j. jeho zástupcu do kláštora Kleidon, jeho brat z funkcie
kniežaťa do kláštora na hore Olymp v maloázijskej Bitýnii: ale nie pre
to, aby tam prežívali trýzeň samoty. Chceli zameniť “pozemské veci za
nebeské”, pretože pozemskosť im nestačila: kto z nás by si pritom ne
spomenul na rimbaudovský výrok, že “život je inde”, že maximálna
plnosť a krása života existuje iba v túženiach duše?
Myšlienka pankálie, celého sveta vyzdobeného krásou, je výraznej
šie sformulovaná na začiatku panónskej legendy o Metodovi. A to nám
sugeruje zaujímavý problém. Keď podľa starozákonnej knihy Pôvodu
(Genézis) Jehova deň za dňom tvorí svet, zakaždým sa postaví a hodno
tí svoje dielo. Osemkrát po sebe videl, že produkt jeho tvorby je naozaj
krásny. Lenže prívlastok krásny (kalós) existuje len v gréckych prekla
doch Pôvodu. V originálnom hebrejskom texte a v latinskej Vulgáte
(Hieronymovej) Jehova oceňuje ním vytvárané súcno — zem,
flóru, faunu atď., ako dobré, zdarilé dielo. Má teda dobrý pocit remesel
níka, ktorému sa podarila perfektná vec. Takže iba v gréckom kresťan
stve našiel každý čitateľ biblie hneď na jej začiatku zdôraznenú myš
lienku pankálie, krásy celého súcna. A s ňou sa určite stretol i každý
Metodov žiak: pretože Metod prekladal starozákonné knihy (preklad
sa nezachoval) nie z hebrejčiny, ale z gréčtiny.
Na Veľkej Morave mohol teda každý kresťan privoniavať ku plátkom
ruže a cítiť v jej vôni krásu večna, ak to dokázal. Ale asi to — nedokázal.
Pretože napriek tomu, čo sa vraví v legende o Metodovi: že totiž z veľ
kosti a krásy diela sa poznáva jeho pôvodca, v celej veľkomoravskej li
teratúre nikto neužasol nad krásou konkrétnej ruže, nieto tu úsilia cez
odpozorovanú prírodu uchopiť neuchopitelné, i keď sa tu vie, že bož
skosť sa vtelila “i do kriaka”. Potrvá celé stáročia, kým sa “čemec”,
ako na Morave nazývali mníchov, pozastaví nad sedmikráskou, kým si
ju vôbec všimne ako objektívny fakt. Príroda sa k nemu prihovárala
ešte len zmätenou, čudnou rečou symbolov, ako v encyklopédii Rabana
Maura. Krásu, ktorú hľadal, chcel nájsť cez seba, vo svojej duši: a do
nej, do “domu duše” chcel zasadiť klenoty a perly, voviesť sladkosť a
ľúbeznú vôňu toho, ktorého nazýval i Logos, Slovo nepomenovateľné
slovom a nezastupitelné ani objektívnou krásou prírody, pretože —
preň nebola.
Vcelku felicitológia veľkomoravskej literárnej školy zdá sa byť pri
márne určovaná myšlienkou théosis: úsilím sústrediť sa do seba a na
seba ako na materiál, z ktorého treba vytvoriť umelecké dielo. Pozdvih
núť sa “ku svetlu svojho božstva”, byť jeho obrazom, ikonou.
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Archetyp tohto ľudského sebazdokonaľovania je síce nadprirodzený,
je, ako v umení ikon, “archeiropoiétický ”: ale cesta k nemu je prirodzená.
Je ňou “presvetlé” ľudské konanie, skutky, čiže tvorenie skutočnosti.
Konštantín aspoň v takom zmysle definoval filozofiu. Preňho bola
poznaním, ktoré overuje hodnotu našich skutkov. Ak dáme do zátvor
ky terminológiu tých čias, Konštantín a Metod nám odkazujú: že zmy
sluplná ľudská existencia a šťastie nespočíva v jalovom snení o šťastí, ale
v konaní, v činoch, ktorými rastieme.

Dijonská genéza Václava Černého
Július Vanovič, Bratislava

Kto chce vidieť v jeho zárodku či začiatku, v tom, čo ho predpovedá,
ba neraz ako budúceho a hotového — vlastnými a zrelými výrokmi
sedemdesiatnika — vypovie; kto chce uvidieť i črty do budúcnosti uka
zujúcej povahy a pristihnúť i jeho budúci rozhľad a študijný rozlet v ich
kolíske, stimuloch či výnimočných podmienkach, musí ísť za ním do
rokov 1921-1924, na Carnotovo lycée, čiže do prvej kapitoly prvého
zväzku Pamětí, Moje léta v Dijonč (1978), kde vo svedectve rozprávačský
a štylisticky hodnom vynikajúcich beletristov, no svedectve i platne do
kumentárnom a prístupovom, vlastným jeho kľúčom otvára sa množ
stvo vecí: jeho svet, vnútorný a študijný, život na Carnotovom lycée
s duchom výučby, s profesormi a spolužiakmi, pomery mesta Dijonu
i celej vtedajšej spoločenskej a politickej Francie; svedectvo teda vzhľa
dom k nemu nezaplatiteľné, no cenné i objektívne: rozširuje napríklad
v roku 1930 vyjdenú Gustavovu Winterovu Knihu o Francii.
My si z ponúkaného len vyberieme, čo z lyceistu na budúceho Václava
Černého, najmä jeho kritickú osobnosť priamo poukáže, bude jeho pred
zvesťou a predpokladom. “Ještě předtím mne zformoval můj otec", po
čuli sme z jeho úst; predpokladáme však, že ľudsky a nábožensky, mrav
ne a vlastenecky; tu v pamätiach vypovie, v čom ho “francouzská škola
a kultura, tak ranně a hluboce sdělená, všemi póry duše dychtivě vníma
ná, navždy formovala" — ako podčiarkol sám. “.. . vždyťjá, mladý čes
ký intelektuál v stadiu zrodu, jsem poznal a zažil Paříž dřív než Prahu!
To se pamatuje, hrome!”
Počas pobytu na lýceu totiž udeje sa čosi, čo vskutku sa môže nazvať
trojročnou hviezdnou hodinou: v najvnímavejších šestnástich až devät
nástich rokoch podstúpi doslova krst vnímavá mladá duša, do ktorej
francúzski učitelia i celý duch Francie sejú prenikavé, ním lačno a
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spriaznene prijímané, celý život potom úrodu donášajúce semená. Hoci
prídu, isteže, budú nasledovať vplyvy, podnety a formovania ďalšie, na
Karlovej univerzite (1924-1929) i počas účinkovania v Ženeve (1930
1935), s prekvapením zistíme, že sa naštepia na už existujúci, dobre zapus
tený lyceálny kmeň: že v podstate len prehĺbia či rozvijú zárodky, ktorý
mi ho obdaroval Dijon — alebo, ak vplyvy, čo prídu, budú nesúrodé
s vyrasteným kmeňom, nezžijú sa s ním jednoducho, naň sa nenaštepia:
štrukturalizmus, umelecké i vedecké formalizmy, psychoanalýza, histo
rický materializmus, marxistický etatizmus a pod. Bez nadsadenia mož
no povedať, že nebyť Dijonu, nebolo by ani budúceho Václava Černé
ho: takého, na akého dozrel, na akého potom pod rôznymi vplyvmi rás
tol, v zložitých a ťažkých časoch sa utvoril.
A tak poznávame povahu individualistickú a nezdielnu, s veľkým ta
lentom pre slobodu, samostatnosť a samotu, ktorá znáša ťažko to inter
nátne “obíhání života v kruhu”, vedomie ba istotu, kde bude o týždeň,
mesiac či rok, sedieť, stáť, čo držaťv ruke. “Do étudy, z étudy, z třídy do
třídy, do ložnice, k jídlu, pod sprchu dvojstupem, v řadě a po řadě a na
pokyn piona", podľa disciplinárneho režimu “kasárenského interná
tu”, platného od Napoleona. “Nebylo vteřiny, aby mnou necloumala
touha utéci, vyrazit z kruhu. Zdávalo se mi, že se mi hruď rozskočí, bo
lívalo to přímo fyzicky až k nesnesení.” Utiecť — kam? Domov, do
Čermnej! “Ani jsem však za bílého dne nepotřeboval zavřít k snění oči,
a viděl jsem čermenské hochy vracet se odpoledne z Náchoda ze škol, šel
jsem s nimi, až vyběhli do strání Dobrošova, obracejí hlavu, svobodnou
hlavu a modrá se jim z dalekých nebes hřbet Krkonoš...” (!) A nie je to
nič iné, ako prvé, pociťované a priznané, najmä však mučivé napätie
medzi domovom a svetom, ktoré sa mu ešte viackrát v živote vyhrotí, aby
v ňom zvíťazil napokon patriot, ba i ten lokálpatriot, láskyplné, neskôr
i tragické vedomie poslania v najužšej vlasti.
Avšak: že to všetko vydržal, že dokázal absolvovať, i keď s ťažkosťa
mi, tri roky lyceálnych kasární, “posílilo mou vůli, vycvičilo mou odol
nost a schopnost snášet, pokud to vůbec bylo ještě třeba, neuvěřitelně”
(!) — čo chceme pre jeho budúcnosť tiež mať podčiarknuté: lebo to, čo
zo seba urobí, čo bude navzdory priekorizniam osudu robiť, i to, ako
v nich obstojí a vydrží, čo vôbec, aké dielo navzdory nim vytvorí — na
to bude treba povedľa nadania a veľkej vernosti sebe, i podpory a krí
del pevnej, nekonečne vytrvalej vôle. V nasledujúcej, pražskej kapitole
Pamětí (1982) sa dodatočne dozvieme, že “Francouzi dostali do rukou
kluka až nestvůrně nadaného silou vůle” — ak dokonca teda aj dispozí
cia na vôlu bola vrodená, tak tu, na kasárenskom lýceu, dostala tréning,
čo mu tiež dopomohol stať sa okrem veľkého vzdelanca aj veľkým mu
žom práce a vôle.
Nezveroval sa, nedelil o pocity s nikým, a my si neodpustíme opaku
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júcu sa epizódku na konci večernej étudy, keď vybieha z miestnosti “do
lů na temný dvůr napít se k pumpě ledové vody — té jsem se něco napil,
panečku! — a trčel jsem zrakem vzhůru na mrazivé hvězdy, mlčky se na
hluboké báni míhaly, a já jsem byl alespoň okamžik blaze ztracen, když
už ne svoboden” (!). A podobne chvíľka povinného mlčania v dortoire,
v tme a priestore skôr vyprázdnených než zdôvernených, počas tichých
výdychov anonymných spáčov, slovom chvíľka pred zaspatím: “pro
padl ses bezedně, aspoň na zlomek času před spánkem byls nikdo a nic.
Naučil jsem se tam cítit se rozvát po prázdném prostoru, a přece neztrá
cet přitom vědomí” — v čom si zas dovoľujeme vidieť mladú, sotva sa
uvedomujúcu dispozíciu či potrebu s prostredím a ľudským množstvom
nesplývať a uvedomovať, potvrdzovať i posilňovať seba aspoň úniko
vými a bezbrehými minútami samoty. A možno je to už aj dotyk tej pre
búdzajúcej sa, uvedomujúcej odlišnosti a samoty s posilňujúcou vesmír
nou nesmiernosťou: túžba splynúť s ňou! — čosi nie veľmi vzdialené od
jeho spôsobu osobnostnej modlitby, o ktorej okolo sedemdesiatky po
vie, že je pre neho kontempláciou, otvorením a pozdvihnutím duše k ne
smiernosti a Bohu: “oknem jímž svobodně vchází vítr širých moří”.
Proti internátnemu režimu nerobil schválnosti, ako píše, nevymýšľal
podrazy, “nestrojil usvědčivé komické situace”. Znášal len “ten řád
mlčky, ale bez u z n á n í ”, a hoci neplatil za odvrávača alebo podpalo
vača, platil “za ducha uvnitř nesmířeného a neuchlácholitelného" — pod
čiarkujeme, čo býva to najhoršie a dáva sa pocítiť: “Cerny, esprit indiscipliné”, “un esprit séditieux”, duša nedisciplinovaná, duch buričský,
počúval nad sebou, často visievajúc na “tableau študácké revolty”.
A najmä ono: “Vous sortirez ni jeudi ni dimanche”, nevyjdete na vy
chádzku ani vo štvrtok, ani v nedeľu! (Čo síce znamenalo colle, ale aj ce
lé odpoludnie až do večera blaženú a tichú samotu s knižkou, vo vyká
zanej étude, a hoci “pod dozorem strašlivě otráveného piona” — para
doxne — čítať si slobodne hoci Maupassanta, ktorého francúzski spo
lužiaci môžu čítať len ukradomky pod lavicou počas vyučovania!)
“Panebože, na mně se vyřádili”, spomína aj po rokoch, “vlekl jsem s se
bou jakousi ‘auru’ podezřelosti, kam jsem se vrtl, až do dortoiru!”
A počujeme vetičku šibeničnú, veľavýznamnú, ďalekoplatnú: “Zrovna
jsem je přitahoval, zdá se, že mi to zůstalo do života.”
Neinak, hoci na iný spôsob, bude to i na univerzite v Prahe, kde už ne
bude schopný “poslouchat povely jiné než z vlastního nitra”: nielenže
nebude chodiť na prednášky a semináre, než tie, ktoré uzná za vhodné,
to jest Šaldove a Křepinského, ale v Prahe, po troch kasárenských dijonských rokoch, nastane vôbec “uvolnění z pout lycejní kázně”, akési
“třeštění vitálních živlů”, a to “kypění universitní svobody”, ako píše,
bude súvisieť aj s národnou atmosférou a situáciou tých čias: s opájaním
sa čerstvou a nedoziernou slobodou, lebo vlasti ani mladosti v rokoch
1924-1929 nezdalo sa byť nič odopreté.

26

Tam v Prahe, v tej svojvoľnosti a uvzatosti počínať si iba na svoj spô
sob — i keď sa za to dopláca “povesťou” a odsudzovaním, ba vlastnými
výčitkami svedomia (ale tie sú, priam andrégideovsky, niečím ako roz
košou) — možno vidieť aksi nezrelé ešte, prípravné, avšak výrazné štá
dium sebapotvrdzovania a sebauvedomovania: z toho kypenia a prívalu,
hoci bezuzdného i obludného ako píše, z celej tej hlasne dokazovanej
svojhlavosti, pre seba samého vedel, že sa tým všetkým, ako spomína,
v jeho bytosti prediera von niečo iba jeho, bytostného, jeho “osobní prí
roda”, “rodná hmota” jeho bytosti, ktorou je opäť sloboda, slovom je
ho “rodná mravní podstata”: “Ač žádný úkol neplním, žádného cíle ne
dosahuji, žádnou ctižádost neukájím, žádného místa, žádné moci na
světě a mezi lidmi nenabývám. Jen se oddávám sobě a stávám se čím dál
tím mocněji sám sebou.” — čo znie zas pekne montaignovsky. Inými
slovami: znamená azda začiatok sebautváračského procesu, ktorý má
ináč pred sebou ešte dosť dlhú cestu od individuality k personalite.
Ale to predbiehame, pretože sme ešte iba — a dlhšie ostaneme — vDijone, na ktorého lýceu tak ako mu nevyhovoval internátny kasárenský re
žim a bol proti nemu “samá tichá vzpoura”, tak ľahko a priam hravo,
“ba s radostí” vrástol do francúzskeho spôsobu vyučovania! Pre iných
cudzí, preňho ako stvorený (“jen trochu počátečního překvapení, ne
zvyku, ovšem i značné první jazykové potíže...”) — to preto, že francúz
skej škole, na rozdiel od českej a slovenskej, nešlo o priemer, ale o talen
ty, to preto, že francúzsky agrégé neúradoval a nepolicajtoval, k ničomu
nedonucoval ako český a slovenský: “jeho věcí bylo nikoliv honit do
vzdělání, ale nabízet je\ pátrat po talentech a těm ke vzdělání otvírat dve
ře dokořán! Nechceš-li, nech tak!” V univerzitných mestách — Dijon
bol medzi nimi — agrégé mal pôsobnosť i autoritu univerzitnú; tak to na
lýceu potom i vyzeralo.
Nadto bolo to lycée vyhranene klasicko-humanistické, s obmedzenou
matematikou (do tajomstiev tangensu a cotangensu, ako rád spomína,
vôbec neprenikol), so zemepisom a len zhusteným učivom prírodopis
ným, s neprítomnosťou deskriptívy napríklad, slobodomysľne nepovin
ným telocvikom i náboženstvom — ale s drtivou prevahou francúzšti
ny, latinčiny, gréčtiny a histórie, s výberovými cudzími jazykmi (u neho
nemčinou a češtinou), v treťom ročníku s desiatimi hodinami filozofie
týždenne: škola teda pre humanistickú elitu, ako píše, bohatý prestretý
stôl zvolávajúci zasadnúť k hostine, “hlavně ovšem talenty, vzdělá
ním vábené. Byla školou pro duchovní elitu nadaných.” S učebnica
mi, antológiami, knižnicou a pomôckami, i celým spôsobom výučby
pre nás skrátka nezvyčajná: porovnateľná najskôr s univerzitou’, škola
teda pre budúceho Václava Černého ako hľadaná a stvorená; vtedy
možná — pre československých primusov tried legálna a bezplatná —
dnes ako možnosť neuveriteľná: budiaca len pálčivú nostalgiu za žičli
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vými, kultúrne bezmračnými časmi Masarykovej republiky!
A “profesorský milostpán za katedrou”? Hľadal, odkrýval a pestoval
“vyhraňující se individuality”, tým, ako píše opäť, poskytoval čo hrdlo
ráči, vychádzal v ústrety ich “zvídavosti, touze a píli”, slúžil najmä
a prednostne im, “dbal jen o ně”, hýčkal ich! I keď to nebolo bez tieňov,
francúzska škola bola priam posadnutá predstavou “vyrábět osobnos
ti”, chcela byť — hyperbolizovane řečeno — pépiniére de génies, škôl
kou či semenišťom možných budúcich géniov. (!)

☆ ☆ ☆

Už asi tušíme, čo pre neho francúzski učitelia znamenali; nie náhodne
ešte pred pamäťami vzdáva im hold v Monologu o osobnosti. Okrem
spomínaného a toho, čo len príde, museli udrieť pečate i svojím —
v škole toľko opakovaným — explicitation des textes, ktorého bol Ro
bert, ako píše, veľmajstrom a Voisine iste majstrom, toho “proslulého
francouzského literárně exegetického umění, či spíš vědecké metodiky”,
na ktorej spolupracovali francúzske storočia. Pobudnime pri ňom, bu
de to dôležité: od neho dovidíme doďaleka na budúceho kritika a lite
rárneho interpreta: nielen na jeho celoživotnú ľahostajnosť k formaliz
mu a štrukturalizmu, lež i na príslovečnú jasnosť a potvrdzovanú plat
nosť jeho kritických súdov: ak iba zriedkavo alebo len globálne a na
rýchlo robí, v kritikách, pred našimi očami, formovú analýzu textu, ne
bude to znamenať, že ju vždy a spoľahlivo neurobí mlčky v sebe pred vy
nesením súdu; že si ju, okrem toho, nerobí potichu a labužnícky sám
ako súkromný čitateľ!
“Byls postaven před text, a zůstal jsi u něho, samo vlastní básníkovo
slovo nepřestalo už být středem a cílem a návratnou métou zájmu, ana
lýzy, diskuse. Nejdřív slovo za slovem, a pochopené gramaticky, do po
slední nitky zobracené, případně etymologicky z rodné latiny odvozené.
Proklepané ve svém významu, jak se ustálil historickým vývojem i ve
svém osobním a místním smyslovém odstínu u autora. Zhodnocené ve
své akustické kráse; ve své vztažnosti ke svému větnému okolí i ve svém
umístění veršovém. Ve své kvalitě i platnosti sociálně-dobové. Osobní
biografie autorova, pak společenský obraz vrstvy, národa, kulturní
epochy ideové i politické přicházely se navěsit samy sebou v záběru stále
širším na explikovaný prožitek slova. Vzpomínám si, co pére Robert
dovedl udělat s výrazem "honnete homme", běžným u Corneille, Racina, Moliěra, jak jej naplnil nejprv trojím osobním odstínem autorských
charakterů a osudů, pak celou obecnou idealitou doby, spojil i s racio
nálními nutnostmi filosofie Descartesovy i s obsahem koncepce doko
nalého gentilhomma, formulované na dvoře krále Slunce, a tudy s kul
turním pojmoslovím člověcké dokonalosti, jak ji chápala epocha. Slovo
textu ožívalo; a hlavně, náhle nebylo vůbec možné je vyčerpat, bylo do
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nekonečna otevřenou cestou, nejdřív do nekonečných hloubek osobní
duše, potom do nevyčerpatelných prostor doby a kultury a člověka vů
bec.”
Bolo teda čomu prepadnúť, bolo sa čím nadchýnať! Kto si takúto me
todu od takých učiteľov v najvnímavejších rokoch osvojil, muselo ho to
určiť a poznamenať; muselo z toho ako zo základu vyplynúť aj všeličo
iné, čo súvisí nielen s výkladom textu a prístupom k nemu, ale celým
chápaním, prežívaním a hodnotením poslania aj zmyslu literatúry, hu
manistiky, ba kultúry.
“Osvojil jsem si metody francouzského “umění číst” hned, měly zů
stat zásadami mého celoživotního (i kritického) styku s literaturou. Nic
z později poznaných vědecko-teoretických přístupů k literatuře, vesměs
zakládaných na návratu k textu samému, mne neoslnilo, jejich nejhlubší
smysl měl jsem již dávno vtělen, formalismus-strukturalismus se mně
ani na okamžik nestal pokušením a uvítal jsem z něho jen Leona Spitzera, který se v jeho rámci vrátil, a zároveň jej i přesáhl, k principu fran
couzské explication des textes. Já sám jsem v něm již v chlapectví šťastně
našel úplný, i esteticky vášnivý a úplný, i racionálně organizovaný vztah
k literatuře.”
Všimnime si: “esteticky vášnivý” i “racionálně organisovaný vztah
k literatuře”; všimnime si onú úplnosť, ten šťastný spôsob stretnutia a
spolužitia. Tento lingvistický interpret textov a zároveň filozof človeka
bude veru vzdialený od toho, aby oddeľoval slovo od človeka, jazykový
znak, rým, rytmus, eufóniu či fonémy od ich významov a ľudského psychizmu, ktorý nerozlučne vytvárajú. Ako taký ani nebude môcť byť
vykladačským či scientistickým obmedzencom a suchárom, vedcom, čo
od sčitovania slabík, od eufónie a rýmov nevidí ďalej do sveta, akých
sme v Čechách i na Slovensku dosť a smutne vídali. V jeho výkladoch
šťastne a nerozlučne podajú si ruky prežitie a vášeň s racionalitou, a ako
také šťastne nás i oslovia. Čítanie jeho textov o textoch bude naším no
vým zážitkom, najčastejšie zavolaním, výzvou.
Keď sa potom v Ženeve (1930-1935), v kolíske saussurizmu — cez
priamych zakladateľských žiakov: Séchehaya, Ballyho a Karcevského
— zoznámi s lingvistikou, ktorá študuje jazykové javy “striktně v jejich
funkci a platnosti znaků”, odmietajúc a vylučujúc všetko, čo sa na znak
práve komunikáciou nalepí a navrství, i čo si znak sám dodatočne a ne
vyhnutne osvojí: zmyslové odtiene, senzuálnu pôsobivosť, psychické
asociácie, myšlienkový a predstavový pohyb, ba i sugestivitu — celkom
logicky a bez ťažkostí si uvedomí aj ustáli svoje postoje ku všetkým literárnovedným aplikáciám tejto lingvistiky: vznikli “jen z nedorozumění,
umělou a mylnou extenzí podstaty lingvistiky” a dosahujú výsledky, ku
ktorým sa mohlo dôjsť aj inými spôsobmi, a priamejšie, “bez osobivého
modernistického a pseudonovátorského předstírání”. Ako inak: znak

29

sa predsa v umeleckom texte uplatňuje práve svojím významom, a ten
znak presahuje; estetické dianie prebieha predsa i umiestňuje sa len
v onom “slunečním ‘halo’, v “psychologicko-mravním lemu okolo zna
ku" — a len o ňom a v ňom môže sa utvárať či prebiehať úkon umelecko-kritický, môže sa uskutočňovať “soud jakožto fenomén hodnotivý
a normotvorný”.
Jasné je to všetko, ani to nemôže byť ináč; a nemohlo byť inak ani pre
toho, kto si od lýcea niesol v sebe chápanie slova i textu so všetkým, čo
v sebe obsahujú, čo vyvolávajú a čo ich samé prerastá: z hmoty výrazu
umenie predsa tvorí celú novú, významovo-ľudskú slnečnú sústavu.

☆ ☆ ☆
Výhoda a zisk ďalší: v poslednom, treťom ročníku, v classe de philo
sophie, vývodí filozofia s desiatimi vyučovacími hodinami týždenne, no
nie je to dratvovská propedeutika, ale s učebnicami, antológiami i ná
rokmi už univerzitnými (množstvom písomných prác i povinným sú
kromným čítaním klasickej národnej filozofie a výťahmi z neho); výho
da a zisk nadto, že ju vyučuje profesor Albert Sauvage, “odborník naj
vyššej kvality” a presvedčený bergsonovec, priamy Bergsonov žiak z lycée aj Collège de France — (“prapůvodní formací... bergsonský psy
cholog”, pre ktorého tak ako jeho učiteľa bola aj do metafyziky výcho
diskom psychológia — a stane sa ňou, ako uvidíme, i pre Sauvageovho
žiaka —); učiteľ, ktorý “dovedl se zmocnit vnímavého ducha, ponořit
jej do filozofie jako do duchovního živlu a už nepustit”; ktorý má nadto
českého žiaka rád, a je uňho premier en philosophie.
Nezabudnuteľný profesor Sauvage, ktorý ich — zrejme pri výklade
Bergsonovej štúdie Le rève a Le souvenir deprésent et lafausse reconnais
sance — zasvätí aj do Freudovejpsychoanalýzy, úvodom, ktorý má po
dľa všetkého povahu solídneho základu, pretože nielenže postačí pri
písaní prvej vôbec uverejnenej state K surréalistickému manifestu v r.
1925 (“teorii surréalismu jsem změřil tím, co jsem už dávno, ještě od
Sauvagea, věděl z Freuda, Charcota a hlubinné psychologie ‘podvědo
mí’ ”), ale základný sauvageovsko-bergsonský impulz udá celkový smer
jeho mysleniu na túto tému a vynorí sa, aby sa na celý život uvedomil
a definoval, znovu v Ženeve, po Viedni najčulejšom psychoanalytickom
centre v Európe.
Príznačne a podľa očakávania: “ani na tomto poli moje nové a přímé
poznání neprovázela konverze, nekonvertoval jsem na psycho
analytika, ani freudovského ani jungovského, a věděl jsem to ostatně
předem", podčiarkujeme z Pamětí my. Parafrázujúc jeho priznanie, roz
vedené predtým v niektorých statiach tridsiatych rokov: psychoanalý
za, to je len prípad dobrodružného a chybného zevšeobecnenia — kaž
dý umelec je Oidip! — o estetickej jedinečnosti diela nehovorí nič, len
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o tom, čo je za ním a pod ním: nie o tom, čo do diela uložil básnik, lež to,
čo v ňom, často ľubovoľne, našiel psychoanalytik; a vraví o veciach mi
mochodom iba obecných a takých, čo sme vedeli pred ňou. Prakticky je
psychoanalýza pre umeleckú kritiku neplatná, pretože básnik je v nej
len klinickým prípadom ako desiatky a stovky neumelcov iných; a tak
odvracia vlastne záujem od umenia, pátrajúc “nikolivpo kvalitě a hod
notě díla-symbolu, nýbrž jen po obsahu symbolizovaného života”; slo
vom ide jej o dáku zastretú a najmä pikantnú realitku, nie o estetickú
kvalitu a funkciu diela. (I keď, isteže, je v jej moci čosi vysvetliť; on od
porúčal do pozornosti Baudelaira a Blaka, sám predvedúc vážnonevážnu, takrečeno rozmarnú psychoanalýzu Gogoľovho Plášťa.)
Po saussurovskej lingvistike odohrá sa tak v Ženeve druhé antropolo
gické uvedomenie nášho kritika: živiac sa i tu z prvotného dijonského
impulzu. Lebo popri nekompromisnej požiadavke svojprávnosti a ne
závislosti umenia — i od filozofie, náboženstva, politiky i akejkoľvek, aj
moralizačnej utilitárnosti — v pozadí predsa len zapracuje Bergsonovo
chápanie sna ako nie reality, lež jej uvoľneného a nezáväzného tieňa,
ktorý k životu bdelému nič nepridáva; sny, to sú len nekontrolované,
neusmernené spomienky na odžité a uplynuvšie, ktoré predvádzajú je
den nesmierny umrlčí tanec v noci nevedomia (ils exécutent dans la nuit
de ľinconscient une immense danse macabre); a rovnako bergsonská
predstava i požiadavka jednoty a celistvosti ľudskej osobnosti; i úcta,
isteže, klasicisticko-racionalistická, k jasnému dňu vedomia a rozumu,
ku ktorej ho taktiež priúčali v Dijone.
☆ ☆ ☆
S jazykovým, literárnym, estetickým a historickým vzdelavaním krá
čala teda od lýcea nerozlučne, ba vpredu ako ich usmerňovateľka a veli
teľka: filozofia. A isteže, oproti dratvovskej filozofickej propedeutike
vtedajšej československej septimy a oktávy i tretí ročník lycée znamená
kvalitu aj kvantitu neporovnateľnú (i keď, neodpúšťajúc si kontext prítomnostný, dnešné rôzne desaťročenky aj dvanásťročenky môžu iba za
vzdychať pri spomienke na úroveň starých našich gymnázií, ich posled
ných dvoch tried!); že filozofia na lycée, neodmysliteľná od profesora
Sauvagea, znamená pre českého žiaka zisk a náskok už univerzitnej ceny:
keď totiž vstúpi na Karlovu univerzitu, prednášky a semináre psycho
fyzického paralelistu, profesora Fr. Krejčího — najmä po Bergsonovi
(ktorý psychofyzický paralelizmus vyvrátil) a jeho interpretovi Sauvageovi — nemajú mu čo povedať.
A práve Bergson, ako píše, ho počas pražských vysokoškolských štú
dií jediný z veľkých filozofických koncepcií neopustí: prejde ním viac
krát a krížom-krážom, jeho dielo ho dovedie — v menšom už nadšení —
aj k bergsonovcom: katolíkom Le Royovi, Blondelovi, pražskému Jankélévitchovi (ktorého Prolégoménes au bergsonisme ako vysokoškolák
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v Hostovi privítal); Bergson ho nasmeruje — už na lýceu? na univerzite?
— i k francúzskej a jemu spriaznenej — tej najurodzenejšej, ako vraví —
linke, ktorá ho predchádza a ním vrcholí: Maine de Biran — Jouffroy —
Ravaisson — Renouvier — Lachelier — Boutroux — Fouillé — J.M.
Guyau. Ten istý Bergson ho privedie ku Crocemu a dvom Nemcom
“filozofujúcim kladivom”: Nietzschemu a Simmelovi. Ináč, spomína v
Pamětích, na Nemcov veľmi nedal — a uvidíme prečo — “krom jistého
pobytu u Kanta a těch pokantovců, kteří tak či onak, jak se zdálo, před
povídali Bergsona, hlavně Schopenhauer”. A od Bergsona viedla napo
kon priama cesta do Ameriky k jeho spriaznencovi Williamovi Jamesovi — aby sme naznačili ním priznané študentské filozofické orientácie
ako sympatie; odkladajúc zatiaľ filozofov-socialistov, rôznych revoluč
ných búrlivákov, anarchistov a utopistov.
Vzdelanie filozofické teda nebude uňho zaostávať za lingvistickým a
literárnym, a to sa prejaví i na jeho prácach: s filozofmi bude v nich viesť
rozhovor rovnako zasvätený a spriaznený ako s umelcami a básnikmi;
pred písaním väčších literárnohistorických prác — o titanizme, o baro
ku napríklad — pôjde sa najprv poradiť s filozofmi; filozofické orientá
cie budú predchádzať a filozofické myslenie bude jeho práce aj sprevád
zať: bude nielen — sebou samým priznaným — kritikom, ale — v naprostom opaku od súvekého českého okolia — aj literárnym historikom
filozofujúcim; ako uvidíme ďalej, i jeho filozofii osobnosti, pokiaľ ide o
jej slobodu a tvorivosť, celistvosť i etos, ba i metafyzický zmysel, dajú
jednotný, sceľujúci základ impulzy. Bergsonovej filozofie času a slobo
dy, a
personalizmus vôbec bude aj filozofickou antropológiou; tento
jeho
lingvista, prekladateľ, kritik, estetik, literárny historik, komparatista
i teológ bude vo svojich prácach viac alebo menej prítomným, ale vždy
platným filozofom človeka\ Tak o jeho literárno-historických knihách
— Essai sur le titanisme, Eseji o básnickém baroku, ale i knihách o lite
ratúre súčasnosti: Prvním sešitu o existencialismu, Studiích a esejích
z moderní světové literatury, Útěku obrazu z obrazu a i. — nebude mož
no povedať, že sú knihami len literárno-kritickými či literárno-historickými: budú podnetmi, kritickými zádermi i platnými príspevkami do
problematiky súčasnej svetovej kultúry a filozofie človeka. Esej O pova
ze naší kultury bude zas — v syntetizačnej skratke —jeho filozofiou eu
rópskych humanistických a ideových dejín; a o Druhé studii masarykov
ské, pojednávajúcej o romantickom titanizme, Dostojevskom i Masa
rykovi, a najmä jeho vlastnom náboženstve, nebude sa môcť vôbec po
vedať, či ju písal literát: najskôr teológ a filozof, alebo všetci v ňom zá
roveň a dohromady.
☆ ☆ ☆
Lyceálni majstri ho navyše naučili tomu istému, čo Renana: “lásce
k pravdě, úctě k rozumu, myšlenkové vážnosti”. Počujme a pamätajme:
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“jas rozumu, věrnost přesvědčení, vysoké hodnocení čirého myšlení.
Kultura není přece opakováním života, je velký jas myšlenkového a mrav
ního pochopení, jenž nad ním sluncem vychází. ” Podčiarkli sme my, pre
tože sme sa našli pred jeho centrálnou a celoživotne vyznávanou i uplatňo
vanou definíciou umenia, ktoré preňho nebude originálom či kópiou
skutočnosti, ale “intuicí jejího smyslu”, čiže namáhavým a hrdinským
rozptyľovaním chaosu a hmiel, bude “svítání nad životem" (!) — čo je
síce formulačná výpožička z jeho vlastného prekladu citátu z Ortegových Meditaciones del Quijote (“Ale já potřebuji jasu, potřebuji svítá
ním nad svým životem...”), s obsahom však neortegovským a jeho
vlastným. A my znova a s prekvapením vidíme, že základné a celoživot
né kritérium bolo už zažité a kotví proveniencou v lýceu v Dijone, i keď
slovný, definičný krst prijalo o čosi neskôr (preklad citátu je z roku
1932, prvý raz ho týmito slovami vysloví pri Halasovom Dokořán v ro
ku 1936, i keď ho inými slovami alebo nepomenovane uplatňuje viacmenej od začiatku). Cez toto osnovné svitanie nad životom uvidíme na
pokon a pochopíme lepšie i jeho predošlú création: i ona patrí pod tú
istú strechu, i ona je súčasťou a nástrojom svitania nad životom.
Slová, že umenie nemôže byť kópiou skutočnosti a jej verným zrkad
lom, ale intuíciou jej zmyslu, budú, ako uvidíme, proveniencie bergsonskej, ale slová — tentoraz zhruba šesťdesiatnika z knižky Co je kritika
— slová, že “co potřebuji je, abych se v těch svých mlhách vyznal, abych
jimi trefil, aby mi nad nimi zasvítalo”, slová o umení a celej kultúre ako
o hlase pochopenia z horiaceho kra jeho života, sú nepochybne, pocho
dia z ducha dijonského, jeho klasicisticko-racionalistického odkazu.
A sú to už aj slová personalistu, pre ktorého to svitanie nad životom
bude znamenať umenie, síce vždy esteticky svojbytné a svojprávne, na
skrze však nikdy nie ako hru, lež hľadanie a úsilie, ako zápas — o istoty
a pravdy isteže nie hotové, ponúkané či inými nájdené — lež úsilie a zá
pas i toho jakubovského rázu: s celým a rizikovým nasadením celej a
jednotnej osobnosti: “Nepustím tě, leč mi nepožehnáš!” Svitanie nad
životom — neodmyslitelné, ak nie klučové slovo nielen jeho estetiky,
ale vôbec personalizmu, hlboké a podložené presvedčenie, verne ho
sprevádzajúce od lýcea celým životom; požiadavka, ktorú vyžadoval
vždy a od všetkých: nielen od surrealistov, ešte aj od socialistických rea
listov!
(Úryvky z 1. kapitoly rukopisu Osobnosť Václava Černého)
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Rázus ako epigramatik prevratu
a rušiteľ poprevratových ilúzií
*
Michal Gáfrik, Bratislava
Rázus bol predovšetkým panegyrikom prevratu a ešte predtým kriesiteľom národných nádejí a pripravovateľom podmienok, keď budeme môcť
i my stavať svoj “dôstojný krov”, a to bez ohľadu, “čo sused zlý na náš
úmysel odpovie”. O tom bola reč sčasti už inde. Do tónov jeho najvyššej ra
dosti z oslobodenia sa však veľmi skoro začínajú miešať i kvapky blenu.
Keď pri prvom výročí vzniku československého štátu Rázus spomí
nal na oduševnené dni prevratu, na prvé slobodne vejúce slovenské zá
stavy, okrem iného napísal: “Jak sme sa to cítili, jak sme sa to len cítili,
Bože môj! S akou nezmernou radosťou hľadeli sme na vyjasnenú oblo
hu, na štíty našich nebotyčných vrchov! Privrávali sme sa mohylám
predkov svojich a plakali sme dojatí, plakali — vidiac naše farby viať vo
vzduchu... Prišlo z nás nejednému na myseľ, jak nám môžu závidieťbudúce pokolenia, že sme boli všetkého toho účastníkmi a svedkami...”1)
Uvedené slová, napísané po jednoročnom odstupe od oných historic
kých chvíľ, znovu evokujú-Rázusom prežívanú atmosféru prevratových
dní, dní vzniku prvého národného štátu a súčasne opäť potvrdzujú aj
nestrojenú, priamo bytostnú totožnosť Rázusa básnika a občana, pri
najmenšom pre toto kľúčové obdobie našich národných dejín. Z citova
ných slov možno však už vybadať aj smútok za tým, čo nedávno “bo
lo”, za ovzduším, ktoré sa akosi priveľmi a priskoro rozplynulo, teda ne
pochybne stopy istého rozčarovania. Rozčarovanie je zrejmé najmä
z ďalších Rázusových slov: “Od tých čias minul rok a jednak zdá sa
nám, že to už bolo dávno, veľmi dávno. Azda pre biedy a utrpenia? Mô
že byť! Ale najviac — lebo dni posvätného zápalu premenili sa v dni zá
ujmových, sebeckých bojov a z hérosov vystupujú jeden za druhým drobunkí, biedni ľudkovia ‘pred rampu’. Konečne — život je taký, najlep
šie s tým rátať!”2)
Nechajme predbežne bokom mieru Rázusovho rozčarovania, aj de
tailnejšie stopovanie jeho príčin. Vychádzajúc z Rázusovho pripravo
vania a prijatia prevratu je totiž nepochybné, že u neho k rozčarovaniu
z poprevratových pomerov a udalostí do značnej miery muselo prísť!
Mladý Rázus síce nemal priveľa ilúzií o mnohých príslušníkoch vlast
ného národa a navyše bol odchovaný maximalistickými humanitnými

* Štúdia (i so svojím pokračovaním) mala vyjsť v roku 1973 v časopise Sloven
ská literatúra, ktorý vydával Literárnovedný ústav SAV. “Normalizačné” vede
nie Ústavu (Rosenbaum-Šmatlák) však už publikovanie nepripustilo.
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ideálmi slovenskej národnej myšlienky.3) Maximalistom bol i v očakáva
ní výsledkov prevratu. Mali sa s ním realizovať— isteže nie bez ťažkos
tí, sebažertiev a zápasov — všetky demokratické a humanitné ideály
slovenskej národnej myšlienky, vykryštalizované v rokoch národného
obrodenia a potom ťažkého protimaďarizačného zápasu, “záväzné”
(keby nie pre iné) už pre mnohé odriekania, strádania, prenasledovania
i hroby veľkého počtu Rázusových predchodcov i súčasníkov, ktorí sa
nedožili rozhodujúceho obratu v národných dejinách. Pre všetko toto
postoj Rázusa-básnika v prevratových a poprevratových týždňoch
a mesiacoch je vlastne súvislá niť krajne úzkostlivých obáv, ironických
šľahov, zatrpknutých i rozhorčených káraní a zaklínaní: spočiatku aby
národ (jeho “významní” i “obyčajní” ľudia) neprepásol priazeň chvíle,
potom zasa aby bol hoden “velikých dní” národných dejín.
Témou Rázusovej poézie z októbra 1918 (popri zvestúvaní, že “je
blízko Chvíľa, ju duša z diaľav noci vytušila”, “že sa brieždi — brieždi”,
“že nám srdcia nehoreli márne” a podobne) boli predovšetkým obavy
a úzkosti z nevyužitia vhodnej príležitosti, z chabého a zbabelého kompromisníctva daktorých “vodcov” národa alebo z podľahnutia úlisným
sľubom. Už 4. októbra v epigramatickej básni Co riecť im? okrem iného
píše:
Len nech sa nik z nás nevyoslí,
až zaklopú nám zvláštni posli —
bo zaklopú — ó, iste zaklopú,
dnes — zajtra prídu s krotkou tvárou,
a ponúknu nám všakých darov,
i sľubov do stropu.

Podobného charakteru je i epigram Národnej rade (z 26. 10. 1918),
motivovaný priveľmi vyčkávacím stanoviskom vtedajších jej predstavi
teľov:
Ešte nie, pani, ešte nie,
ešte sa čo deň všetko mení,
veď najistejšie vystúpiť
v divadle až po — predstavení!
Obidve ukážky predstavujú Rázusovu trpko ironizujúcu tvár z októ
brových dní 1918. Báseň Sťa reťaz pevní... naproti tomu dokumentuje
hĺbku jeho osobnej i kolektívnej zodpovednosti za prežívané dni —
pred potomkami a pred históriou:
Sme národ — nuž jak na národ sa svedčí —
konajme, bije naša hodina:
nás nesmie zaviesť faloš sladkých rečí,
bo usmrtí had, hoci zobjíma.
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Sťa reťaz pevní hľadme svojho cieľa,
dnes beda, ak sme chvíľky zmeškali:
na hroboch našich nesklonia sa čelá,
lež kameň kliatby prach náš privalí!!4)

Citoval som trochu obšírnejšie ukážky z Rázusovej poézie, časove
bezprostrednejšie predchádzajúcej 30. október 1918, pretože už v nich
je aj kľúč na pochopenie bezprostredne poprevratovej i neskoršej poé
zie, osobnosti i činnosti Martina Rázusa. V poslednej ukážke nejde už
totiž len o jednorazové nepremeškanie onoho rozhodného rozchodného kroku, ale v skutočnosti — aj keď len v náznakoch — o celý komplex
dotvorenia a doformovania sa národa a o neobyčajne naliehavý pocit
zodpovednosti za tento proces.
Pre celkovú zložitosť a nevyjasnenosť prevratovej situácie Rázus ešte
i v novembrových dňoch 1918 píše niekoľko epigramovna tému “nevyoslenia sa”, nepodľahnutia novým lákavým maďarským a maďarónskym zvodom (Fabula, Ani na voz ani z voza, Plebiscit, Maďarská revo
lúcia, Východná rada, Tisza István), ale už nemajú takú morálnu nalie
havosť ako básne spred 30. októbra. Hlavnou témou jeho poézie čosko
ro po 30. októbri je však čoraz väčšia úzkosťz možného pokrivenia, ne
zdravého formovania sa slabého národného organizmu — v rozpore
s dovtedajšou národnou ideológiou i so všeobecnými nádejami, spája
nými s prevratom. Víziu svojho “znoveného sveta” Rázus v tomto ob
dobí síce publicisticky nespracoval a z jeho poézie — popri tom, čo som
uviedol o osvojení si humanitných ideálov slovenskej národnej myšlien
ky — dá sa definovať len hmlisto. V každom prípade však malo ísť
o svet bez akéhokoľvek otroctva (“otrokmi sme boli dosiaľ, viacej ne
budeme!”), v ktorom by vládol “Boh pravdy, všetkým prajúci, i svet
práv milujúci” a kde by nijaký “hriech dom náš” nepošpinil.5)
V mene ohrozenia takéhoto svojho ideálu (samozrejme: “básnické
ho” utopického atď.) obracia sa už 7. novembra 1918 s úzkostlivo na
liehavou prosbou k rodnej “krvi” (s ktorou “tak dlhé roky... v trapiech... prežil”, “tešil” ju v úzkostiach, “vspieval” jej “vieru”), s pros
bou, majúcou charakter úpenlivého zaklínania:
bdi, nech nám farby nezohudia
pred svetom meno, čisté meno,
sme ľudia — chápeš? ľudia! ľudia!!
a komu hnev či pomsta černie v stope,
ten Svobodienke našej jamu kope!!!
A preto žiadam — zaklínam ťa,
krv moja rodná,
skrz všetko-všetko, čo nám sväté:
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nepovoľ zvodu — never zrade,
buď velikých dní hodná!!!

Z citovaného jubilejného článku Prevrat na Slovensku dalo by sa síce
usudzovať, že Rázusov úzkostlivý apel mohol byť azda motivovaný poprevratovými rabovačkami na Slovensku 6), tým skôr, že v básni sú
i verše: “šum povedomím, kyp a prúď, lež dbaj i na kázeň!” a že medzi
jeho neskoršími epigramami je i niekoľko s témou falošne, anarchistický
chápanej slobody.7) Takýto výklad bol by však veľmi zjednodušený.
V novembri 1918 a v nasledujúcich týždňoch Rázus bol už spaľovaný
rozmanitejšími úzkosťami a sklamaniami. Štrnásteho novembra píše
napríklad epigramy Výstraha, Tuš a Jemná dištinkcia. Prvý z nich je vy
volaný bližšie nekonkretizovanými ostrými svármi v slovenskom tábo
re, motivovanými pravdepodobne úzko osobnými záujmami (“Keď nás
žrali páni | v hrdom dolománi, | len sa teraz, drahí moji, | nepožerme
sami!!”8), druhý prejavmi obmedzeného, protižidovsky zameraného
šovinizmu “nových”, predtým len “tichých” Slovákov (Žid so sloven
skou kokardou!! | volá ktos’ srdovite: | strhnúť mu!! — Bravo, tak sa vy |
už pripnúť osmelíte??”), tretí vystatovačnosťou a “náročnosťou” ľudí,
ktorí donedávna dokázali byť azda Slovákmi “za dvermi”, ale vonkon
com už nie aj “na priedomí”.
Je vôbec zaujímavé, že na konci roku 1918 a na začiatku nasledujúce
ho roku Rázus holduje najmä epigramom. Z panegyrika prevratu stal sa
čoskoro epigramatikom nových pomerov, láskavým i bolestivo záderčivým kárateľom explozívnych národných a dobových neduhov.
V neskorších rokoch Rázusa napríklad často obviňovali z prehnané
ho, jednostranného nacionalizmu. Nebolo to odôvodnené — ani vo
vzťahu k Maďarom — v predprevratových rokoch (keď by z obranných
dôvodov takýto nacionalizmus bol býval pochopiteľný); poldruha me
siaca po martinskej deklarácii, keď veľká časť Slovenska ešte ani nebo
la pod správou československého štátu (a nový štát nebol zabezpečený
vnútorne ani navonok), v epigrame nazvanom Šovinizmus varuje pred
touto “ohyzdou” vlastných rodákov:
Hlúpa nemoc — choroba,
aspoň ja tak ponímam:
ohyzdou bol Maďarom,
nepristane ani nám!!9)
Rázus v poprevratových mesiacoch pripomína vôbec úzkostlivého,
dobovými pomermi neustále zraňovaného strážcu národnej čistoty: nie
však v zmysle národnej osobitosti, ale v zmysle etickom. Podobne ako
antisemitizmus a šovinizmus, aj češtenie daktorých Slovákov — v epi
grame Za tú našu slovenčinu! — posudzuje vlastne len z etického hľadis
ka, ako jeden z všestranne sa rozmáhajúcich prejavov dobového štré
berstva a masového znehodnocovania odvekých ľudských hodnôt:
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Ach, ty už říkáš? sakra chlapík,
čo všetko nevie! tebe hviezdy prajú...
len, prosím, pošeptnem ti spechom,
že natískaš čos’ bratom Cechom,
čo oni sami od nás nečakajú! 10)
Nechajme predbežne stranou česko-slovenský pomer, ako sa menil
a odrážal v Rázusovom povedomí. Už na tomto mieste — ako to doka
zuje aj citovaný epigram — načim však povedať, že v prvých poprevratových mesiacoch a rokoch vzťahy Čechov a Slovákov, začínajúce sa
česko-slovenské nezrovnalosti, nehrali v Rázusových úzkostiach rozho
dujúcu úlohu: pre jeho tolerantnosť, dôverčivosť a v tomto období po
kiaľ ide o národnú osobitosť— zrejme ešte aj neujasnenosť slovenskej
otázky neboli mu prvoradým problémom. V prvých mesiacoch česko
slovenského štátu jeho dezilúzia vyplývala výlučne z domácich sloven
ských pomerov, zo spomínanej dobovej nivelizácie tradičných, eticky
vysokých humanitných ideálov (ktoré boli — najmä v jeho chápaní —
obsahom a zmyslom slovenského národného zápasu) a prežíval ju o to
ťažšie, že si uvedomoval dosah prvých “chorôb” či “hriechov” na nedo
spelý, po dlhom přiškrcovaní náhle sa prudko rozrastajúci národný
organizmus:
Hriech v hriech sa rozjedá,
a malý plodí väčší —
a preto — prebeda —
kto na počiatku hreší!! 11)
Charakteristické je, že Rázusova dezilúzia z prevratových čias v údo
bí od novembra 1918 do marca až mája 1919 nachádzala svoj výraz —
s výnimkou citovanej básne Čo žiadam? — prakticky len v epigramoch
(pričom v novembrových dňoch epigramatik sa ešte neraz stretával
a zamieňal s panegyrikom). Príčinu vidím najmä v tom, že sa Rázus
v prvých poprevratových mesiacoch všemožne zdráhal prejaviť svoje
obavy a úzkosti z nových pomerov, svoj nesúhlas s nimi, vo “vážnejšej”
básnickej forme. Zdráhal zrejme preto, aby jeho rozladenie a úzkosti
z nových časov — u najvýznamnejšieho, najpoprednejšieho básnika ná
rodného prevratu — nepriliali ešte viac nepokoja do vzrušenej poprevratovej atmosféry. Takýto výklad potvrdzuje aj poetika viacerých Rá
zusových básní z neskorších mesiacov, potom, keď už svojim stupňujú
cim sa úzkostiam buď nedokázal brániť vo vstupe do svojho najvnútor
nejšieho básnického sveta, alebo to prinajmenšom nepovažoval za na
toľko nebezpečné a nevyhnutné.
V novembri 1923, už po svojom priamom zásahu do verejno-politického diania a po skresľujúcich útočných motiváciách jeho osobného
vystúpenia, Rázus okrem iného napísal: “Ináč ja som dusil v sebe ne
spokojnosť za roky. Písal som pre Čechov a Čechoslovákov roky otvo
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rene, úprimne o slovenských veciach, úfajúc, pomôže to! A čím to bolo
všetko? Hrachom na stenu! Musel som sa chytiť do práce z druhej stra
ny, aby ma radšej hrýzli ľudia, ako svedomie”. 12) Básnická pozostalosť
Martina Rázusa jeho “dusenie nespokojnosti” potvrdzuje v plnej mie
re. 13) Popri epigramoch (ktoré inak potvrdzujú, že Rázus bol síce záderčivý ironik, ale že hutný, skratkovitý výraz nebol jeho doménou) vo
“vážnej” poézii sa mu “nespokojnosť” nepodarilo “udusiť” len v básni
Až potom... z 30. marca 1919 (neskôr ju zaradil ako poslednú báseň
zbierky Hoj, zem drahá...). Jej témou je fakticky varovanie pred nezavŕšením a nezabezpečením víťazstva slovenskej národnej revolúcie. V ta
komto tématickom kontexte verše (a “nespokojnosti”) typu: “Hnev
sebcov zdolaných čujem rvať z diali a šept ich šemotiť zblízka” možno
— a zrejme aj načim — chápať ako motivované najmä úkladmi zvonku
(v duchu viacerých — o niečo starších Rázusových epigramov). Verše
typu:
a badám (bár by som nebadal!), ako sa s zástojom zásady
ľahunko menia,
a že — hoc strhané putá — duše preds’ nedošli veľkého oslobodenia
alebo verše (ide o apostrofovanie slovenských hôr):
... musíte splodiť i pravého človeka,
so zrakom jasným a s dušou, v nej sebca hlas naveky znemie,
a s mysľou, ktorá vie pochopiť zvesť tú,
že nieto hriechu, čo minul by prísneho trestu —
človeka železnej vôle a vysokých vzletov, hodného svobodnej zeme...
a podobne majú už nepochybne domácu motiváciu. Skrýva sa za ňou
“menenie zásad” slovenských ľudí (kvôli priaznivejšiemu osobnému či
skupinovému “zástoju”), ich nevyberavé štréberstvo atď. (nie náhodou
po “sebcoch zdolaných” — cudzieho pôvodu — v podobnej funkcii,
lenže “nezdolaných”, ihneď po prevrate objavuje “sebcov” sloven
ských), teda to, čomu takým priliehavo “vulgárnym” spôsobom dal vý
raz v epigrame, neskoršie nazvanom Memento z 15. XII. 1918:
— Prasce moje, prasuliatka,
keď už svitla doba nová,
upovážte môjho slova: —
nehryzte sa, nestrkajte
všetky nôžky do válova! 14)
Rozdiel medzi otvorenou útočnosťou Rázusových epigramov, s ich
triezvym, realisticky priamym výrazom a medzi zjavným “dusením ne
spokojnosti”, charakteristickým i z tlmeného, náznakovo symbolistic
kého výrazu jeho “vážnej” poézie z tohto obdobia, iba zvýrazňuje im
peratívnost’, s akou sa Rázus zdráhal dať voľný priebeh svojim úzko
stiam a roztrpčenostiam z poprevratového mrzačenia slovenských ná
rodných a svojich osobitých etických ideálov, z nových a nových trium-
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fov onoho “v sebectve stáleho”, neustále mu pripomínajúceho “pračlo
veka”, “starého Adama” zo zbierky Z tichých i búrnych chvíľ 15) — ten
toraz, pravda už vo vlastnom československom štáte. Zrodenie “pravé
ho človeka”, človeka “vysokých vzletov, hodného svobodnej zeme” sa
ani neskoršie nekonalo a Rázus len pomaly, pozvoľna upúšťal od akejsi
dobrovoľne si uloženej autocenzúry vo vlastnej lyrike. K čiastočnému
prelomu v nej (aj to iba chvíľkovému) došlo až v júni 1919, ale Rázus
ešte predtým — v básni Hôrne pramene 16) — vytýčil vlastný kategoric
ký imperatív nielen slovenskej národnej ideológie, ale slovenskej ná
rodnej a Štátnej existencie vôbec: “My musíme byť čistí, | jak pramene, |
čo spod brál vrú kdes’ v našich horách...” Túto základnú myšlienku
opakuje a variuje ďalej vo veršoch výrazovo jednoduchých a priamych,
bez symbolickej náznakovosti (pravda, s rozvíjaním hneď v úvode na
značenej analógie národa a horských bystrín), ostatne tak, ako si to vy
žadovala apelatívna tézovitosť básne:
My musíme byť čistí — čistí,
bez podlých vášní — čiernej nenávisti,
bo beda vodám, kde sa kal ten vmyje,
a beda rodu tomu — prebeda,
ak sviežu krv mu jedom podjedá
túh malichernosť a hriech ambície...
... ináč od nás odvrátia sa s hnusom
a letá tok náš skálím prikydnú...
Napriek výrazovej priamosti, skor-o bezobraznosti a “dopovedanosti” aj v básni Hôrne pramene Rázusova “nespokojnosť” s pomermi je
ešte značne zastrená (“dusená”) kategorickým zdôrazňovaním národ
ného ideálu (alebo skôr existenčného národného imperatívu) a zrejmá
je najmä v kontexte jeho ostatných dobových básní. Navzdory “realistiskému” slovníku a apelatívnemu utilitaristickému zámeru skutočná
téma básne (“vec”) je v nej v zhode s intenciami symbolizmu zastřená,
a to až dvojakým spôsobom: jednak rozrastaním obrazu čistých hôr
nych prameňov (zastupujúcich národný ideál a imperatív), jednak “za
klínaním” skutočnosti (úzkosti z poprevratového vývinu) jej nepome
novaním, iba úzkostlivým vyzdvihovaním podmienok národnej zá
chrany.
Zhodou okolností podstatu svojich úzkostí Rázus po prvý raz otvo
renejšie pomenoval až v niektorých básňach z júna 1919, písaných zaiste
aj pod dojmom konfliktu mladého československého štátu s vojskom
Maďarskej republiky rád. Isteže, aj Rázus — tak ako všetci vtedajší slo
venskí spisovatelia a dokonca aj prevážna časť vtedajšej sociálnej demo
kracie — v konflikte s vojskom maďarskej Červenej armády videl pre
dovšetkým jeden z pokusov ako obnoviť integritu bývalého Uhorska
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(prinajmenšom pokiaľ ide o pričlenenie Slovenska). 17) Hoci však obsa
denie časti Slovenska vojskami Maďarskej republiky rád Rázusa iba
utvrdilo v presvedčení, že “víťazstva nám jakživ neodpustia” 18) (rozu
mej rozbitie Uhorska a vznik československého štátu), zároveň v ňom
zintenzívnilo aj horkosť z poprevratových pomerov a čoraz väčšiu za
trpknutosť voči väčším i menším kormidelníkom nového života na Slo
vensku. Už v májových dňoch 1919 “trnul” nad ľuďmi, “len ústy...
a gesty” vývodiacimi, nad výčinmi ktorých “spev zosŕkne i zaplače”, pri
čom jeho “zosŕknutie” — popri zdanlivo iba morálnom rozhorčení —
malo nepochybne i výraznú sociálnu a demokratickú motiváciu (“keď
za noc popáni sa srdce skrslé z bedače”19). V prípadoch takýchto “zosŕknutí” Rázus však ešte neuvádzal ich konkrétneho zapríčiňovateľa.
Naproti tomu v júni báseň Znaj vládnuť!20) v podtitule už adresuje pria
mo “našim politikom” a sú v nej napríklad aj takéto verše:
Kto stojíš u vesla, hľaď vážne svojho diela,
a ubi v sebe hriech a márnive pŕs nedmi,
na plti tejto, vieš, sme rodinôčka celá,
a za jej cestu si nám ty dnes zodpovedný.

buď múdry na hĺbkach, buď silný na zákrute,
a mysli na seba — až šťastne pribijeme!!
Rázusovo zdôraznenie, kedy môže politik (vedúci činiteľ, zodpoved
ný zástupca národa) myslieť prípadne “na seba”, nie je tu iste náhodné:
je reakciou na skutkový stav, ktorý ho tak intenzívne desil po celé pred
chádzajúce týždne i mesiace. Takisto verše:
A sto ráz beda nám — nám bezmenným a malým,
ich mienka nemá slov a slovo nemá váhy,
sú reakciou na pokračujúcu nedemokratickosť pomerov, nevšímanie si
mienky tých “dolu”, ignorovanie životných záujmov ľudu a národa.
Z hľadiska Rázusových národnospoločenských názorov a postojov
(tým nepriamo aj jeho poézie) je však na básni Znaj vládnuť! pozoru
hodný najmä moment premietnutia národa do “rodinôčky”, vezúcej sa
na “plti” prudkými, nebezpečnými vodami (“kde striehne Margita, kde
hrozivo čnie Besná”, kde sa pod hladinou skrývajú “tvŕdze utajených
skalín”), s politikmi (ľuďmi pri vesle, pri moci) ako pltníkmi na tejto
plti. V slovenských dejinách už raz bolo “celé Slovensko” najednej plti
(ako sa synekdochicky hovorilo), vtedy plti skutočnej, neobraznej. Bolo
to začiatkom augusta 1847, keď skupina slovenskej národnej inteligen
cie cestovala na štvrté zasadanie Tatrínu do Čachtíc. Ako svedčí jeden
z účastníkov plavby, skupina najala si v Mikuláši “dve plte, takzvaný
zväzok” a plavila sa dolu Váhom. “O tejto ceste hovorilo sa” — dodáva
svedok — “že do Čachtíc viezlo sa celé Slovensko najednej plti.”21) Na
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čachtickom zasadaní Tatrínu došlo tiež k zjednoteniu Slovákov v otáz
ke spisovnej slovenčiny, čiže v istom zmysle k akémusi národnému zjed
noteniu evanjelickej a katolíckej časti národa, čo na Rázusovej historic
kej analógii zrejme nie je bezpodstatné; práve tak ako pri jeho nalieha
vom apele na súčasných politikov nebola náhodná práve štúrovská ana
lógia.
Rázus totiž vo svojich mladých rokoch s takou intenzitou vsal do se
ba slovenskú národnú ideológiu — ideológiu národa neslobodného,
existenčne, záchovne odkázaného na krajnú sebažertvu a všestrannú
aktivitu hŕstky svojich dejateľov a vôbec vzdelancov — že si pozitívne
ho slovenského politika ani v prevratovom období a v poprevratových
rokoch nevedel predstaviť bez týchto základných kameňov predprevra
tovej slovenskej národnej existencie. Preto v citovanej básni Znaj vlád
nuť! najdôraznejšie vystríha práve pred osobným egoizmom a márnomyseľnou nadutosťou, v ďalšej — napísanej temer súčasne a s podob
ným zacielením, nazvanej Tu žiť nie hrať sa — znamená! opakuje inými
slovami skoro to isté, len ešte s väčšou naliehavosťou:
dať v obeť myseľ, hruď, dať v službu svätú ramená,
a keď to nestačí — tak hatať vlastným telom!!
V jednej zo svojich “drobných próz”, nazvanej Politika, časové zaiste
neveľmi vzdialenej od básní Znaj vládnuť! a Tu žiť nie hrať sa — zname
ná!, Rázus sa zamýšľal nad zmyslom slova “politika”, pokúšal sa vy
stihnúť jeho podstatu a popritom znovu upozornil na jeho rozdielny
“slovenský” obsah: “Slovo to malo pre mňa dotiaľ podivné kúzlo. Vo
všeobecnosti chápal som ho ako umenie žiť sebecky čo najmúdrejšie, ale
v domácom živote našom upomínalo ma na čosi ideálne krásneho... na
veliké snahy z lásky, na ťažké obete bez osobného zisku prinesené. A tak
to i bolo. V posledné časy som však badal, že sa i tu doma voľačo zme
nilo”.22)
Nebolo by ťažké — práve na podklade Rázusových starších textov —
dokázať, že “to” ani v našom predprevratovom “domácom živote” cel
kom “tak” nebolo, že Rázus z časového odstupu (vedome alebo neve
dome?) ideálnejšie hľadel na nedávnu slovenskú minulosť ako v dobe,
kedy priamo rozjatrovala jeho vnútro i poéziu: na podstate Rázusovho
poprevratového videnia problematiky by to však veľa nezmenilo. Tým
skôr nie, že k podstatnému — a ozajstnému — zlomu v náplni, v zása
dách a v spôsoboch slovenskej “politiky” (v širokom zmysle slova) do
šlo v pomeroch vlastného štátu, keď už pominul vrchnostenský demo
ralizujúci tlak národného utlačovateľa. Práve po prevrate slovenská po
litika v širšom zmysle slova, vlastne celý slovenský poprevratový verej
ný život, najlepšie sa mu vidí byť vystihnutý v obraze ruchu a boja pri
chodiaceho, v povojnových časoch veľmi preplneného vlaku: “Ľudia
zbili sa ani včely tesno, do zadusenia... rúk a rúk siahlo po železnom
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operadle vchodu a nastala borba mlkva, bezslovná — azda neodtajiteľnej hanby — ale tým neústupnejšia a krutá. Na tvárach... vyrážala jedi
ná túžba: hore, hore, len sa na schodíky dostať... potom na chodbu... do
kupé!... Prejal ma nezdolný odpor... videl som... iba ruky... ruky do že
lezného operadla kŕčovite zapäté... postavy, pomáhajúce si vynalieza
vosťou, kliesniace si cestu všetkými možnými smermi zdola, zhora...
oknami... boj mlkvy — no tým bezohľadnejší a krutý — o záujem, naj
vlastnejší záujem (nakropený pomádou populárneho idealizmu): za
sadnúť podľa možnosti do teplého, mäkko vystlaného kupé, ak nie —
zastať aspoň na chodbe hoc pri samých dverách vo vlaku, čo pojachá
údolím odkliatych bohatých krajov...”23)
Pre Rázusa predprevratový — osobne veľmi čestný a mužný — ná
rodný zápas bol aj zápasom za lepšieho, humánnejšieho človeka a soci
álne spravodlivejšie pomery (aj z toho dôvodu, že slovenská národná
ideológia, a to nielen v uhorskom kontexte, bola nesporne výrazne de
mokratická a plebejská a Rázus v tomto zmysle patril nepochybne k jej
ľavému krídlu). O to šokujúcejším bol potom pre neho nedemokratic
ký, demoralizujúci a sociálne rozdiely iba zosilňujúci vývin pomerov
v novom, národne slobodnom štáte. V tomto období sa totiž (ako v pr
vých troch-štyroch rokoch po prevrate vôbec) Rázus ešte všemožne
vzpieral pripustiť, že by zo slovenského stanoviska mohlo ísť o štát ná
rodne nie úplne slobodný a rovnoprávny. Úporne hľadal cesty a možno
sti, ako zvrátiť hrozivý vývin pomerov, ale ak v predvojnovom a najmä
vojnovom období bol na výške doby, v problematike poprevratových
pomerov sa už ani zďaleka nevedel tak dobre zorientovať. Rozožieraný
bezmocnosťou intenzívne trpel pomermi, ale jeho záchovné recepty
(pokiaľ ich vôbec vyslovil) boli príliš iluzórne. Citovaná “próza” Poli
tika na vyslovenú otázku: “A musí to tak byt?” nedáva priamejšiu od
poveď, končí sa iba emocionálnym akcentovaním roztrpčenia, ktoré je
veľmi podobné žiaľnej rezignácii autorov Slovenskej moderny (“Prem
kol ma žiaľ ako pri pomyšlienke na čos’ veľmi drahého, čo zaniká kdes’
v diali — zaniká, nesľubujúc sa už jakživ vrátiť viacej: A z hrmotu kolies
bilo mi drsne do duše: politika... politika... politika.”) Z “odpovede”
zaznieva zrejmá Rázusova osobná bezvýchodiskovosť, zvýraznená aj
prírodným symbolizovaním spomienky na prevratové a poprevratové
udalosti: “Spod ťažkých, zlovestných mračien usmial sa mi rozmarne
do tváre nový deň, ale úsmev jeho skoro zbledol — ba zamrel v šedivej
nálade.”24) Z hľadiska Rázusovej odpovede či “receptu” nie je bezvý
znamný ani fakt, že na začiatku “prózy” v súvislosti s “politikou” ho
vorí o ľuďoch ovládajúcich “umenie žiť sebecky čo najmúdrejšie”, v zá
vere o umení, “ako žiťsebecky a — najnemúdrejšie”, teda v súlade s Rá
zusovým celoživotným zameraním (báseň Pokúšanie z prvotín).25)
Všetky doteraz spomínané Rázusove reakcie (analýzy, rady, recepty)
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na bezprostredne poprevratové pomery boli reakciami (“analýzami”,
“receptami”) beletristickými, teda viac-menej obraznými, pojmovo
“nepresnými”. Uplynul totiž pomerne dlhý čas, kým sa Rázus začal
“miešať do politiky”, čiže vyslovovať sa k závažným dobovým problé
mom aj v publicistike (a najmä sústavnejšie aj v publicistike). Akousi
“prvou lastovičkou” v tomto smere, k tomu ešte nadlho osihotenou, je
až článok Duchovná revolúcia, publikovaný v júnovom-júlovom dvoj
čísle Cirkevných listov 1919.26) Domnievam sa, že nie je náhodné, že
Rázus dal priechod svojej nespokojnosti v časopise nepolitickom a ne
straníckom (hoci cirkevne partikulárnom). Rozhodujúca zrejme nebola
ani skutočnosť, že vo svojom článku prisúdil v poprevratovom živote
takú významnú (vonkoncom nereálnu!) úlohu predprevratovej opore
slovenského národného hnutia, evanjelickému kňazstvu a učiteľstvu.
Spočívala skôr vo vedomí prílišnej slabosti a zdecimovanosti sloven
ského národného života a zároveň z vedomia veľkosti úloh i množstva
nebezpečenstiev, z čoho si vyvodil potrebu stranícky netrieštiť, ale čo
najviac koncentrovať slovenské sily.27) Jeden z dôvodov Rázusovej
bezprostredne poprevratovej nespokojnosti bol totiž nesporne aj nesú
hlas so stranícky príliš diferencovaným vývinom poprevratovej sloven
skej spoločnosti, čo sa navonok, v spoločenskom živote, prejavovalo
(ako sa domnieval) i prudkým zhoršovaním sa medziľudských vzťahov,
vzrastaním osobného egoizmu, korupcie, nadraďovaním osobných
a skupinových záujmov nad záujmy celospoločenské a podobne. Keby
bol Rázus svoj kritický článok publikoval v daktorom politickom orgá
ne, za uvedených okolností by ním bol nesporne favorizoval ono poli
tické zoskupenie, čiže postupoval proti svojim úmyslom i zásadám.
O poprevratovej situácii na Slovensku v citovanom článku Rázus pí
še: “Sme šťastní-nešťastní svedkovia všeobecného vrenia, ktoré vyhad
zuje na povrch peny ako sneh, ale i smeti a špinu. Kedajší idealizmus
slovenskej národnej politiky, ktorej sme boli najvýdatnejšou oporou —
žiaľ — rozptyľuje sa pred zrakom naším ako dym a para. Povstávajú
strany na hájenie triednych či stavovských záujmov a vznikajú kliky,
ktoré sú a môžu byť len hniezdami sebectva, otravujúceho pomaly ve
rejný náš život. Vidíme s ustrnutím, ako málo ide dnes ľuďom o idey, tým
viac ale o prospech a kariéru. Môže to viesť inde ako ku korupcii? Neo
hrožuje to náš národ vo všetkých jeho životných organických útvaroch
aspoň len tak ako nepriateľstvo Maďarov a Nemcov? Putá sú strhané,
ale zato ‘duše — nedošli veľkého osvobodenia’, bez ktorého márne je
všetko!”
Ako vidieť, Rázus v kritickom posudzovaní poprevratových pome
rov spočiatku aj v publicistike vychádzal temer výlučne z morálnych
kritérií, z morálneho posudzovania a odsudzovania ľudí, vecí a javov
(podobne ako v umeleckej tvorbe). Nie náhodou preto ako akúsi pointu
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mohol v článku zacitovať i úryvok z vlastnej básne.28)
Absolutizovanie morálnych kritérií, jednostranné zdôrazňovanie po
treby morálnej obrody (“veľkého oslobodenia” duší) môže pripomínať
Masaryka a jeho predprevratových slovenských stúpencov — hlasistov.
Lenže Rázus takéto kritériá akcentuje a absolutizuje už v “obrodenom”
československom štáte a adresuje ich — spočiatku všeobecnejšie, ne
skôr i veľmi konkrétne — práve jeho väčším i menším kormidelníkom:
zhodou okolností práve predprevratovým slovenským stúpencom a žia
kom T.G. Masaryka. Pritom — v protiklade s neskoršími, zjednodušu
júcimi pohľadmi na Rázusa ako na obmedzeného nacionalistu —
v článku sa vysmieva aj z prázdneho vlastenčenia, z “vlasteneckých
fráz” a “spevov”, z “líp svobody” a podobne. Rázusovo morálne roz
horčenie z dobových pomerov (z “tónu času”, dalo by sa povedať so
Sládkovičom) malo v skutočnosti ľudsky hodne univerzálne korene,
bolo v ňom nepochybne viac sociálnej problematiky aj v užšom zmysle
slova, ako by sa zdalo na prvý pohľad, než naznačuje Rázusova morál
na “terminológia” a obraznosť (práve tak, ako neskôr jeho “terminoló
gia” nacionálna).29)
Domnievam sa, že Rázusove “morálne”, etické rozhorčenia a kritiky
nebude možné správne pochopiť, ak v ňom nebudeme vidieť aj kritika
krízy modernej spoločnosti vôbec, kritika, ktorý nebol filozof a tým me
nej systematik, preto všeličo pomenúva nepriamo a nepresne, ale ktorý
už od predvojnových rokov (fakticky z čias vysokoškolských štúdií)
mal neodbytný pocit, že sa celý novodobý svet, vrátane kultúry, grun
tovne vykoľajil, nebezpečne roztrieštil a že sa nad celým ľudstvom —
povedané s Kraskom, ale v univerzálnejšom zmysle — akosi chmúrne
“pripozdieva, že z chmúrnej túrni poplašný zvon hučí”. Takéto pocity
v ňom potom značne upevnila svetová vojna a všetko, čo s ňou súviselo
(“zrada” kultúry, vzdelancov, cirkví, sociálnych demokracií a pod.).
Prevrat, záchrana národa, za ktorý sa Rázus v najkritickejších vojno
vých časoch spomedzi slovenskej inteligencie exponoval hádam najin
tenzívnejšie, načas mu dali zabudnúť na jeho predvojnové a vojnové
krízové videnie človeka a sveta (nieto napríklad na Slovensku autora,
u ktorého by sa tak naliehavo objavoval pocit viny za život svojich de
tí).30) Naopak, krízové videnie vystriedalo krátke opojenie z prevratu,
ilúzie, že sa ľudstvo azda “poučilo” zo svetovej kataklizmy a najmä do
ma, kde sa národná ideológia vždy spájala s ideálmi humanity a kde ná
rod mal predsa len hodne plebejský charakter, bez výrazného triedneho
rozvrstvenia 31), bude sa možné vyhnúť krízovějším situáciám moder
nej doby, zabezpečiť plnosť života, totalitu človeka.
Nie je už také nepochopiteľné (hoci, samozrejme, bolo to pomýlené,
naskrze nereálne a krajne idealistické), že keď Rázus zbadal, ako sa mu
jeho utopický sen o “znovenom, predraho vykúpenom” svete, o “pra
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vom človeku” s “oslobodenou” dušou, “v nej sebca hlas naveky znemie”, nielen sám osebe rúca, ale v jeho rúcaní videl od základu ohroze
nú aj existenciu novovzniknutého štátu a sotva “zachráneného” náro
da, že v takejto situácii riešenie hľadal v akomsi návrate k starým
“osvedčeným” hodnotám. Nevracal sa totiž ani celkom sám, ani po
prvý raz.
Spomeňme si, že aj Krasko oproti roztrieštenej, “úbohej” duši mo
derného človeka, s všetko kruto analyzujúcim intelektom, za “ďaleko
šťastnejšieho” pokladal vyrovnaného, ešte “totalitného”, stredovekého
človeka. Mladý Rázus po období dôverivého racionalizmu (“človek
slobodný, rozumný, následkom toho šťastný”32) a po osobných krí
zach z krachu racionalizmu nadobudol presvedčenie o ľudsky nedobrej
orientácii modernej vedy, filozofie, umenia a vôbec civilizácie (s tým do
istej miery zaiste súvisel aj jeho predvojnový odklon od symbolistickej
poetiky). Osobné — ale nielen osobné — východisko videl v návrate
k prameňom (“kým ľudia boli nevedomí, nevinní, boli spokojní”33),
v návrate k ľudu, k osvedčeným etickým hodnotám vôbec a k vysokým
ľudským hodnotám slovenských národovcov zvlášť, v potrebe koncen
trovaného (nie stranícky roztriešteného) celospoločenského a celoná
rodného úsilia (“socializmus pracuje, ale pre seba — klerikalizmus ro
bí, ale tiež pre seba a tak je to s politickými stranami vôbec”34), teda
v akejsi obnove predprevratovej organizácie slovenského života, no
najmä v nadviazaní na predprevratové slovenské etické kritériá.
Len v takomto kontexte — pričom neslobodno zabúdať na “spoloč
ného menovateľa”: Rázusa ako kritika modernej doby a modernej civi
lizácie vôbec — možno pochopiť z hľadiska Rázusovej myšlienkovej
úrovne ináč nepochopiteľné, totiž favorizovanie úlohy evanjelického
učiteľstva a kňazstva aj v poprevratových pomeroch, pri budovaní chý
bajúcich “zdravých” základov nového štátu. Treba si totiž uvedomiť,
čo Rázus vyzdvihoval na tejto úzučkej spoločenskej vrstve (presnejšie
povedané na jej časti, veď dovtedajšia aj neskoršia Rázusova poézia
i publicistika obsahuje nemálo dokladov o jeho veľmi kritickom postoji
k predstaviteľom vlastnej cirkvi), čo z jej predprevratových vlastností
a činov chcel preniesť aj do zmenených národných a čiastočne i sociál
nych pomerov, dokonca ako akúsi záruku budúceho zdravšieho vývi
nu. V článkuje totiž reč iba o kňazoch a učiteľoch, “účinkujúcich v tých
zboroch, ktoré neváhali byť poslednými baštami národnej veci, a to na
priek najtvrdším útiskom bez zisku, len z lásky kvôli pravde samej”.
V tomto zmysle — v zmysle nevyhnutnosti najvyššej osobnej obety
a mravnej čistoty — píše vyššie o základoch štátu, budovaných na “ne
podkupnom mrave národných pracovníkov" a pred evanjelických kňazov
a učiteľov (pretože jeho článok vyšiel v cirkevnom časopise) vytyčuje
“poslanie... v podstate to isté, ako v bývalom Uhorsku: máme ostaťdu46

šou národa a byťjeho volajúcim svedomím... preto, že môžeme ako v mi
nulosti i teraz — pracovať bez zadných myšlienok, s povzneseným če
lom a najčistejšími rukami” (zdôraznil Rázus).
Požiadavky “nepodkupného mravu národných pracovníkov”, nevy
hnutnosti “veľkého oslobodenia” duší a podobne svojou jednostran
nosťou isteže nevystihovali podstatu poprevratovej problematiky (v ná
vodoch na riešenie ju navyše zahmlievali), lenže v spojení s Rázusovým
krajným osobným zúfalstvom nad spôsobom budovania základov no
vého štátu (“vidíme s ustrnutím”, “človeku srdce tisne”) predsa len váž
ne otriasali početnými ilúziami, že sa prevratom dosiahlo všetko, alebo
aspoň všetko je na správnej ceste a v správnych rukách, aj kríza moder
nej spoločnosti už čozväčša pominula a súveké ťažkosti sú len akýmisi
nevyhnutnými prechodnými “ťažkosťami rastu” nového štátu a podob
ne.
Z patetika a panegyrika prevratu a temer súčasne i z ironika prevrato
vých pomerov Rázus sa tak veľmi skoro — už od jari 1919 — stával
vlastne rušiteľom poprevratových ilúzií. Pravda, rušiteľom nie progra
movým, schválnym, ani nie individualistický povzneseným nad všetku
úbohosť a morálne bahno nových pomerov, ale novým obrazom sveta
zasiahnutý na najcitlivejšom, najhlbinnejšom mieste svojej osobnosti.
Pochopiteľne, že všetko toto nemohlo ostať bez dôsledkov na Rázusov
básnický vývin, ako aj na jeho ďalšie občianske postoje.35) Nemohlo
vzhľadom na to, v aký typ osobnosti a básnika sa Rázus sformoval naj
mä v období prvej svetovej vojny a prevratu a súčasne pre dôsledky, vy
plývajúce z publikovania jeho krajnej roztrpčenosti, ktoré si nemohol
neuvedomovať.

Poznámky
1) Prevrat na Slovensku. Lidové noviny 27, č. 299, 28. 10. 1919.
2) Tamtiež.
3) Maximalistickými azda aj preto, že v danej situácii nemohli byť dostatočne kori
gované praxou, keďže “národ”, “národné hnutie” tvorila vlastne iba hŕstka
obetavých jednotlivcov.
4) V rukopise má báseň dátum 12. 10. 1918, vyšla v Národných novinách 49, č.
122, 17. 10. 1918 a potom i v zbierke Hoj, zem drahá... (str. 114). Všetky citáty
z básní tejto zbierky — ako aj stránkovanie — sú podľa jej prvého vydania
(Martin 1919).
5) Čo žiadam? Hoj, zem drahá... str. 121-122.
6) Rázus v ňom totiž píše: “tie čistunké chvíle netrvali dlho. Čoskoro sa ukázalo,
že ľud náš rozumie svobode všelijak... Na židov a notárov prišli plané časy... Po
maly však prichodil rad nielen na vinných. Rozvášnené srdcia hľadaním hľadali
obeť ‘za to utrpenie’ — a našli ju neraz i v najvernejších a najzaslúženejších pra
covníkoch.” (Upozorňujem na Rázusovo rozlišovanie na “vinných” a “nevin
ných”.)
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7) Napríklad epigramy Pred súdom a Sloboda v škole, ktoré majú v rukopise dá
tum 3. 2. 1919 a publikované boli v Národných novinách 12. 2. a 15. 2. 1919.
8) S čiastočne zmeneným textom vyšiel v časopise Slovenská vlasť 1, č. 28, 24.
10. 1919, str. 1.
9) Podobne i v rukopisnej epigramatickej básni Včera a dnes (zatiaľ presnejšie
nedatovanej):
Bol rekom, čo už srdce stratil,
slovenských novín nepredplatil,
rád vysedával v kút ku hmlistom...
a dnes? je prvým šovinistom!
10) V rukopise má epigram dátum 29. 1. 1919.
11) V rukopise má epigram dátum 29. 1. 1919; pod názvom Svedomiu vyšiel v Nár.
novinách 14. 2. 1919 a neskoršie i v zbierke Kameň na medzi.
12) “Príčiny nespokojnosti”. Národne noviny 54, č. 94, 25. 11. 1923, str. 1.
13) Tak ako jeho publicistika dlhodobé upozorňovanie, vysvetľovanie i prose
nie.
14) Neskoršie vyšiel v zbierke Kameň na medzi.
15) Pozri Gáľrik, M.: Martin Rázus a svetová vojna, Slovenská literatúra 16,
1969, str. 13.
16) V rukopise má dátum 13. 5. 1919 a vyšla v zbierke Hoj, zem drahá, str. 145.
17) Pokiaľ ide o problematiku vzťahu Maďarskej republiky rád k Českosloven
sku, k Slovenskej republike rád a o reakciu jednotlivých zložiek slovenského
obyvateľstva k nim, odkazujem na štúdiu Jaroslava Šolca: Slovenská repu
blika rád I-III, Nové slovo 11, č. 21-23, 22. 5., 29. 5. a 5. 6. 1969.
18) Báseň Tu žiť, nie hraťsa — znamená! V rukopise má dátum 21. 6. 1919, vyšla
v Lidových novinách 27, č. 227, 17. 8. 1919, str. 1 a potom i v zbierke Hoj, zem
drahá...
19) Báseň Pri pohľade z diali. V rukopise má dátum 21.5. 1919, vyšla v Lidových
novinách 27, č. 185, 6. 7. 1919, str. 1 a potom i v zbierke Hoj, zem drahá...
20) V rukopise má dátum 20. 6. 1919, vyšla v Národných novinách 50, č. 143, 25.
6. 1919 a potom i v zbierke Hoj, zem drahá...
21) Francisci, Ján: Vlastný životopis. Bratislava 1956, str. 133-134. Spomedzi
významnejších účastníkov plavby na plti okrem Francisciho boli ešte Hodža,
Daxner, C. Zoch, A.H. Škultéty, Janko Štúr. Francisci ďalej dodáva, že
“v Čachticiach sa veru každý presvedčil, že to nebolo celé Slovensko na plti”.
22) Politika. Národnie noviny 50, č. 156, 10.7. 1919. Neskoršie vyšla i v zbierke
Z drobnej prózy.
23) Tamtiež (zdôraznil Rázus).
24) Je zaujímavé, ako sa symbolistické dedičstvo drží Rázusa aj dlho po jeho
programovom zavrhnutí symbolistickej poetiky (nie je teda div, že čoskoro bu
de môcť opäť plne ožiť), ako symbolistická viacvýznamovosť a nahrádzanie
“veci” “obrazom” preniká dokonca aj do jeho “drobnej prózy”.
25) Pozri Gáfrik, M.: Poézia Slovenskej moderny. Bratislava 1965, str. 346-348.
26) Cirkevné listy 33, 1919, str. 141-142.
27) Sociálny dosah takéhoto Rázusovho presvedčenia je, pravda, zrejmý. Bude
o ňom reč pri neskoršom období jeho života a tvorby.
28) Až potom... zo zbierky Hoj, zem drahá... V rukopise má dátum 30. 3. 1919.
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29) V Rázusovej umeleckej tvorbe i publicistike je veľké množstvo dokladov, že
slovenskú otázku posudzoval demokraticky, zo zorného uhla “kde sa národ
končí, nie — kde sa národ začína”, vedomý si, že sa na tie isté problémy inak
hľadí napr “v Argentíne pred zatvorenou fabrikou — a inak z komnát s parkety
a zvonci” (báseň List zo zbierky Šípy duše); existuje množstvo jeho výpovedí,
v ktorých z hľadiska spoločenskej hierarchie, občianskej slobody a rozdelenia
moci nevidel podstatnejší rozdiel medzi starým Uhorskom a novým českoslo
venským štátom (“Svet starý padol, nová hviezda vzišla, báj nová, nové osoby,
však desaťčísiel — večne staré čísla, a delí sa a násobí”), čo, pravda, neznamená,
že by mu v praxi národné vôbec nebolo prekrývalo a zakrývalo sociálne. Preni
kavosť pohľadu na národné a spoločenské záležitosti sa však u Rázusa v poprevratovom období neraz spájala a zamieňala až s neuveriteľnou politickou dô
verčivosťou a nerozhľadenosťou.
30) V rukopisnej básni Otec a syn (6. 10. 1914) napríklad píše: “Ó, synu, synu,
odpusť otcovi, že dal ti život, s ním aj okovy”.
31) Rázusov rukopisný epigram na túto tému má názov Náš pôvod (dátum 5. 4.
1916):
V národe našom ver’ — nech kto chce vykrúca,
jeden prv — iný zas neskoršie — od krpca...
na triedy — na kasty základ to malinký.
Nechže mi odpustia, nechže mi odpustia...kde — aké “výnimky”.
32) Sen, Prúdy 2, 1910, str. 119.
33) Podľa Votrubovej interpretácie Rázusovej — dnes nezachovanej — drámy
Obrodenie (Korešpondencia Fr. Votrubu, Bratislava 1961, str. 308). V novele
Laura — v nepriamej polemike s dielami “nového umenia” (“o krvi, o nachu
ženského tela a o hlbokých tmách blížiacej sa noci”) Rázus píše, že aj “obecen
stvo... vedome-nevedome zatúžilo po nádeji, čistote, po svetle” (Živena 4, 1914,
str. 112).
34) Duchovná revolúcia. Cirkevné listy 33, 1919, str. 141. O štyri roky neskôr
o oprávnenosti politických strán na Slovensku napísal: “Pri ideálnych pome
roch mali by sme mať na Slovensku dve strany: národno-roľnícku, chrániacu
záujmy prevažnej časti národa a socialistickú pre robotnícke vrstvy” (Zodpo
vednosť. Národnie noviny 54, č. 85, 25. 10. 1923, str. 2). Pripomínam, že “národno-roľnícku” stranu nemožno stotožňovať s vtedajšou agrárnou stranou,
ktorá pre svoju “panskú” politiku bola hlavným objektom Rázusovej osobnej
roztrpčenosti a verejnej kritiky a vlastne i podstatnou príčinou jeho politického
angažovania sa.
35) O necelých päť rokov neskôr napr. napísal: “že som sa ja musel, že som sa ja
musel i len dožiť toho!” (báseň List nového dáta zo zbierky Kameň na medzi).
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1990 mínus 1957 = jedna tretina storočia
(Subjektívne poznámky na margo slovenskej moderny)
Tomáš Strauss, Kolín nad Rýnom

1.
Listujem si v knihe Jakuba Pavla “Dějiny umění v Československu.
Stavitelství, sochařství, malířství" (Praha 1971). Nové vydanie staršej
už osvedčenej publikácie (Praha, 1947), tak povediac šštandardpomerne
“serióznej” popularizácie domácich dejín umenia. Napriek náčrtovosti
textu vidieť— najmä v oblasti výskumu staršej architektúry — že autor
vie, o čom hovorí. Mimo aktuálny čas, a najmä pomimo neustále sa me
niace “konsolidačné” kritériá vykreslený obrys dominantne odbornej
a nepolitizujúcej kunsthistórie.
Isteže, mohli by sme si tu na demonštráciu vybrať i povedzme tzv.
akademické dejiny umenia či iné encyklopedické práce k danej tématike. To, čo nás však v tejto súvislosti zaujíma, t.j. poňatie špecifickosti na
Slovensku v rámci širšie poňatých súvislostí, je temer vo všetkých štan
dardných štúdiách rovnaké. Slovensko je — tu i tam, i inde — chápané
tradične ako prívesok, či vynútený dodatok k českým dejinám umenia.
V zhode s týmito ustálenými návykmi sa v uvedenej Pavlovej publikácii
venujú slovenskej moderne posledné tri textové strany.
V zhutnenom texte je všeobecne zaužívaný paternalistický prístup va
ri všetkých českých historikov k Slovensku však obzvlášť jasne čitateľ
ný. Každému z významných výtvarníkov — priekopníkov slovenskej
moderny sú tu zpravidla venované dve až tri vety. Polovicu každej
z nich tvorí pedantský opis, u koho z českých majstrov kto študoval.
Martin Benka je takto “Uprkov a Kalvodov žiak”, Janko Alexy “žiakBukovacov a Pirnerov”, Fulla nasledovník Hofbauerov a Kyselu, Galanda
zas učeň Brunnerov, Brömseho a Thieleho, atď. atď. I keď sa v súvislosti so
Sokolom, ale i s Galandom, Fullom a inými (Palugyay, Bazovský) zamlču
je sociálny expresionizmus a aktivistický konštruktivizmus, prichádzajúci
na Slovensko priamo z nemeckých, maďarských niekde i dokonca soviet
skych (Reichentál a i.) zdrojov, je aj zdanlivo korektný výpočet pedagó
gov nič nevraviaci. Martin Benka nadobúda pre dejepis umenia význam
iba tam, kde sa zbavuje vplyvu Úprku a Kalvodu, Alexy vplyvu Bukovaca a Pirnera, u Fullu a Galandu je vplyv Brunnera, Brömscheho
a Thieleho sporný už aj v ich študentských časoch.

Rudolf Sikora: “NIE! NIE! ÁNO!”, 1980
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Informácia sa v 20. storočí šíri podstatne iným spôsobom než povedz
me v stredoveku. Otázka majstrovskej dielne a umeleckých škôl má
v moderne preto podstatne inú dimenziu. Nie výučný list, ale vlastné pro
gramové rozhodnutie, moderné reprodukčné techniky a obrazové informá
cie, sú osnovnou bázou rastu a orientácie osobnosti v umení. U koho sa
vlastne učil Cézanne, Picasso alebo Matisse?

2.
Ak je teda vyššie citovaná “biografická metóda“ výrazom bezradnosti
tradične orientovaných umeleckých historikov vyporiadaťsa s novodobým
umením, má takáto ináč všeobecne rozšírená negramotnosť v našom prí
pade i svoj osobitný negatívny, kultúrne-hodnotový aspekt. Východiskom
a kritériom hodnôt je u českých dejepiscov umenia, vyberajúcich sa z nut
nosti na bytostne im cudzí slovenský terén, vždy Praha. Ak sato alebo iné
dielo, alebo ich súbor, odchyľujú od dôverne známych hodnotových vzor
cov, hľadá sa opätovne nejaký už aj v Prahe známy interpretačný vzorec.
Smerom na východ (čo, preložené do časovej dimenzie znamená: “doza
du“) leží v tomto arogantnom zemepise umenie, povedzme Morava. “Slo
venské malířství první třetiny 20. století vykazuje ve srovnání s českým
malířstvím menší časové opoždění. Ačkoli většina slovenských malířů pro
šla pražskými školami... přece se slovenští malíři přimykali těsněji k náro
dopisně a zeměpisně blízkému moravskému Slovácku a k východním ob
lastem Moravy.” 1)
O niečo lepšie než generácia zakladateľov slovenskej moderny, nevyuží
vajúca danú im príležitosť stať sa viacej-menej Cechmi, sú na tom nasledu
júce pokolenia slovenských umelcov. Majerník, Nevan, Želibský a viacerí
iní z mladších v Prahe už nielen študovali, ale sa tu aspoň na čas i usadili.
Ich šance stať sa “temer svetovými“ sa — v takejto interpretácii—zmno
žili. “Slovenské mladé umění se tak dostávalo do blízkého kontaktu s čes
kým uměním a jeho prostřednictvím i také přímo s uměním světovým.”2)
Že však orientácia na horizont dielne svojich učiteľov, a teda na Prahu,
môže znamenať i závoz, do seba zahľadený český dejepis umenia obvykle
nenapadá. Prínos Benku, Fullu a Galandu, Sokola, Bazovského a iných zo
“zakladateľskej” generácie slovenskej moderny bol práve v tom, že sa
oslobodili od svojich akademických školských vzorov v Cechách a na Mo
rave. Napokon, Kalvodu a Úprku, Bukovaca a Pirnera, Hofbauera a Thieleho a všetkých ostatných pražských “učiteľov” Slovákov (až do posled
ného z nich, Willyho Novaka) v svetových lexikónoch maliarstva hľadáme
nadarmo.
Podľahnúť ustáleným už pražským kritériám “svetovosti” znamená už
vo východisku boj o súčasnosť a originalitu prehrať. Iba výkrok za panujú
ci návyk posudzovania umenia dáva šancu byť samým sebou, t.j. umelcom.
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3.
Keď už je to tak, že nie veľmi vtipné dejepisectvo umenia zaraďuje do
dnes dielo predovšetkým podľa výučného listu školskej dielne, nezostávalo
Slovákom nič iné, než si zariadiť takéto akademické dielne aj v Bratislave.
Založenie Vysokej školy výtvarných umení, Slovenskej národnej galérie
a iných zberateľských, pedagogických a umenovedných inštitúcií sa datuje
koncom štyridsiatych a začiatkom päťdesiatych rokov. Nová centralistic
ká organizácia kultúrnych ustanovizní, v Čechách a inde jednoznačne re
tardačná, má v ešte málo štruktúrovaných pomeroch Slovenska isté opráv
nenie. Napriek labilite dobových estetických kritérií, umožňuje jednotný
zväz slovenských výtvarníkov po prvý raz v dejinách porovnaťporovnateľ
né a definovať sa tým ako báza národnej výtvarnej kultúry. Bratislava ako
mesto poskytuje približne od roku 1935 3) všetky priaznivé metropolitné
podmienky.
4.
Turčiansky Sv. Martin a Bratislava nie sú však jedinými strediskami
rozvoja domáceho výtvarníctva. Naväzujúc na tradíciu meštianského port
rétu a spišskej krajinomaľby 19. storočia, stávajú sa zprvu najmä Košice
sľubnou bázou nastupujúcej moderny. Namiesto ľúbivého impresionizmu
Ľ. Csordáka či E. Halász-Hradila, razí vypätý subjektivizmus Konštantí
na Kövaryho-Kačmarika (1882-1916) cestu novému chápaniu bezpro
strednosti. Plné osobné nasadenie a bezvýhradné podriadenie rukopisu vý
povedi pripomínajú Vincenta van Gogha. Domáca škola expresionizmu
(K. Bauer, E. Krón, A. Jasusch, J. Jakoby) rozvíja tento pioniersky odkaz
Kôvaryho v dvadsiatych a tridsiatych rokoch do nových rozmerov.
Domáce impulzy sa tu podnetne prelínajú s medzinárodným avantgard
ným dianím, krúžiacim v tom čase okolo Košíc. 4) Na pôde Východosloven
ského múzea nachádzajú útočiště z Maďarska vyhnaní ľavicoví intelek
tuáli a umelci: K. Kernstok, B. Uitz, A. Bortnyik, R. Berényi, A. Lesznai
a iní. Odtiaľto štartuje do Paríža a do revolučnej Moskvy brnenský F. Foltýn, zo Slovákov I. Maca, K. Sokol, V. Šipoš, Ľ. Kudlák, F. Reichentál, J.
Kollar a ďalší. Košice sú miestom prvého spoločného vystúpenia Fullu a
Galandu (1930). Ešte predtým je tu však G. Grosz a nová figurácia Ne
mecka, sovietska avantgarda a iné medzinárodné vývinové impulzy.

5.
To, čo sa okolo roku 1949 ukazuje ešte ako relatívny podnet: ujednocujúca výstavná a organizačná štruktúra a do istej miery dokonca i estetika,
je už o niekoľko rokov brzdou ďalšej iniciatívy. Podobne ako v Prahe, hlá
si sa v roku 1957 aj na Slovensku o slovo už nová výtvarná generácia. Po
príklade prvých pražských skupín organizuje sa v Bratislave Skupina Mi
kuláša Galandu. Narozdiel od bezprostredného spoločenského programu
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a politickej angažovanosti vtedajšej strednej generácie (R. Uher, V. Chmel,
L. Guderna, E. Semian, O. Dubay, V. Hložník a i.} reklamuje mladá gene
rácia pre seba iba právo na individuálny prejav. Kým napr. v pražskej sku
pine “Máj” rezonuje do istej miery jednotiaci lyrický poetizmus, v skupine
“Trasa” zas angažovanosť a expresívne poňatá figurácia, možno Brati
slav čanov z roku 1957 charakterizovať slohove iba veľmi približne.
Prívlastok folklorizmu je viacej-menej polemický a vzťahuje sa — ak
vôbec — povedzme na Kompánka a Laluhu; nie však na Barčíka, Paštéku
či Krivoša. Politizujúca mytológia, rovnako ako kritická filozofia mesta
či vidieka a už vôbec estetika ako taká, koncom 50-tych rokov viac rozde
ľovala než zjednocovala. Pomimo Galandovcov pôsobili v tom istom čase
burcujúco i iní výtvarníci, ako A. Klimo, M. Čunderlík, E. Špitz, D. Valocký, E. Antal a ďalší z nepoddajných.

6.
Pokiaľ ide o Galandovcov, spomínam si, že výstavné priestory na žilin
skom námestí — dejisku prvého verejného vystúpenia Skupiny, museli
byť v decembri 1957 na niekoľko dní po vernisáži uzatvorené. Zmeškal
som večerný ceremoniál, prišiel som do Žiliny až na druhý deň odpoludnia.
Porozbíjané sklo, ba krv na stenách a na podlahe signalizovali, čo sa tam
večer asi udialo. Isteže, chlapský virtus patrí, popri alkohole, najmä na
strednom Slovensku k rituálu každej zábavy. (‘Ty Jano, aká bola svatba?”,
pýta sa v príznačnej detvianskej anekdote jeden hrdina druhého. “Bohov
ská”, odpovedá Jano, “ešte aj nevesta sa bila... ”). Kto vtedy koho bilje sa
mo o sebe z hľadiska dejepisu umenia nezaujímavé. V rozpore so všetkými
staršími a novšími legendami, dôležité je však konštatovať, že Galandovci
nadobudli jednotiaci profil len akosi z nutnosti, na nátlak z vonku. Pro
gram skupiny bol spísaný, zdá sa mi, v kaviarni Krym, ktorýmsi náhodne
okoloidúcim literátom. Až do prvých verejných útokov na Skupinu neve
noval mu nikto pozornosť. Keď sa však kritické ohlasy, podnietené predo
všetkým ambicióznym čerstvým elévom moskovskej politickej školy Jo
zefom Lenártom (zaujímajúcim sa, žiaľ, vždy viac o výtvarné umenie než
povedzme o ekonomiku) stupňovali, kapituloval ako prvý “teoretik” sku
piny, prehlásiac, že musí živiť rodinu.
Obavy kolegu, renomovaného umeleckého historika, neboli v podstate
neoprávnené. Ako zavádzajúci príklad boli Galandovci na aktíve Zväzu
slovenských výtvarníkov na jar 1956 kritizovaní jeho vtedajším predse
dom L. Gudernom za apolitičnosť a laxný pomer k socializmu. Situácia sa
tým neobyčajne priostrila. Keď som večer po aktíve prehováral staršieho
kolegu, renomovaného už kritika, aby sa svojím ostrým perom zastal ka
marátov, vyhodila ma z bytu jeho manželka. Bol som ešte slobodný, nemu
sel som nikoho živiť, rozhodol som sa preto, pri plnom vedomí rizika, za
stať sa expresívneho jazyka generačne mi blízkych výtvarníkov. Keď som
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esej priniesol ráno do redakcie Kultúrneho života, stretol som tam na svoje
prekvapenie spomenutého už, skúsenejšieho odo mňa, výtvarného kritika.
Redaktor J. Procházka nechcel žiadneho z nás uraziť, spojil dva rozdielne
druhy argumentácie pod záhlavím “Na obranu Galandovcov”.5) Chtiacnechtiac stal som sa takto výtvarným kritikom.
Že to nie je ľahké povolanie ukázalo sa o niečo neskôr. Na príkaz spo
menutého už Lenárta musel som v roku 1959prepustiť svoje miesto univer
zitného učiteľa iným a nastúpiť “do praxe” robotníka v Bratislavských
elektrotechnických závodoch (BEZ). “Výlet do života” je pre intelektuála,
ktorý za svojimi textami márnomyseľne stojí, zdá sa, že trvalým sprievod
ným doplnkom jeho aktivity literárnej. Desať rokov po prvom vyhadzove,
musel som v roku 1970 opustiť bratislavskú univerzitu tentoraz už defini
tívne. Za čas mi ako útočište slúžila všetkými opustená “Kamenná chata”
na vrchole Chopka v Nízkych Tatrách. Neskoršie som bol nútený vysťa
hovať sa do Nemecka. Povolanie výtvarného kritika je v strednej Európe
doposiaľ rizikovou činnosťou.
7.
Ako som spomenul, Galandovci sa po celý svoj život vlastne iba bránili.
Ofenzívna estetika moderny im bola bytostne cudzia, každý bojoval vlast
ne iba sám za seba. Navrátiac sa k zdrojom slovenskej avantgardy, k “Sú
kromným listom Fullu a Galandu” (1930) a teda k snahe rozpustiť poeti
ku individuálneho diela v prísľube všeobecnej metodiky žitia a videnia, pri
šlo iba nasledujúcej výtvarnej generácii. Po Prahou bezprostredne inšpiro
vanom, a preto efemernom hnutí “Konfrontácii” (1962-1963), ohlásila sa
nová estetika predovšetkým v prvom spoločnom vystúpení A. Mlynárčika
a S. Filku. Začiatkom mája 1965 dostali mnohí Bratislavčania poštou to
to neobvyklé oznámenie:
“Stano Filko a Alex Mlynárčik dovoľujú si Vás pozvať na Happsoc Bra
tislava 2.—8. mája 1965.
Objekty:
1. Ženy
138.936
2. Muži
128.727
3. Psi
49.591
4. Domy (s provizóriami)
18.009
5. Balkóny
165.236
6. Poľnohospodárske usadlosti
22
7. Prevádzkové budovy
525
8. Byty
64.725
9. Vodovody v bytoch
40.070
10. Vodovody mimo bytov
944
11. Sporáky elektrické
3.505
12. Sporáky plynové
37.804
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Práčky
35.060
Chladničky
17.534
Celá Bratislava
1
Hrad
1
Dunaj (v Bratislave)
1
Pouličné lampy
142.090
Televízne antény
128.727
Cintoríny
6
Tulipány
1,000.801
Divadlá {aj ochotnícke)
9
Kiná, trolejbusy, komíny,
električky, viechy, autá,
písacie stroje, rádiá, obchody,
knižnice, nemocnice atď.
Realizácia:
1. prvá skutočnosť — Bratislava 2. mája 1965
2. druhá skutočnosť — Bratislava 3. mája 1965
3. tretia skutočnosť — Bratislava 4. mája 1965
4. štvrtá skutočnosť — Bratislava 5. mája 1965
5. piata skutočnosť — Bratislava 6. mája 1965
6. šiesta skutočnosť — Bratislava 7. mája 1965
7. siedma skutočnosť — Bratislava 8. mája 1965
Trvanie: 2.—8. mája 1965.”
Konceptuálne umenie nie je takto, zdá sa, iba objavom Američanov L.
Weinera a J. Kosutha. Povestný “deklaračný akt” londýnskej skupiny Art
and Language má v stredo-východnej Európe svojich autentických pred
chodcov.

8.
Kým St. Filko sa po márnych pokusoch "estetiku definície” ďalej rozší
riť vrátil nazad k maľbe, vrcholila Mlynárčikova aktivita začiatkom
70-tych rokov. Pri príležitosti majstrovstiev sveta v lyžovaní vo Vysokých
Tatrách (1970) organizujú Mlynárčik a Urbásek ‘‘Festivalsnehu”, budu
júc z podenkovej hmoty parafrázy známych umeleckých diel. Mlynárčikov "Memoriál E. Degasa” (1972) s jazdeckými pretekami na Liptove
a s dražbou umeleckých diel v Bratislave, naväzuje na "Deň radosti” na
Orave. Na svadobný obrad, definovaný ako umenie (Žilina, 23. XI. 1972),
prichádzajú z Paríža na Slovensko P. Restany a viacerí zo svetoznámych
kritikov umenia. V čase zostrujúcich sa perzekúciíproti všetkému neobvy
klému zostáva Mlynárčikovi už iba snívať o neuskutočniteľnom kráľovstve
prostého rozumu {‘‘Argilia”, Terchová-Paríž 1978-1981).
Obdobne ako Mlynárčik, opúšťajú terén tradičného umenia i ďalšíjeho
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neprispôsobení kolegovia. 6) Peter Bartoš rozdal celý svoj ateliér už kon
com 60-tych rokov a usadzuje sa v zoologickej záhrade. Július Koller sa
v nekonečnej sérii UFO (Univerzálne-kultúrne Futurologické Operácie)
snaží vtiahnuť do kultúry i, povedzme, tenis, pričom v pozadí každého jeho
diela trčí po roky — otáznik. Pokiaľ Vlado Popovič zanecháva na čas svoje
foto-monológy, oživuje túto techniku novými ekologickými obsahmi, na
úpätí hôr žijúci Michal Kern.
Na priamy poukaz k panujúcej situácii strachu a zbabelosti sa odvažuje
renomovaný už sochár Jozef Jankovič. Namiesto umenia či vedy, tak
Jankovič, premieňa sa v terén cynického experimentovania s ľuďmi a pro
stredím celá skutočnosť porobenej krajiny. Zapojenie komputeru a matematizácia kresby len zdôrazňujú metódy manipulatívneho “vylepšenia
človeka”. Kým pravidelné ateliérové stretávanie ešte v prvej polovici
70-tych rokov predlžujú tvorivú konfrontačnú atmosféru, ku ktorej pod
netne prispievajú i noví mladší autori (Sikora, Závarský, Tóth, Meliš, Durček a i.) doliehajú pravidelné policajné vypočúvania koncom tohto desať
ročia čoraz ťaživejšie i na “výtvarníctvo”. V poradí tretí konfrontačný al
bum originálov je v kovovej krabici zahrabaný kdesi v karpatských kop
coch za Bratislavou. Iba budúce zemetrasenie sprístupní budúcim potom
kom atmosféru utajených snov a strachu.

9.
Uvažujúc o nedávno prežívanom čase, vynára sa mi v mysli paradoxná
hypotéza. Odhliadnuc od neobyčajne plodnej epizódy existencie ŠUR, následníckej školy dessavského Bauhausu v Bratislave (1928-1938), vy
manilo sa slovenské výtvarné umenie zo zakliatia provinčnosti asi práve
v období najostrejšej perzekúcie a temna (1970-1981). Umenie má, zdá
sa, svoj vlastný vývinový rytmus, relatívne nezávislý, povedzme, na vpáde
sovietskych tankov k Vltave a k Dunaju. Isteže, konceptuálne a akčné
umenie nie je odkázané na reprezentačné výstavné siene a na tradičné spô
soby prezentácie vôbec. Umožňuje žiť a tvoriť “pre seba”, t.j. v súkromí.
Zaujímave je práve z hľadiska prednedávnej minulosti opätovné porov
nanie kultúrneho ovzdušia Prahy a Bratislavy. Kým nepriaznivé vonkaj
šie okolnosti podnietili najagilnejších slovenských výtvarníkov ignoro
vať bez dlhého uvažovania doterajšiu, na Slovensku nie obzvlášťzachode
nú tradíciu estetiky hotového diela, cítili sa ich pražskí kolegovia vplyvom
pozmenených podmienok povinní zabrániť ďalšiemu úpadku kultúry jej
ochranárskou cizelizáciou a adoráciou. Kolíbal, Malich, Veselý, Demarti
ni, Dlouhý, Beran a ďalší ubránili i v najhorších rokoch povedomie baroko
vej tradície umenia nápovede. Metóda navrstveného citátu a metafory sa
tu zkultivovala ako vari nikde inde na svete. 1) Na Slovensku doposiaľ ešte
stále chýbajúca tradícia dobrého a poctivého remesla umožnila smelý ex
perimentálny výstup poza dielo (ak chceme: poza umenie). Výtvarníci,
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ktorí boli z akýchkoľvek oficiálnych štruktúr aj tak vytlačení, sa na toto
riziko podujali.
Jedno sa však s druhým kauzálne podmieňuje. Iba tam, kde je tradícia
už nasýtená, možno z nej hravo vystúpiť. Bez kontaktu s rozvinutou už čes
kou tradíciou navrstvenej metafory a až do krajnosti zušľachtenejfaktúry,
niet dôvodov umenie-dielo ignorovať. I keď sa to zdanlivo nechce veriť, je
slovenské konceptuálne a akčné umenie 70-tych a 80-tych rokov práve vo
svojej osobitosti organickou súčasťou už od dávna existujúceho českoslo
venského kultúrneho kontextu.

10.
A napokon niečo ako aktualizujúci dodatok. Práve v tomto časopise 8)
som v roku 1985 referoval o skupine mladých ľudí, nadväzujúcich okolo ro
ku 1978 na pouličné akcie Mlynárčika a Knižáka a na celú avantgardnú
scénu konca 60-tych rokov. Ich cieľom však nebolo ani vtedy, ani neskôr,
produkovať “umenie”, ale sebapoznanie a odhad mocenských síl spoloč
nosti, v ktorej boli prinútení žiť. Konkrétne mená som vtedy kvôli utajeniu
autorov pred sliediacou políciou neuviedol. S istou hrdosťou na novodobú
akčnú scénu Bratislavy, môžem už teraz verejne menovať aspoň hlavného
inscenátora a režiséra vtedajších pouličných akcií. Menuje sa Ján Budaj a
je nateraz ako čelný predstaviteľ Verejnosti proti násiliu (VPN), sloven
skej to obdoby českého Občanského fóra, zástupcom predsedu Slovenskej
národnej rady.
Spomenutý slovenský kolega Václava Havla nie je však jediným z avant
gardných umelcov Bratislavy, čo sa aktívne podieľali na revolučnom pre
vrate z konca roku 1989. Prvý signál verejného protestu proti násilnostiam
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polície sa v Bratislave ozval práve z pôdy Zväzu slovenských výtvarníkov.
Hneď nasledujúci deň po pouličných udalostiach v Prahe sa vo výstavných
miestnostiach na Dostojevského rade zhromaždili výtvarníci a ich bezpro
strední priatelia a známi k prvému protestnému zhromaždeniu občanov za
demokraciu a proti diktatúre. Podpisy M. Cipára, J. Jankoviča, R. Sikoru,
V. Kompánka a iných umelcov proti zvôli vtedy ešte panujúcej tmy, sú po
slednou, možno, že dokonca organickou kapitolou kroniky novodobého slo
venského výtvarného umenia. V čase devalvácie všeobecných kritérií este
tiky je umenie bez etiky a angažovaného občanského postoja jeho tvorcov
nehodnoverné.

Poznámky
1. Jakub Pavel: “Dějiny umění v Československu”, Práce, Praha 1971, s. 197.
2. Tamtiež, s. 199.
3. “Od lokálnej kultúry k formovaniu centra. Bratislava: kultúrne-historický
náčrt”, Most XXXV, 1-4, Rím 1988.
4. “Anton Jasusch a zrod východoslovenskej umeleckej avantgardy dvadsia
tych rokov”, VSFVU Bratislava 1966, s. 18 a i.
5. R. Matuštík — T. Štrauss: “Ako je to s Galandovcami?”, Kultúrny život 7,
Bratislava 1958.
6. “Slovak Models for Contemporary Art Actions”, Cross Currents, A Yearbook of Central European Culture, Ann Arbor, University of Michigan 1984.
Taktiež: “Performence”, MAW Warszawa 1984, s. 11-125.
7. “Wiederauferstandene Generation. Acht Künstler aus Prag in München”,
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Rudolf Sikora: Z cyklu DOTYKY, 1980
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Súčasné slovenské a české umenie očami
francúzskeho kritika
Peter Brabenec, Paríž

V máji 1989 obhajoval na parížskej univerzite Etienne Cornevin doktor
skú prácu nazvanú “Osobnosti a estetika súčasného umenia v Českoslo
vensku’’ (Figures et esthétiques de ľart contemporain en Tchécoslovaquie). Ide o obsiahlu štúdiu — okolo 1200 strán — tendencií v modernom,
oficiálnou kritikou väčšinou zanedbávanom umení ostatných rokov v Čes
koslovensku. Keďže práca je napísaná po francúzsky a mimo úzkeho kru
hu zainteresovaných výtvarníkov a priateľov sa o nej nič nevie, rozhodol
som sa v krátkosti zoznámiť i ďalších možných záujemcov s jej základný
mi tézami a s jej obsahom.
Najskôr pár slov o vzniku. Neviem, či náhoda, na základe nejakého
vyššieho predurčenia, rovnako ako inšpirácia u romantikov, môže byť
považovaná sama o sebe za záruku kvality. Isté je však, že záujmu Etienna Cornevina o súčasne slovenské a české výtvarníctvo (a teda aj jeho
doktorskej práci) nepredchádzal nijaký presne definovaný úmysel a je
mu podriadené dlhodobé úsilie.
Etienne Cornevin sa ocitol na Slovensku v rámci náhradnej vojenskej
služby ako lektor francúzštiny na prešovskej univerzite. Po odslúžení
povinného obdobia sa mu naskytla možnosť prevziať miesto francúz
skeho lektora na bratislavských gymnáziách, tentoraz už za normál
nych pracovných podmienok. Keď som ho roku 1979 stretol, nevedel
ešte, či by sa mal začať učiť po slovensky, a k čomu by mu to vlastne
mohlo byť užitočné. Bez akéhokoľvek prozelytizmu, čiste v rámci pria
teľských vzťahov, som sprevádzal jeho prvé kroky v slovenčine. Na dru
hú otázku som však odpoveď nemohol dať. Skúšali sme to s nejakou
slovenskou literatúrou, ktorá by sa dala prekladať do francúzštiny, no
od týchto plánov sme čoskoro upustili. Divadelné hry Lasicu a Satinského zo šesťdesiatych rokov, v tom čase zakázané, sa dali pretlmočiť
do francúzštiny len ťažko, a s veľkými stratami. Ináč povedané, na hori
zonte slovenskej kultúry nebolo nič, čo by sa nástojčivo uchádzalo o do
brú vôľu francúzskeho lektora a Etienne sa už začínal vyrovnávať s tým,
že na Slovensku strávené roky “stratí”.
Pri jednom z našich posledných stretnutí v Bratislave, roku 1980, som
ho bez akéhokoľvek bočného úmyslu zoznámil s priateľmi výtvarníkmi.
Ako obyčajne, ukazovali sa práce. Kto čo robí, kto sa čím zapodieva...
to všetko sprevádzané teoreticko-filozofickým komentárom, ako to bo
lo v Bratislave zvykom. Nato som sa “odsťahoval” a s Etiennom som sa
stýkal už len v Paríži po čas jeho prázdnin. Neviem teda, kedy a ako po-
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chopil, že bratislavskí výtvarníci ho zaujímajú a že kontakt s nimi sa mu
môže stať “užitočný”, pretože on sám môže byť užitočný pre týchto vý
tvarníkov, žijúcich poväčšine v kultúrnom vyhnanstve a izolácii pred
svetom, no zároveň aj pre umenie, pretože práce slovenských a českých
výtvarníkov si zaslúžia širokú publicitu.
Od prvého kontaktu s bratislavskými maliarmi po dokončenie dok
torskej práce teda ubehlo aspoň osem rokov. Prostredníctvom mojich
priateľov sa Etienne Cornevin dostal do styku s rovnako zaujímavými
výtvarníkmi na Morave a v Čechách. Medzi umelcami, ktorých komu
nistická estetika neuznávala, ba dokonca prenasledovala ich tvorivé
úsilie, vládla v tých rokoch atmosféra silných konšpiračných vzťahov
v mene obrany posledných zvyškov umenia. Je možné, že aj tento sku
tok zavážil pri zrode Cornevinovej myšlienky zaoberať sa slovenskými
a českými výtvarníkmi. Faktom zostáva, že po počiatočnom rozhodnu
tí jeho nadšenie stále narastalo a neopustilo ho ani pri písaní práce.
☆ ☆ ☆
“Čo robiť, keď objavíte Picassa?”, pýta sa Etienne Cornevin v pred
slove k svojej práci, pretože napriek istým znalostiam moderného ume
nia, napriek ikonografickej pamäti nastrádanej úmornými návštevami
múzeí západnej Európy, mal pred niektorými slovenskými a českými
umelcami dojem, že objavil neznáme veľdielo. Du jamais-vu.
Prvou vetou svojej práce Etienne Cornevin spochybňuje niektoré
prvky hodnotového systému platného vo výtvarnom umení. Čo si my
slieť o vede o výtvarnom umení, ktorá dosiaľ nezmapovala úkaz hodný
Picassovej revolúcie? Ako je možné, že na konci dvadsiateho storočia,
napriek všetkým komunikačným možnostiam, o novom Picassovi ni
kto nič nevie? Takže Etienne Cornevin, hoci píše doktorskú prácu, kto
rú bude musieť predložiť profesorom a etablovaným výtvarným kriti
kom, pociťuje potrebu zrelativizovat’vedu o výtvarnom umení, pretože
sa mu zdá málo “vedecká”, no najmä preto, lebo ako ustálený hodnoto
vý systém nemôže pripustiť Cornevinov objav, neposkytuje miesto pre
“zabudnutého Picassa”.
Moderné umenie šeťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov vy
tvorilo v pasívnom konzumentovi, ktorým bol Etienne Cornevin, do
jem, že ide o nepodstatné kuriozity, neschopné uspokojiť jeho citovú,
ba ani intelektuálnu percepciu sveta. Blazeovaná množstvom “akcií”,
výstav a ťažko straviteľnej teoretizácie poväčšine zabudnuteľného ume
nia, Etienne Cornevin od súčasných výtvarníkov nič nečakal. O to väč
šie bolo jeho prekvapenie, keď v Bratislave po prvý raz pocítil, že ide
o niečo skutočne podstatné.
Prvým krokom prístupu k prácam slovenských a českých umelcov,
a zároveň prvým krokom ich sprístupnenia svetu, bude pre Etienna
Cornevina sformulovanie “silných téz”, ktoré mu vytvoria rámec úvah
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a hodnotení umeleckých diel, ktorými sa bude zapodievať. Niektoré
z týchto téz idú proti všeobecnému prúdu súčasnej kritiky umenia
a oprašujú názory, klasifikácie, často považované za zastaralé. Naprí
klad katartické poslanie umeleckého diela, čiže jeho povýšenie na ná
boženský, alebo iným spôsobom metafyzický čin. Autor razom tiež re
lativizuje význam umeleckých teórií a klasifikácií a preto môže kacír
sky prísť k uzáveru, že históriu výtvarného umenia píšu výtvarníci a nie
kritici. Napriek tejto skromnosti sa však dovoláva možnosti “posudzo
vať ”, hodnotiť výtvarné umenie — keďže umenie je hodnota — a k to
mu si vytvoriť potrebnú hodnotovú stupnicu. Vďaka svojej skúsenosti
s výtvarným umením západnej Európy totižto vie, že bez hierarchické
ho rozlišovania v krajine súčasného umenia zblúdime. Predpokladá exi
stenciu pevného systému, ktorý je schopný zoradiť umelecké diela od
toho najvýznamnejšieho po zanedbateľné, od najväčšieho po zbytočné.
K tomu si privoláva na pomoc i také pojmy, ako je “Hĺbka” umenia, ale
bo “umelecká morálka”.
Tu si treba položiť otázku, či ten trochu mimoriadny kritický aparát
— mimoriadny i pre autora, ktorý považoval za potrebné ho upresniť
— je podmienený kritikovou osobnosťou a jeho osobitným prístupom
k umeniu, alebo či si toto zvláštne pojednanie vynútilo súčasné sloven
ské a české umenie tým, že sa odlišuje od ostatného svetového umenia.
V každom prípade jednou z konštant Cornevinovej práce bude práve
snaha poukázať na osobitnosť tohto umenia. To vysvetľuje, prečo Etienne Cornevin bude musieť posunúť definíciu umenia do klasickejších
polôh, aby si tým ušetril, pri jednotlivých kapitolách svojej práce, neu
stále vymedzovanie pôsobnosti “svojich” umelcov v porovnaní s bez
brehou postmodernistickou koncepciou umenia. Jeho postup by sa dal
pomenovať ako zexkluzívnenie umenia.
Pozastavme sa na chvíľu pri spôsobe, akým Etienne Cornevin vytyču
je územie “umeleckej morálky”, v ktorom sa pohybujú skutoční umelci
a v ktorom vzniká umenie s univerzálnou, absolútnou hodnotou. Slúžia
mu k tomu tri medzníkové imperatívy.
Imperatív egoizmu v umení, čo je vlastne viera v sebe samého a ver
nosť komplexu foriem, štruktúr, rozmerov, citov, metafor atď., ktoré
umelec nosí v sebe. To samozrejme neznamená, že treba automaticky a
apriorne odmietať všetko, čo robia, alebo robili iní, poprípade, že sa tre
ba donekonečna opakovať.
Imperatív dobrodružstva v umení, čo znamená povinnosť každého
umelca vyhľadávať originálny výraz, originálny námet, le jamais-vu;
pohŕdať stereotypmi.
Imperatív pravdy v umení, ktorý určuje umeniu povinnosť zodpove
dať “skutočnosti”, zodpovedať tomu, čo sa nám zdá ako skutočná pod
stata.
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Keď ich berieme osobitne, tieto definície vyznievajú čiastočne protirečivo a trochu karikatúrne. K tomu, aby ich nikto nesprávne neinter
pretoval, bolo by treba dlhé vysvetľovanie a mnoho pozitívnych a nega
tívnych príkladov. Avšak i z citovaného je zrejmé, že pre Etienna Cornevina sa skutoční umelci pohybujú na územi “umeleckej morálky” vy
delenej týmito tromi míľnikmi. Kritik si však nemyslí, že by existoval
nejaký optimálny bod, akýsi interakčný priesečník, v ktorom by malo
vznikať to najautentickejšie umenie.
A konečne musíme v tejto krátkej správe spomenúťešte jednu zvlášt
nosť Cornevinovho prístupu k výtvarnému umeniu. Sám nás na to upo
zorňuje axiómou svojej práce. “Výtvarné umenie všetkých čias je tiež
poéziou.” To samozrejme nepridá na “vedeckosti” jeho práce, no časté
paralely medzi poéziou obrazu a obrazmi básne vrhnú na prácu výtvar
ných umelcov neobvyklé svetlo, ktoré čitateľovi môže obohatiť jeho
percepciu konkrétnej výtvarnej tvorby. Autor sije vedomý toho, že jeho
postup nie je veľmi pozitivistický: “Miesto jednej záhady máme dve.
Avšak spolu tieto dve záhady sú bližšie k svojej spoločnej pravde, ako
každá osobitne.”
Autor teda odmieta absolútne istoty v umení, rovnako ako v rozpra
ve o umení. Jeho doktorská práca sa tým pádom bude rozvíjať vo forme
eseje, ktorá zo všetkých foriem diskurzu hádam najmenej zrádza pred
met svojho záujmu.
☆ ☆ ☆
Samotná práca Etienna Cornevina pozostáva z prekladu knihy Jin
dřicha Chalupeckého “Na hranicích umění”, ktorá je zatiaľpre Francú
zov nedostupná v bežnom vydaní. Druhý tristostranový diel je celý ve
novaný Rudolfovi Filovi. Tretí diel sa zaoberá prácami Márie Bartuszovej, Dalibora Chatrného, Václava Boštíka, Juraja Bartusza, Václava
Chada a Adrieny Šimotovej. Posledný diel pojednáva o Otisovi Laubertovi, Danielovi Fischerovi, Kurtovi Gebauerovi, Jozefovi Jankovičovi,
Marianovi Mudrochovi, Milanovi Bočkayovi, Rudovi Sikorovi, me
nujúc mnohých ďalších a odkazujúc na nich pri mnohých príležitostiach.
Informovať čitateľov v Československu o Chalupeckého knihe je, dú
fam, zbytočné. Prečo ho však Cornevin prekladal do francúzštiny? Jin
dřich Chalupecký je jediný známejší kritik umenia, ktorý sa v Európe
zaoberá českým a slovenským umením a je presvedčený o jeho bohatst
ve, mnohorakosti a originalite. Etienne Cornevin sa v tomto s Chalupeckým stotožňuje a navyše kniha “Na hranicích umění” mu bude celý
čas poskytovať základňu pre jeho vlastnú prácu. Takže bolo potrebné,
aby si Chalupeckého knihu najskôr preložil do francúzštiny. Chalupecký-kritik nie je totižto významný len pre záujemcov o české a slovenské
výtvarné umenie, ale aj pre metódu kritickej práce Etienna Cornevina.
A nezabúdajme, že obom ide o to isté umenie, ktoré zhodou presne zná-
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mych okolností nebolo v komunistickom Československu za umenie
uznávané.
Ťažko presne určiť, čo spája všetkých výtvarníkov, ktorými sa Etienne Cornevin zaoberá vo svojej práci. Nejde o školu, ani o nejaký ume
lecký prúd. V tom sa ostatne Cornevin shoduje s Chalupeckým, ktorý
tiež odmieta všetky -izmy umeleckej tvorby, rovnako ako aj v jej kritike.
Čo sa teda týka umeleckých tendencií, Etienne Cornevin sa vo svojej
štúdii venuje umeniu v tom najeklektickejšom zmysle.
Všetci títo umelci sú moderní tým, že aspoň raz vo svojom umelec
kom živote tvorivo odstránili všetko, čo ich predchádzalo a mnohí
z nich používajú, v miere možností, moderné pracovné techniky. Väč
šina z nich sú prvoradí umelci, pretože si vynašli svoj zvláštny, sebevlastný “jazyk”.
Počas celej práce sa Etienne Cornevin pokúša včleniť týchto výtvarní
kov do dejín umenia 20. storočia, kde podľa neho majú všetci svoje
miesto, no odkiaľ akosi vypadli. Bez nich je podľa autora umenie 20.
storočia chudobnejšie. Tak sa pri menách slovenských a českých vý
tvarníkov objavujú paralelne mená tých najznámejších súčasných ma
liarov: Tapiěs, Matta, Masson, Šíma, Ernst, Dali, Schwitters, Kaprow
atď.
V porovnaní s vývojom v západnej Európe, kde sa umenie stále viac
formalizuje, v Československu si umenie ponecháva svoju ľudskú di
menziu, svoj ľudský náboj, do takej miery, že Etienne Cornevin o “svo
jich” umelcoch tvrdí, že “vniesli do umenia život vo forme spontánno
sti, odpadového materiálu, novinových obrázkov, reprodukcií slávnych
obrazov, predmetov každodenného života, stop ľudského tela... hoci
nie všetci vychádzali v ústrety životu.”
Väčšina z týchto umelcov sa pohybuje v koncepcii fundamentálneho
romantizmu, ktorého podstatou je to, že v svojom umeleckom úsilí sa
pokúša umenie prekonať, ak nie úplne zrušiť. Hnacou myšlienkou všet
kých týchto umelcov je akýsi ideálny život a splynutie s ním (splynutie
v ňom), strata individuálneho vedomia uprostred svetového vedomia.
Akokoľvek paradoxne to vyznieva pri “povrchových” a často “plo
chých” realizáciách výtvarného umenia, slovenskí a českí povojnoví
umelci, ktorých tvorbou sa Etienne Cornevin zaoberá, sa pokúšajú
o utópiu, o transcendentny zmysel.
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Tvorba Dana Fischera
Dana Geržová, Bratislava
Ak by som tvorbu Dana Fischera mala charakterizovaťjediným atribú
tom, rozhodla by som sa pre slovo polarita, s tým, že bude prvým ohnivom
dlhého asociačného reťazca. Na počiatku je statický kontrast protiklad
ných pólov postupne rozhýbaný v dynamické napätie, ktoré pred dosiahnu
tím hraničného bodu — dramatického konfliktu — mení svoju kvalitu
a smer pohybu. Bipolárnosť ako stav trvalého napätia protikladov, ktorý
v sebe predznamenáva proces približovania, vzájomnej príťažlivosti, tes
nejších kontaktov, komplementárnosti, symbiózy. Klenba vybudovaná
nad zdanlivo neprepojiteľnými vzdialenosťami s rovnakým rozpätím, aké má
oblúk života spájajúci hraničné body ľudskej existencie. Ak je premena
jedným z atribútov života, sú to práve napätia pólových dvojíc, ktoré spúš
ťajú jej mechanizmus, pretože sú zárodkom pohybu, oscilácie, mnohokrát
opakovaného zrodu a zániku. Možno sa na prvý pohľad vzďaľujem od Dana
Fischera, ale protiklady intelektuálneho a emotívneho, racionálnej kon
štrukcie a estetického účinku, geometrickej štruktúry a amorfnej maliar
skej hmoty, spontánneho výtvarného záznamu a reprodukčnej techniky
majú v jeho tvorbe od počiatku postavenie ambivalentných dvojíc, ktorých
póly sú samostatnými estetickými kvalitami, svojbytnými celkami, časťa
mi zložitejšej sémantickej štruktúry. Z tejto primárnej dvojpólovosti vy
rastá viacvrstevnosť výpovede Dana Fischera násobená cieľavedomým
presahom jeho tvorby z roviny výtvarného obrazu do roviny významu,
v ktorej sa maľba opätovne stáva existencionálnou výpoveďou, prostried
kom vyrovnávania sa so svetom etickým postojom.
Toto konštatovanie platí v plnej miere o monumentálnych maľbách po
sledných rokov, ktorých výberom sa Dano Fischer predstavuje na súčasnej
výstave, spolu s grafickým cyklom z roku 1983, ktorý celú sériu predzna
menal. V prvom pláne sú veľkorozmerné plátna abstraktnou maľbou, zá
znamom maximálne uvoľneného maliarského gesta s dominujúcou expre
sivitou výrazu. S inštinktom bytostného maliara v nich Dano Fischer vizualizuje vnútorné pulzovanie beztvarej hmoty, jej elementárne rytmy, ktoré
vyhmatáva z chaosu nebytia. Formálne sú blízke americkému abstraktné
mu expresionizmu, akčnej maľbe Jacksona Pollocka, ale i vlne “novej ex
presie” 80-tych rokov. Významovo však presahujú obidva smery moder
ného maliarstva, pretože okrem primárnejfunkcie obrazu, zastupujú i funk
ciu prológu k vlastnej umeleckej výpovedi, k naplneniu idey zjednotenia,

DIPTYCH Dana Fischera: Pocta L. SOUTTEROVI, 1989, 200 x 140 cm
na papieri
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zrušenia ostrých hraníc medzi zdanlivo nesúrodými kategóriami, ktorá je
trvalou súčasťou Fischerovho výtvarného myslenia. Jej prítomnosť nájde
me už v grafických cykloch 70-tych rokov, najvýraznejšie formulovanú
v počítačovej grafike, ktorá priniesla transformáciu paleolitickej kresby
býka z Altamiry v matematický symbol nekonečna. Ak bolo v prípade “Altamiry” zjednotenie zastúpené procesom premeny a jeho realizácia sa po
hybovala v rámci výtvarných, i keď netradičných prostriedkov, vzdiale
nosť medzi analogickou dvojicou protikladov v súčasnej tvorbe, medzi arteficiálnym a prírodným je preklenutá fyzickým aktom prebiehajúcim
v reálnom priestore a čase. Výsledným dokumentom jefotografia zachytá
vajúca situáciu, v ktorej sa maľba na okamih stala fyzickou súčasťou au
tentickej krajiny. Akt zasadenia maľby — umelého výtvoru človeka — do
prírodnej štruktúry, nie je v prípade Dana Fischera sprevádzaný nostal
giou za archaickým časom ľudskej prehistórie. Je iba pokusom o modelo
vanie situácie, ktorá by sa mohla stať katarziou, očistením človeka od de
formujúcich civilizačných nánosov, ktoré v ňom utvrdzujú vedomie, že je
ešte stále mierou vecí. Táto poloha tvorby Dana Fischera mi pripomína
niektoré projekty land-artu 70-tych rokov, nie vonkajšou, formálnou prí
buznosťou, ale svojím vnútorným spriaznením, rovnakým stupňom poko
ry. Myslím na Špirálovité mólo Roberta Smithsona, na jeho stav v okami
hu vlastnej deštrukcie, kedy sa stalo súčasťou reálnej krajiny, prijalo jej
rytmy, pohyb, premenu, naplnilo svoj údel i keď za cenu obetovania vlast
nej existencie. Skepsa land-artu voči artefaktu, vyhrotenie vzťahu arteficiálneho a prírodného do polohy buď-alebo, je v prípade Dana Fischera na
hradená alternatívnosťou, obnovenou vierou v možnosti umenia, v silu je
ho výpovede.
Súčasná prezentácia obrazu a farebnej fotografie, ktorá dokumentuje
významový posun východzej abstraktnej maľby, môže u nepoučeného di
váka sproblematizovať výklad pôvodného autorova zámeru. Aká by bola
výpovedná hodnota diptychu, keby sme zamenili východisko za cieľ a náš
pohľad, paralelný s úvahou, by sa odvíjal odfotografie smerom k abstrakt
nej maľbe? Organizovanosť prírodného systému (zastúpená reprodukujú
cou fotografiou), by sa veľkým maliarskym zväčšením detailu rozpadla
v desintegrované nebytie, v chaos elementárnych prírodných síl, vizualizovaný primárnymi maliarskymi prostriedkami. Mohol by pohľad z tohto
zorného uhla odhaliť skryté možnosti výpovede obrazov Dana Fischera,
ďalší rozmer jeho tvorby? Aj keďje táto alternatívna interpretácia dosta
točne vierohodná, v prípade Dana Fischera zavádza. Od vystopovateľných
počiatkov jeho umeleckého názoru uprednostňuje proces analýzy a násled
nej syntézy, vedomé prijímanie systému i s jeho nevyhnutnými obmedze
niami pred lákavosťou bezhraničného chaosu. Systém (v našich predsta
vách najčastejšie spájaný s rôznymi formami organizovania spoločností)
zastupuje v tvorbe Dana Fischera špecifický obsah, ktorý môžu reprezen-
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tovať matematické pravidlá, logika úsudku, vzťah príčiny a následku, ale
aj súhrn síl vyvolávajúci estetický účinok, zákonitosti prírody alebo etika
ľudského správania. Táto klenba tvorby Dana Fischera v kontrapunkte
k expresivite jeho abstraktných malieb, dodáva jeho dielu aktuálnosť, kto
rá presahuje význam tohto pojmu, ako sme sa ho naučili používať v súvis
losti s umením postmoderny.
80-te roky sú vo výtvarnom umení charakterizované nástupom mladej
generácie, ktorá svoju nespokojnosť so stavom sveta vyjadruje odklonom
od tých prejavov človeka a jeho kultúry, ktoré sú dôsledkom vývoja stre
doeurópskej civilizácie, jej jednostrannej orientácie na zveľaďovanie ra
cionálneho a z toho vyplývajúce presvedčenie o nevyhnutnosti civilizačné
ho pokroku. Vyhľadávanie opačných modelov existencie, vnútorné stotož
nenie sa s mystériom starovekých predgréckych kultúr, sprevádzané oživo
vaním príznačnej symboliky, expresivity, autenticity a živelnosti výtvarné
ho prejavu mi pripomína situáciu, ktorú R. Caillois popisuje vo svojej kni
he “Človek a posvätné”, v kapitole Teória slávnosti: “Vždy, keď sa v prí
rodných spoločenstvách kolektív unaví kolobehom všetkých denných sta
rostí a životným energiám hrozí útlum, živelným spôsobom prepukne krat
šie či dlhšie obdobie slávnosti, kde sa uvoľnia aj prísne zákazy “posvätné
ho”, ktoré akoby sa prelialo do profánnej sféry a vyvoláva orgiastické vý
buchy vitality. Dočasným zvratom k “chaosu” — mýtickému Zlatému ve
ku — regeneruje a znovu integruje ochabnutý poriadok vecí a kolektív na
čerpá nové sily k znášaniu životných trampôt. ”
Zdá sa, že mladé slovenské výtvarné umenie je práve v takomto období
“slávnosti”, v období nadužívania katarzného účinku maľby. Ikeď má tá
to forma regenerácie svoju momentálnu opodstatnenosť, nemôže byť trva
lým stavom bytia, ani jediným motívom tvorby bez rizika, že nedegeneru
je do jednostranného hedonismu. Z tohto zorného uhla je aktuálnosť po
slednej tvorby Dana Fischera predovšetkým v tom, že ponúka katarziu
spôsobom, ktorý prekonáva nebezpečie nespútaného vitalizmu i hroziace
ho hedonizmu vedomým prijímaním istých obmedzení, istého druhu aské
zy. Na prvý pohľad sa zdá paradoxné hovoriť o askéze v súvislosti s Fische
rovou expresívnou monumentálnou maľbou, ktorá je vytváraná so snahou
o maximálne uvoľnenie, spontánnosťprejavu. Dano Fischer však nepodlie
ha živelnosti, spontánnosťprejavu nestavia ako najvyššiu dogmu vlastného
výtvarného prejavu. Jeho umelecká výpoveď chce byť svedectvom o integrovanosti bytia, v rámci ktorého je človek iba časťou celku, ktorého zá
kony musí prijať rovnakým spôsobom, akým ho prijímajú Fischerove ob
razy. V tomto zmysle sú expresívne maľby Dana Fischera iba naznačením
maliarovej senzibility, autentickej citovosti, inštinktu a intuície, ktoré sa
zámernou korekciou nerozvinuli do svojich hraničných polôh, kde by sa
senzibilita zmenila na chorobnú precitlivelosť, cit na zaslepenú vášeň, in
štinkt na konanie zbavujúci fatalizmus.
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Tvorba Dana Fischera nemá charakter introspekcie a nie je ani seizmo
grafom momentálnych nálad. Pozorovaniu vlastných psychických stavov
i psycho-sociálnych prejavov doby je nadradená schopnosť reflexie, ktorá
mu umožňuje zachovávať odstup od seba samého, od práve prebiehajúcich
udalostí, schopnosť, ktorá dodáva k estetickej kvalite jeho obrazov kvali
tu noetickú. Je sympatické, že napriek veľkému významovému rozpätiu
tvorby Dana Fischera, v ktorej estetické plynule prerastá v etické, nie sú
jeho obrazy zaťažené literárnosťou a mentorovaním, ale ako pravá poézia
uchovávajú a ďalej rozmnožujú schopnosť vytvárať krátke spojenia.
Z katalógu výstavy Dana Fischera

Rudolf Sikora: “NEHOMOGENNÝ PRIESTOR”, 1981
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Strach a spoločenské mechanizmy
Albert Marenčin

Úzkost’ a strach sprevádzajú človeka takpovediac od kolísky až po
hrob a zohrávajú významnú úlohu pri utváraní jeho vztahu k životu a
k vonkajšiemu svetu: sú reakciou jeho psychického organizmu na ne
bezpečenstvo, ktoré preňho tento svet predstavuje, a mobilizujú ho k obrane pred jeho hrozbami. Sú v podstate prejavmi pudu sebazáchovy,
no nie sú iba pudovými reakciami. — “Vždy, keď JA pocíti pred von
kajším svetom slabosť alebo bezmocnosť, ovládne ho pocit úzkosti” —
hovorí Freud a dodáva, že vedomie pri tom do značnej miery určuje,
kde a kedy, pri akých príležitostiach a v akých situáciach tú bezmocnosť
človek pocíti. V tejto súvislosti upozorňuje potom na zásadný rozdiel
medzi úzkosťou a strachom: zatiaľ čo úzkosť pochádza podľa neho
z predstavy nebezpečenstva, ktorá sa zrodila v ľudskej mysli na základe
skúseností a spomienok, strach sa rodí vždy z reálnej a konkrétnej hroz
by. Rodí sa, dalo by sa povedať, za asistencie rozumu a zmyslov a trvá
len potiaľ, pokiaľ trvá nebezpečenstvo, ktoré ho vyvolalo — zatiaľ čo
úzkosť, ako produkt ľudskej psychiky, vzniká a zaniká bez priamej zá
vislosti na vonkajších okolnostiach.
Vonkajší svet sa z toho aspektu javí ako nepriateľská veličina, ktorá
nás stále ohrozuje a pred ktorou sa preto musíme mať na pozore: musí
me ju neustále dobýjať a krotiť, odhaľovať jej tajomstvá, usilovať o po
korenie, ovládnutie a kontrolu jej temných síl, aby sme sa oslobodili od
pocitov neistoty, úzkosti a strachu. Na zápas s týmito silami cítil sa jedi
nec vždy prislabý a preto bral si od nepamäti na pomoc okrem bohov aj
príslušníkov rodiny, rodu, kmeňa, triedy, národa, rasy či druhu. Je pa
radoxné, že toto ľudské spoločenstvo, ktoré mu malo byť ochranou
a záštitou pred hrozbami prírody, zmenilo sa v priebehu tisícročí na si
lu, pred ktorou sa dnes cíti rovnako slabým a bezbranným, ako sa cítil
pračlovek pred mamutom: tou mierou ako sa vymaňoval z tajomných
pút prírody a získaval nad ňou vládu, upadal do otroctva moci, ktorú
medzitým sám vytvoril. Došlo tu k onomu známemu procesu, pri kto
rom sa ľudský výtvor odcudzil svojmu tvorcovi a stal sa jeho tyranom.
V spoločenských štruktúrach, systémoch a mechanizmoch, v nábožen
stvách a mýtoch, v mravných a právnych zákonoch, ktoré človek vy
tvoril za tisícročia svojho vývinu, nachádzame tie isté nebezpečenstvá
a hrozby, ktorými kedysi príroda desila jedinca.
Z tohto hľadiska niet hlbšieho rozdielu medzi prírodným a ľudským
svetom, ba medzi rôznymi spoločenskými systémami: všetky predsta
vujú moc, ktorá svojou drvivou prevahou nad jedincom vyvoláva v jeho
mysli pocity slabosti, ba i bezmocnosti a v konečných dôsledkoch úz
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kosť a strach. Možno dokonca povedať, že prostriedky, ktorými sa vy
konáva moc spoločenských systémov, sú neraz iba imitáciou hrozieb,
ktorými človeka od nepamäti terorizovala príroda: strata zamestnania
čiže existenčnej istoty, konfiškácia majetku, obmedzovanie slobody až
po jej úplné odňatie, kádrové šikanovanie poznamenaného jedinca a je
ho príbuzenstva i potomstva, rôzne druhy telesných trestov až po zá
konné usmrtenie, sú iba spoločenskými variantami živelných pohrôm
a úderov osudu — od zemetresania, záplav a sopečných výbuchov až po
dedičné choroby a rôzne druhy násilnej smrti, ktorými kedysi príroda a
pánboh trestali nehodného jedinca. Medzi týmito hrozbami, ktoré sú si
čo do veľkosti a ničivej sily často navlas podobné, existuje však zásadný
rozdiel: zatiaľ čo tie prírodné sú živelné a nesledujú nijaký cieľ (ak im ho
len náboženstvá a povery dodatočne neimputujú), tie ľudské sú vytvore
né s presným zámerom. Ba čo viac — zatiaľčo prírodné sa spravidla vy
mykajú moci a kontrole človeka, s tými druhými je možná dohoda, keď
že súčasne s újmou podnikajú aj druhú, prijateľnú alebo dokonca láka
vú alternatívu.
Áno, sily ľudského sveta sú síce rovnako kruté ako tie prírodné, ale
nie sú slepé: naháňajú človeku strach, no nevyvolávajú v ňom úzkosť.
Zlého jedinca môžu potrestať, ba i zničiť, zato dobrého dokážu pochvá
liť a odmeniť: záleží to len na ňom (je pánom svojho osudu) — a na vlád
nucej moci, ktorá určuje, čo je dobré a čo zlé. Ľahko uhádnuť, že dobré
je to, čo jej slúži a zlé, čo sa jej protiví. Dobrý jedinec slúži tejto moci ako
Švejk, do roztrhania tela, pomáha upevňovať a udržiavať jej autoritu
a prestíž, horlivo vykonáva jej príkazy a dôsledne rešpektuje jej zákazy,
je voči nej lojálny až servilný a riadi sa úvahou otroka, ktorý vie, že jeho
osud je nerozlučne spätý s osudom jeho pána: preto sa stará, aby sa jeho
pán mal dobre, aby bol bohatý a mocný, lebo byť otrokom bohatého
a mocného pána je evidentne lepšie ako byť otrokom pána chudobného,
slabého a nedajbože cudzieho. Inej možnosti otrok nemá, pretože tretiu
alternatívu — nebyť otrokom — z otrockej servilnosti a zo strachu pred
možnými následkami vôbec nepripúšťa. Táto vynútená vernosť a od
danosť sa však opláca: dobrého otroka každý spoločenský režim náleží
te odmení pochvalou a vecnými darmi, mešcom dukátov alebo rukou
princezny, mosadzným krúžkom do nosa alebo zlatým metálom na
prsia, rôznymi vyznamenaniami, rádmi, hodnosťami a titulmi, symbo
lickými aj finančne dotovanými cenami, vkladnými knižkami, privilégi
ami, spoločenským postavením, výnosnou funkciou, doživotnou ren
tou, poukazom na osobné auto, dovolenkou pri Čiernom mori a pod.
Naproti tomu nehodnému podliakovi, ktorý si zvolil onu odióznu tretiu
cestu a zradil záujmy svojho pána (ináč totožné s jeho vlastnými záuj
mami), dostane sa náležitého poučenia, že s mocou sa neradno zahrávať:
pán alebo anonymná moc ho rukami svojich orgánov potrescú podľa
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platných zákonov a národných zvykov — vytiahnu ho na dereš alebo na
šibenicu, zbijú ho palicami alebo ho polámu v kolese, dajú mu klistýr
alebo ho zmiešajú s hovnom, upália ho, zastrelia alebo napichnú na kôl,
zavrú ho do žalára alebo do psychiatrickej liečebne, pošlú ho do plynu
alebo na Sibír, zbavia ho funkcie, privilégií, zamestnania, štátneho ob
čianstva, ľudských práv alebo cestovného pasu, zavrú ho do klietky
hanby, verejne ho potupia, zakážu mu publikovať básne, verejne spie
vať, vystupovat v drese národneho mužstva... a aby ani v noci nemal po
koja a nemohol spávať, vyvolajú v ňom mučivé výčitky svedomia za
osud detí, ktoré kvôli nemu nebudú môcť študovať na vysokej škole,
a za nešťastie manželky, ktorá nebude môcť byť sekretárkou riaditeľa...
Škála pochvál a trestov je nekonečne bohatá a pestrá, pretože ich po
slaním je zasiahnuť jedinca na jeho najcitlivejšom mieste. Božie i ľudské
zákony na to pamätajú a venujú obom náležitú publicitu: odmeny
a tresty nie sú totiž určené iba tým, ktorí si ich už zaslúžili, ale hlavne
tým ostatným, ktorí si o ne ešte len koledujú: z hľadiska moci je totiž
každý jedinec kandidátom najedno či druhé, keďže je potenciálnym bu
dovateľom alebo rušiteľom poriadku, takže mu treba nahnať strach
pred následkami prípadných nerozvážností a súčasne ho povzbudiť do
konštruktívnej, budovateľskej aktivity. Konečným cieľom týchto hro
zieb a stimulov je nahradiť racionálnu motiváciu ľudského konania mo
tívami emocionálnymi a kritický úsudok morálne-etickými zásadami,
čiže vštepiť do vedomia človeka posvätnú úctu k spoločenskému po
riadku, aby ani na chvíľku nezapochyboval o jeho správnosti a slepo,
bez rozmýšľania mu slúžil...
V legendách a mýtoch mávajú strach iba zbabelci, zatiaľ čo hrdinovia
sú spravidla bez bázne a hany. Hrdinom je ten, kto pre slobodu, lásku,
priateľstvo a česť neváha obetovať aj vlastný život, zatiaľ čo zbabelec
naopak pre záchranu vlastného života je schopný zradiť všetky hodnoty
a ideály, ba obetovať i vlastnú slobodu. Takýmito naivnými moralitami
vyjadroval človek svoje túžby prekonať živočišné determinanty a po
vzniesť sa na úroveň vysnívaných bohov. Neuvedomoval si, že strach
nie je iba pri kolíske zbabelcov, ale i hrdinov — že nevedie iba k zbabe
lému úteku pred hroziacim nebezpečenstvom, ale aj k hrdinskej kon
frontácii s ním.
Vládnúca moc tieto dispozície a sklony ľudskej psychiky od nepamäti
a čoraz dômyselnejšie a rafinovanejšie využíva, vyvolávajúc v jedincovi
i v masách také reakcie, aké potrebuje na udržanie svojho poriadku.
A pretože strach patrí medzi najúčinnejšie nástroje moci, vybudoval si
štát ako organizované násilie jeho veľkovýrobu: vyrába ho denne všet
kými prostriedkami, ktorými disponuje, od adminitratívneho aparátu
a jeho represívnych orgánov až po propagandu, výchovu a ideologické
kanály náboženské i politické. Pomocou strachu umele vyvolávaného
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fiktívnymi hrozbami, vychováva súčasne adaptabilných zbabelcov, po
slušných a verných služobníkov aj statočných hrdinov, schopných hoc
aj s nasadením života zachraňovať hodnoty, ktoré označila propaganda
za ohrozené. Politickí a náboženskí vodcovia totiž od nepamäti pre
sviedčajú svojich stúpencov, že sú ohrození príslušníkmi iného nábo
ženstva, politickej strany, národa, rasy, triedy a pod. — aby v nich vy
volali subjektívnu odpoveď v podobe takzvaného “reaktívneho nepria
teľstva“, prejavujúceho sa spravidla “reaktívnym násilím”. Tento ma
néver používa každá vládnuca vrstva či trieda na všetkých stupňoch
a vo všetkých sférach spoločenského života: používa ho na zaistenie
vlastnej bezpečnosti a pokoja práve tak ako na mobilizovanie más do
vojnových konfliktov, na odvrátenie pozornosti od niektorých ožeha
vých problémov alebo na kanalizovanie nespokojnosti. Niet takého ne
dostatku, ktorý by sa nedal interpretovať ako dielo nepriateľov a niet
takej agresie, ktorá by sa nedala nazvať obranou. A keďže dejiny píšu
víťazi, je jasné, že pôvodcami všetkého zla sú vo vedomí národov tí dru
hí — porazení.
Dnešný človek má pocit, že sa stal pánom prírody a že ju plne ovláda.
A skutočne — zabezpečil sa proti jej hrozbám, skrotil jej živly a naučil
sa ich využívať. Je mocnejší a bohatší, inteligentnejší a citlivejší, ale aj
chúlostivejší a preto zraniteľnejší ako jeho predkovia. Má viac rozumu
a odvahy, ale aj viac strachu: nebojí sa len o holý život, bojí sa aj o stratu
hodnôt, ktoré sa stali jeho nepostrádateľnými potrebami a o ktoré ho
môže spoločnosť obratom ruky pripraviť: ak sa s ňou dostane do kon
fliktu, môže stratiť všetko — slobodu, priateľstvo, lásku, sebavedomie,
sebaúctu i vlastnú tvár... Nebojí sa už brontosaura, ani prírodných ži
vlov ako jeho predkovia, ale strachu sa nezbavil: namiesto zemetrase
nia a sopečného výbuchu má strach z atómovej bomby a namiesto pred
bohom trasie sa pred svojím šéfom a všemohúcim štátnym aparátom.
Skúsenosť ho však poučila, že moc reprezentovaná štátom a jeho orgán
mi tresce iba svojích protivníkov a že je preto lepšie byť jej spojencom:
a tak zo strachu pred možným trestom (o ktorom ani nevie, čím si ho za
slúžil: svojim triednym pôvodom alebo závadnou myšlienkou?) — ba
často aj z nemotívovaného a nevysvetliteľného strachu, ktorými ho na
kazilo jeho okolie, snaží sa takto ohrozený jedinec (ohrozený niekedy
len vlastným stihomamom), nakloniť si a odobriť trestajúcu moc, od
vrátiť od seba jej hnev — ba dokonca hľadá priamo pod jej krídlami
útočište a ochranu. Seká dobrotu — nepodniká nič, čím by mohol roz
pútať jej hnev a vystaviť sa novému nebezpečenstvu a preto namiesto
riskantnej aktivity volí radšej bezpečnú pasivitu, namiesto slobodného,
spontánneho prejavu autocenzúru, namiesto autenticity konformizmus, namiesto experimentu epigónstvo, namiesto fantázie múdrosť, na
miesto básnickej subjektivity vedeckú objektivitu... a tak sa vedome
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a zámerne zbavuje všetkého jedinečného, až kým celkom nesplynie
s poddajnou, ľahko formovateľnou a manipulovateľnou masou onoho
ľudského betónu, z ktorého sa budujú piliere spoločenských systémov.
(Zo samizdatu)

O mŕtvych len dobre
Albert Marenčin

V skleníku leží skleníkový muž
V skleníku ktorý podobá sa hradu
Medzi kapustou a uhorkami leží
Celé sa to slimákmi a húsenkami hemží
Pavúky mu kol hlavy pavučiny pradú
A on stále leží a čaká
Len občas si sadne do zlatého kresla s brokátovým poťahom
a zapáli si cigaretu alebo prednesie krátky prejav
A znovu si ľahne a na čosi čaká
Tvári sa že spí no nie je to spánok
Tvári sa že žije no nie je to život
Je mrtvy
Len ešte o tom nevie
Nik mu to ešte neoznámil
Kedysi to bol veľké zviera
Ako sme sa ho báli keď zavrčal
Alebo keď na nás vycenil zuby
Ba stačilo keď na nás zagánil svojimi krvavými očami
A dnes je to už len malý mŕtvy muž
Ktorý si myslí že žije
Nik sa ho už nebojí
Jeho telo sa pomaly rozkladá a jedného dňa bude také
rozložené že ho už nikto neposkladá späť
Prestane jednoducho fungovať
Niektoré súčiastky sa ešte budú dať použiť a predajú sa
na blšom trhu
Ostatok pôjde do šrotu
Je to smutný koniec muža ktorý bol kedysi taký mocný a slávny
Aké mal veľké bicepsy
Ako sme mu držali palce keď dvíhal tú najťažšiu činku
Ako sme kričali do toho do toho
A on len fučal a skromne sa usmieval
Teraz leží v skleníku a pomaly sa rozkladá
Po čele mu lezie slimák a necháva za sebou striebristú stopu
Ešte deň dva a z ucha mu vyrazí jahodový šlahún
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Z úst redkovka alebo hlávka salátu
Z rozkroku dve cibule a mrkva takže to bude vyzerať
ako erotické zátišie na Arcimboldovom obraze
A z mužného hrudníka na ktorom sa kedysi trblietali
metále a zaspávali krásne zaháľčivé ženy
Vyrastie gigantický karfiol
Keby žil šiel by s tým na trh a za utržené peniaze by
si niečo kúpil
Napríklad zmrzlinu alebo nové poltopánky
Ale je mrtvy
Hoci ešte stále o tom nevie
Lebo mu to ešte nikto neoznámil
Pochovajú ho v starých cúgovkách
Smútočný rečník sa rozplače nad rakvou a povie bol to
veľký muž
Bol by si zaslúžil lakýrky
(Napísané v apríli 1989)

Na týchto miestach
Helena Malovcová

Na tomto mieste každý kôň sa vspína
Nevypasie ho srna ani jeleň
Lysavé miesto sivobiele,
aká ťa preslávila vina?
Len luna vie to. Vedela to dávno.
Umučili tu muža ako krotké zviera.
Pod každou jeho zatuhnutou ranou
zrodil sa prameň, ktorý nevyviera.
Nevyvrie, čaká ruku na spustenie
Vytrysknú studne s krvou premenenou
Nech ľudia pijú cudzie utrpenie
Nech príjmu v pravde jeho pravé meno.

Na týchto miestach neprevravia sviece
V dupote čižiem vír ich nerozmece
Len ústa bláznov trpezlivé, nemé
uctia si holé, sväté miesta zeme.
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Príbeh dialógu medzi dobrom a zlom
Ivan Kadlečík
Nepokúšajme sa svet zachrániť, ale
v ňom obstáť, to je jediné skutočné
dobrodružstvo, ktoré nám v tomto
neskorom čase ešte ostáva.
Friedrich Dürrenmatt

Keď sa na komisára Bärlacha v Durrenmattovom príbehu Sudca a je
ho kat vrhne ozrutný pes, ani nie je veľmi prekvapený, lebo sa mu to
všetko vidí byť prirodzené a zhodné so zákonmi a pravidlami hry tohto
sveta; sveta, v ktorom “považujeme všetko mravné za nevýnosné a všet
ko výnosné za mravné”. Čo skutočne týmto svetom vládne, nie sú ľudia,
ba ani úrady, ale akýsi neosobný, gastmannovský cynizmus. Cynizmus
sa tak stáva aj takmer jediným adekvátnym štýlom a metódou pre lite
ratúru: próze, románu ešte nedávno, v čase Thomasa Manna, stačila
irónia. Človek už nemôže nič. Preto sa aj z románu vytráca hrdina: ten
to vyhnanec má ešte azyl v “žánri individuálnej statočnosti”, v detek
tívke. Tu som stretol aj komisára Bärlacha.
Bärlach nepatrí medzi nepolepšiteľných mesiášov, ktorí chcú ustavič
ne — a najmä násilím — zachraňovať, pretvárať, zlepšovať svet (alebo,
medzi nami, aspoň svoje konto v banke). Statočný človek už nič nemôže.
Môže len byť. Nejde už o nič, iba o postoj jednotlivca — ale práve tým
nejde len o neho, pretože on, jednotlivec, zachraňujúc svoje svedomie,
zachraňuje aj iných, stáva sa svedectvom dobra, ktorého existencia ani
význam nie sú podmienené kvantitou. Môže to robiť iba tak, ak dôvo
dom jeho konania nie je nič iné, len večný mravný zákon; večnosťtohto
zákona nie je v jeho dodržiavaní alebo v ustavičnom popieraní, ale
v tom, že sa vždy nájde — nepochopiteľne, nečakane, čudne — aspoň je
den, ktorý ho postojom, činom a slovom pripomenie.
Je nevyhnutnosť zla, i nevyhnutnosť dobra. Zlo je však na tom vždy
o niečo lepšie, aspoň opticky, na prvý pohľad. “Stával sa zo mňa čoraz
lepší zločinec a z teba čoraz lepší kriminalista. No náskok jedného kro
ku, čo som pred tebou mal, si nikdy nedobehol... Nad hlupákmi si víťa
zil, ale nad tebou som zvíťazil ja,” hovorí Gastmann. Dobro je tu ako
bezmocný, umierajúci a osamotený starec. Proti nemu stojí Gastmann,
zločinec v plnej sile a zdraví, so všetkými prostriedkami a okolnosťami
v jeho prospech. No dobro ho predsa len prežije — aspoň o jeden rok.
Oboje, dobro i zlo, je akoby nezničiteľné, ale aj nezmieriteľné. Ich di
alóg je večný a k dohode neprichádza. Jedinou dohodou medzi nimi je
dohoda o boji, stávka o víťazstvo, ktorú kedysi pred štyridsiatimi rokmi
uzavreli v krčme dvaja sympatickí mladí ľudia — Bärlach a Gastmann.
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“Našej hry sa nemôžeme vzdať, odpovedal konečne Bärlach. Onej noci
sme sa previnili, ty preto, že si navrhol stávku, a ja preto, že som ju pri
jal.” Sú vedno zviazaní. Sú to partneri rovnocenní.
Gastmann je rozumný, šikovný, silný a odvážny, ba v istom zmysle aj
čestný, pravdivý. Áno, zlo vie a môže zavše robiť veci aj dobré, kým sa
mu to hodí, vraví aj pravdu, pre svoje ciele použije aj charakter, intelekt,
ba aj mravnosť pre dočasné spojenectvo, predstiera dobro z taktických
dôvodov; a tým človeka mätie. Zlo sa maskuje, všelijako sa volá, mení
svoje názvy, vždy si nachádza krajšie a honosnejšie mená a sprevádza
ho blahobyt. Je teda elastickejšie, prispôsobivejšie, oblečené podľa naj
novšej módy, oháňa sa najpokrokovejšími heslami, zatiaľ čo dobro vy
zerá trochu konzervatívne, staromódne a ťarbavé: pozrime sa na Bärlacha, ktorý nemá rád noviny, električky, hluk, moderné metódy krimi
nalistiky... Aj preto zlo nemožno dobehnúť a usvedčiť, geniálne uhýba
a skrýva sa za frázy hoci o národe, ľude, spravodlivosti a podobne. Ne
vyberá si prostriedky, požičia si aj zbrane dobra. Lebo je slobodné.
Gastmannovo zlo nie je prejavom len jeho filozofie alebo pudov, ale je
ho slobody a moci. “Za takú slobodu nedám ani fajku dymu”, vraví ko
misár, a ostane radšej zotročený mravnými zákonmi, vediac, že iba tak
sa môže stať slobodnejším.
A tu je ten rozdiel, tá drobnosť. Lebo ako inak a podľa čoho by sme
spoznali dobro, keďje so zlom takto nerozoznateľné podobné a posplie
tané? Isteže, bystrým analytickým zrakom a tajomnou intuíciou ho vy
badáme. No najmä je tu tá nezanedbateľná maličkosť: že dobro si nepo
žičia zbrane ani prostriedky zla. Nespojí sa s ním, ani by ho přelstilo; ne
spojí sa s ním ani dočasne, aj keby si na to našlo stovky logických výho
voriek a dôvodov. Preto dobro niekedy vyzerá akési hlúpe, pomalé, ťaž
kopádne, preto je bezmocné: keby chcelo mať alebo malo vonkajšiu
moc, nebolo by sebou, zmenilo by sa v opak.
Odkiaľ však berie slabý Bärlach hmotu na stavbu svojho ideálu? Ten
to staromódny (alebo lepšie povedané — pôvodný), chorý, ubitý starec
má len intelekt a vôľu nevzdať sa. Jednoducho taký je: týmto smerom
bol vystrelený. Nie je vlastne ani statočný (aj tento prívlastok si zlo rado
nahlas požičiava), lebo iné je asi dôležité: bez toho, že by bol statočný,
statočne koná, akosi samozrejme, z povahy a že mu ani nenapadne inak,
aj keď ho sprevádza strach.
Dobro má zviazané ruky: nadriadení ich Bärlachovi zväzujú kvôli
rozličným vyšším záujmom: zväzuje si ich navyše aj samo. V čom je teda
ešte nejaká nádej? Tí, ktorí sa akosi (náhodou?) ocitli na strane dobra,
nemajú vôbec nič. Zbrane zla nevezmú do ruky, toho sa štítia — a inými
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zbraňami ho neporazia. Maličká nádej je v tom, že Bärlach existuje, aj
keď by bol len jeden, že žije napriek očakávaniam a predpokladom, že
sa odrazu objaví: je svedomím. Trest nad zlom vykoná zlo samo, jeho
vlastná zbraň. Jeho dýka nemá rukoväť. Trest si ono nosí samo v sebe
ako organickú, neodňateľnú súčasť. Zločin nepotresce spravodlivý, ale
iný zločinec, lebo jestvuje aj kontinuita, nadväznosť zla: zlo si zväzuje
ruky reťazou kauzality; princíp, na ktorom stojí, je sám proti sebe. Čiže
— pokiaľ ide o “boj” proti zlu — spravodliví by ani nemuseli jestvovať.
A keby sa prihliadalo iba na ich zriedkavosť exponátov, bolo by nepo
chopiteľné, že zlo ešte nikdy doteraz definitívne nezvíťazilo.
Úloha statočných a spravedlivých je iná: dávajú zmysel tomuto svetu.
Lebo vrah nájde iného vraha. Nie ušľachtilé zviera proti šelme, bolo by
to nerovné a nezmyselné, ale šelma proti šelme. “Pol života som obeto
val, aby som Gastmanna dolapil, a Schmied bol moja posledná nádej.
Štval som ho na diabla v ľudskej koži, ušľachtilé zviera na divú šelmu.
No potom si prišiel ty, Tschanz, so svojou smiešnou a zločineckou ctižiadostivosťou a zmaril si mi jedinú šancu. Vzal som si teda teba, vraha,
a zmenil som ťa v svoju najstrašnejšiu zbraň, lebo teba hnalo zúfalstvo,
vrah musel nájsť iného vraha...” Spravodlivýje svedomím, sudcom nad
katmi. Nech sa deje čokoľvek, zlo musí byť potrestané: “Nepodarilo sa
mi dokázať ti zločiny, ktorých si sa dopustil, tak ti teraz dokážem ten,
ktorého si sa nedopustil”, zabije ťa nie sudca, ale kat, hovorí komisár
Gastmannovi.
Také sú zákony, pred ktorými niet úniku; víťazia, hoci ustato, smut
ne, beznádejne, bez hrmotiaceho pátosu. Jednotlivcov statočný postoj
je márny, ale nevysloviteľne potrebný — tak ako Dürrenmattove knihy,
tak ako dobrá literatúra vôbec: nič nezmôže, ale už tým, že jestvuje, stá
va sa pieskom v súkolí tohto sveta.
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Z poézie Zuzany Bakošovej
Oneskorená zpráva Dominikovi (14. marec 1990)
Možno menej ako iní
a možno viac
vpečatil si nám
skutok viny
možno menej ako iní
a možno viac
ten pocit viny
nútiš nás
odpykať

Tú vinu
nášho strachu
tú vinu
mlčania
Tú vinu
ktorú z nás nesnímaš
Hoci si odpustil
hoci si pochopil
že prežiť
znamenalo vrásť do seba
hlboko
ako učí rásť
bolesť
a beznádej
A mráz tých najpríkrejších
trpkých čias
Možno menej ako iní
a možno viac
učil si pokániu
A vernosti zemi
kde vzpriamene stáť
a zostať
znamenalo prerásť sa
A vernosti sebe
keď byť sa nieslo ako bremeno
ťažšie než úzkosť
nebyť
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Určite menej ako iní
a určite viac
vedel si o bezmocnosti čias
Určite menej ako iní
a určite viac
vedel si o samote
a smútku z viny

Určite menej ako iní
a určite viac
vyčítal si nám
tie smrteľné viny:
neviery
beznádeje
nelásky

Bolesť hlavy
Od začiatku
začnime narodením
výkrikom v matke
a potom
dlhým plačom
dejín
Tam deti v pustatine snov
prebdeli noc
A dospelým
tým utajeným deťom
v nás
zostalo iba vrásť
do zeme
zaživa
aby im čas neodčesol
chcenie byť
aby im vietor
neodvial
ten smútok a tú slasť
dokončiť cestu
naučiť sa pásť
bolesť
na živej tráve
z vlastnej krvi
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(Zabudnuté básne)

Neviera
Neverí
neprehovorí
už nemá o čom
hovoriť
a predsa
tá pravá zhoda nehmoty
je do nemoty
nemať
o čom plakať
o čom zanariekať
o polnoci
ked všetci svätí
už dávno spia
pod orlojom
panoptikum detí
čo sa narodili nešťastne
Neveria
neprehovoria
a neprídu sa vyspovedať
z neviery

(Zabudnuté básne)

Slováci a ich Židia
Karol Belák-Berger, Mníchov
Už v detskom veku som pocítil, že som niečo “zvláštneho”, čo som
nechcel byť. Pre židovské deti som bol “gój” (kresťan), ako za mnou po
krikovali z bezpečnej blízkosti svojich guvernantiek. Pre slovenských ro
vesníkov som bol “polžid” a dostával som od nich priateľské ponaučenie,
že “žid smrad kolovrat — kolovrat sa krúti a židov pomúti”. Tak to nie
kde počuli od starších alebo doma. Jedného dňa som mal tejto poézie
dosť. Keď deti zasa raz recitovali pod našimi oknami svoju veršovačku,
vzal som sukovicu, zišiel potichu dole na ulicu, a posmeváčkovia dostali
svoje. Na druhý deň boli znovu pod oknami: “Punco, poďs nami!” Tak
sa stal Punco — to bola v meste moja prezývka — náčelníkom mladej
hordy, ktorá dosť trápila vážnych ružomberských mešťanov.
Vyrastal som “medzi frontami” s dobrým výhľadom na obe strany.
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Niekedy sa mi dostalo nezaslúženej pocty z celkom inej strany. Synček
brigádneho generála Mézla, skrytý za slúžkou, ma srdečne pozdravil:
“Ty blbej Slováku!” Nestal som sa preto slovenským nacionalistom.
Odpovedal som rovnako srdečne “Ty blbej Čechu” a tým bola pre mňa
vec vybavená. Ale uvedomil som si, že svet je akýsi zložitý, čo som si
mohol overiť neskoršie viac, ako mi to bolo milé. Avšak život medzi
frontami mal aj svoje dobré stránky. Poznal som ohromnú silu predsud
kov, ale aj tichú silu a krásu dobrého človeka. A tu myslím hneď na
Svieženku.
Mala búdu, dnes sa to volá kiosk, na kraji lúky, kde Andrej Hlinka
dal neskôr postaviť svoj Kultúrny dom. V tej búde sedela Svieženka ale
bo niektorá z jej dcier, a predávali “americké oriešky”, kokos, čokolá
du, cukríky a sladkosti každého druhu. Svieženka bola postaršia žena
“z ľudu”. Bola veľmi malej postavy, mala sivé, živé očká, riedke vlasy
a bola skoro bez zubov. Ja som bol vtedy malý zlatovlasý chlapček
a Svieženka si ma zamilovala. Stala sa mi druhou mamou a ja jej tretím
synom.
Okrem dvoch synov mala tri nevydaté dcéry. To bola moja druhá ro
dina. Jano a Antal ma naučili, ako sa uspávajú sliepky, ako sa púšťajú
šarkany, ako sa lapajú cudzie holuby, ako sa vyberajú mladé jastraby
z hniezda na kostolnej veži a celú kopu podobných, veľmi dôležitých ve
cí. Vo Svieženkinom dome, hore na rínku som často aj nocoval. Tam
som po prvý raz zažil skutočnú zakálačku a plietol som sa každému pod
nohy, keď sa vo veľkom ruchu a v radostnom očakávaní pripravoval
obar a vyrábali klobásy, hurky (jaternice) a “švankés”, tlačenka, ktorá,
keď sa nakrojila, rozvoňala celý dom.
U mojej drahej Svieženky som prežíval kúzlo Vianoc pod preboha
tým a preťaženým vianočným stromkom, ktorý siahal až po povalu.
U nej som drápal perie, načúval besedám susediek a ich klebetám, ktoré
som sledoval so živým záujmom.
Rád som sa zdržoval v obývačke, kde na rohovom stole, na bielom
obruse, uprostred umelých kvetov, stál domáci oltárik: Kríž, večné svet
lo, Panenka Mária zo sadry a sošky apoštolov a svätých tiež zo sadry.
Pociťoval som tam akési vzrušenie, nábožnosť, ale to mi nezostalo.
Jedného dňa som musel, veľmi nerád, ísť do školy a preorientovať sa,
voľky-nevoľky, na vážnosť života. K Svieženým som sa potom dostával
čoraz zriedkavejšie, a keď som odišiel z Ružomberka, stratil som ich
úplne z očí. Stará dobrá žena zomrela dávno, ani neviem kedy. Nech jej
dá Pán Boh večnú slávu.
Pomimo mojich dobrých rodičov, starej mamy a príbuzných, boli
Sviežení najsilnejší ľudský kontakt v mojom detstve. Samozrejme nie je
diný kontakt. Bolo ich veľa. Otec bol vždy v obchode a mama vo svojej
krajčírskej dielni. Tak som sa mohol dosť túlať a naväzovať známosti,
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ako som len chcel. V živej pamäti mi zostal pan Friedmann, ktorý strá
žil mestské futbalové ihrisko. Žil vo vápnom obielenej chajde, ktorá slú
žila hráčom Š.K. Ružomberka za preobliekaciu kabínu. Keď ma stará ma
ma poslala k “šachterovi” zarezať sliepku podľa židovského rituálu, ne
chcelo sa mi ísť tak ďaleko, až na Panskú ulicu. Tak som si odskočil za
roh na ihrisko Š.K.R., kde pán Friedmann zarezal ubohú sliepku bez ri
tuálu, a ja som mohol ležať v tráve, dívajúc sa na modré nebo.
Keď prišla sliepka na stôl, obyčajne večer, pozoroval som spočiatku
s istými obavami, či nekomu nepríde zle. Ale nikomu sa nič nestalo a ja
som mohol už s pokojným svedomím chodiť za pánom Friedmannom,
ktorý bol rád, že si môže s niekým vymeniť pár slov. Bol chudobný ako
kostolná myš. Žil z ruky do úst, ale to nikoho nezaujímalo a sotva si to
niekto všimol.
Kresťanov zaujímali iba bohatí židia a všeobecný názor bol, že skoro
všetci sú bohatí. Nuž, to bol omyl. Hruškovci so slepým otcom boli sko
ro žobráci. Rosenbaumovcov živil ich najstarší syn, ktorý mal na Ne
meckej ulici zámočnickú dielňu. Pracoval vždy pri otvorených dverách
a každý ho mohol vidieť ako piluje železo, alebo mláti do neho ťažkým
kladivom. Niekedy nemal doslova čo do úst vložiť pán Mellinger, za
Uhorska prednosta stanice, ktorý ako hrdý Maďar odmietol podpísať
prehlásenie lojality voči novému štátu a potom už len živoril, až kým ho
jedného dňa neodviezli do Poľska. Chudobná bola vdova Rusnyáková
s troma deťmi. Ťažko sa životom prebíjali krajčírky, tri sestry Zucker
mannove, veľká rodina Herškovičových, Winterovci s ťažko invalid
ným otcom, Gerôovci, ktorí v jeseni predávali pečené gaštany alebo va
renú kukuricu, atď. atď. Jedným slovom: medzi ružomberskými židmi
bolo asi viac chudobných ako bohatých.
Táto židovská chudoba sa však nedala porovnať s bedárstvom na
“kresťanskej” strane, ktoré malo niekedy až neľudské črty. Mám tu na
mysli napríklad Tiralovcov a ich skoro dvadsať detí, väčšinou nevyučených a bez povolania. Spomínam si na analfabetického “Maňu” a jeho
pomätenú matku, ktorí žili ako zvieratá. Spomínam si na rodiny, ktoré
posielali svoje dcéry na ulicu alebo postávať pred kasárňami. A ešte
dnes ma chytá hrôza, keď si spomeniem na žobrákov, ktorí vo sviatky
a v nedeľu lemovali z oboch strán drevené schodište vedúce z Podhory
hore ku kostolu. Znivočení ľudia, slepí, bezrukí, beznohí, plní vyrážok,
v handrách, špinaví, chorí a bezmocní. Orient alebo stredovek. Také
niečo medzi ružomberskými a vôbec slovenskými židmi určite nebolo.
Ak predsa niekde, tak len na Podkarpatskej Rusi.
Možno aj preto, že poznali biedu takého stupňa, prevládal medzi
kresťanmi sklon považovať všetkých alebo väčšinu židov za bohatých
a ich život za obzvlášť príjemný a ľahký. Nuž, židia veru nemali taký ľah
ký alebo bezstarostný život, ako si to mnohí kresťania predstavovali.
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Po stáročia žili kresťania a židia vedľa seba, ale myslím si, že sa hlbšie
nepoznali. To nielen vinou tradičného rozporu medzi mestom a dedi
nou, teda vinou socio-kultúrnej bariéry, ktorá oddeľovala obyvateľov
miest od dedinčanov. Ani Slováci, žijúci v mestách, nevedeli veľa o ži
dovskej psyche. Neviem či si niekto uvedomoval, že tí podnikaví a prie
bojní židia boli vlastne veľmi smutná rasa.
Aj medzi kresťanmi kolovali židovské vtipy, plné zvláštného kúzla,
múdrosti, sebairónie a tichej melanchólie. Nuž, tieto anekdoty, ktoré sa
aj v kresťanskej spoločnosti tešili veľkej obľube, nepochádzali z nejakej
prirodzenej alebo vrodenej veselosti židov. Skôr naopak. Za židovský
mi vtipmi sa skrýval inštinktívny strach národa, ktorý sa nikdy necítil
byť bezpečný, kdekoľvek žil, ktorý vždy cítil, že sa pod ním chveje zem.
Tie vtipy si vymýšľali ľudia, ktorým vôbec nebolo do smiechu a ktorí
ich potrebovali k životu. Slovenský humor bol iný. Robustný, bez zatrpklosti, plný zdravej zmyselnosti. Bol to humor vitálneho národa,
ktorý sa ako celok nemal čoho báť, ktorého vlasť bola jeho vlasť. V slo
venskom vedomí nehral strach takú úlohu ako vo vedomí a v podvedo
mí mnohých židov. Čo kresťania niekedy považovali za prehnané seba
vedomie židov, bola v podstate iba kompenzácia ich vnútornej neistoty.
Málokto na Slovensku tak trpel obavami z politického alebo ekono
mického vývinu ako naši židia. Mnohí žili doslova v panickom strachu
pred veľkou hospodárskou krízou, ktorá sa začala v Amerike a vtrhla
k nám na počiatku tridsiatych rokov. Bankroty židovských obchodní
kov boli na bežnom poriadku. Nikto nepoznal dňa ani hodiny. Kto
zbankrotoval, ten sa často už nikdy nespamätal. Mnohí nemohli spať
od strachu. Medzi nimi bol aj môj otec.
Bol to, skoro by som povedal, obchodný génius. Vymyslel si vlastný
splátkový systém. Jeho nový obchod “Pro splátka” už zaplavoval gramofónami (vtedy ešte na kľuku) a rozhlasovými prijímačmi (ktoré pri
vylaďovaní strašne chrčali a pískali) celý Ružomberok a jeho blízke aj
vzdialenejšie okolie. Podnik rástol až závratným tempom, ale potom —
ako osud — udrela kríza. Banky zrazu nemali peniaze. Prestrašení ľudia
vybrali z nich svoje vklady. Banka už nemohla financovať otcov pod
nik. To bol koniec. Navždy.
Krízu prežili iba podniky s vlastnými finančnými prostriedkami. To
bol napríklad pán Spitzer, majiteľ velkoobchodu s papierom. Ani Popperovi sa nič nestalo. Ten začínal voľakedy vykupovaním zajačích ko
žiek a dotiahol to, vďaka svojej pilnosti a energii, až po majiteľa továr
ničky na Zarevúcej. Ako sa dalo čakať, dobre prežil krízu podnik na
spracúvanie textilných odpadkov, na ktorého čele stál veľmi schopný
a všeobecne vážený podnikateľ František Šimon Gross zo starej podni
kateľskej rodiny. Hospodárskemu zematraseniu inikli aj niektorí veľ
koobchodníci, výrobci bryndze, octu, limonád, sódovky a podobne.
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Vzťah medzi židovskými obchodníkmi a ich kresťanskými zákaz
níkmi, najmä z dedín, nebol väčšinou vzťahom nepriateľstva. Kupujúci
nemali pocit, že by boli okradnutí. Boli naopak presvedčení, že kúpili
dobre, čo si mohli overiť u konkurencie, a k svojmu židovi sa pravidelne
vracali. Nielen preto, že dobre kúpili, ale aj preto, že u žida mohli hand
lovat’. Toto handlovanie nebolo obyčajným ujednávaním ceny. To bol
dramatický súboj, najnapínavejšie divadlo, konfrontácia plná úskokov,
hnevu a urážok. Ale hlavne divadlo. Nakoniec si úplne vyčerpané strán
ky podali ruky a rozišli sa v dobrom. Ale bez handlovania to nešlo. To
bolo čosi ako tajomné zaklínanie, rituál, povinný obrad.
Odkiaľ prišla lavina, ktorá pochovala pod sebou slovenských židov?
Samozrejme z Nemecka a pokiaľ ide o náš podiel, tak nie zo slovenskej
dediny, ale predovšetkým z miest. Tragédia sa rysovala dávno predtým,
ako vybuchla. Podnikateľské a obchodné talenty mnohých (zďaleka nie
všetkých) židov vyvolávali sociálnu závisť, a bolo len otázkou času, ke
dy sa táto závisť prejaví ako explozívna politická sila. O tejto hrozbe
som už ako gymnazista hovoril občas so svojimi židovskými spolužiak
mi. A boli to deprimujúce rozhovory. Nikto nevedel, čo konkrétne robiť.
To všetko je dnes viac alebo menej uzavretá kapitola, pokiaľ ide
o osudy ľudí. Čo však stále chýba, je objektívny a moderný pohľad na
podstatu takzvanej židovskej otázky na Slovensku. Dodnes sa táto
otázka posudzuje prevážne z nacionalistického hľadiska. To stále ešte
na slovenskej strane. V tejto čiste nacionalistickej optike “židia zdierali
slovenský ľud”, “obohacovali sa na jeho úkor”, počínali si “nekresťan
ský” a škodili slovenskému národu”. S podobnými tézami vystúpil pred
“Národným súdom” v Bratislave v roku 1946 aj Jozef Tiso.
V skutočnosti, a zrejme si to vôbec neuvedomujúc, kritizoval dr. Tiso
praktiky na Slovensku ešte mladého a vo svojich výstrelkoch “neskroteného” kapitalizmu. Tento mladý kapitalizmus bol tvrdý, a nie práve
“kresťanský” všade na svete, so židmi aj bez židov. Dravosť bola cha
rakteristickým znakom kapitalizmu v jeho začiatočnom období.
Kto sa nedá zviesť úplne falošnou, čiste nacionalistickou interpretá
ciou ekonomických procesov, ten musí podiel slovenských židov na
rozvoji podnikania, obchodu a veľkoobchodu, bankovníctva, poisťov
níctva, medzinárodnej špedície, medzinárodnej výmeny tovarov, vidieť
v inom svetle. Židia patrili k priekopníkom kapitalistického hospodársko-finančného systému, čo bol v tom čase na Slovensku dosť neznámy
terén. V nacionalistickej optike sa vždy len “obohacovali” na úkor ľu
du. V skutočnosti pomáhali klásť základy moderného trhového hospo
dárstva, založeného na súťaži a prísnej efektívnosti.
Inak ako touto kapitalistickou metódou nie je možné rozmnožovať
národné bohatstvo. Všetky iné cesty stroskotali. Dnes, po bankrote ko
munizmu, vieme dobre, že moderná kapitalistická, čiže sociálne-trhová
metóda je jediná, ktorá vedie k cieľu.
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Kapitalizmus, to nie je iba tvrdá práca a podnikateľský talent a odva
ha, ale aj osobná disciplína a uskromňovanie sa, teda zvláštna mentali
ta. Myslím tu napríklad na pána Janovica. Vyzeral ako Kalmyk a tak
vyzerala aj jeho maličká žena. Vlastnili miniobchod na Nemeckej ulici
s plochou asi tak dva a polkrát štyri metre. Človek sa v tej malej miest
nosti mohol sotva obrátiť. Predávali trochu cibule, mrkvu a inú zeleni
nu. Či mohli z toho žiť? Mohli a nielen to. Jedného dňa stál oproti lute
ránskemu kostolu nádherný trojposchodový dom. Belasý, veľké balkó
ny, v ich pozadí vysoké dvere do pekných, vzdušných izieb. Svojmu do
mu sa Janovicovci dlho netešili. Prišiel Slovenský štát a obaja putovali
do plynu.
Aj inak je treba v posudzovaní židov na Slovensku v období medzi
vojnami odložiť nacionalistické “okuliare mámenia”, cez ktoré všetci
alebo skoro všetci židia vyzerali ako nepriatelia a neprajníci slovenské
ho národa na večné časy. Za svojej ružomberskej mladosti, keď som už
chodil do gymnázia a začínal rozumieťaj zložitejším veciam okolo seba,
videl som to inak.
“Maďarónstvu” bol koniec. Židia už prejavovali zreteľnú snahu pri
blížiť sa k Slovákom-kresťanom. To sa hádam najviac prejavovalo
v športe. Hlavne vo futbale bola medzi nimi úzka spolupráca na funkci
onárskej aj na hráčskej úrovni. V Š.K. Ružomberku, vedľa Petra Kme
ťa, Jána Benku, Vila Pribyla, bratov Legerských, hrali Jano Rosen
baum, tvrdý bek Paľo Gross, center Jimmy Gross, rýchle krídlo Wein
berger a ďalší, na ktorých mená som zabudol.
V literatúre, v umení, v žurnalistike, v národnej kultúre sa naši židia
prejavovali vtedy ešte dosť málo. Predstavovali v Ružomberku a asi
v každom slovenskom meste oveľa viac kozmopolitický element, čo ur
čite nebolo na škodu rozvíjajúcemu sa národu, v ktorom ešte prevládal
silný provincializmus. V židovskej spoločnosti sa pestovali cudzie jazy
ky, moderné tance, medzinárodná dámska móda, medzinárodné kon
takty rôzneho druhu, “buržoázny” spôsob života. Ako asi vo všetkých
slovenských mestách, hrali židia aj v Ružomberku významnú úlohu
v spoločenskom živote, ako prebiehal v kaviarňach, na tanečných zába
vách, majálesoch a hlavne na maškarných plesoch, ktoré podľa úsudku
všetkých patrili k najväčším udalostiam roku. Bez židovského “kore
nia” by bola v malých mestách asi ešte väčšia nuda, ako bola.
Približovanie medzi Slovákmi-kresťanmi a židmi šlo už dosť rýchlo,
aj keď mu stáli v ceste rôzne prekážky. Povedľa športovcov a spoločen
ských podujatí urobili začiatok mladí ľudia, a to bol neraz prekážkový
beh.
Driečna Tery Mellingerová mala dlhú a vážnu známosť s mladým
Hýrošom z Mestského domu, ktorá sa napokon rozbila na odpore mlá
dencových prísne katolíckych rodičov. Ali Róth z veľkoobchodu s texti-
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lom chodil so šarmantnou Ančou Murínovou, ale len tajne, lebo Aliho
židovskí rodičia známosti nepriali a nakoniec aj presadili svoje. Nežná
a krásna Ružena Grossmannová, ktorá vyzerala ako Madona na renezančných obrazoch, si vzala učiteľa z Brna, ktorý ju zbabele opustil kvô
li kariére, keď prišli nacisti. Prežila aj s dcérkou Terezín a vyemigrovala
po vojne do Izraela. Po rokoch ma navštívila v Mníchove. Trpela ťaž
kou nostalgiou po “starej vlasti". Nikdy nemala inú vlasť. Hovorila ešte
aj po mnohých rokoch nádhernou slovenčinou s liptovským prízvu
kom. Zomrela krátko po návrate do Izraela.
Najlepšie pochodila elegantná lekárova dcéra, Piri Pasternáková,
ktorá si vzala Vila zo slávneho slovenského rodu Makovických. Man
želstvo sa vydarilo. Za Slovenského štátu sa Vilo nekompromisne po
stavil za svoju ženu. Dali jej pokoj a nemusela nosiť žltú hviezdu.
Od dvadsiatych rokov až tak do polovice tridsiatych bariéry medzi
kresťanmi a židmi zreteľne padali. Bývalí kontrahenti nachádzali už
cestu k sebe. Zdalo sa, že všetko je na pomerne dobrej ceste. Mladí ľudia
sa poznávali a stýkali na ihriskách, na kúpaliskách, v Skaute, v Sokole,
na korze, na gymnáziách a na iných školách. Aj židovská ľudová škola
na Panskej ulici bola plná nežidovských žiakov. Boli to predovšetkým
deti sudetských Nemcov, ktorí mali riaditeľské pozície v Starej papierni,
ale aj mladí Slováci a Česi, ktorých rodičia si od židovskej školy sľubo
vali hlavne lepšiu výuku nemčiny pre svoje ratolesti.
Medzi židmi, ako som už povedal, nebolo už “Maďarónov”. Staršia
generácia sa veľmi rýchle prispôsobila novým pomerom, najmä keď no
vý štát bol spravodlivý aj voči židom a nijakým spôsobom ich nediskri
minoval. Mladí židia, vychovaní už na školách republiky, sa politicky
začali cítiť ako Čechoslováci alebo aj Slováci. Pretože medzi týmito poj
mami nerozlišovali, stali sa predmetom nepriateľstva zo strany radikali
zujúceho sa slovenského nacionalizmu.
Potom sa integračný proces, prebiehajúci v slovenskej spoločnosti,
na dlhé roky zastavil, keď slovenskí autonomisti už s plnými plachtami
vplávali do vôd radikálneho etnického nacionalizmu. Tragédia sloven
ských židov dostala zelenú. Okolo 57 tisíc našich židov prišlo o život,
a Slovensko o veľké a všestranné talenty, ktoré by veľmi potrebovalo aj
dnes, a ktoré mu budú navždy chýbať.
Kto vie, aký by bol dnes vzťah medzi Slovákmi a ich židmi, keby sa
bolo republike dostalo tých 50 rokov pokojného vývinu, po ktorých tak
túžil náš prvý prezident?
A ešte jedno, povedal by som, varovanie. Kto sa nechce beznádejne
zamotať do starých predsudkov, by nemal vidieťslovensko-židovskú mi
nulosť pod zorným uhlom “Krčmárskeho kráľa” alebo “úžerníckych
fiškálov”. Aj tento históriou prekonaný fenomén súvisel s ranným kapi
talizmom. Celá táto otázka by sa nemala podávať vo svojom tradičnom
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tendenčne protižidovskom zameraní. Bolo zaiste mnoho židovských
krčmárov. Ale všetci krčmári, ktorí bohatli na pálenke, využívajúc sla
biny ľudskej povahy, boli rovnakí a kresťania neboli pritom lepší ako
nekresťania. Tí “židovskí” advokáti, ktorí dokázali bez výčitky svedo
mia priviesť svojich hádavých klientov na žobrácku palicu, neboli lep
ší ani horší, ako bol napríklad rodobranec a Tukov priateľ Vojtech Hu
dec, ktorého si za vojny raz “vypožičala” Slovenská pravda pre zdiera
nie slovenských roľníkov a opustených žien.
Všetkým treba merať rovnakou mierou, inak by bola všetka spravod
livosť iba predstieranie a falošná hra. Že niekto je, či bol žid, nesmie byť
priťažujúcou okolnosťou pri posudzovaní konania ľudí, ako to vždy
robia nacionalisti. A čo je rovnako dôležité: treba vidieť dobrých a šľa
chetných ľudí na oboch stranách. Taký bol napríklad azda najlepší ru
žomberský lekár dr. Silbiger. Žil so svojou gazdinou a neskôr so svojou
ženou na okraji mesta. Svojich rybárpoľčanov a černovcov liečil aj za
darmo, ak nemali na honorár, alebo za vajíčka, ak sa mu jeho nemajetní
pacienti chceli nasilu nejak odvďačiť. Slováci ho mali veľmi radi, ale na
koniec aj jeho zasiahol úder osudu. On sám prežil, ale jeho žena zahy
nula.
Sú, alebo boli, Slováci antisemiti? Nemá zmysel zakrývať, čo každý
vie, že v istom čase boli — zaiste z veľkej časti vinou Ľudovej strany —
dosť ľahostajní k strašnému osudu svojich židov. Ja si však nemyslím,
že by sme boli naozaj antisemiti, aspoň nie v tom barbarskom, brutál
nom a vražednom zmysle tohto slova.
Zo šiestich rokov Slovenského štátu som strávil skoro štyri v sloven
skej armáde. Dotiahol som to až po poručíka pechoty v zálohe, hoci som
podľa platných zákonov mohol byť len obyčajný vojak. Dodnes vlastne
neviem, ako to bolo možné. Nikdy som neskrýval svoj “miešaný pô
vod”. Hlásil som ho pri narukovaní, pri vstupe do poddôstojníckej ško
ly a potom v Bratislave, keď som nastupoval v “Akadémii” do školy
pre dôstojníkov v zálohe. Ale nikto sa o to nezaujímal, a ja, pokiaľsom
bol v armáde, som vlastne nikdy nemal nijaké väčšie problémy. O svo
jich skúsenostiach v armáde Slovenského štátu by som ľahko mohol na
písať knihu.
Na čelnom mieste by pritom figuroval možno podplukovník Samo
Engler, veliteľ dolnokubínskej posádky. Ohromné chlapisko, vyzeral
ako kozácky ataman. Jeho dvaja chlapci študovali v Nemecku, a my
sme ho preto považovali prinajmenšom za germanofila. Niekedy v lete,
v roku 1940 vyhlásila bratislavská vláda sprísnené rasové zákony a pri
tej príležitosti čítal “Samko” Engler rozkaz pred nastúpeným prápo
rom. V tom rozkaze sa to len tak hemžilo “židovskými pijavicami”,
“nepriateľmi národa” a “príživníkmi, čo žijú z mozoľov slovenského
ľudu”. Keď som to počúval, zalieval ma súčasne horúci aj studený pot.
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Povedal som si, že toho večera bude v meste pogrom, a že se židia majú
na čo tešiť.
Nuž, nijaký pogrom sa nekonal. Na začiatku korza, naproti hotelu
Orava bol, trochu pod úrovňou ulice, malý židovský obchodík s lahôd
kami alebo s čím. V tom čase smeli židia ešte vlastniť obchody. Keďsme,
po večeri, šli do mesta na vychádzku, naskytol sa nám až neuveriteľný
obraz. Pred tým obchodíkom sedel pri stole Samko Engler a pri pohári
vína sa srdečne bavil so židovským majiteľom sklepu. A tak sme pred
oboma pochodovali a vojensky ich zdravili, a každý teraz už vedel, že
náš Samko nie je nacista ani germanofil, ale chlap so srdcom na pravom
mieste.
Taký chlap bol aj nadporučík Róbert Maco, elegantný krasavec, kto
rý vyzeral ako Errol Flynn. Skoro každú nedeľu sa prechádzal na korze
so slečnou Schreyerovou. On s mečíkom a vo vychádzkovej uniforme,
ona, chudák, so žltou hviezdou. Róbert-Errol sa tváril akoby nič. Po
hodinke prechádzky bozkal svojej partnerke ruku a rozišli sa. Inak ne
mali spolu nič.
Taký chlap bol iste aj veliteľ mikulášskej posádky, plukovník Husár.
Mal židovskú ženu a s ňou dvoch synov. Ministerstvo národnej obrany
robilo na neho nátlak, aby sa rozviedol. Vysmial sa im do očú a poslal
Čatlošovi list, ktorý si ten za rámček zaiste nedal. Nič si nevymýšľam.
Bol som za plukovníkom Husárom, keď som sa dozvedel, že pôjdem na
ruský front a spýtal som sa ho, či ma tam ako “polžida” niekde potichu
nezlikvidujú Nemci. Pri tej príležitosti mi ukázal obrázok svojej ženy
a svojich synov, aj kópiu listu, ktorý poslal ministrovi Čatlošovi.
V armáde som sa spočiatku cítil mizerne, ale to sa časom do značnej
miery zmenilo. Vďaka tým skoro štyrom rokom stráveným v armáde
som mohol poznávať charakter Slovákov asi lepšie ako kdekoľvek inde.
Radikálny antisemitizmus nebol v armáde populárny a to sa týkalo rov
nako dôstojníkov ako aj mužstva.
Istý Galvánek zo Žiliny vykladal raz na izbe ako po 14. marci naháňal
a bil židov. Na druhý deň prišiel a omluvil sa, že vraj nevedel, ako je to
so mnou, že táral, a že on veru rasista nie je. Neskôr som sa dozvedel, čo
sa stalo. Imro Gibala z Detvy, rovný a energický mladý muž, si vzal
Galvánka stranou a prehovoril mu do duše. Vo svojej protižidovskej
politike nemal režim Slovenského štátu ľud na svojej strane.
V Bratislave, v škole pre záložných dôstojníkov, sa večerami hodne
čítali slovenské noviny. Z nich sme sa dozvedali, ako sa zostruje protiži
dovský kurz vlády, že židia nesmú ísť do kina, do parku, na trh ráno a na
ulicu večer... Na mojej izbe sa s týmito opatreniami neozval ani jeden
súhlasný postoj. Aj Fero Mravec, syn “národného komisára” v Lopeji
nad Hronom vybuchol hnevom: Nech ich všetkých bozajú v...!
Keby bolo len na vôli slovenského národa, nijaké deportácie by sa
určite nekonali. Tým som si naprosto istý.
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Spomenul som však veľkú mravnú vinu Hlinkovej slovenskej ľudovej
strany, vďaka ktorej mladá generácia a hlavne inteligencia sa do takej
miery nakazila nacizmom už pred druhou svetovou vojnou. Staršia ge
nerácia Ľudovej strany nebola — až na Tuku — nacistická, aj keď ne
mala dosť ujasnený svoj vzťah k demokracii v jej liberálnom, západnom
pojatí.
Bol antisemitom sám Andrej Hlinka, nekorunovaný kráľ svojej stra
ny? Podľa niektorých svedectiev údajne bol. Ja to nemôžem tak jedno
ducho veriť. Býval som jeden čas v centre mesta, na Mostovej ulici. Čas
to som videl z balkóna, obyčajne v piatok, monsignora Hlinku, ako sa
uprostred ulice (vtedy bolo ešte veľmi málo aut) prechádzal s rabínom
Schwarzkopfom a živo s ním o niečom diskutoval. Počul som veľa Hlin
kových kázní a nepamätám si ani na jednu, v ktorej by boli antisemitské
tendencie alebo len podtóny. Ani inak si Hlinka nepočínal ako antise
mita.
Každý rok poriadala židovská telocvičná jednota Maccabi Hacair
slávnostnú akadémiu v Kultúrnom dome. V čestnej lóži vždy sedel zá
stupca fary, obyčajne sám Hlinka v sprievode aspoň jedného kaplána.
Nikto to nepovažoval za nejakú senzáciu, ale naopak za naprostú samo
zrejmosť. Hlinka si musel asi dosť vážiť židovských obchodných talen
tov, inak by asi nebol dal veľkú a modernú kaviareň v Kultúrnom dome
do prenájmu akurát pánovi Bélovi Grünwaldovi.
A teraz už len skok od minulosti k dnešku. Neviem, ako to s antisemi
tizmom vyzerá na Slovensku dnes. Jeho pozostatky asi stále ešte niekde
prežívajú. Približne tak, ako hádam v celej Európe — napriek všetkému
ujednocovaniu — stále tu a tam prežívajú nacionalistické predsudky.
Bez nejakého “anti” sa zrejme žiadny nacionalizmus nezaobíde.
Nacionalizmus, to vždy znamená byť proti niekomu. Proti Turkom,
proti Arabom, Grékom, židom, Američanom, hispáncom, černochom,
Rusom, Čechom, Poliakom, Slovákom, Maďarom, cudzincom, prisťa
hovalcom alebo, podľa iránskeho vzoru, proti “západnému Satanovi”.
Bez nejakého “anti” by si národy hádam mysleli, že im niečo chýba, a že
o niečo drahocenného prichádzajú.
Istý antisemitizmus bude teda aj na Slovensku, ale nemyslím si, že je
to u nás ešte nejaký veľký a vážny problém. Na Slovensku nebude dnes
už viac ako tisíc židov. Okrem toho si myslím, že sme predsa len do
značnej miery dospeli a zmúdreli, a na základe svojich skúseností usud
zujem, že Slováci nemali vlastne nikdy nejaký zúrivý antisemitizmus
v krvi. Máme dnes hádam už dosť vzdelaných ľudí, lekárov, inžinierov,
technikov. Slovenskí podnikatelia a obchodníci ukázali vo svete, čo do
kážu. Nepotrebujeme si už hojiť komplexy a pomáhať si k sebavedomiu
nejakými “anti”. Sú medzi nami iste aj takí, čo to stále potrebujú, ale
v celku, ako dúfam, môžeme už stáť na vlastných nohách.
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Alebo predsa nie? Práve som počul, že sa v Bratislave po mnohých ro
koch a vo veľkom množstve, znovu objavili protižidovské nápisy...

Malá hnedá lasička
(fejtón)

Hana Ponická

Ku koncu jesene to kocúr už preháňal. Po myšiach pustil sa do hrabošov,
krtkov, a nakoniec sa prihnal zo záhrady na dvor s lasicou v pysku.
Lasička je naša stará dobrá známa. Vídali sme ju ešte v zime v zasneže
nej záhrade, obyčajne v žiarivé slnečné rána, keď sme raňajkovali vo veľ
kej izbe, prerobenej z niekdajšej mlynice, a obrátenej tromi oblokmi do zá
hrady, potoku i hore. Bývalo našou najmilšou zábavkou pozorovať na sne
hu malú hnedú lasičku, ako tu i tam preďobne tmavou hlávkou snehovú
plachtu, pokrúti hybkým krkom doprava, doľava, dopredu, dozadu, a po
tom hup pod sneh, zmizne, aby sa zase inde zpod snehu vytiahla a po svete
poobzerala. Vedeli sme, že medzitým sliedi pod snehom po hustých myších
chodníčkoch, a na tých myších chodníčkoch kántri myši, a skoro s istotou
sme vedeli i to, že ona nám zmárnila pominulú zimu našu kurku Liliputku,
ktorá nechcela spávať v kuríne a vyletúvala na noc na pôjdy. Mali sme sa
teda za čo aj hnevať na našu milú lasičku. A tu nám ju nesie kocúr v pysku
a skladá na zem pred chodník. Bola zranená, z chrbátikajej spoza šije ste
kala dolu bokom krvavá stužtička. No lasička sa ešte hýbala, ba i očami
blýskala po kocúrovi: keď sa natiahol, že ju popácka, lasička sa v okamihu
prevrátila na chrbátik, rozopäla ružové lábky, vytasila pazúriky, roz
tiahla papuľku, vycerila zúbky, a len sipela, a kocúr cúval. Hm, lasica nie
je myš, nemožno ju len tak z labky prehadzovať! Tú alebo nechať a pustiť,
alebo ju v krutom boji zmárniť! A s rizikom. Má pazúriky akéhľa, a hryzáčiky, aha, aké.
Lasička si ma svojím statočným nerovným bojom celkom získala. Zača
la som na kocúra dokonca zazerať. Odroň, čo nechytá radšej myši? Lasič
ku mohol nechať. Mohla nás i ďalšie zimy obveselovať svojimi kúskami
v záhrade! Odohnala som kocúra od lasičky dnu do domu, a tam z chodby
na pôjd.
Vrátila som sa na dvor. Lasička sa medzi tým upokojila. Nesipela, ani
nemetala očami blesky, ani už neležela na chrbátiku. Obzerala som si ran
ku. Bola malá, ale hlboká.
Dívam sa na krotkú, ledva sa už hýbajúcu lasičku, a ona zase drobnými
očkami na mňa. Tak si tu teraz sedíme vpozdnojesennépopoludnie napod
stene nášho domu dve: ja na lavičke, ona dolu pod lavičkou pri mne. Náš
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dvor hľadí nabok do lesa, a nad hlavami sa nám roztvára šíra voľná obloha.
Začína podúvať chladný severák, možno bude padať sneh. Lasička úporne
vdychuje, vťahuje chladný svieži vzduch do seba každým svojím pórom.
Ktovie, či napokon krv, presýtená prílevom ostrého vzduchu, nezacelí ra
nu, neoživí slabnúce srdiečko, nepreberie celú lasicu?
Ale keby ani nie, všetko prebieha prirodzene, pokojne, a vlastne to ani
nie je až také strašné. Aspoň nie tu, na tomto mieste, v tomto tichu, ktoré
neruší nič, leda šum hory a potoka, alebo svišť vetra. Či aj my, ľudia tohto
domu, sa raz podobne pokojne a postupne nerozplynieme do ticha a poko
ja? S tým istým málom i všetkým, čo má teraz i malá hnedá lasička na
očiach, v ušiach, v každom póre svojho telíčka, v neznámych zákutiách
svojej malej unikajúcej lasičej dušičky?
Lasička už celkom pomaly, nepatrne, ale pravidelne dýcha. Ba ako by
na mňa milo žmurkala. Začíname si spolu spomínať. Ale to bolo pekné,
však lasička? Vtedy v zime, pamätáš? Keď sa toho snehu nakydalo. A ty
len tu i tam doň ďob, vykukla si, a poďho zasa dolu pod sneh, a teraz ma
hľadajte. Raz pod hruškou, potom pod slivkou, a tak ďalej. A sneh sa pod
slnkom iskril, až v očiach prechádzalo, a červenozlaté iskry len tak sršali,
keď sa navôkol dúhovite rozprašovali.
Že si si ty lepší pozor nedala! No hej, bojovala si potom,ešte si si aj na
chrbátik, na ten boľavý, zakrvavený, ľahla, aby si lepšie vládala. Kocúr sa
aj odtiahol, len čo je pravda. Ranu nemal, víťazom však neostal. Boj sa
skončil nerozhodne, to je isté. Len či to jeho uhryznutie do šije... ale uvidí
me! Napokon, keby aj k najhoršiemu došlo, apoň niečo som ti uchránila.
To ticho, ten čistý vzduch, celý tento pozdnojesenný podvečer, šum hory
i potoka, aj šírosť oblohy, a to všetko v pokoji, bez úzkosti napätia v nerov
nom krutom boji. Koľkí to nemajú ani v každodennosti, ani v chvíľu po
slednú. A ty to máš, ja som ti to dala, keď som toho hnusiaka kocúriska
odohnala. Hádam i mne bude raz dopriate, čo ja sort teraz tebe dopriala?
Potiaľto som mala napísanú pôvodnú rozprávku o lasičke, na ktorú som
sa kedysi pre kurku Liliputku i hnevala, ale ktorá sa mi stala veľmi blíz
kou, keď som s ňou jej statočný nerovný boj s kocúrom prežívala.
Rozprávku som chcela ešte dokončiť, upraviť, ale prišiel mi list a muse
la som odcestovať do Bratislavy. Vysadla som na autobus a zobrala som si
aj rozprávku. Co, ak mi cestou dačo zíde na um?
No čo sa nestalo! V Bratislave ma na ulici zastavili, do auta strčili, na
Drieňovú zaviezli, a tam mi rozprávku o lasičke z kabelky vybrali, a takú
nedokončenú mi ju tam neviem ani koľkí čítali.
— Carbaniny! — povedal mi na rozprávku jeden červenolíci pánko
v tmavom pásikavom obleku.
— Fejtóny už nepíšte! — povedal druhý, vyšší a tučnejší.
— Do Bratislavy nechoďte, tu vám už ruže nepokvitnú! — povedal tretí
chudý a veľmi bledý.
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— Z Bratislavy hneď odcestujte! — prikázal štvrtý pomenší, vrtký
a najveselší. A bolo ich ešte viac, čo mi tam všeličo a veľa všakového ponakazovali a poprikazovali. Ale rozprávku o lasičke — tú mi nevrátili. Žeby
ju boli chceli sami dopísať?
Tak ostala moja rozprávka o lasičke na Drieňovej, a ja som sa vrátila
z Bratislavy domov bez rozprávky.
To ma trochu vykoľajilo. Bola som i chorá. Už som nemala ani rozpráv
ku, ani lasičku, ba ani kocúra, lebo ten urazený medzitým z domu odtiahol
a opustil nás.
Potom napadol snieh, naváľali sa ho celé kopy v hore, na dvore i v zá
hrade. Potom sme zase sedeli v tej veľkej miestnosti, ktorá bola kdysi mly
nicou, ako bol celý náš dom kedysi mlynom, a raňajkovali sme. A bol zase
taký žiarivý slnečný deň zimný, aké bývali pred rokom i pred rokmi.
Slniečko zase rozsypávalo po snehu svoje zlatočervené iskry, a iskry sršali
a rozprašovali sa v dúhových kruhoch navôkol. Striehli sme z oblokov na
dol, kedy sa to stane, že to malé hnedé zase tam zpod snehu vykukne, po
svete sa rozhliadne, a znovu hup pod sneh, a hľadajte ma!... a všetko mi
pred očami ožilo: aj lasička, kým naozaj živá bola, aj keď už k smrti pra
covala, aj rozprávka o nej, kým som ju písala, aj keď mi ju už potom na
Drieňovej zobrali. A tak sa stalo, že som rozprávku o malej hnedej lasičke
znovu napísala i dopísala a tu ju máte.
Lukavica, november 1977 — február 1978

Postscriptum k fejetonu Hany Ponické
Tak jako všechny revoluce i ta sametová zasáhla nejen do osudu celé
země, ale také do života jednotlivých lidí. I mne se to týká. Čtenáři Pro
měn si možná vzpomenou na příběh spojený s mou cestou do Českoslo
venska v létě 1989, kdy se mi podařilo přes šestihodinové zadržení na
hranici a skoro stejně dlouhé vyslýchání provézt přes hranice fotografie
Petra Barana. Psala jsem o tom v poznámce nazvané Comedian’s Myste
ries, která byla i s Baranovými fotografiemi uveřejněna v 1. čísle letoš
ních Proměn. Při výslechu tehdy projevili velký zájem o dopis od Hany
Ponické a o fotografie jejího mlýna v Lukavici. Naštěstí se mi podařilo
je přesvědčit, že jsou to jen neškodné obrázky z návštěvy v bukolickém
prostředí, ačkoliv jsem fotografie potřebovala pro svůj článek o Lukavických zápiscích, který pak vyšel v ročence Cross Currents.
Zdá se mi, že není lepší ilustrace pro všechny změny, které v Českoslo
vensku probíhají, než pozvání, jehož se mi letos na jaře dostalo od Hany
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Ponické. Měla jsem ji doprovodit na policii, kde si měla vyzvednout ru
kopisy a knihy zabavené při domovních prohlídkách. Doprovázeny te
levizní posádkou s kamerami dostavily jsme se na policejní ředitelství.
Revoluce ovšem všechno změnit nestačila. Policista, který nás přijal,
nás nechal dobrých dvacet minut čekat a televizní natáčení prostě od
mítl. Neměl prý na to povolení od svých představených. Nenapadlo ho
ale zeptat se na mé občanství a tak mě s paní Ponickou pustil dovnitř.
Výtah nás zavezl nahoru na chodbu, která byla předělena mříží. Kan
celář, do které nás zavedli, měla dva psací stoly s židlemi a malý stolek
se dvěma křesly. Prastarý plátěný kalendář pokrýval stolek, na němž
byla celá sbírka kýčovitých suvenýrů a popelníků. Nejvíc mi utkvěla
soška krocana (ano, právě toho nejameričtějšího ptáka!) a stojánek
s brky a vlaječkami. Vypnutá lednička stála s dveřmi dokořán. Ani na
vařiči nebylo vidět, že by ho někdo nedávno používal. Kolem stěny stály
skříně, každá zapečetěná voskem jiné barvy: filaovým, žlutým, modro
zeleným. Přes radiátor ústředního topení visely pánské plavky.
V této místnosti jsme se pak pustili do práce. Byla to zcela nepravdě
podobná trojice, která zde teď úřadovala: bývalá disidentka, z které se
mezitím stala politická osobnost, policejní úředník a vědecká pracovni
ce z emigrace. Jak se vracely jednotlivé rukopisy, kontrolovali jsme je
v hlavním seznamu a dělali jsme zvláštní seznam všech vrácených věcí.
Dávali jsme velký pozor na to, kolik mají jednotlivé rukopisy a dopisy
stránek a jestli se shodují data. Občas vyvřela stará nedůvěra a hněv.
Když paní Ponická připomněla policejnímu úředníkovi, že ten a ten ma
teriál, “který jste mi vzali”, ještě vrácen nebyl, úředník zlostně odsekl:
“Já jsem vám nic nevzal. Dávám vám zpátky to, co mi dali.” Asi po
dvou hodinách, když paní Ponická podepsala třikrát, že věci převzala,
a když já jsem se podepsala jako svědek, jsme konečně vítězoslavně vy
táhly několik pytlů z policejní stanice a vynořily se na světlo boží do ná
ruče čekající televizní posádky.
To, čeho jsem byla svědkem, mě povzneslo na duchu. Vítězství svo
body nad policejní zvůlí je vždycky opojné. Ale kdesi vzadu se mi vyno
řila daleko střízlivější vzpomínka. Na jednom z psacích stolů v té kance
láři měli kalendář ilustrovaný Renčínem. Dva rybáři sedí na břehu řeky
a pod tím se čte: “Už začínám chápat některé astronomické pojmy. To
hle, na příklad, v čem chytáme, je určitě černá díra.”
Předchozí fejeton byl mezi rukopisy a ostatními věcmi, které policie
Haně Ponické vrátila dne 10. května 1990.
Mary Hrabik-Samal

Michal Kern: ČIARA, kresba a foto 1989
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Jarky, bahnice
Pavol Hrúz
Jeseň začínala vládnuť nad povrchom vecí, aby napokon — už silná
— vstúpila aj do ľudských tiel. Zeleň žltla pod prvými nočnými mrazmi
a domy sa začínali vyfarbovať svojou skutočnou šedivosťou, okenné rá
my sa plnili varovaniami muších mrcín.
Dni pod slnkom však boli stále teplé a priezračné.
Bačovka, ktorá ležala v hustej psici doluznačky ako chlap, privierala
pred páľavou tvrdé oči. Spod začesaných čiernych vlasov sa jej vynárali
rýchle kvapky potu, prolievali sa cez biele miesta nad čelom do opálenej
tváre a kľukatili sa vo vráskach. Lenže bačovka nehla rukou, aby sa
utrela, ležala nehybne a navyše zadržiavala aj dych. Nespúštala zrak
z okraja hory, kde sa podchvíľou medzi kroviskami zjavovali huňaté ov
čie chrbty.
Keď sa za ňou ozvala šúchavá chôdza, ani nezdvihla hlavu, len rukou
dávala ponad plece tíšivé znamenia. Nepomohlo to. Nielenže kroky zo
silneli, ale ozval sa aj hlasitý smiech a potom pozdrav.
Krovie pod horou zašuchotalo, na chvíľu sa v roztrasenom listí zjavi
li baranie rohy a potom už nič; len praskot raždia prezrádzal rýchly,
zvierací útek.
Bačovka sčervenala od zlosti a zazrela na prichádzajúceho. Poznala
ho už predtým podľa hlasu — a kto poznal ju, čudoval by sa teraz jej
hnevu. Veď prichádzal muž, na ktorého vždy hľadela zhovievavým
okom a aj volala ho inak ako druhí — hoci vlastne tou istou prezývkou;
lazník ako lazník, pre ňu však nebol tým, čo pre iných.
Chlap sa už nesmial, len uškieral, ako keby chcel zastrieť únavu v po
blednutej tvári. Nebol v robotných háboch, jeho dokrčený a zamazaný
oblek bil do očí tým väčšmi.
“Teba tiež sem čerty nosia!”
“A o teba sa šade musí človek potknúť.”
Tak sa teda privítali.
Vzdychla, vstala a napravila si vlasy — po prvý raz čosi ženského.
“Tak čo?” spýtala sa nedbalým hlasom.
“Ja som ti teraz hôrny chlapec.”
“Veď máš byť ešte v base.”
“A ba!” Zase sa raz zasmial. “Keď tamvon zastane čierna šestotrinácka a taláre vykladajú, tak hneď vieš, že sa ide het, čo len na podmien
ku.”
“Ale ľuďom sa nechceš na oči ukázať,” zhodnotila ho rýchlym pohľa
dom a odvrátila sa. “Domov ideš.”
“A to je de, ak sa smiem pekne spýtať?” Lazníkov smiech znel čoraz
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nevieryhodnejšie a musel to aj on zbadať, lebo raz-dva s ním prestal.
Skleslosť nijako nemohol zatajiť. Alebo len hlad?
“Netáraj,” povedala. “Čo bolo treba som opatrila, nebudeš mať veľa
roboty. A privykneš si aj sám...”
Natiahol ruku. “Ticho budeš!”
“Voľakto musí mať rozum.”
“Ticho budeš.” Ale neudrel ju, ani sa o to vážne nepokúsil. “Ani pol
slova o tom už nechcem počuť.”
“Veď ja nič.” Slová zneli mierne, ale zlosť v nej znovu narastala.
“Dve hodiny premárnim, kým ich naženiem sem a skrz vola starého
všetko vyjde navnivoč. Mohla som vedieť, že takýto kôň konský ich zase
oddurí, dupoce tými labami ako taký zver.”
“Ďaleko nezájdu, neboj sa.” Kráčali povedľa seba do vŕšku. “Zdiveli
sa?”
“Okaňa. Taká bola na príchovok, jedna radosť. Ale voľačo mala
s nohou, ani nepribehla ku mne ako voľakedy, okrivala a stratila sa na
dva dni. A už bolo po všetkom. A ešte aj baranca stiahla so sebou.”
“Zase guláš!” povedal lazník. “A koľko pred Mitrom! Či mi je hej.
Kde ti ich nadohnať?”
“Len ty nenadháňaj, poleno si. Skoda s tebou čas zabíjať, nešika ne
šikovná. Len si bež, kam ťa oči vedú. Chodíš za človekom ako požiar
a čo z toho?”
“Ja? Akurát! Už sa ukázalo, kto sa za kým vláči.”
A nedá sa povedať, že by nemal pravdu. Keďju ešte nevolali bačovkou, bola z tých lepších v dedine. Mocná, aj keď nie neviemako pekná.
A tá povaha! “To je nie ani žena,” vraveli o nej, “rozštiepený chlap je
to.” Nikto sa k nej vážne nemal, len sa z času na čas stavili, kto ju prvý
dostane. Vari aj vedela, ako sa predháňajú, keď tak radradom nadbie
hali, ale o takomto nikdy nevravela. Zväčša mlčala, žila sama bez rodi
čov a zhovárať sa mala kde ešte tak v chlieve alebo po dvore. Ani tými
očami zlými, úrečivými neprezradila, koho si vybrala, nikto sa v nej ne
vyznal — okrem starých chlapov, tí vždy vedia všetko. Vravievali o nej
jedno-druhé; keď začala vo väčšom chovať ovce, hneď jej našli prezýv
ku, keď sa k chlapom nijako nemala, hneď bola z nej štira. Znášala to ti
cho. Len raz sa jej voľaktorý z mládencov pýta: “Tak kde je ten tvoj na
stávajúci, nože ukáž!” a vtedy ho tak ovalila kolom z plota, že ostatné
koly mohli iba závidieť.
Mala pech, bola priveľmi mocná. Že je vše slabšia v kolenách, to sa
prezradilo len vtedy, keď lazník narukoval — a aj to sa vyjavilo skôr
pred ním samotným. Schytila sa z ničoho nič a hybaj za ním. Ak ako
decko nechápala, prečo starci vravia: — Voláka čambrlajnka Hitlerovi
dala djeru a teraz z toho sú dety — išla ta a už to fičalo v pohraničí. —
Nevyhľadávala ho, ani nevyčkávala, len chcela žiť kde on a žiadalo sa jej

99

mať ho nablízku. S robotou v tej pustote nemala starosť, robila na
akomsi gazdovstve nedaleko posádky, lebo jej ani s koňmi chodiť nepri
šlo zaťažko. Vozila fúry, aké sa natrafili, nakoniec sa dala k drevu
a huntovala metrovinu v reťaziach. A nikomu nikdy nepovedala nič, len
sa prevážala po hradskej, veľká a nehybná ako ten náklad nad ňou; vo
jaci na ňu pokrikovali a ani jej nastávajúci nevedel, čo si má myslieť.
Mala vtedy ťažký život, lebo kôň na koňa ťažko privyká — nie ešte na
pohoniča — a keď navyše ženská ruka chytí liace, hneď je zle. Päť-šesť
fúr zatiahla, ak bol dlhší deň, a pritom jej aspoň tolko ráz kone ušli, lebo
sa im nechcelo toľko robiť ako jej. Vojsko nie raz malo zábavu, keď sa
zdivený záprah hnal do maštale a bačovka s bičom za ním.
Ale nehanbila sa a ani neodišla, lebo akiste chcela byť blízko pri tom
svojom. Len vždy večer zobrala riadny papek a zbila pejkov tak, že sa
im chrbát prehýňal.
Raz sa práve vďaka neposlušným koňom skoro zblížili. Zvážala
z riedkej hory, lebo ako už v bukovom lese býva, nebolo poriadneho
kríka, o ktorý by poťah priviazala. A tak, hancále pod pazuchou, chcela
aspoň sekeru do buka zaťať; v tie časy devly mykli hlavou: zaťala si do
ruky, len jej tak krv síkala.
Kone vtedy bežali po prvý raz bez smútočného sprievodu za sebou,
uháňali samé, ženskej nikde. Vyšiel teda lazník zo štvorstupu a našiel
bačovku na kraji hory bledú ako smrť. Lenže k doktorovi ju nijako ne
dostal, sama sa obviazala, akurát že mu kone dovolila priviesť nazad.
Kukol sa im popritom na kopytá a vraví:
“Takto ty ani na slanú vodu nevyndeš,” a poradil jej kováča. Ten ich
potom okul “na motyku a sekeru”, už sa ani na ľade nešmykli, hneďjej
pláca stúpla a aj sláva do tvrdej kotrby.
Lenže ani ju nemohli obísť toľké roky bez újmy — teraz už akoby ne
mala guráž. Po dlhšom behu opäť ležala v hustej tráve a sotva chytala
dych.
“Že ti to stojí za to,” hovoril lazník — avšak už badateľne tichšie.
“Pre tú trošku mäsa, pch!”
“Hej? A vy chlapi?”
“Čo chlapi?”
“Skrz čo sa divejú, ak nie len pre taký kúštik?”
Pozrel na ňu bokom a dovolil si náznak rehotu. “To je inšô.”
Z mladiny pred nimi sa tentoraz neutekalo, mohli sa vari aj nahlas
rozprávať. Ovca už ledva stála na nohách, ale ešte vždy číhavo obracala
hlavu. Baranček zavše vyskočil, všetkými štyrmi naraz, a čudne, brechavo bľačal.
“Niežeby mi ľúto nebolo,” priznala sa, “ale čo už s nimi? Ak majú za
hynúť, tak aspom s osohom.” Začínala sa chystať na výpad. “Ledva sa
to slobody dočká, už musí tájsť.”
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“Ako ja spod červených,” povzdychol si lazník.
Zvieratá konečne ľahli, muž so ženou sa k nim začínajú prikrádať.
“Ba ty si si mala dávať pozor,” povedala bľabotavo Priska a hľadela
uprene do povaly, lebo sa rozprávala sama so sebou, “nie ja. Čože je
mne, ja som stará osoba, nad hrobom, raz-dva som v jame.”
“Lebo to sama chceš, tak je to.”
“A veru aj hej. Ale ja mám prečo. Lenže ty máš život pred sebou. Ha,
a aký život! Ako sud. Ako taká kobola!”
“Nerozprávaj takto, lebo ja sa tu viacej neukážem.”
“No a čo? Čo sa stane? Hádam sa len nezbláznim, ak som sa doteraz
nie. Ani už neochoriem druhý raz, to si môžeš byť istá. Veď si sa nikdy
neukázala, keď bolo treba, nikdy. Vlastná mater ti ani len na um nepri
šla. A to všetko len to kurvisko má na svedomí. Nikto druhý!”
“Neubližuj, mama! Ako môžeš takto rozprávať, už ťa dva razy zao
patřovali.”
“Ja ti už inakšia nebudem. Nemôžem! Len ma tak dusí od jedu, ja to
už nemôžem zniesť. Ja to už žrať nevládzem!”
“Ticho, no tak!”
“A čo si dušu vykričím z tela, všetko vykričím. Ja to už dusiť v sebe
nemôžem. Čo som komu urobila, že sa musím takto trápiť? Opustená,
cudzím ľuďom na krku. Čo som spravila komu, veď som chcela len žiť,
nič viacej, len to.”
“Ty si prvá od nás odišla, nezaprieš.”
“Ale či ty vieš prečo? Kto to vie? Len ja samotná a ten pánboh na nebi
vie prečo. A nebanujem, lebo som mala iba jeden život a chcela som ho
spravodlivo dožiť. A vy máte všetko ešte pred sebou a predsa ste zane
vreli jeden na druhého — neboj sa, ja sa aj tu, ďaleko, všeličo dozviem
— nie čudo, že sa potom ani o matku úbohú neobzrieš, veď ani na seba
nehľadíš. Čo mi ty budeš vykrikovať, ty, moje hovno! Čoho som sa to ja
musela dožiť, že som sa nevedela zmárniť hneď v prvý deň, keď som sa
medzi týchto somárov zadrhla...”
Doniesli jej vody a utíšili ju. Priska si trochu odpila a oči jej klipli.
Bačovka sa dorozumieva s chlapom rýchlymi pohľadmi; potom oba
ja naraz vyskočia a vrhajú sa za borievkový krík. Zrazili sa však pritom
bokmi, nuž ich odhodilo každého na inú stranu.
Okaňa chripľavo zafŕkala, v mihu bola na nohách, muž sa jej akurát
tak stačil dotknúť— teraz leží na zemi a zlostne hreší. Potom ešte rýchlo
vstal a pobehol za ňou pár krokov, ale hneď zbadal, že je to márne.
Ani bačovka neobišla lepšie. Chytala baranca za zadnú, ale ten jej
rozškrabol ruku a oslobodil sa.
“To je už do zúfania.” Uhladila si vlasy a hľadela do husto zarastenej
preliačiny, kam sa prenasledované zvery uchýlili. Už nemala ani vôľu
zlostiť sa a trpezlivo načúvala, ako lazník kľaje. “Ja viem, prečo to ro
bíš,” vzdychla nakoniec.
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“Čo?”
Len zahodila rukou. “Mrzí ma len, že som deň zabila podaromnici.”
“Ja ich neodháňam!” Hôrny chlapec si prezeral s hnusom a s natiah
nutým krkom oškreté lakte. Potom zahrozil pred seba. “Stade už ne
ujdú.”
“A keby aj.”
Ešte postáli, no po chvíli sa potichučky vplazili do prehlbiny a rozdeli
li sa.
Nepomohlo to však — zvieratá tentoraz ušli pomedzi nich. A napo
div, pri úteku sa nevyhýbali kopcom, utekali rovno za klesajúcim sln
kom.
Muž so ženou ich trpezlivo nasledovali, nechali zaľahnúť, rozbiehali
sa k nim — a všetko sa začínalo odznova. Iba čo tiene na pokraji hory
mohutneli do stále širších a širších klobúkov, zeleň tam začínala hrať
dobelasa a pozvoľna šedivela.
“Povie sa, taký baran. Ale aj on je verný len tak ako vie. Čo som sa len
udívala na ne, keď ich pustili. Zoskočí z ovce a už ju nepozná. Ale s po
slednou ostane po celú noc v košiari a keď sa ráno pozrieš, ešte vždy je
pri nej.”
“Starie dievky takô rady vidia,” zašomral lazník.
Zrazu jej strašne bolo do reči. Rozvravelasa o liliputkách. Taký krás
ny malý párik! Sliepočka usilovná, po dva dni znáša, potom si oddých
ne, aby sa nevysílila — a na ďalší deň zase nesie. A keď sedí na vajciach,
kohútik pri nej, stará sa o ňu, na krok neodstúpi, taký je verný. Radosť
na ne pozerať.
“Bodaj by nebol,” vraví posmešne chlap. “Keď vidí väčšiu sliepku,
tak sa ide zbesnieť. Lenže čo, keď nedočiahne.”
“Vy ste nie o nič lepší.”
“Ako sa natriasa, tak sa natriasa, všetko darmo. Sliepka aj počká, ale
keď ju dôjde zlosť, aj ho oboženie. A nie? To je len očistom, taká ver
nosť.”
“Ale je to nemá tvár,” zamrzelo bačovku. “A človek má dušu nesmr
teľnú.”
“A na pánte keď si sadne k takej! Hneď doňho zobákom. Chceš dačo
— aha ti ho!”
“Vy ste nie o nič lepší. Keď sa mačka šudí, len sa natiahne a zadkom
zavrtí, už sa kocúry idú zabiť. Osem ich chodí k tej mojej, pes má celú
noc robotu, len taký durk stojí na pôjde. Posledne som jedného odhá
ňala...”
“Fuj,” odpľul si, “od samej závisti, čo?”
“... celkom navrchu, z jednej strany mládza, z druhej seno, už nemal
kde skočiť, tak sa mi aj proti vidlám staval. Veď to už ani očí nemá, keď
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ho to chytí. Čo vy budete vravieť!”
“No len no. Ešte ani jeden pes kocúra nechytil. Ale suku vždy!”
“A ja viem o jednej,” roztatárila sa bačovka. “Z troch dedín sme sa
na ňu chodili dívať. Lišiak lozil za ňou, každú noc, kým ich nezabili.”
“A či ja o inšom vravím?”
“A taký brav! Ešte aj nosiť sa dá. Zaspí vše na svini, hybaj, chudina,
po dvore ho na sebe vláčiť, kým zase oči neotvorí. Takí ste všetci koľko
vás je.”
“Ba ešte čo!” Lazník sa zrejme rozhodol, že sa neurazí a radšej sa
hnusne pochechtával. “Nič nenavyberáš. Ak si on nepreberá, tak ona
just. A keď by ho už aj chcela, začne zase on brúsiť všelikde. Nič nenavy
beráš, jedno ako druhô. Ani tá nová choroba nás nespasí.”
Padol rýchly jesenný súmrak.
Baran postál na kraji čistinky, dlho, sústredene a nehybne. Potom si
ľahol k ovci a len podchvíľou mykol uchom.
Nenavyberáš, mohol si právom hovoriťmuž. Nič nenavyberáš. Mal si
ju pod nosom, dobreže sa ti sama nenastokla, až sa ti to bridilo. Z vojny
si sa vrátil, poďho aj štira nazad. Nepáčilo sa ti doma, hriechy boli, po
bral si sa do mesta. Neprejde týždeň, už je aj bačovka tam. Robotu si ná
jde ako chlap, po domoch chodí, slova nepovie, neprihovorí sa. Len sa ti
ukazuje napredoči a o všetkom vie. čo robíš. Ženu si nájdeš, vezmeš ju
preč z toho zblázneného sveta, lebo má byť len pre teba, myslíš si, že bu
deš s ňou žiť osamote.
Čerta starého, aj bačovka sa vracia, len dolu do dediny síce, ale začína
po starom, serie na celé družstvo, gazduje ako chlap, do mesta už len ak
s kožkami zíde. Desať jariek drží a chystá sa na viac, príde si aj k hore
k vám na laz ovsenej slamy pýtať, lebo im to najväčšmi chutí. A roky idú
a bačovka akoby to ani nezbadala, furt ti chce byť pred očami, po hore
bude lietať, na píle sa ukáže, kosiť bude aj tam, kde nemá, len aby bližšie
bola. Potom deco príde a šťastlivo vyrastie — aha! Už ho zastavuje, cu
kríky pchá do ruky, ani ľudia nie sú slepí — a gór tu! — o všetkom musia
vedieť, hneď je hriech. A reči, klebety, raz o tebe, raz o nej, najprv o jed
nom, potom o druhom, čím menej vedia, tým viacej sa dovedúvajú, vola
robia z teba. Ani keď už vedia dosť, pokoja nemáš — a ani nikdy už mať
nebudeš. Potom ti žena zíde dole, ako keby na panštinu nemohla zabud
núť, ale ty vieš, že je to nie celkom tak, aj ty si troška vina, zatneš tých
pár zubov, držíš, ťaháš ako starý kôň. Lenže potom aj o to dieťa prídeš,
lebo je to dávno už nie decko — a všetko vyjde navnivoč. Iba bačovka je
stále tu, ako keby sa nič nedialo, vyznaj sa už v tom, človeče. Nie, nena
vyberáš. Keď sa narodíš, veľká svieca sa zapáli, a darmo by si sa krútil
ako ten knôt, ani smrad po tebe dlho nezostane, keď zhasneš nevieš kde.
Nič si nenavyberáš, nič.
“... ja ti mám oči na to. Kozľa som kúpila, keďpo Čiernobyle prestali
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oštiepky ísť, mladé a zrazu vidím, škutárik má takýto a naskutku mu ce
lý omodrieva. Vravím, dojiť sa bude. Sused sa len za hlavu chytal, či
som sa vraj zbláznila, kto to už kedy počul. A veru bolo tak. Kozľa sa
len hádzalo, cecok ani do ruky chytiť, vyskakovalo, váľalo sa celé roz
boľavené. Aj som zobrala liskovicu naň — ľúto mi bolo, ale čo robiť —
zbila som ho, ani tak sa neuspokojilo. Nuž len pekne-krásne kurát po
mastiť...”
“... Drž už tú papuľu! Zase ujdú!”
“Ale ba. Pomastiť, ako vravím, pomasírovať, potom sa už naveľanaveľa dalo podojiť. A o dva týždne sa okotilo. Darmo, kto má pre ne
len troška porozumenia, ten hneď vidí...”
“Ticho budeš,” povedal lazník tlmene, ale rozhodne.
“Aj s kravou je tak,” šepkala bačovka, “ani sa nenazdáš, kedy ti
prvôstka do mlieka príde...”
Nedopovedala, lebo ju ťažkou rukou udrel rovno cez ústa. “Ty blá
zon, ty si to hovädo zdivené!” reval chlap celý zelený. “Ticho tu bude
o takýchto veciach, lebo aj teba odsedím!” A bil ju kde začiahol.
Okaňa vyskočila a krívajúc odbehla, baranča za ňou.
Bačovka sa ani veľmi nebránila, len obrátila hlavu nabok a skrížila si
ruky cez prsia. Lazník už medzitým vstával, aby sa mu lepšie udieralo,
ale ona ostala ležať. Omrzelo ho zohýnaťsa k nej, nuž ju aspoň párkrát
poriadne kopol. “Ešte raz o tých vašich svinstvách,” kričal zadychčaný,
“ešte raz a budeš vidieť!”
Oblizla si krv na gambe a pomaličky sa zdvihla. “Kedy už bude z teba
človek?” Prešla si rukou po tvári a po hrdle. “Už sa viacej neukazuj,
viem si aj sama poradiť.”
Priska sa zhovárala s tieňmi.
“Kto ťa sem volal? Čo? Kto čo od teba žiadal? Nikto nič. Veď ani po
zor nemáš dobrý, každý hneď zavonia, čo si ty za osobu.”
“Len ty na druhých nezvaľuj, čo nechceš na seba. Sama si na vine, ne
ubližuj nevinným ľuďom.”
“Vraj nevinným, takáto flandra! Čo sa mi ty starieš do môjho života,
čo pcháš tie prsty špinavé do mojej rany a vlasiská všivavé popred ústa.
Čo sa ti tak zažiadalo, čo zase?”
“Mne nikdy nič, dobre vieš. Ale bola som po kresťansky vychovaná
a keď sa dakde žiada pomôcť, pomôžem, čoby som nepomohla. Ale že
by som voľačo chcela za to, bohuchovaj! A od teba gór by som nezobra
la ani toľkoto, čo by si ako chcela.”
“Ale muža hej.”
“Ani mi na um nepríde. A ani nikdy neprišli, ak chceš vedieť.”
Priska sa zúfalo zasmiala, potom znova. Dlho nemohla prestať.
“Veď len tak čakáš, už roky obsmŕdaš, suka jedna! Chlapa by si po
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trebovala, majetok a čo ja viem po čom ešte tento sprostý národ tu baží.
To len vy viete, takí ako ty. Prečo si ma rovno nezabila hneď zo začiat
ku, no? Vraj tak vychovaná. Veď si horšia ako zver.”
“Aj tá zver sa aspoň o mláďa postará.”
“Len už nevykrikujte všetci to isté, starala som sa ja dosť. A za všetku
opateru mám teraz čo mám, už mi ani plachtu čistú nedajú, len do hro
bu. A kde som nechala celý mladý život? Tam je, včerty pošiel. Sama
ako ten prst som si dieťa vychovala, nikto pre mňa pomoci nemal. Nie
čudo, že som teraz takto. Ale do špitála ma nedostanete, ani do domova
nie, čo byste sa na hlavu postavili!”
“Na tie reči ťa vždy bolo! Aspoň tá dcéra keby nebola po tebe, ale to
je jedna krv. Len si nadávaj! Kto si svoju ťarchu neunesie, ten sa nemá
čo ponosovať. Skazená si prišla sem, skazená odídeš.”
“Nikdy nie tak ako vy!” Priska škrípala zubami. “Ako vy nikdy!”

Pod stromami už bola tma, keď však oči privykli, dalo sa ešte všetko
vidieť. Lenže bačovka hľadela iba pred seba a nezbadala chlapa — až
keď ju zmierlivo chytil za lakeť.
“Ja barana,” zašepkal.
Chcela mu nadať, odstrčiť ho, ale opanovala se. Ovčie chrbty sa beleli
pár krokov od nich. Pomaly obrátila hlavu:
“Barana ja!”
Mohla vytušiť, že sa jej zase potichu smeje — a aj to, kvôli čomu.
Akiste by sa však vracala priďaleko späť. Ba či by sa jej vôbec chcelo;
kto by meral cestu do minula, odkiaľ sa všetko budúce odsúdilo na skazuvziatie?
Keď sa bola v Čechách ukazovala pred svojím nenastávajúcim, ne
mala posedenie. Aj s volmi začala furmanku, ale chytro ju prešla trpez
livosť, otupno jej bolo chodiť popred ne. Natiahla im liace, ale na hos
podárstve sa jej najprv vysmievali, potom ju riadne vyhanbili, a keď ne
pomáhalo, vydrapili jej ich z rúk. Ale nedala sa, sadla na voz len tak s bi
čom — a haja, haja! Volky šli len po širšiu cestu, tam si ľahli a už ani
hnúť s nimi. Ako natruc práve pochodovali okolo vojaci a jej vyvolený
medzi nimi. Mala sa čo napočúvať, vojaci ju obstali a každý radil, čo mu
na rozum prišlo. Ťahali voly za rohy, za chvost, pichali do boka aj do
brucha. Tu jeden hovorí: “Nedá sa nič robiť, kým volovi nenaštíš do
ucha, nevstane.” Aj hľadeli na ňu, čo povie, ale ona nič, len sedela ako
pribitá, nuž sa vojsko zhrnčilo a začalo kropiť voly jedna radosť. A ba
čovka na rozdiel od volov ani okom nemihla, lebo tie aspoň žmúrili
a hádzali chvostami zbokanabok.
“Kedy zazrieš takéto voľačo?” podpichoval ju najúdovejší z bojovní
kov, ale ona len gamby ohrnula. Nenastávajúci nevedel, ako sa má za
chovať, aj sa robil, že čúra s ostatnými, aj sa odvracal, kvapky zo seba
nevedel dostať.
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Volky ostali na zemi a vojsko voľky-nevoľky sklaplo bajonety, poza
pínalo sa a už pochodovalo s veľkým spevom za zákrutu. Po chvíli zišla
bačovka z voza, asi chcela zmiznúť čím skôr z ostro raziacej mláky — čo
iné jej zostávalo? Ani sa neobzerala, zodvihla sukne, stiahla nohavice
a poďme pekne náručnému nad hlavu. Akurát, že sa chytila ostrého ro
ha, aby zle neobišla. Trafila mocne hneď na pravé miesto, roh sa začal
dvíhať najprv pomaly, potom sa silne mykol — do pol cesty ju odho
dilo.
A vojaci, čo sa potichúčky vrátili, vyrevúvali spoza stromov, že mali
priam o pajšle prísť.
Avšak voly boli konečne na nohách a bačovka sa o iné nestarala. Ma
la čo robiť, aby stačila za vozom, aspoň sa lievča chytiť. Voly sa krútili
celým behom nazad a čím určitejšie cítili maštaľ, tým viac sa náhlili. Do
dvora sa priam vrútili a zastali až v močkovej jame. Rázvora praskla,
voz bol vo dva konce a zakliesnil sa tak, že ani hnúť s ním nemohli. Stáli
teda nehybne, po bachory v mokrom, ba o chvíľu už len hlavy dvíhali,
pokým bačovka nevbehla dnu za nimi a nezačala ich ratovať. Vojsko to
nevidelo a dlho nevedelo, ale aj veľké pohraničie je zavše malé, všetko
vyšlo na verejnú známosť. A vtedy sa ti aj načisto zhnusila, priznaj si
pravdu, lazník! Poriadna je, robotná, všetka česť, ale robí často, čo sa
ani chlapom nepatrí, chlapica jedna — nečudo, že pred ňou každé, čo ži
vot v sebe nosí, uteká a aj bude utekať, lebo ona už nikdy ani inakšia ne
bude.
“Tak ako?” ozvala sa šeptom.
“Ty barana.” A je to.
Rozbehli sa na lúčku, kde večerné nebo osvetľovalo dve nehybné be
lavé kôpky. Hodili sa na ne celým telom a len v tie časy sa zvieratá začali
brániť, hádzali sa zjednej strany na druhú, zdivene bliakali a prehýnali
sa v chrbtoch až na neuverenie.
“Tu už iba nožom fakliť,” povedal hôrny chlapec. Ledva lapal dych.
Bačovka neodpovedala, len sa miesila na barančekovi, napokon mu
predsa zaľahla zadné behy a uvoľnila si ruku. Ťahala zo šiat, čo sa dalo
a zväzovala ho. Lazník po chvíli nasledoval jej príklad, najprv si vybral
šnúrky z topánok, potom odopol pások a keď ani to nestačilo, dobre
padla aj guma z giat.
Zvieratá sa hádzali čoraz menej, nakoniec celkom stíchli, ich premo
žitelia ležali na nich polonahí a sťažka oddychovali.
Potom sa lazník zdvihol. Neopálené ženino telo svietilo, veď aj mala
viacej roboty — a teda menej hábov. Díval sa na ňu vari dlhšie než vô
bec chcel, ale zrazu z ničoho nič rup — a už bol na nej.
A začal sa ďalší zápas. Ešte neľútostnejší ako predtým. Bačovka sa
bránila tvrdými päsťami aj ostrými nechtami, ale chlap sa nechcel dať.
Bila ho rovno medzi oči a do krku, kopala do brucha kolenom, až kým
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ho riadne netrafila — to všetko bez jediného slova. Keď sa už skrúcal na
zemi s rukami v rozkroku, dostal všetko požičané a vari aj s úrokmi —
dokopala ho ako psa.
“Kto sa už má z teba vysomáriť,” povedal, keď ho najhoršie prešlo.
“Takto veru nikto.”
“Iba sa pretŕčať a pretŕčať! Čo si ty vôbec kedy chcela?”
“Vždy len svoje. Cudzie nepožiadam, lebo ani nechcem.”
Nadchádzala temná noc, mesiac sa neukázal.

“Čo sa dívaš, čo chceš vidieť? Že som aká som, že mám dušu na jazy
ku? Skôr si sa mal o mňa obzrieť, nie teraz, keď mi už morka do zadku
ďobe. Poď, ak sa ti nehnusí, opáč, aha, tie oči opuchnuté, vyplakané,
krk celý zvráskavený, pozri, čo si urobil zo mňa! No? Kajaj sa, ak máš
trochu hanby v sebe!”
“Mňa nikto nikdy nepoľutoval, ja ani sám seba neviem. Tak na čo to
už teraz.”
“Slúžka doslúžila, aspoň pekné slovo sa patrí jej povedať.”
“Nedaj sa vysmiať, ani sebe si si nevedela poslúžiť. Sliepkam hodiťsa
ti ťažilo, cesto zamiesiť. Dávno by si bola zdochla, keby nie mňa. Čo
som sa navláčil za tie roky, všetko bolo treba k riti doniesť. Nie, moja
milá, sama sa ľutuj!”
“Čože bolo tebe, po svete si rajzoval ako sa ti chcelo; ale ja na takom
vyhnanisku...”
“Sama si šla, nikto ťa nenútil. Vtedy ešte paničke drevo voňalo, aj
chlap z hory. A času si mala, nepovedz, bolo kedy privyknúť— keby sa
bolo chcelo. Ale nechcelo sa. Kurieň smrdel, z dvora sa vláčilo, byt zahovnený, múčka čierna. Nechcelo sa, už je darmo. Len vysedúvať, na
mrdung myslieť, sama sa ľutuj, jesto za čo.”
“So psom zaobchodil lepšie ako so mnou, dobrého slova pre mňa ne
mal ako bol rok dlhý — a ani teraz, keď sa ponad hrob zhovárame!”
“Smrdelo paničke, všetko sa bridilo.”
“Čo ty vieš.”
“To ti robota páchla, neodškriepiš.”
“Robota, robota, čo ty môžeš vedieť! Čo si ty tĺk mohol kedy vedieť.
Ani dneska nevieš a už by si mal. Kto je na vine, že sa ti dcéra spustila?
Ja vari, čo ste ma odhodili ako najposlednejšiu slúžtičku, keď už nevlád
ze. Koľkých ľudí už máš na svedomí, ty chava lakomá, koľko takých du
ší ešte budeš mať? Raz sa ti to všetko poráta, keď už sám sebe nechceš.
Veď som už ani sliepky vypustiť nesmela, vajíčko si zobrať, dva, toľkú
škodu ste prežiť nemohli. Ešte aj tú mašinu, čo som si vzala, ste mi no
cou prišli zobrať, aby som si pošiť nemohla.”
“Decko je prednejšie, keď mati nie je ako treba.”
“A ja vraj neviem, čo je robota! Ja, čo som len drhla a ani život skrz
to nepoznala.”
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“Ty si sa prvá spustila a teraz už všetkých ostatných za sebou ťaháš.”
“Zídi mi z očí. Zídi mi z očí!”
A Priska prestala vyvolávať duchov a rozkašlala sa.
K dedine schádzali mlčky, každý so svojím bremenom.
“Do domu ťa na žiaden pád nepustím,” povedala bačovka, keď už
chcel vojsť za ňou do dverí.
“Veď som ti už len z nosa neodhryzol,” povedal lazník, ale podvolil
sa.
Ovcu s barancom zarezali pod pajtou, kam od susedov nebolo vidieť,
aj odrali. Bol už studený večer, ale múch sa k lampášu a na krv nazlietalo neúrekom.
Trvalo dlho, pokým mali mäso na poriadku. Kožky vytreli mozgami
a popolom z bučiny, povystierali. Teraz, keď už bolo po všetkom, stria
sol muža chlad. Nepustila ho však dnu, vchádzala sama, vtedy zavialo
od dverí teplo a vôňa z hrnca.
“Koho to tam máš?”
“Moja vec.” Ale nakoniec sa predsa učlovečila, doniesla mu teplú
prikrývku a aj za pol fľašky úctivosti. Ostala sedieť pri ňom.
“Tak,” ozvala sa po chvíli. “Ak si už nie celkom na rozum... čo budeš
robiť?”
“Ani neviem.”
“Zase len tam hore? Načo už teraz, koľkí kupci sa triafajú, koľkí ľudia
si už pomohli!”
“Uhm.”
“Lebo sa hanbíš ľuďom prísť na oči, to je to.”
“Ja nie.” Zasmial sa nahlas — už mal dosť odpité — ale rýchlo ho utí
šila. Zašomral teda len: “Za mňa sa druhí hanbia, ako vidno.”
“Darmo, tu sa ukazovať nebudeš. Ja som poriadna žena...”
Zarehotal sa, krátko, ale zgruntu srdca.
“... aj meno si chcem zachovať. Prisahať neprisahám, ale urobím
vždy čo treba, to si už mohol zbadať. A keďje raz takto, nu to tak aj zo
stane a basta.”
“A tie, čo prisahali?”
Obrátila reč. “Neboj sa nič, ja sa už postarám. Či o jednu, či o dru
hú...”
Hneď bol ako sršeň. “Ticho bude o tom,” vyskočil. “Aspoň predo
mnou! Mne sa ty do života nemáš čo starieť.”
“Nono. Opatrím ti ju, aj keby hneď nechcela. Ale ona bude chcieť, čo
vravím, bude musieť! A akiste sa aj k tebe dobre zachová, ako sa na dcé
ru patrí. Len to ty už pekne nechaj na mňa.”
“Drž už ten pysk hnusný zupácky!” Hľadel zúrivo, ale neudrel ju.
“Do toho ťa nič, nepchaj prsty kde netreba.”
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Nevravel jej to, pravdaže prvý; takisto nebol prvý, čo jej to hovoril ne
právom. Aj jeho žena, keď už chorľavela, dobiedzala rovnako. Zastala
raz bačovke cestu a vraví: “Odstúp od neho!” “Od koho?” povie bačovka, “nikoho nemám a ani mať nebudem.” “Odstúp od neho, kým ti
pekne vravím. A nevláč sa za ním!” A slovo vrátilo slovo, chorá začala
plakať a prosiť; že aj keď nežijú spolu, pred zákonmi sú ešte vždy svoji;
že prečo to všetko. Ale nedozvedela sa čo chcela, veď ani nebolo čo sa
dozvedať. A tak sa od samej zlosti pustila do bitky, chytila bačovku za
vlasy a tĺkla ju po hlave drobnou pästičkou. Bačovka sa ani nepohla, len
trpezlivo držala, lebo z chorľavej nemohlo veľa vystať. “Už ledva čakáš,
kedy vyrýknem, ty švandra. Tak bi, čo nebiješ?” A hlušila ju sama, kým
jej sily stačili, potom však jej udrela slabosť do nôh. Bačovka ju musela
chytiť popod pazuchy a odvliecť nabok, aby ich ľudia nevideli. Celou
cestou, ako ju vliekla, chorá hrýzla, škriabala a pľula. Keď trocha pre
stala a zozbierala sily, pustila sa lazníkova žena znovu do ruvačky, ale
bačovke už bolo do strpenia, ľahko ju premohla. Dotlačila ju k sebe do
domu, natrela čelo a sluchy špiritusom a prikryla na posteli. Potom si
sadla k stolu a čakala, ani lampu nezapálila. Zrazu jej však len tak zohlo
hlavu nad dosku, lebo chorá sa potajme prikradla a udrela ju fľašou.
A teraz sa už naozaj bili, potom si poplakali, ba aj glgli z toho, čo osta
lo — bačovka sa už tešila, že všetko už na správnej miere. Chorá sa už
vtedy desila smrti, bačovka ju potešovala, že sa jej o dcéru aj o vnúča po
stará. Vtom zase do lazníkovej ženy vstúpil jed a bitka započala odznovu. “Tebe ani z očú dobré nevyzerá,” stenala, keď zase neuspela a od
padla od slabosti. “Aj ja som veriaca, aj ja viem odpúšťať, ale pre takéto
zvery krvilačné srdca nemám. Mňa tu už nikto nikdy neuvidí.” Chcela
ísť, kam ju dve oči povedú, násilím ju museli prichýliť kmotrovci na dol
nom konci. Už sa potom k mužovi nevrátila, ani k dieťaťu, len celé hodi
ny vyzerala z okna na autobus, kedy pôjde do školy či domov. Lazník
poslal za ňou starú tetku, dva-tri razy na obživu poslal, lebo aj ľuďom
v dedine bolo treba ústa zapchať. S ním sa zhovárať nechcela, preto sa
zaťal a nikdy neprišiel. Potom žena ostala veľmi zle, o doktorovi nechce
la ani počuť, ale po čase choroba poľavila, akurát na nohy sa bez pomo
ci nemohla postaviť. A kmotrovci boli zbožní ľudia, dostalo sa jej opa
tery.
Bačovka konečne doniesla guláš, najedli sa. Z rajničky na kolenách.
“Bež už,” vraví mu potom, “lebo ma do rečí dostaneš.”
“Kde ja už teraz,” povedal lazník a utrel si ústa. “Ak nechceš, aby ma
videli, pusť ma dnu.”
Zadržala ho, keďprechádzal popri nej, zavesila sa naňho celou váhou
a ani za svet ho nechcela pustiť do domu. Vyložil si to po svojom, tiež ju
pevne oblapil, darmo syčala od zlosti. Namykovali sa po dvorečku ako
opití, ale muž mal silu z cely nadržania a po dnešku načisto neústupčivý,
nepovolil. Ibaže mu pribudli ďalšie krvavé rany.

109

Zvalili sa na vozík, čo sa im priplietol pod nohy. Tvrdo ju priľahol.
“Pusť ma!” kričala šeptom. “Inokedy hádam hej, ale teraz ma pusť,
ak máš ešte troška rozumu v tej sprostej gebuli!”
Lazník však nedbal na nič, len jej s námahou udržiaval zápästia
v šmykľavej dlani. Buchli do seba zubami. “Prestaň, ak máš boha pri se
be,” vzdychala bačovka a udierala ho čelom do zarastenej brady. Kopať
sa nedalo, na to si už hôrny chlapec dával pozor.
Ako sa tak naťahovali, vozík sa rozholengal. Ani to nezbadali, keď
tak sipeli na seba, ona od zlosti, on zo zažiadanosti, a iste obaja od veľ
kej námahy — iba keď sa kolieska zrazu rozbehli; najprv s pískaním,
potom s prerušovaným vrzgotom — a nakoniec len taký durk stál, ako
sa rútili na kamenistú cestu. Muž až pri trhanom škripote začínal badať,
že je zle. Chcel zabrzdiť voľnou rukou, ale prsty sa mu šmykli po obruči
a vkĺzli medzi lúče, ledva si ich zdravé uchránil.
Chcel aj zoskočiť, ale sa iba miesil, veď hlavne jeho zásluhou bol ná
klad dobre uľahnutý, nijako sa nemohol na nohy vzoprieť.
Bačovka po pamäti chytila oje, širokým oblúkom zišli popred susedovcov na cestu — inej už pred nimi nebolo.
Chlap hľadel po domoch; ak sa v oknách svietilo, tak len z obrazo
viek. Na asfaltke ani noha. Prudko zvrátil oje, ale bačovka ho hneď vy
rovnala.
Aj tak sa však skoro prevrátili — ako pôvodne chcel.
“Teraz už nie,” stenala. “Teraz už preboha nie.”
A tak sa vozík len hnal dolu cestou. Lazník spustil nohy na dlažbu
a ako-tak brzdil. Mihli sa popri dome smútku, kde vládol večný mier,
preleteli okolo klubu, kde v rámuse diskotéky nevzbudili vôbec pozor
nosť a vyhli sa aj chlapcovi, čo zvracal do garádu. Nižšie sa však začínali
rozsvecovať svetlá — hoci až vtedy, keď už prebehli, to bolo dobre; ale
po chvíli sa už zapaľovali vopred a aj ľudia vychádzali z domov.
Kopec bol strmý a rýchlosťsa ustavične zvyšovala, hoci lazník hamo
val, ako vedel; dalo sa však úfať, že dedina nezbadá, čo za fúru cez ňu že
nú. Aj najväčší zvedavci radšej včas ustúpili z cesty.
Nenastávajúci trieskali do seba hlavami, tentoraz bez jej viny, muž sa
však bál odvrátiť tvár, len hľadel, kde obracať oje. A akýmsi zázrakom
sa mu to aj darilo. Preleteli bez újmy popred krčmu, pri zbrojnici však
zobrali so sebou kus plota, našťastie dreveného. To už bolo vážnejšie,
ľudia hore sa akiste začnú zhlukovať.
Konečne prefrčali popri poslednom dome a zo zákruty ich bralo rov
no do jarku. Vtedy lazník strhol oje, až mu koleso oškrelo hánky, ozval
sa ešte väčší škrípot a praskot — vozík sa prekotil, bolo po furmanke.
Rázvora praskla, leteli ďaleko.
Zbierali sa z kamenitého brehu; bačovka ľahšie, lebo živý štít ju
ochránil, chlap však vstával zohnutý vo dva konce.
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Tmavá noc ich tamdolu dokonale skryla, vládlo veľké ticho. Len vá
nok vše dovial z posledných domov čudné ujúkanie.
Lazník sa umýval z krvi a blata. “Prečo si ma nepustila dnu?” šomral.
“Aj tak vysliedim, koho tam držíš.” Zlosť v ňom vzrastala rýchlejšie,
než sa vzpamätával. Krívajúc sa rozbehol k žene: “Ak je to tá...”
Bačovka ho však už nepočúvala, ani nečakala.
Zhora sa blížili kroky a hlasy.
Žena bežala poza potok, psy začínali brechať ako o dušu, zhon vrastal — nikto ju však v ňom nemohol podozrievať. Lazník bol príliš vidi
teľne doráňaný, nesmel na svetlo. Chytil sa konečne rozumu a mizol
na druhej strane za humnami. Až tam si trochu oddýchol. A potom ťaž
kým krokom zamieril do tmy.
Bačovka bez dychu pribehla pod svoju pajtu, po pamäti našla nôž,
pritlačila si chladnú čepeľ na hrču pod obočím a neprestala pritom na
čúvať.
Potom sa narýchlo očistila a upravila — nechcela sa ísť preobliekať
do domu — aby mohla s bedákaním, ale bez hanby zísť dolu cestou
medzi zvedavcov. Pozrela ešte do okna, ale dnu sa nič nehýbalo, mohla
sa pobrať s ľahkou mysľou.
Na dolnom konci už bol krik a dohadovanie, potom veľký škodora
dostný smiech, keďštira začala zberať trosky z vozíka, kusy dreva a že
leza.
A keď ani do pozdnej noci neprišli na vinníka, zvalili všetko na regrú
tov.

Ľ. Fulla: SVADBA, olej 1946
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Päť básní
Gizela Slavkovská-Gáfriková

Nabrať dych
Fúkajme do pahreby:
ja i vy.
Možno to všetkých v nebi
udiví,
že v neúprosnej chvíli
raz vieme nabrať dych.
A hoci sa nám skryli,
tušíme ich.

1969

Sviatok
Sype sa z božích mlynov
do krehkých nádob hlín
odkrytých pred hostinou.
Pred sviatkom belostným.
Sám vyslal krajom zvesti
a všetkých pozvať dal.
A ani na rázcestí
hostí sa nedočkal.
1970

Tak
Tak kosa na kameň.
Tak úzkosť navracia sa
všetkými necestami.
Až ostaneme sami. . .
V tom prázdne po rukách,
v tom prázdne po úsmeve
udržať chceme tvar.
A premáha nás strach,
že nikto z nás už nevie.
1971-1972
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Udreli.
Až zaseklo dych zemi.
Zaťali sa stromom do šije.
Teraz striehnu
na les vyvrátený,
či to prežije.
Nebyť?
A či trpko žiť
ten údel,
slzou vzdoru
prepaľujúc blud?
Čo však s nami,
čozas s nami bude,
keď aj tú
sme dali
zašliapnuť?!

1969-1971

Vrav. . .
Vrav,
kde sme sa tu vzali,
od seba postrácaní?
Oči nám zaviazali
a fúkli do sviece.
Kam
nás to ranené
zvieratko povlečie,
schúlené vnútri nás,
čo vie,
lež tají strach?
Alebo nechceš
viacej o tom vravieť,
že naše srdce
bolo nechápavé,
keď chcelo, len
mať čisto v útrobách?!
1971
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Americkí Slováci v historickej perspektíve
Vietor S. Mamatey
V decembri 1989 oslavovali storočnicu svojho nepretržitého trvania
najstaršie slovenské noviny v Spojených Štátoch, Slovák v Amerike.
A roku 1990 pripomína si svoju storočnicu najstaršia slovenská fraternalistická dobročinná organizácia Národný slovenský spolok (National
Slovak Society). Založenie týchto dvoch organizácií v približne tom is
tom čase výrazne ukazuje rast a zmeny slovenského prisťahovalectva do
Spojených štátov — od temer nahodilého “objavovania” Ameriky nie
koľkými podnikavými Slovákmi (1861-1865), ktorí išli s ekonomickými
motívmi po americkej Občanskej vojne, až po cieľavedomé masové sťa
hovanie okolo konca storočia.
Tak ako iní vtedajší prisťahovalci zo strednej, južnej a východnej Eu
rópy, Slováci boli sociálni a ekonomickí prisťahovalci, a teda nie poli
tickí emigranti alebo náboženskí exulanti. Odísť ich nútila bieda na Slo
vensku, ktorú pokladali za božiu vôľu a teda za nezmeniteľnú. V sku
točnosti toto bola viac ich predstava než realita. Ekonomický potenciál
Slovenska nebol zanedbateľný. Ak by sa s ním bolo rozumne zachádza
lo, mohol dať obyvateľstvu Slovenska veľmi slušnú existenciu. Ako
ukazuje príklad Švajčiarska alebo Rakúska po druhej svetovej vojne, aj
malá vrchovatá krajina s obmedzenými prírodnými zdrojmi, môže sluš
ne prosperovať, zatiaľ čo na druhej strane Brazília alebo Sovietsky zväz,
s obrovskými priestormi plnými prírodného bohatstva, stále ostávajú
beznádejne chudobnými. To všetko záleží v prvom rade od kvality ľudí
a od toho, s akou šikovnosťou zachádzajú so svojimi zdrojmi.
Slováci boli známi ako dobrí pracovníci, šporovliví ľudia, ale sami ne
boli pánmi nad hospodárskym bohatstvom Slovenska, ktoré bolo inte
grálnou časťou Uhorska až do r. 1918. V Uhorsku vládla indolentná
statkárska šľachta s feudálnou mentalitou, ktorá pohŕdala obchodom
a priemyslom ako špinavou honbou za peniazmi, nedôstojnou šľachti
ca. Preto obchod a priemysel boli v Uhorsku málo vyvinuté a vcelku
ostávali v rukách nemeckej a židovskej menšiny. Pretože uhorské hos
podárstvo teda malo prevážne poľnohospodársky charakter a pretože
Slováci boli vylúčení z obchodu a priemyslu, prevážna väčšina z nich sa
priamo alebo nepriamo živila z poľnohospodárstva. Dve tretiny sloven
ského územia boli pokryté vrchmi a lesami, čo dávalo síce krajine jej
krásu, ale nedávalo ľuďom zem, vhodnú na obrábanie. A tak sa časť
Slovákov musela obzerať po obžive mimo Slovenska a emigrovať.
V XVIII. a na začiatku XIX. storočia Slováci vo veľkom opúšťali slo
venské územie a usádzali sa na úrodnej nížine stredného a južného
Uhorska, ktoré bolo vyľudnené v tureckých vojnách. Avšak aj tak

114

vládla na Slovensku štrukturálna poľnohospodárska nezamestnanosť
a nevyužitie pracovného potenciálu. Na doplnenie svojho príjmu z ob
rábania zeme si mnohí Slováci hľadali prácu vonku. Najčastejšie to bola
práca sezónnych robotníkov na veľkých latifundiách maďarskej šľach
ty. Iným zdrojom vedľajšieho príjmu boli zárobky slovenských podo
mových remeselníkov a obchodníkov — drotárov z Kysúc, sklenárov
z Trenčianskej, olejkárov a šafraníkov z Turca, pytlikárov z Myjavy. Tí
chodili po celej habsburskej ríši, po Nemecku a Rusku, ale vždy sa so
svojím zárobkom vracali na Slovensko.
Rovnaký charakter malo na začiatku aj vysťahovalectvo do Spoje
ných štátov. Prví slovenskí prisťahovalci boli vždy muži, ktorí nechali
doma svoje rodiny a šli za more sami, aby sa potom so svojím zárobkom
vrátili na Slovensko. Americká priemyselná revolúcia, urýchlená Ob
čianskou vojnou, utvorila veľký dopyt po pracovnej sile a zaistila takú
úroveň miezd, ktorá bola neslýchaná v celej vtedajšej Európe. Takto
mohli prisťahovalci ľahko nájsť prácu a — ak tvrdo pracovali a šetrili —
mohli splatiť svoju relatívne drahú cestu do Ameriky a nazhromaždiť si
dostatočný kapitál, aby sa mohli vrátiť na Slovensko a kúpiť si zem.
Stávali sa zámožnými gazdami a to im v ich obciach dávalo vysoký sta
tus, čo bolo v starom Uhorsku s jeho triedne veľmi odstupňovanou spo
ločnosťou veľmi dôležité a dávalo takémuto gazdovi vysoké sebauspo
kojenie.
Keď sa po Slovensku rozniesol chýr o Amerike ako zemi oplývajúcej
mliekom a medom, stal sa z potôčika vysťahovalcov mocný prúd. Kon
com storočia na Slovensku sotva bolo dediny, kde by nekoľkí jej bývalí
obyvatelia neboli šli do Ameriky. Naopak, za mužmi sa často sťahovali
ich rodiny, alebo sa chlapi vracali domov oženiť sa a vziať si ženu do
Ameriky. Z rastúceho počtu slovenských rodín vznikali štvrte v uhoľ
ných a oceliarskych mestách Pennsylvánie a Ohia predstavujúce sku
točné slovenské obca (communities) v USA.
Keď vznikli slovenské obce, vznikla možnosť a potreba saturovať so
ciálne, kultúrne a duchovné potreby prisťahovalcov, čo sa nebralo na
vedomie alebo odkladalo, dokiaľ išlo len o chlapov, bývajúcich v neú
tulných ubytovniach a čakajúcich len na to, aby sa vrátili do normálne
ho života na Slovensku. Centrami duchovného a kultúrneho života
v slovenskej obci bola škola a kostol. V Amerike budovanie škôl bolo
vecou mesta alebo dištriktu (county), ale budovanie kostolov bolo po
nechané na iniciatívu občanov. Preto nie je nič prekvapujúce, že prvým
spoločným podujatím bolo nazbierať peniaze a postaviť si kostoly.
Okrem kostolov si potom založili rôzne cirkevné alebo svetské (seku
lárne) spoločenské a fraternalistické organizácie, ako aj banky, obcho
dy a noviny. Tak ako sa život v slovenských obciach v Amerike stával
normálnym — často normálnejším než bol kedykoľvek predtým na Slo115

vensku — niektorí slovenskí prisťahovalci sa začali zriekávať predsta
vy, že sa vrátia “do kraju” a udomácňovali sa v prijateľných podmienkách novej zeme. Iní však i naďalej plánovali návrat na Slovensko. Táto
obojsmerná premávka medzi Slovenskom a Amerikou trvala intenzív
ne až kým nebola náhle prerušená vypuknutím prvej Svetovej vojny
r. 1914.
Už som spomenul, že americkí Slováci boli sociálni a ekonomickí pri
sťahovalci a nie politickí emigranti. Až približne do konca storočia sú
streďovali sa na zlepšenie svojho ekonomického a spoločenského postave
nia v Spojených štátoch a len ojedinele sa zaujímali o politické otázky,
či už v Uhorsku, alebo v USA. Avšak keď sa v Európe začali sťahovať
mračná prvej Svetovej vojny, medzinárodné konflikty a vnútorné roz
pory v mnohonárodnej habsburskej ríši začali viesť ku krízam, ktoré
zvyšovali politickú uvedomelosť prisťahovalcov. R. 1907 uhorský par
lament prijal tzv. Apponyiovské školské zákony, ktorými vrcholila po
litika Uhorska vedená od Rakúsko-uhorského vyrovnania r. 1867; jej
cieľom bolo premeniť mnohonárodné Uhorské kráľovstvo na maďar
ský národný štát: prostriedkom tejto politiky bola maďarizácia (asimi
lácia) nemaďarských etnických menšín v Uhorsku. Proti tejto politike
sa postavili vedúci predstavitelia slovenského národného hnutia. Budapeštianský Slovenský týždenník, redigovaný Milanom Hodžom, mal vo
svojom záhlaví heslo “Za tú našu slovenčinu!” V tom istom roku 1907 sa
v Černovej odohrala masakra, keď uhorskí žandári začali streľbu do
obyvateľov obce, ktorí chceli zabrániť maďarónskemu kňazovi Pazúrikovi, aby vysvätil ich novopostavený kostol namiesto ich obľúbeného
rodáka, vrelého slovenského národovca Andreja Hlinku. V tejto tragé
dii, ktorá mala silný medzinárodný ohlas, bolo zabitých pätnásť osôb
a mnohí ďalší boli zranení.
Vzrastajúce prenasledovanie Slovákov v Uhorsku inšpirovalo reve
renda Štefana Furdeka (1855-1915), vlasteneckého katolíckeho kňaza
v Clevelande, aby sa ujal založenia slovenskej americkej organizácie,
Americkej slovenskej ligy. V jeho predstave to bola federácia amerických
slovenských organizácií, ktorá mala reprezentovať amerických Slová
kov ako celok a súčasne hovoriť v mene umlčiavaných Slovákov
v Uhorsku: “Starať sa o starú vlasť je naša svätá povinnosť!” vyhlásil
Rev. Furdek pri založení Ligy r. 1907.
Po vypuknutí prvej Svetovej vojny sa americkí Slováci rýchlo politic
ky aktivizovali. V septembri 1914 sa Slovenská liga pokúsila preniesť
slovenskú otázku z rámca uhorskej vnútornej politiky na medzinárod
nú úroveň v memorande “vydanom americkými Slovákmi v záujme
Slovákov v Uhorsku” a obrátila sa s ním na americkú vládu a na vlády
európskych štátov, ktoré viedli vojnu. Memorandum, koncipované
v prvom rade sekretárom Slovenskej ligy Ivanom Daxnerom (1855-
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1935), odmietalo — rovnako ako martinské Memorandum z r. 1861 —
maďarizáciu Slovákov a žiadalo ich politickú a kultúrnu autonómiu
v rámci Uhorska.
Niektorí americkí Slováci, menovite Milan Getting (1878-1951), re
daktor slovenských novín v New Yorku, a iní členovia amerického So
kola, kritizovali toto memorandum ako nedostatočné a trvali na tom,
aby Liga prijala radikálnejší program, založený na česko-slovenskej
jednote a nezávislosti.
Na českej strane sa už v auguste 1914 ozvali hlasy v Omahe (Nebraska), Chicagu a New Yorku, aby bol obnovený nezávislý Český štát. Via
cerí českí predstavitelia v USA nadhodili vtelenie Slovenska do nezá
vislého Českého štátu. Na presádzanie programu českej nezávislosti
založili americkí Česi České národní sdružení, ktoré bolo rovnakou stre
chovou organizáciou, ako Slovenská liga.
Väčšina amerických Slovákov nebola ochotná prijať prosté začlene
nie Slovenska do Českého štátu na takých princípoch, ako korunné ze
me Morava a Sliezsko. Ale po intenzívnej debate v americkej slovenskej
tlači prijala Slovenská liga zásadu federácie Slovenska a českých zemí
v dohode s Českým národním sdružením, uzavrenej v Clevelande 22.
októbra 1915. Clevelandská dohoda vyzývala “k zjednoteniu českého
a slovenského národa vo federatívnej únii štátov” (“in a federative
union of States”). Medzitým však českí a slovenskí politickí exulanti
v Rusku a vo Francúzsku začali hnutie za založenie nezávislého Česko
slovenského štátu. 14. novembra 1915 Slovenská liga a České národní
sdružení podporili ich deklaráciu vydanú v Paríži (“Prohlášení Čes
kého komitétu zahraničního proti Rakousku-Uhersku”). Bola zorgani
zovaná Československá národná rada v Paríži na čele s prof. T.G.
Masarykom ako predsedom: podpredsedami boli Josef Dürich, český
agrárny politik a Milan R. Štefánik, slovenský vedec a dôstojník vo
francúzskom vojenskom letectve; sekretárom sa stal Edvard Beneš.
Onedlho nato Masaryk odišiel do Anglicka, Dúrich do Ruska, zatiaľčo
Štefánik sa stal “putovným” zahladzovateľom konfliktov parížskej
Národnej rady. V Benešových energických rukách sa parížska Národná
rada stala hlavným orgánom československého zahraničného odboja.
Práca Slovenskej ligy a Českého národného združenia sa najprv ob
medzovali hlavne na informačnú činnosť a na zbieranie peňazí pre parížskú Národnú radu, ktorá takto bola zbavená závislosti na príspev
koch od spojencov a dostala istú voľnosť konania. Neskôr, keď v apríli
r. 1917 Spojené štáty vyhlásili vojnu Nemecku, práca Slovenskej ligy
a Českého národného združenia sa zintenzívnila a bola rozšírená aj na
vojnové záležitosti. Na koordinovanie práce týchto dvoch prisťahova
leckých organizácií bola v Chicagu založená odbočka Česko-slovenskej
národnej rady v Amerike. V júni 1917 prišiel do Spojených štátov M. R.
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Štefánik, aby získal oficiálne americké povolenie na nábor českých
a slovenských dobrovoľníkov z USA do československých légií vo
Francúzsku. Privítali ho predseda Českého národného združenia
dr. Ludvík Fisher (1880-1936), chicagský lekár a predseda Slovenskej
ligy Albert Mamatey (1870-1923) z Pittsburghu: s nimi išiel do Wash
ingtonu, aby sa stretol s americkým ministrom zahraničia a ministrom
vojny. Štefánik dostal povolenie získávať dobrovoľníkov, avšak len ta
kých, ktorí nepodliehali americkej odvodnej povinnosti, čo podstatne
obmedzilo túto akciu. V New Yorku bolo otvorené náborové stredisko
a v Stamforde (Connecticut) prípravný a výcvikový tábor. Z 2.300 dob
rovoľníkov, ktorí sa prihlásili a odišli do Francúzska pred koncom voj
ny, bolo 1.065 Slovákov.
V máji r. 1918 prišiel do USA z Ruska “zadnými dverami” cez Sibír,
Kóreu, Japonsko a Tichý oceán T.G. Masaryk. Na ceste do Washing
tonu presekol celý americký kontinent a urobil prestávku len v Chica
gu, kde mu veľké davy Slovákov a Čechov pripravili mohutné uvítanie
— čo prvý raz upozornilo americkú verejnosť na československú vec.
9. mája bol vo Washingtone privítaný zástupmi priaznivcov, medzi
ktorými bolo i 27 členov Kongresu. Masaryk bol však sklamaný, že ho
osobne neprijal prezident W. Wilson. Následujúci deň 10. mája, zrejme
z dôvodov americkej politickej stratégie, Wilson poveril ministra zahra
ničia Roberta Lansinga, aby vyjadril podporu nespokojným národom
Rakúsko-Uhorska. Avšak táto nová politika nebola zverejnená ihneď.
Wilson prijal Masaryka až 19. júna 1918. Ten medzitým cestoval po
USA, navštívil New York, Boston, Baltimore, Cleveland a Pittsburgh
a získával podporu Američanov pre československú nezávislosť.
V Pittsburghu, kam prišiel 30. mája, privítali ho ako hrdinu tamojší
Slováci, Česi, Rusíni a taktiež Jugoslávci. Obrovská manifestácia vyvr
cholila veľkým verejným zhromaždením, kde medzi prejavmi T.G.
Masaryka a iných činiteľov bol doručený a prečítaný telegram Minister
stva zahraničia (State Department). Americký minister zahraničia
v ňom vyslovuje “the earnest sympathy” (hlbokú sympatiu) vlády Spo
jených štátov k “národným aspiráciám Čecho-Slovákov (of the
Czecho-Slovaks) a Juho-Slovanov na slobodu”. Toto bola dlho očaká
vaná americká podpora československému hnutiu za nezávislosť a vy
volala búrlivý aplauz medzi poslucháčmi.
31. mája, deň po verejnom zhromaždení, Masaryk mal súkrumnú
schôdzu s vodcami amerických českých a slovenských organizácií, na
ktorej mu ukázali Clevelandskú dohodu z r. 1915. Masaryk vyslovil po
chybnosť, či Slováci po vojne budú politicky, kultúrne a ekonomicky
dostatočne pripravení aby si viedli svoj vlastný štát v Česko-slovenskej
federácii, ako ju formulovala Clevelandská dohoda. Namiesto toho
načrtol novú dohodu, ktorá predvídala len autonómiu Slovenska v bu
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dúcej Československej republike. Masarykov náčrt bol potom s niek
torými opravami na tejto schôdzi schválený a stal sa známou Pitsburskou Československou dohodou.
Päť mesiacov po uzavrení Pittsburskej dohody sa Československá re
publika, ňou stipulovaná, stala skutočnosťou. Vznik Československa
dal americkým Slovákom uspokojenie z psychologických a praktických
príčin. Po prvý raz vo svojej histórii mali štát, ktorý mohli pokladať za
svoj vlastný. Štát, ktorý čiastočne niesol aj ich meno. Dokiaľ totiž Slo
vensko bolo integrálnou časťou Uhorska, jeho meno — na rozdiel od
Čiech (Bohemia) — sa na mapách Európy nevyskytovalo. Keď americkí
Slováci mali udať krajinu, odkiaľ pochádzajú, museli udať Uhorsko,
čo v skutočnosti bola zem ich utláčateľov. Bez všeobecne uznávanej národnej-štátnej identity, Slováci sa ocitali v beztvárnej, mnohonárod
nostnej mase prisťahovalcov z Uhorska (Hungary), ktorých Američa
nia pejoratívne menovali “Hunkies” alebo “Hunjaks”. Utvorenie Čes
koslovenska im dalo medzinárodne uznanú identitu, čo zvyšovalo ich
sebavedomie.
Toto dosvedčujú aj americké štatistiky. Zatiaľ čo sčítanie ľudu z r.
1910 udáva počet slovenských prisťahovalcov a ich detí narodených
v USA číslicou 284.444, v sčítaní r. 1920 je ich už 619.458. Teda podľa
týchto číslic sa počet Slovákov v USA viac než zdvojnásobil za desať
ročie, keď sa prisťahovalectvo zo Slovenska pre Svetovú vojnu a jej dô
sledky podstatne zmenšilo. Vysvetlenie tejto anomálie je, samozrejme,
v tom, že mnohí Slováci, menovite Slováci z východného Slovenska,
kde proces národného prebudenia a identifikácie zďaleka ešte nebol
ukončený, sa v r. 1910 neprihlásili za Slovákov. Avšak r. 1920, po dra
matických udalostiach Svetovej vojny, ktorá vyvrcholila rozpadom
Uhorska, vznik Československa zvýšil ich národné uvedomenie a oni sa
ochotne prihlásili za Slovákov.
Americkí Slováci široko podporovali úsilie Slovenskej ligy za vojny
na podporu nezávislosti Československa, a to nielen z nezištného patri
otizmu, ale tiež preto, že očakávali bezprostredný materiálny zisk z u
tvorenia československého štátu. Ako v tom čase Česi a Slováci všade
inde, aj oni verili, že politická nezávislosť vyrieši automaticky všetko
zlo — politické, sociálne i ekonomické — ktorým trpeli v habsburskom
impériu. Nanešťastie, pre zložité príčiny, prameniace zo všeobecnej si
tuácie v Európe i z niketorých špecifických krokov československej vlá
dy, niektorí Česi a mnohí Slováci boli sklamaní vo svojich očakávani
ach. Jedným z prejavov tohto sklamania bol aj vznik mocnej Komunis
tickej strany Československa (KSČ), ktorá — a to tu hodno pripomenúť
— vznikla najprv na Slovensku a až potom v českých zemiach. Iným
prejavom tohto sklamania bol vznik autonomistickej Slovenskej ľudo
vej strany na Slovensku.
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Prví americkí Slováci, ktorí sa vrátili na oslobodené Slovensko, boli
dobrovoľníci, ktorí vstúpili do československých légií vo Francúzsku
a boli, spolu s legionármi z Talianska, urýchlene poslaní už v decembri
1918 na Slovensko, aby ho uchránili pred Maďarmi a zachránili ho pre
Československo. Tie isté dve légie tvorili tiež jadro československej ar
mády, ktorá bránila Slovensko oproti maďarskému boľševickému vpá
du r. 1919. Keď títo legionári zadržali maďarský vpád a zabezpečili hra
nice Slovenska, dostali po medaili, boli demobilizovaní a poslaní do
mov. Väčšina amerických dobrovoľníkov pokladala hospodárske pod
mienky na vojnou spustošenom Slovensku za nepríliš sľubné a vrátila
sa do Ameriky. Až neskôr ľudácky poslanec Ferdiš Juriga a vodca ag
rárnej strany Milan Hodža vyčítali vláde jej krátkozrakosť, že len tak
pustila týchto mužov, ktorí riskovali svoje životy v bojoch na západ
nom fronte a na Slovensku v bojoch proti Maďarom. Keby boli ostali,
boli by pomohli upevniť stále ešte veľmi labilný československý režim
na Slovensku.
Zatiaľ čo sa Slováci nezúčastnene dívali ako americkí dobrovoľníci
odchádzajú so sklamanými nádejmi v Československo, vyrástla celkom
paradoxálne na Slovensku legenda, ohromne zveličujúca prínos ame
rických Slovákov k nezávislosti Československa. Do istej miery to re
flektovalo rozpaky Slovákov, že sami urobili tak málo pre svoje oslobo
denie z maďarského panstva. Niekedy jemne a niekedy neomalene pri
pomínali Česi Slovákom, že za svoje oslobodenie vďačia v podstate čes
kému vojnovému úsiliu. V Dočasnom (“revolučnom”) Národnom
zhromaždení sa zachádzalo s členmi slovenského bloku neveľmi vážne,
viac menej ako s príťažou. Odvolávajúc sa na prínos amerických Slová
kov k československej nezávislosti ako na vlastnú zásluhu, slovenskí
politici v Prahe sa snažili zmenšiť zaviazanosť Slovákov voči Čechom
a zväčšiť svoj vplyv na formulovanie československej politiky. V dvad
siatych rokoch slovenskí politikovia (porovn. aj Hlinkovu návštevu
1926) húfne tiahli do Ameriky, aby sa vyhrievali v sláve amerických Slo
vákov a aby tým legitimovali svoju autoritu.
Slovenskí politikovia mali u amerických Slovákov ohlas. R. 1920 sa
stal predsedom Slovenskej ligy Ivan Bielek (1886-1942): Liga vtedy vy
jadrila plnú podporu Pittsburskej dohode a stotožnila sa s programom
autonómie Slovenska Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. Bielekov
pokračovateľ vo funkcii predsedu v rokoch 1935-1939 dr. Peter Hletko
(1902-1972), lekár pôvodom z Chicaga, priniesol originál Pittsburskej
dohody na Slovensko pri príležitosti 20. výročia jej uzavrenia v júni
1938, čo dalo mocnú podporu autonomistickému programu Slovenskej
ľudovej strany, ale skomplikovalo život československej vláde dr Mila
na Hodžu, ktorá vtedy musela čeliť hrozbe sudetonemeckej krízy. Ešte
o krok ďalej išiel Hletkov nástupca vo funkcii predsedu Ligy Jozef Hu-
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šek (1880-1947), syn českých rodičov narodený na Slovensku a brat Ka
rola Huška, redaktora Hodžovho centralistického denníka v Bratisla
ve. Jozef Hušek vyjadril podporu Ligy Slovenskému štátu v marci 1939:
bol sice zviklaný v tomto postoji po Pearl Harbore a vstupe USA do
druhej Svetovej vojny, keď Slovenská liga i on sám boli za to obvinení
z proněmeckého a pronacistického postoja, ale po ukončení vojny sa
vrátil k podpore Slovenského štátu. Podpora slovenského separatizmu
ostáva programom Slovenskej ligy až dodnes.
V posledných dňoch druhej Svetovej vojny, keď sovietska armáda
postupovala po území Slovenska, prezident Jozef Tiso upínal svoje po
sledné nádeje na zachovanie Slovenského štátu a slovenskej ľudáckej
vlády k americkým Slovákom. Dostalo sa mu však sklamania. Tým, že
sa najprv identifikovala s programom autonómie a potom i s progra
mom nezávislosti Slovenska, Slovenská liga stratila podporu tých slo
venských organizácií v Amerike, ktoré stáli za programom slovenských
centralistických strán, menovite Hodžovej agrárnej strany. A tým Liga
prestala byť střechovou organizáciou väčšiny amerických slovenských
organizácií. Jej rola v prvej a v druhej Svetovej vojne sa vôbec nedá po
rovnávať.
V apríli 1939, po zriadení Protektorátu Čechy a Morava a vyhlásení
Slovenského štátu, dr. Edvard Beneš, ktorý v tom čase prijal profesúru
na Chicagskej univerzite, zvolal schôdzu amerických slovenských a čes
kých významných osobností a tu vyhlásili začiatok “druhého zahranič
ného odboja”. Boli oživené inštitúcie prvého zahraničného odboja
v USA. Paralelou k Českému národnímu sdružení sa stalo Slovenské ná
rodné sdruženie, ktoré prevzalo rolu Slovenskej ligy za prvej Svetovej
vojny. Činnosť týchto dvoch paralelných združení mala byť koordino
vaná oživenou Československou národnou radou v Chicagu pod vedením
chicagského profesora Jaroslava Zmrhala. Programom tohto hnutia
bolo reštituovanie predmníchovskej Československej republiky, pri
čom sa vtedy neuvažovalo o tom, aké miesto má v nej mať Slovensko.
Hnutie stálo najprv za Československým národným výborom v Paríži
a po páde Francúzska za československou exilovou vládou prezidenta
Beneša v Londýne.
Na jeseň r. 1941 prišiel do USA Milan Hodža, ktorý sa rozišiel s Benešom v Londýne, aby si tu vybudoval pozíciu medzi americkými Slovák
mi, čo by mu umožnilo vyvíjať tlak na londýnsku vládu a zabezpečilo
miesto v povojnovej československej politike. Hodža v tomto čase opu
stil svoju predošlú pozíciu národnej totožnosti a politickej jednoty Če
chov a Slovákov a začal zdôrazňovaťslovenskú samobytnosť. Jeho čin
nosť rozštiepila amerických Slovákov, ktorí boli za obnovenie Česko
slovenska, na hodžovcov a benešovcov. Inú roztržku v radoch americ
kých Slovákov spôsobili americkí slovenskí komunisti, ktorí získali
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mnoho prívržencov v čase hospodárskej krízy. Boli zoskupení okolo
pittsburských novín Ľudový denník a prijímali moskovskú líniu. Do
kiaľ sovietska vláda uznávala Slovenský štát, žiadali nezávislé sovietské
Slovensko. Keď však Nemci r. 1941 napadli Sovietský zväz a soviet
ska vláda uznala Benešovu londýnsku vládu, nadchýnali sa za Česko
slovensko s rovnakým oduševnením. Takto rozdrobení, americkí Slo
váci v druhej Svetovej vojne nehrali žiadnu signifikantnú rolu.
Zložité cesty slovenskej a československej politiky nemali väčší dosah
pre radových amerických Slovákov. Slovenské prisťahovalectvo do
USA bolo prakticky redukované na nulu americkými immigračnými
zákonmi z r. 1921 a 1924 (ročne na dve percentá stavu z r. 1890). Stano
vením kvót pretrhli prisťahovalecké zákony nepretržitý prúd prisťaho
valcov cez oceán zo Slovenska do Ameriky a nazad. Americkí Slováci
boli prinútení definitívne sa rozhodnúť, či chcú ostať v Amerike alebo
sa vrátiť na Slovensko. Väčšina sa rozhodla ostať, pretože zprávy o hos
podárskej situácii na Slovensku stále boli neradostné. A vo chvíli, keď
urobili toto rozhodnutie, ich vzťah ku Slovensku sa zmenil: zaintereso
vanosť sa zmenila na viac-menej sentimentalitu — na nostalgiu za miz
núcimi spomienkami na svoju mladosť na idylickom Slovensku.
Prisťahovalecké zákony zaktivizovali starú doktrínu Ameriky ako
retorty, pretavujúcej staré prvky na novú zlúčeninu (melting pot): vý
sledkom bolo, že sa druhá generácia amerických Slovákov vzdala slo
venského jazyka a kultúry. Po druhej Svetovej vojne to vyzeralo tak,
že americkí Slováci sú odsúdení, aby zmizli bez stopy z americkej scény
tak, ako kameň hodený do hlbokej vody, napriek tomu, že prišlo nie
koľko vln politických exulantov. Potom však prišli americké hnutia za
občianske práva a kultúrna revolúcia šesťdesiatych a sedemdesiatych
rokov. Tie skoncovali s doktrínou retorty a nahradili ju ideou kultúr
neho pluralizmu. Autori ako Michael Novak prišli s myšlienkou, že
“ethnics” (nové slovo pre novoprišlých Američanov nebritského pôvo
du) nemajú a nesmú byť “pretavení”, pretože dávajú americkej kultúre
jej rôznotvárnosť a to je jedna z jej predností. Stalo sa uznávanou záľu
bou, ba dokonca módou Američanov akéhokoľvek etnického pôvodu
hľadať svoje korene, “roots”, a pátrať po kultúre svojich predkov. Mla
dí slovenskí historikovia ako June Alexander a Mark Stolárik napísali
vedecké stúdie, ktoré detailne skúmajú rôzne stránky dejín amerických
Slovákov. Dúfajme, že ďalší budú dopĺňať a syntetizovať túto americko-slovenskú mikrohistóriu, takže keď my zmizneme z americkej scény
— ako nevyhnutne musíme — zanecháme aspoň záznam o našej exi
stencii.

Autorizovaný preklad referátu na výročnom zhromaždení AAASS
v novembri 1989
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Prehry a Pyrrhove víťazstvá
(Poznámky k slovenskej politickej emigrácii)
Jozef Špetko, Mníchov

Nech nik nepovie o sebe: ja som
spasiteľ národa. Ešte sme nevstali z mŕtvych.
Rudolf Dilong

Nie sme v žiadnom smere múdrejší (súčasnejší)
než oni. Skôr naopak. Zápecnícky provincializmus
a krpčiarstvo je v Mníchove, Ríme a Toronte viac cítiť
ako napríklad v Bratislave.
Úvodník Mostu XXXV, 1988, 1-4
Slovensko je klasickou krajinou neustálých migrácií. Predovšetkým
“masovej” migrácie a iba sekundárne individuálnej emigrácie. Keďže
slovenský národ sa do prvej svetovej vojny nezmohol na revolúciu (v ro
koch 1848-49 to bolo iba symbolické, hoci významné gesto), nemali sme
ani politickú emigráciu par excellence. Za svetovej vojny išlo o kombi
náciu “masovej” emigrácie, intelektuálnej individuálnej emigrácie
a priamych vojnových akcií (zajatci, spolupráca s Dohodou). Po prvej
svetovej vojne Maďarsko a Poľsko podporovali iredentistickú emigrá
ciu (F. Jehlička, Š. Mnohel, F. Unger, V. Dvortsák).
Prakticky sa dejiny slovenskej politickej emigrácie začínajú až rokmi
1938-39. Medzi povojnovou emigráciou a emigráciou z rokov 1938-39
nebola nijaká súvislosť. Jedinou výnimkou bol Jozef Rudinský, ktorý
po prvý raz nedobrovoľne zostal v cudzine (1919-20 v Spojených štá
toch) po skončení neúspešnej misie delegácie vedené Andrejom Hlinkom na mierovú konferenciu v Paríži, po druhý raz emigroval v ro
koch 1939-45 a po tretí, definitívny raz po skončení druhej svetovej voj
ny (Kanada, USA, NSR).
Emigrácia z rokov 1938-1945 sa uskutočňovala cez Poľsko a Juhoslá
viu (kde našla podporu v slovenskej menšine), smerovala prevážne do
Paríža, ale aj do Alžírska (Cudzinecké légie) a na Blízky východ. Itine
rár týchto ciest svedčil o dobrodružných útekoch. Básnik Theo Florin
mal trasu: Juhoslávia—Paríž—Španielsko—Portugalsko—Casablan
ca—Londýn; žurnalista Milan Janota: Paríž—Casablanca—Martini
que—Santo Domingo—Kuba. Niekoľko utečencov sa nevrátilo po
skončení občianskej vojny v Španielsku, iní sa ocitli v cudzine náhodne
(I. Weiner-Kráľ), ako študenti zahraničných univerzít (V.E. Andič, M.
Ruppeldt, K. Šimončič, J. Staško) alebo ako diplomati (Š. Osuský, J.
Slávik, L. Szatmáry, M. Harminc, J. Papánek). Okrem diplomatov a
politikov emigráciu tvorili vojaci (J. Ambruš, E. Rosian, A. Slovák),
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ekonómovia alebo vyšší administratívni úradníci (E. Hexner, E. Löbl,
A. Kunoši, E. Novák, P. Glaser).
Najprv sa slovenská emigrácia formovala vo Francúzsku, kde sa čes
koslovenský vyslanec Štefan Osuský zasadil, že Slováci mohli vstupo
vať do československého vojska; tvorili 60 percent jeho zloženia.
Osuský sa stal vedúcou silou československého odboja, pričom výdatne
využíval kontakty, ktoré si získal dvadsaťročným pôsobením v Paríži.
Abdikovaný prezident Edvard Beneš bol vtedy pre francúzsku vládu sú
kromnou osobou. Beneš sa spoliehal, že Osuský sa nakoniec bude mu
sieť na neho orientovať, pretože v emigrácii má značnú konkurenciu
medzi prominentnými slovenskými politickými osobami. Osuský si
však ako podmienku pre vstup do Benešových politických grémií klá
dol dôsledné riešenie slovenskej otázky. Považoval sa za Slováka
a československého patriota. Beneš mal zviazané ruky tým, že francúz
ska vláda žiadala, aby sa Česi dohovorili so Slovákmi a najmä účasť
Osuského považovali za conditio sine qua non. Preto sa rozhodol “vylikvidovať” Osuského pomocou svojej skupiny a zo slovenskej emigrá
cie sa rozhodol len pre Rudolfa Viesta, Jána Bečku a najmä Juraja Slá
vika. Dňa 16. októbra 1939 sa v Paríži zišli na tajnej schôdzke najdôver
nejší Benešovi prívrženci, založili Československý národný výbor a do
hodli sa na taktike. Beneš musel do neho kooptovať Osuského, na čom
trvala francúzska vláda a pribral Viesta. Tým bol pomer 7:2, proti čomu
Osuský protestoval a žiadal paritu.
Do emigrácie odišiel aj Milan Hodža, ale Beneš spočiatku odmietal
s ním hovoriť. K schôdzke došlo až 30. októbra 1939. Hodža ponúkol
Benešovi dohodu ako politický reprezentant Slovákov, o čom sa vraj
dohodol s Osuským. Beneš však odmietol takúto dohodu prijať, lebo
vraj treba rokovať s Výborom a nie s ním ako osobou. Kedže Beneš
Hodžu odmietol, založil v Paríži v poradí už tretiu Slovenskú národnú
radu (SNR, november 1939). Mienil ňou bojovať proti pražskému cen
tralizmu a za vstup ČSR do stredourópskej federácie. 1)
Dňa 10. októbra 1939 zostavili Osuský, Hodža, Ján Pauliny-Tóth a
Clementis memorandum o slovenskej otázke a predložili ho Benešovi.
Žiadali v ňom, aby slovenské národne vedomie dostalo výraz v zákonodárstve, aby sa zaručila dostatočná právomoc ústredným slovenským
orgánom a odstránilo majorizovanie. Politické spektrum signatárov je
pestré a siahalo od agrárnikov a národniarov až po “privátneho” repre
zentanta komunistov.2)
Situácia sa v podstate zmenila roku 1940 po prenesení ťažiska česko
slovenského exilu do Londýna. Aj anglická vláda a vplyvné osobnosti
žiadali Beneša, aby sa dohodol so Slovákmi. Beneš v tomto prípade mal
však oveľa ľahšiu pozíciu ako vo Francúzsku. Po uznaní českosloven
skej vlády sa Osuský i Hodža stávajú hračkami v Benešových rukách.
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O Osuskom sa vyjádřil, že mu dá “nůž na prsa”, o Hodžovi ako o gang
sterovi a členoch SNR ako o “ohavnej bande politických gangsterů”.
Hodžu i Osuského síce poveril funkciami (Hodža ako miestopredseda
Štátnej rady, Osuský vo vláde), ale prakticky ich izoloval. Hodža ne
mohol v Anglicku obnoviť SNR, pretože by nezískal úradné schválenie
tohto politického spolku. Beneš síce po sporoch neprerušil s Hodžom
styky, pretože Hodža mal vplyv na určité britské politické kruhy (Bruce
Lockhart), ale použil všetky triky vrátane denuncovania; okrem plu
kovníka Moravca ho sledovala aj britská spravodajská služba. Hodžu
sa mu podarilo znemožniť a tak ten na jeseň 1941 odcestoval do Spoje
ných štátov.
Hodža v USA najprv sondoval pôdu, požiadal o rozhovory s vplyv
nými osobnosťami a potom nadviazal styky s americko-slovenskými
organizáciami, najmä so Slovenským národným združením v Chicagu
(účasť na schôdzke ústrednej správy SNZ v Detroite 22. mája 1942). Ro
koval aj s katolíckymi organizáciami, najmä Slovenskou ligou v Ameri
ke. Na schôdzke tejto najvplyvnejšej organizácie v Pittsburghu sa mu
podaril husársky kúsok — autonomistický a proslovenskoštátne nala
dení funkcionári Ligy podpísali dve Hodžove deklarácie, v ktorých sa
osvedčili za obnovenie ČSR.3)
Proti Hodžovi, ešte keď bol “na vlnách oceánu”4), sa rozpútala
v americko-slovenskej a americko-českej tlači ostrá kampaň. Hodža ne
pochyboval o tom, že je to Benešovo dielo, lebo chce narušiť jeho úsilie
“zjednocovať Američanov slovenského pôvodu pod vlajkou USA”.5)
Dňa 29. júna 1942 traja členovia výkonného výboru SNS vyhlásili do
hodu v Detroite s Hodžom za neplatnú. Rozpútala sa publicistická
kampaň, v ktorej prím hráli Newyorské listy 6), ďalej Věk rozumu, ko
munistický Ľudový denník, Slovenský Sokol a i.
Hodžu obviňovali ako strojcu mníchovskej kapitulácie, čomu verili
najmä čsl. dôstojníci, ďalej z habsburgofilskej politiky a údajne z ne
správneho postoja k riešeniu slovenskej otázky.
Hodža zohral napriek intrigám a narušenému zdraviu významnú úlo
hu. Zjednotiť americko-slovenskú verejnosť sa mu nepodarilo (a ani ne
mohlo podariť), ale značný vplyv mal na americké politické kruhy. Jeho
názory považovali za významné. State Departmentu adresoval Hodža
memorandum, v ktorom varoval pred prenikom ZSSR do stredo
európskeho priestoru.7)
Benešovi sa podarilo eliminovať aj Osuského, ktorý ako americký
občan odišiel do Spojených štátov, kde prednášal na univerzite a veno
val sa publicistickej činnosti.
V Hodžovej proticentralistickej pozícii pokračoval v Londýne Ján
Lichner, ktorý roku 1940 emigroval cez Juhosláviu. Účinkoval v obi
dvoch vládach. V Benešovom tábore nebol však persona grata. 8)
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Za status parity v armáde i v politike formulovala svoj zástoj aj skupi
na židovských intelektuálov (Andrej Slovák, Henrich Greif, dr. Leblovič) a i. Greif sa neskôr angažoval v Prídavkovej Slovenskej národnej
rade v Londýne. Osobitné miesto zastávali slovenský komunisti. Z nich
Clementis bol len súkromnou osobou; spolupracovali s ním interbrigadista zo španielskej občianskej vojny Vavro Hajdu, básnik Theo Florin
a Miloš Ruppeldt. Ostatní komunisti boli bezvýznamní, i keď dostali ur
čité funkcie v Štátnej rade a vo vláde (Koloman Moško [Moškovič], Eu
gen Klinger, Alexander Kunoši, Ervín Polák.9)
V Benešovom tábore ústrednou postavou bol Juraj Slávik. Ako vy
slanec vo Varšave (1936-39) neodovzdal Nemcom agendu a do Londý
na prešiel cez Paríž (člen Čs. národného výboru). Beneš ho okrem vlád
nych funkcií poveroval špeciálnymi úlohami, najmä pri nevydarenej
príprave poľsko-československej federácie. Slávik bol členom hlasisticko-prúdistickej generácie, ktorá bola skalopevne presvedčená o existen
cii jednotného československého národa. Mal spisovateľské a preklada
teľské ambície. Bol však skostnatelým a slepým vykonávateľom Bene
šových pokynov.
Druhým mužom, na ktorého sa Beneš spoliehal, bol generál Rudolf
Viest. Aj on bol členom Čsl. národného výboru v Paríži a viedol cen
trum pre nábor dobrovoľníkov čsl. zahraničnej armády. V Londýne
účinkoval ako vojenský expert a nebol politickou osobnosťou v pravom
zmysle slova.
Tretím mužom bol sociálno-demokratický žurnalista Ján Bečko.
I keď patril k “jadru” benešovskej politickej garnitúry, ku koncu sa do
stal s ním do drobných konfliktov, v čom sa odlišoval od Slávika a Viesta. Nebol to mysliaci politik, ale len politický technokrat.
Do úzkeho okruhu Benešových spolupracovníkov patrili aj vyslanci
Ladislav Szatmáry, Milan Harminc (priatelil sa s Janom Masarykom),
v Spojených štátoch pôsobiaci Ján Papánek a Vladimír Hurban a nie
koľkí členovia Štátnej rady (V. Radakovič, J. Čaplovič a i.). Len s veľ
kými výhradami bysme medzi nich mohli zaradiť Michala Zibrína, kto
rý emigroval až roku 1940 cez Belehrad a Istambul a bol ako spravodaj
ský dôstojník pracovníkom ministerstva vnútra v Londýne.
Benešovi robilo starosti, že mu vo vláde a Štátnej rade chýbali pred
stavitelia politického katolicizmu. 10) V tomto zmysle mu nemohol vy
hovovať msgr. Pavol Macháček, ktorý roku 1939 emigroval cez Juho
sláviu do Francúzska (v Paríži bol riaditeľom čsl. rozhlasu riadeného
Čsl. národným výborom) a v Londýne bol členom a začas predsedom
Štátnej rady. Macháček nemal na Slovensku kredit, čo však vyvažoval
ochotou urobiť všetko na Benešov pokyn, takže bol užitočným idio
tom. 11)
Beneš nebol ochotný akceptovať iného reprezentanta politického ka
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tolicizmu Jozefa Rudinskeho, ktorý po krátkom väznení v Ilave ušiel
cez Juhosláviu, Turecko a Palestínu. Neakceptoval ho preto, lebo bol
začas osobným tajomníkom Milana Hodžu. Vo svojich dnes už ztratených pamätiach sa Rudinský zmienil, že bol “politickým psancom”.
O spoluprácu sa zaujímal aj Peter Prídavok, novinár a prekladateľ.
V Paríži bol členom Hodžovej SNR, potom sa však s ním rozišiel
a v americko-slovenskej tlači ho kritizoval, že bol v Benešových služ
bách. 12) Napokon sa však aj on rozhodol pre tieto služby. Benešovi po
slal 22. apríla 1941 list 13), v ktorom dôvodí, že ho poslali do emigrácie
“národu verní” zástancovia cirkevných kruhov a tí vedúci činitelia ľu
dovej strany, ktorí vždy stáli na pôde ČSR. Prídavok sa vyznal, že je za
autonómiu Slovenska v rámci ČSR. Žiadal Beneša, aby v rámci demo
kratických princípov, ktoré hlása, rokoval s ním o spolupráci. Beneš
ho odmietol, ale dal mu vyplácať25 libier mesačne za “literárne práce”.
Beneš nebol príliš nadšený ani so spoluprácou s predsedom Sloven
skej národnej strany Jánom Pauliny-Tóthom, ktorý bol významným
zástupcom politického luteranizmu. Charakterizoval ho ako “namyšle
ného chlapce” a že mu musí postačiť, ak bude v Štátnej rade. Neskôr ho
však menoval do vlády, ale nechal Moravcom sledovať.
☆ ☆ ☆
Medzi parížsko-londýnskym exilom z rokov 1938-45 a exilom po ro
ku 1945 a 1948 niet výraznejšej kontinuity. Udiala sa len cez niekoľkých
dvojnásobných a v prípade Jozefa Rudinského trojnásobných emigran
tov.
Jedným z nich bol Štefan Osuský. František Vnuk 14) so svojou ty
pickou zlomyselnosťou napísal, že po februári 1948 si Osuský namýšľal,
že udalosti dávajú jemu za pravdu a očakával, že sa zgrupujú okolo ne
ho emigrantské skupiny, ktoré prichádzajú z ČSR. Píše ďalej, že ani po
roku 1948, ale ani inokedy počas svojej dlhodobej verejnej činnosti
Osuský nezhromaždil okolo seba skupinu spolupracovníkov, ktorá by
svojím zložením alebo činnosťou vtláčala výraznú pečať tomu-ktorému
úseku slovenskej histórie. To je nespravedlivá charakteristika Osuského činnosti. Treba netendenčne posúdiť jeho klady i zápory. Medzi kla
dy patrila erudovanosť, politicko-diplomatická prax a schopnosť sym
biózy slovenského patriotizmu a československého vlastenectva. Na
druhej strane Osuský nebol typom politika s charizmou. Nemohol sa
stotožniť s ľudáckym exilom a po februári 1948 prišla generácia politi
kov, ktorá už mala odlišné politické názory. Preto sa ho márne snažil
získať na svoju stranu Karol Sidor, ale priveľmi sa neangažoval ani
v pofebruárovom exile a skôr sa zaujímal o prácu v medzinárodných
organizáciach. 15) Až koncom 70. rokov sa ho usilovala získaťpragma
tická poaugustová emigrantská garnitúra 16) a stal sa aj čestným čle
nom Svetového kongresu Slovákov.
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Kontinuitu s parížsko-londýnskym exilom opätovným odchodom do
emigrácie udržiavali Ján Pauliny-Tóth 17), Ján Papánek, Juraj Slávik,
ktorí sa nevrátili zo svojich povojnových diplomatických postov do
ČSR. Po februári 1948 emigrovali Fedor Hodža, Michal Zibrín, generál
Ján Ambruš, Andrej Slovák, po auguste 1968 emigrovali tí, ktorí boli
po februári 1948 väznení a na slobodu sa dostali až v 60. rokoch (Eugen
Löbl, Vávro Hajdu a i.)
Slovenská národná rada v Londýne

Kontinuitu s parížsko-londýnskym exilom sa najlepšie podarilo za
chovať Petrovi Prídavkoví, ktorý bol v podstate “nejnepolitickejším”
emigrantom. Bol “antimachiavellisticky” orientovaný, politickú prax
mienil postaviť na bázu nefalšovaného kresťanského myslenia, za kaž
dú cenu hľadal konsenzus, nedokázal robiť kompromisy a ani ostrakizovať svojich odporcov.
Po odmietnutí spolupráce Benešom 9. januára 1944 vytvoril Sloven
skú národnú radu v Londýne (SNRvL), ktorej stanovil program: “Cie
ľom Slovenskej národnej rady je pracovať za zachovanie slovenskej
štátnosti a vybudovať na Slovensku demokratický poriadok, ktorý za
ručí národnú i občianskú rovnoprávnosť všetkým obyvateľom Sloven
ska. Vo svojej činnosti SNRvL sa opiera o večné zásady kresťanskej eti
ky, o Atlantickú chartu a Štyri slobody, proklamované prezidentom
Spojených štátov severoamerických.”
Prídavkoví sa nepodarilo zoskupiť reprezentatívne teleso, čo čoskoro
spozorovali aj jeho odporcovia (Ferdinand Ďurčanský). Združil osoby,
ktoré sa v slovenskej politike neuplatnili a sú neznáme. V Spojených štá
toch získal iba Filipa Hrobáka (redaktora časopisu Jednota) a Gustáva
Košíka (red. čas. Slovák v Amerike). Košíkovi Prídavok roztrpčene pí
sal 27. júla 1943:18) “Nechápem polovičaté stanovisko Slovenskej ligy,
ktorá je proti benešovčine i proti hodžovčine, ale dosiaľ sa nepostavila
otvorene za Slovenský štát. Vlastne postavila, ale ušla od toho.” 19) Ani
potom keď sa Liga k pôvodnému stanovisku vrátila, nestala sa oporou
Prídavkovej činnosti.
A tak SNRvL bola v rokoch 1944-45 iba akýmsi provizórnym tele
som, ktoré malo byť prípravou na premenu postavenia Slovenska v po
vojnovom novom politickom usporiadaní Európy. Prídavok naivne ve
ril, že Slovensko v ňom bude samostatné, i keďočistené od negatívnych
javov Slovenského štátu. SNRvL nemala dostatočné možnosti byť kon
kurentom Benešovej politickej reprezentácie. Bola však východiskom
pre zoskupenie politických síl emigrácie po roku 1945.
Ľuďácka emigrácia

Roku 1945 odišlo do Rakúska a Nemecka zhruba 5.000-8.000 osôb,
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ktoré boli buď priamo involvované do štátneho aparátu Slovenskej re
publiky, alebo boli členmi paramilitaristických organizácií (najmä
Hlinkovej gardy), či blízkymi pomáhačmi režimu. Vláda Slovenského
štátu sa usadila v kláštore v Kremsmünstri, emigranti žili v Altmiinstri,
Aurolzmünstri, Eitzingu a v Glaserbachu. Vládu Slovenského štátu za
istila americká tajná služba (máj-jún 1945) a internovala v táboroch.
Prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisu zaistili v bavorskom pútnic
kom mestečku Altöting, kde žil v kláštore.20) Niektorým emigrantom
v anglicko-francúzskej okupačnej zóne sa podarilo skryť. Časť, ktorá
unikla zaisteniu v Rakúsku a Nemecku sa presídlila z “horúcej pôdy”
do Ríma a iných talianských miest a ďalšia získala možnosť uchýliť sa
do Španielska.21) Okolo 2.000 emigrantov sa usadilo v Argentíne. Naj
prominentnejší z nich bol Ferdinand Ďurčanský, ktorý sa predtým
skrýval v Taliansku. Do Kanady emigrovali tí, ktorých z politických
dôvodov odmietli prijať Spojené štáty (Sidor, Kirschbaum, Čulen,
Mondok, Fraňo, Tiso, Murín a i.).
Ľuďácka emigrácia sa do februára 1948 sústreďovala na eskaláciu
česko-slovenských antagonizmov a na ignorovanie československej
štátnosti. Hlavným terčom útokov bol E. Beneš. Po voľbách 1946 sa
očakávalo, že sa situácia natoľko zlepší, že exulanti sa vrátia domov. Aj
v demokratickom tábore doma sa robili pokusy umožniť návrat niekto
rým osobnostiam. Išlo najmä o Karola Sidora, ktorý takúto možnosť
vítal a nezapájal sa do politickej práce.22) Roku 1947 sa ukázalo, že sa
komunizmus v ČSR stabilizoval a nadobúda prevahu. Vtedy sa ľuďácky
exil začal sústreďovať na diverzné akcie.
Na novú situáciu sa preorientoval a aj SNRvL. Prídavok korešpondo
val s emigrantmi, organizoval sociálnu pomoc pre utečencov žijúcich
v táboroch. Keďže Karol Sidor bol hosťom vo Vatikáne, kde predtým
pôsobil ako vyslanec Slovenského štátu, a nemohol vykonávať politic
kú činnosť, viedol ju Prídavok.
Sidorovu pasivitu využil aj Durčanský, ktorý pricestoval v lete 1945
na falošný pas do Švajčiarska. Jeho prvým informátorom bol Jozef
Kirschbaum (r. 1938 osobný tajomník Ďurčanského na ministerstve ve
rejných prác a dopravy). Durčanský vtedy mienil využiť na svoju poli
tickú činnosť SNRvL. Čoskoro od tohto plánu ustúpil. V novembri
1945 prišiel do Ríma a hoci sa musel skrývať v kláštore, začal horúčko
vitú činnosť— vydával memorandá a iný materiál. Keďže SNRvL a Si
dor mu svojim profilom nevyhovovali, v januári 1946 založil vlastnú or
ganizáciu Slovenský skčný výbor (SAV). Jeho členstvo tvorili Štefan
Polakovič, Stanislav Mečiar, Rudolf Dilong, Jozef Joštiak, Ján Okáľ,
Eugen Bugán, Igor Bazovský, Anton Bugan a i. Na podporu v Spoje
ných štátoch získal novinára Jozefa Scíranku a v Sdružení slovenských
katolíkov msgr. Krasuľu a rev. Billeho. Na propagovanie Ďurčanského
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názorov domov vznikla vysielačka Barcelona, ktorú v talianskom mes
tečku Salizone viedol básnik Rudolf Dilong. Hoci Ďurčanský kritizoval
Prídavka, že SNRvL tvorí sám a nemá okolo seba osobnosti, ani SAV sa
neskladal z významných politikov, ale spisovateľov a básnikov, literár
nych kritikov, bývalých odborárov a pod.
Roku 1947 odišiel Ďurčanský do Argentíny a sídlom SAV sa stal Bue
nos Aires. Hnutie sa tam opieralo o porozumenie režimu a “dobré me
no“ v apoštolskej nunciatúre a na arcibiskupstve (kardinál Copello
a Caggiano).23)
Ďurčanský a jeho SAV sa neuspokojil po roku 1947 “burcováním
svedomia” svetovej verejnosti, aby zakročila v prospech obnovenia Slo
venského štátu, ale sústredil sa na “domáci odboj” na Slovensku. Ďur
čanský posielal domov svoje spojky, vystavoval dekréty, menoval župa
nov, Dilong viedol rozsiahlu korešpondenciu a pod. To všetko sa stalo
ľahkou korisťou polície, viedlo k zatýkaniu a zdôvodňovalo tvrdenie
komunistickej propagandy, že emigranti sú bandou zločincov. Ďurčan
ský si tvrdenie propagandy, vedenej Václavom Kopeckým, pripisoval
ako svoje zásluhy a vonkoncom mu nenapadlo, že ovplyvnil tragický
osud desiatky popredných osobností.24) Vyčítala mu to aj opozícia, že
“ženie ľudí na jatky” a že Dilong je pramizerným organizátorom revo
lučného hnutia.
Február 1948 ešte väčšmi eskaloval Ďurčanského “oslobodzovaciu
činnosť”. Dňa 12. marca 1949 pozmenil názov “hnutia” na Slovenský
oslobodzovací výbor (SOV), pretože slovo “akčný” malo v komunistic
kom slovníku osobitný význam. Po tomto premenovaní v listoch, ktoré
poslal všetkým ministerstvám zahraničných vecí, OSN a iným politic
kým organizáciam, ubezpečoval, že SOV pokračuje v boji proti nepria
teľom demokracie, medzinárodnému komunizmu a protivníkom slo
venskej národnej jednoty.
☆ ☆ ☆

Karol Sidor začal svoje akcie až roku 1948. Vtedy pozval do Ríma
svojich prívržencov a vypracoval tzv. “rímsky plán”. Jeho súčasťou bo
lo zreorganizovanie SNRvL a vytvorenie Slovenskej národnej rady v za
hraničí (SNRvZ) so sídlom v Ríme a s odbočkami v Londýne (bývalá
SNRvL), Madride, Nemecku, Rakúsku, Buenos Aires, Sao Paole a Cle
velande. Jadro organizácie tvorili Peter Prídavok, Jozef Kirschbaum,25) Jozef Cieker, Jozef Paučo, Jozef Mikuš, Štefan Haššík, Fran
tišek Hrušovský, J.C. Hronský, Konštantín Čulen. Bola to predsa len
reprezentatívnejšia zostava ako SAV|SOV. Pokusy o získanie popred
ného činiteľa Demokratickej strany (DS) na Slovensku, Emanuela Böh
ma a pomocou neho aj Jozefa Diešku, Kornela Filu, Rudolfa Fraštackého a Martina Kvetku stroskotal. Z politikov DS vstúpil do SNRvZ len
Štefan Blaško.
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Pokusy Prídavka zmieriť Sidora s Ďurčanským a vytvoriť “jednotný
front“ stroskotali na nesplniteľných podmienkach, ktoré si kládol Durčanský, ale aj na trucovitosti Karola Sidora. Ďurčanský dôvodil, že
SAV účinkuje už tri roky a má medzinárodné úspechy, takže sa stal ve
dúcou organizáciou a zjednotenie môže nastať len okolo neho. Rozpory
medzi Sidorom a Ďurčanským, medzi SAV|SOV a SNRvZ časom rástli
a prehlbovali sa. Formálne k zlúčeniu došlo až po smrti Karola Sidora,
keď sa roku 1960 vytvorila tretia organizácia Slovenská oslobodzovacia
rada (SOR). V nej sa stal Ďurčanský predsedom exekutívneho výboru
a Kirschbaum predsedom valného zhromaždenia. SOR uznala Sloven
ská liga v Amerike a Kanadská slovenská liga.
Ďurčanský, ktorý sa roku 1952 usadil v Mníchove, dostal mocného
konkurenta v Matúšovi Černákovi, bývalom ministrovi v autonómnej
vláde a diplomata v Berlíne, Helsinkách a v Kodani. Počas svojej činno
sti v Berlíne (1943-44) si získal početných priateľov, ktorí mu po prícho
de do Nemeckej spolkovej republiky 26) umožnili vydávať od roku 1951
noviny Slobodné Slovensko a o dva roky neskôr založil časopis Slowaki
sche Korrespondenz. Černákova činnosť sa skončila predčasne — 5. jú
la 1955 sa stal na mníchovskej pošte obeťou bombového atentátu.
Ďurčanský sa postupne zoslabujúcu činnosť pokúsil reaktivizovať
prostredníctvom Svetového kongresu Slovákov (SKS). Stal sa členom
organizačno-plánovacej komisie (1970). SKS mu udelil in memoriam
národnú cenu.27)

☆ ☆ ☆
V čom spočívala podstata tejto dichotómie slovenskej emigrácie?
Mohlo sa predpokladať, že išlo o pokračovanie sporov medzi “umier
nenými” (prelátske krídlo) a radikálmi (“mladými”) v ľudovej strane,
medzi ľudovou stranou a Hlinkovou gardou? Tieto vyhranené tábory sa
však so složením SAV-u | SOV-u a SNRvZ nekryli. Bolo možno nájsť
podstatu dichotómie skôr v krátkom období medzi povstaním a dobytím
ČSR Červenou armádou, keď skupina “mladých” odovzdala Tisoví ra
dikálne memorandum (20. sept. 1944) a Polakovič s Paučom zvolali do
Piešťan “zjazd mladej generácie” (14. január 1945)? Ani toto “triedenie
duchov” sa presne neodráža v emigrantskom vývine. Vyplývalo ono
z čisto priateľských vzťahov?28) Skôr možno povedať, že to bol boj
dvoch kohútov na smetisku a záležalo na rozličných okolnostiach, ko
ho získali.

☆ ☆ ☆
Pred koncom druhej svetovej vojny zriadili na hlavnom veliteľstve
Hlinkovej mládeže kurz zpravodajskej činnosti — Slovenskú tajnú
ochranu (STO). Účastníci mali odísť po skončení Slovenského štátu do
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zahraničia a dodávať slovenskej emigrantskej vláde a iným politickým
činiteľom správy o situácii na Slovensku. Jeden z absolventov STO, Jo
zef Vicen, emigroval roku 1946 do Rakúska, odtiaľ odišiel do Talian
ska, vrátil sa späť do Rakúska a viedol akciu na vybudovanie vysiela
nia “Hlasu slobodného Slovenska”. Vysielanie nebolo po vôli spravo
dajskej agentúre CIC, s ktorou Vicen spolupracoval, a preto ho zrušili.
Keď sa však po februári 1948 ukázalo, že správy boli pravdivé, vznikla
myšlienka organizovať Bielu légiu, ktorá mala dodávať Slovákom od
vahu k rezistencii voči komunizmu. Členom Bielej légie sa mohol stať
každý Slovák, ktorý pomáhal presadeniu slobody a demokracie, posky
toval informácie, nocľah, prezrádzal komunistické tajomstvá, saboto
val, pomáhal ľuďom ohrozeným komunizmom.
Roku 1950 vrátila CIC vysielačku Bielej légii a tá začala účinkovať
v rakúskom meste Ried im Kreis pod názvom Vysielač Biela légia. Fi
nančne činnosť zabezpečovali americkí Slováci. V redakcii vysielania
pracovali Jozef Mikuš, Jozef Vicen, Imrich Kružliak, Karol Murgaš
mladší a iní. Vysielanie sa skončilo roku 1953. I v tomto krátkom obdo
bí malo vysielanie značný dopad. Horšie to bolo s diverznou činnosťou,
ktorú organizovala Biela légia. Spojky sa stali ľahkou korisťou polície,
nasledovalo niekoľko rozsudkov smrti a dlhoročnej straty slobody.
Pofebruárový exil
Po februári 1948 emigrovali na Západ zvyšky ľudáckej politickej gar
nitúry, ale aj činitelia, ktorí vytvorili Demokratickú stranu (DS). J.
Staško 29) rozdelil “februárovú” emigráciu na skupiny: povstaleckú,
ktorej základnou ideou je československá štátnosť a negatívny postoj
k Slovenskému štátu; skupinu federalistickú (katolícke krídlo DS); sku
pinu pragmatickú a skupinu stúpencov slovenskej štátnosti. Povstalec
kú skupinu považoval Západ za mučeníkov demokracie, exil z roku
1945 za hrobárov Slovenského štátu, sudcov mnohých väznených pria
teľov. Federalistická skupina bojovala za ideu federácie strednej Euró
py. Medzi nimi a emigráciou z r. 1945 nedošlo k spolupráci pre osobnú
ješitnosť “vodcov”.
Z týchto skupín si všimneme tú garnitúru, ktorú Staško označil za
“povstaleckú”; presnejšie by bolo možné hovoriť o skupine s ideou čes
koslovenskej štátnosti a primknutím sa k vyspelej českej demokracii,
hlásiacej sa k odkazu T.G. Masaryka a inšpirujúcej sa vyspelou politic
kou publicistikou (najmä F. Peroutka). Prikláňala sa aj k programu Mi
lana Hodžu. Predmníchovská čechoslovakistická generácia iba dožíva
la (J. Slávik, Ľ. Linczeny a i.) a dnes ju už stelesňuje len Ján Papánek.30)
Vedúcim reprezentantom tohto krídla sa stal Jozef Lettrich, zaklada
teľ a predseda DS (1945-48) a poslanec (1945-48). Bol dôsledným zastáncom myšlienky úplnej národnej rovnoprávnosti Slovákov s Čechmi
(“rovný s rovným”).31) V tomto svojom presvedčení sa dostal do kon-
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fliktu s vedením Rady svobodného Československa (RSČ), ktorej bol
spoluzakladajúcim členom a podpredsedom. Martin Kvetko o tomto
rozpore napísal: “Vo vytvorenej Rade slobodného Československa bol
podpredsedom, pri čom on a my s ním sme boli presvedčení, že nová si
tuácia v Republike prikazuje rešpektovať slovenské národné záujmy
v exile, že exilová politika musí byť skutočne spoločným dielom pred
staviteľov oboch národov. Ale čoskoro sa ukázalo, že niektorí činitelia
z českého prostredia sa s novou situáciou nevyrovnali. Staré praktiky
centralizmu sa znovu objavili. To viedlo k rozpolteniu exilovej organi
zácie. Časť slovenskej pofebruárovej emigrácie pracovala v RSČ a Čes
koslovenskej rade americkej (J. Slávik, S. Papánek, M. Ferjenčík), vo
Výbore pre slobodné Československo; niektorí sa rozišli s českosloven
sky orientovaným exilom vôbec (Michal Zibrin).”
Dňa 8. decembra 1963 Jozef Lettrich spolu so svojimi spolupracov
níkmi založil Stálu konferenciu slovenských demokratických exulan
tov. Nebola zoskupením všetkých síl odmietajúcich spolupracovaťs ľu
ďáckym exilom. Nepodarilo sa získať ani všetkých významných pred
staviteľov DS (K. Fillu, E. Böhma, Š. Blašku), ostatných strán Národ
ného frontu z rokov 1945-48 (P. Blahu, J. Diešku, J. Mrázka). Nebola
to síce intencia, ale via facti sa Stála konferencia stala predstaviteľom
politického luteranizmu a oponovala prevážnej časti politického exilu,
ktorý reprezentoval politický katolicizmus.
V rezolúcii Stálej konferencie z 8. decembra 1963 sa zdôrazňovalo, že
do RSČ a všade tam, kde išlo o slovenské národné záujmy, mali vysielať
reprezentantov len Slováci. V rezolúcii sa píše: “Treba ľutovať, že jedna
exilová skupina porušuje tieto zásady a v snahe ovládať vedenie čsl. za
hraničného odboja ona určuje i slovenských predstaviteľov. Pre nás sú
to zásadne neprijateľné metódy, ktoré vyvolali vážne ťažkosti nielen v ústrednej čsl. exilovej organizácii, dokiaľ bola spoločným orgánom všet
kých zložiek exilu, ale i v čsl. delegácii v Zhromaždení podmanených
európskych národov”. Stála konferencia si okrem iného predsavzala
ozdravenie pomerov v čsl. exile, pričom sa domnievala, že môže nastať
len pri dodržiavaní zásad národnej rovnoprávnosti Slovákov a Čechov
a pri dodržiavaní demokratickej spolupráce vyjadrenej v partnerstve
všetkých národných a politických zložiek exilu.
Po smrti Jozefa Lettricha (1969) prevzal vedenie Stálej konferencie
Martin Kvetko. Kvetkovi sa podarilo zosúladiť spoluprácu s novým ve
dením RSČ (sám sa stal predsedom RSČ). Menej sa už darilo Stálej kon
ferencii preklenúť “odvekú” politicko-konfesionálnu rozpoltenosť slo
venskej emigrácie. Stála konferencia nemala protihráča, s ktorým by
mohla uzavrieť aspoň určité kompromisy alebo konsenzus. Nestal sa
ním ani SKS.33)
Nemožno nevidieť, že Stála konferencia si vytvorila zo všetkých emi
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grantských skupín najdemokratickejší program. Odmietla gradualizmus založený na pasívnom očakávaní vnútornej reformy komunistické
ho systému. V programe Stálej konferencie sa zdôrazňuje, že slobodné
a demokratické Československo sa má činne zúčastniť na budovaní slo
bodnej, zjednotenej a demokratickej Európy. Odmieta akýkoľvek kom
promis s komunizmom, bez ohľadu na to, či ide o stalinskú, komunisticko-nacionálnu alebo reformnú podobu.
Nemožno však nevidieť, že Stálej konferencii sa nepodarilo uskutoč
niť niekoľko závažných momentov, ktoré by umožnili väčšiu aktivitu.
Martin Kvetko sa stal spiritus agens všetkých aktivít, vrátane zostavo
vania Našich snáh, ktoré sú vlastne skôr jeho zápisníkom ako časopisom
s kádrom prispievateľov. Stálej konferencii chýba dorast, výraznejší
mecén a širšie zázemie. Priveľa jej členov je príliš pasívna, ich politický
program nevýrazný — sú to len rečníci na verejných slávnostiach alebo
pri výročiach.
Doznievanie ľuďáckeho exilu

Čas sa nezastavil, komunizmus nepadol, Slovenský štát sa opätovne
neuskutočnil. Postupne odchádzali z javiska protagonisti ľuďáckeho
exilu: Karol Sidor (1953), Matúš Černák (1955) a Jozef Paučo (1975).
Tým sa zvýraznilo “vodcovské” postavenie Jozefa Kirschbauma. Ťa
žisko svojej aktivity postupne z koncipovania memoránd presunul na
publikovanie teoretických a historických prác, písaných prevažne
v cudzích jazykoch (anglicky a francúzsky). Naplno mohol rozvinúť
svoju prácu v rámci SKS ako člen jej predsedníctva.
SNRvZ prakticky prestala existovať a ťažisko sa v Európe presunulo
na Ústav Matúša Černáka (ÚMČ), založený roku 1963. Honosný názov
“ústav” treba brať s rezervou, pretože ide len o prácu niekoľkých jed
notlivcov. Jeho vydavateľská činnosť sa vyčerpáva vydávaniem Černákovho odkazu 34) a ročenky Slowakei 34a). Vedenie ÚMČ prevzal reslovakizovaný karpatský Nemec Krištof Greiner, ktorý nedostatok inte
lektuálnych a morálnych kvalít nahrádzal radikalizmom a intrigán
stvom. Po jeho úmrtí prevzal vedenie ÚMČ katolícky teológ Adalbert
Bucko, ktorý pôvodne jediný nevyšiel z ľudáckeho tábora. Ešte v ro
koch 1945-47 prispieval do orgánu DS “Čas” úvahami o českosloven
skej štátnosti. Radikálom ľuďáckeho typu sa stal až v exile. Buckovi
chýba osobná príťažlivosť na to, aby bol “vodcom” a jeho úloha sa
viacmenej obmedzuje na získavanie finančných prostriedkov pre ÚMČ,
čo mu uľahčuje vedenie slovenskej katolíckej misie v Nemecku a dobré
vzťahy s bavorským vládnym kruhom.35) ÚMČ sa usiluje o dobré styky
s karpatskonemeckým “landsmanšaftom”.36) Kým za Greinerovho ve
denia sídlil ÚMČ v Kolíne nad Rýnom, za Buckovho vedenia sídli
v Mníchove, resp. Glone-Zinnebergu.
Po smrti Ďurčanského (1974) sa stala pasivnou aj SOR. Už za jeho
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života sa podařilo Greinerovi “prelanáriť” do druhého tábora Ctibora
Pokorného, ktorý bol členom predsedníctva a predsedom reprezentácie
SOR. Tým sa prakticky z tohto tábora vytratila akákoľvek výraznejšia
individualita a “hnutie” sa opiera o radikálnu aktivitu niekoľkých ne
výrazných osôb (F. Kollár, V. Berko, Struhár, Valko a i.).
☆☆ ☆
Už v utečeneckých táboroch, kam sa uchýlili “pofebruároví” emi
granti ako druhá vlna ľuďáckej emigrácie, vznikol celý rad organizácií,
ktorých činnosť sa obmedzila na cyklostylom vydávané pamflety. Tieto
bunky zväčša neprežili odchod emigrantov z tábora. Značná časť orga
nizácií sa však zrodila aj po ich začlenení do života. Ich zakladateľmi
boli ambiciózni jedinci, ktorým sa neušla nijaká funkcia v rámci SAV|
SOV, alebo SNRvZ a SOR. V 60. rokoch zakladali aj povereníctvo,
resp. ministerstvo vnútra v Bratislave, aby paralyzovali väčšie organizá
cie, a v 70. rokoch SKS. Pravdaže dôkazy na to nie sú, ale nápadne bolo,
ako radikáli už v 60.-70. rokoch dostávali možnosť navštěvovat ČSR. Je
celkom možné, že z peňazí povereníctva ministerstva sa vydávali rozlič
né letáky, podnecovalo hnutie za svätorečenie Tisa, “púte” do Altötingu a pod.
Typickou črtou týchto drobných “organizácií” — z ktorých niektoré
mali len hŕstku členov, alebo členovia boli zároveň funkcionári — bolo
maskovanie, že ide o sociálne organizácie, ktoré sa starajú o nových
emigrantov. Druhou príznačnou črtou bolo, že jednotliví členoviafunkcionári “pôsobili” často v najrozličnejších organizáciách, dokonca
aj v takých, ktoré sa vzájomne vylučovali svojou ideovou platformou.
Paleta týchto “organizácií” je veľká, práca nijaká.37)
Prvým činiteľom, ktorý vytváral mnohé organizácie a bol členom ce
lého zoskupenia “organizácií” bol Ctibor Pokorný. Pred emigrovaním
pracoval v Úrade propagandy a napísal antisemitskú brožúru Židovst
vo na Slovensku (1941) a popularizačný prehľad Boj za slobodu (1941,
2. vyd. 1942). Pridal sa k Ďurčanskému, začas bol zodpovedným redak
torom jeho časopisu Slovák v slobodnom svete. Spolok Sociálna repre
zentácia Slovákov v Nemecku založil proti intenciám Ďurčanského.
Svoju činnosť v množstve “organizácií”38) kombinoval prácou v med
zinárodnych organizáciách. 39)
Podobným aktivistom bol Miroslav Tačovský, ktorý sa v mladosti
aktivizoval v katolíckych akciách a bol väznený v Jáchymove. Emigro
val roku 1966. Prakticky nebolo nijakej “organizácie” v Nemecku,
v ktorej by nebol býval členom.40) Na tlačovej konferencii v Bratislave,
ktorú usporiadalo Ministerstvo vnútra v Bratislave po jeho podozrivom
návrate 41) prízvukoval, že denne viac ako štyri hodiny po zamestnaní
venoval politickej aktivite, na vlastnom aute najazdil vyše dve tisíc
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kilometrov a činnosť financoval z vlastného vrecka. Tačovský dokázal
získať Durčanského a na základe mnohostrannej aktivity poskytol polí
cii cenné informácie. V jeho publicistických príspevkoch o exile sa spá
ja Dichtung und Wahrheit.
Akosi z radu týchto organizácií tancovalo Slovenské európske hnu
tie, ktoré založil roku 1964 Ján Géczi so sídlom v Sulzbachu (NSR).
Géczi funkcionárčil už za svojho štúdia v Clérmond-Ferrande (Union
Slovaque de France) a exponoval sa aj v SOV-e. Potom sa preorientoval
na Paneurópsku úniu a vydával časopis Európa vincet (od r. 1972).
V tomto časopise i v jeho manifestoch sa prejavoval ideový zmätok.
Dokončenie v následujúcom čísle

Poznámky
1) Beneš vo svojom “vzkaze domů” 8. februára 1940 mienil deklasovať Hodžu
vyhlásením, že SNR vytvoril len preto lebo “chce být pokládán bezpodmínečně
za vůdce i hlavního reprezentanta Slováků”. O ambíciach Hodžu nemožno po
chybovať, ale tento motív nebol hlavným dôvodom pre založenie SNR.
2) G. Husák v recenzii Dokumentov z histórie československej politiky 1939-1943,
uverejnenej v Historickom časopise (XV, 1967) napísal: “Vznik tohto dokumen
tu, najmä účasť Clementisa, je zatiaľ — aspoň pre mňa — nevyjasnená.” Podľa
našich vedomostí sa o tomto dokumente zatiaľ v odbornej literatúre nepísalo
dodnes.
3) Predseda Ligy Jozef Hušek však v Slováku v Amerike (1. a 3. dec. 1942) vo
svojom mene rozhodnutie odvolal.
4) Tak to charakterizuje M. Múdry: Milan Hodža v Amerike (Chicago 1949),
s.37.
5) Hodža v podäkovacom liste vedeniu SNS, cit. podľa Múdry: Hodža v Ameri
ke, s.33.
6. Proti Hodžovi sa v Listoch zameral najmä komunistický odborár Dezider Benau, ktorý emigroval cez Oslo do Spojených štátov a okrem redaktorstva v tom
to časopise spolupracoval s Československou informační kanceláriou v New
Yorku, ktorú viedol Ján Papánek.
7) Porovn. M. Múdry: Svedectvo historickej doby. In: Naše snahy 1970, č. 3. —
Hodža and the Future of Central Europe. In: Naše snahy 1984, č. 6, s. 1-5.
8) Bečko charakterizoval Smutnému Lichnerov politický profil: “Lichner dělá
kvartýrmajstra těm pánům, co to na Slovensku vedou. Lichner byl vždycky Če
choslovák, tak jak to, že je najednou autonomista? Zrovna jako Hodža.”
9) Rovnaká bola situácia v Moskve, kde slovenskí komunisti nezohrali nijakú
úlohu v Gottwaldovom moskovskom vedení KSČ. Širokého čoskoro poslali na
Slovensko; Marek Čulen bol členom predsedníctva Všeslovanského výboru; re
daktormi slovenského vysielania moskovského rozhlasu boli Edo Friš, Július
Bránik, Štefan Major, Štefan Reis; Július Maurer pracoval ako “politruk”
v Červenej armáde; pracovníkmi NKVD boli Pavol David, Karol Bacílek a Vili
am Šalgovič.
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10) Smutný v rozhovore so sestrou Jána Pauliny-Tótha 23. 3. 1940 povedal:
“Musí utéci katolíci, Sokol, Sivák, aby ti, kdož říkají, že jsou vůdci Slovenska,
mohli říci, že mluví za Slovensko.” Cit. podľa Dokumenty..., č. 70.
11) Smutný v porovnaní s Lichnerom a Pauliny-Tóthom sa vyjadril: “Macháček
je v poměru k nim přece jen důsledný Čechoslovák.” Cit. podľa Dokumenty...
č. 237.
12) Otvorený list P. Prídavka uveřejnil 16. a 18. nov. 1943 Slovák v Amerike.
13) Cit. v Dokumentoch..., č. 160.
14) F. Vnuk: K osemdesiatke Dr. Štefana Osuského (tentoraz bez eulógie). Slo
vák v Amerike, 25. jún 1969.
15) Funkcie a členstvo v Európskej rade, Medzinárodnej komisii právnikov,
Free Európe Committee, Council for Atlantic Union, ACEN a i.
16) “Národne rehabilitovat”’ sa ho pokúsil Jozef Staško:Dr. Štefanovi Osuské
mu na osemdesiatku. In: Slovák v Amerike, 9. apríl 1969. Proti tomu protestoval
F. Vnuk (pozri pozn. 14), na čo zasa reagoval Osuský (Slovák v Amerike, 16. júl
1969) a polemiku zakľúčil F. Vnuk: Odpovedajúc dr. Osuskému... (Slovák v Ame
rike, 6. august 1969). Vnuk upieral Osuskému “pravý” vzťah k Slovensku.
17) J. Paulíny-Tóth bol vyslancom v Ríme (1945-48), odtiaľ emigroval do Lon
dýna, tam sa však politicky neexponoval (v r. 1948-66 bol redaktorom čsl. odde
lenia BBC).
18) Cit. podľa Š. Polakovič — F. Vnuk: Zahraničné akcie na záchranu a obnove
nie slovenskej samostatnosti {1943-1948). Lakewood-Hamilton 1988, s. 12.
19) Porovn. pozn. 3.
20) Pri príležitosti výročia popravy J. Tisu organizuje ľuďácky exil “púte” do
Altotingu.
21) Zo Španielska emigrovali do Austrálie, ale gros zostalo na mieste. K dispo
zícii mali rozhlasové vysielanie pre strednú a východnú Európu (redaktor Jozef
Cieker, bývalý vyslanec Slovenského štátu v Španielsku).
22) Ďurčanský v liste Prídavkoví 17. jan. 1946 o Sidorovi napísal: “Žiaľbohu
tiež Karol vyčkáva a pozdáva sa mi, že mu robí väčšie starosti to, ako si pripra
viť návrat domov, než to, ako zachovať Slovenskú republiku.” (Cit. podľa práce
Polakovič-Vnuk: Zahraničné akcie...)
23) O tom R. Dilong: Moje svedectvo o SOVe. (Pittsburgh 1975), s. 14.
24) Ďurčanský korešpondoval s tlačovým tajomníkom podpredsedu vlády Jána
Ursíniho Ottom Obuchom, ktorý mu posielal dôverné vládne materiály. To
viedlo nielen k zatknutiu Otta Obucha (august 1947), ale uškodilo aj jeho šéfovi
Jánu Ursínymu. Prostredníctvom spojky Rudolfa Komaderu boli obvinení zo
stykov s Ďurčanským aj poslanci Bugár a Kempný, ale podarilo sa im obhájiť
sa.
25) Kirschbaum už na rímskej schôdzke patril medzi najaktívnejších členov, bol
v určitom zmysle spoluzakladateľom SNRvZ, ale do čela sa dostal až neskôr.
Keď bývalý tajomník J. Tisu Karol Murín doniesol Tisov odkaz, koho si bývalý
prezident pred popravou predstavuje vo vedení emigrantského odboja, nebol
tam menovaný.
26) Černákova cesta do exilu bola zložitá. Roku 1945 ušiel do Rakúska, ale čes
koslovenská kontrarozviedka ho prinútila k návratu. Roku 1947 sa mu podarilo
ujsť a cez Rakúsko prišiel do Nemecka.
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27) Laudatio predniesol msgr. Dominik Hrušovský, neskôr biskup a vedúci slo
venských katolíckych misií.
28) Dilong v brožúre Moje svedectvo... vylučuje priateľské či nepriateľské vztahy
a hovorí o typickom slovenskom konsenze.
29) J. Staško: Zmenené úlohy emigrácie. In: Slovák v Amerike, 28. február 1968
a ďalšie pokračovania.
30) Papánek naposledy vyjadril presvedčenie o tom, že vývin k “národnej jedno
te” by mal ísť tak, ako si to želal E. Beneš vo svojich prejavoch k Slovákom r.
1933, v predhovore k publikácii J. Pecháčka Masaryk — Beneš — Hrad (Mní
chov 1984), s. 7.
31) Vo svojom prejave v Chicagu 19. februára 1950 povedal: “Ako sa stávám
proti separatistickým dobrodružstvám, rovnako som aj proti nezmyselnej a neprijateinej centralizácii štátnej moci. Osud čs. štátu nemôže byť vecou len jedné
ho národa, len jednej vrstvy, alebo len jednej strany. Štát sa musí opierať o všet
kých svojich občanov.”
32) M. Kvetko: Lettrichov postoj v našom národnom a štátnom vývoji. In: Naše
snahy 26, 1970, 1, cit. v článku Dvadsať rokov bez dr. Jozefa Lettricha. In: Naše
snahy 26, 1990, 1, s. 19.
33) M. Kvetko: Na adresu slovenského exilu. In: Naše snahy 26,1990,1, s. 25) pí
še, že Stála konferencia sa nedala okúzliť luxusnými banketmi SKS, ktoré sa ko
nali “z milosti pána Romana”, odmietli spoluprácu s tými, ktorí vyhlasovali 14.
marec 1939 za navýznamnejší deň v slovenskej histórii. “Nezľakli sme sa ani vte
dy, keď SKS sa vyhlásil za jediného predstaviteľa Slovenska v cudzine.” Nie cel
kom obstojí Kvetkovo tvrdenie, že sa Stála konferencia zdržiavala komentovať
to, čo sa odohrávalo za 40 rokov exilu a najmä 20 rokov po založení SKS. Správ
ne je, ak sa M. Kvetko ohradzuje proti pejoratívnemu označeniu členov Stálej
konferencie za “čechoslovakistov”. Vyčíta ľuďáckemu exilu a SKS, že mu išlo
viac o boj proti “demokratickej čsl. veci ako o boj proti komunizmu.”
34) Pod týmto názvom Černákom založený časopis Slobodné Slovensko vy
chádzal do roku 1976, keď opäť prevzal starý názov. Po Černákovom úmrtí ho
redigovali Fraňo Tiso, Krištof Greiner a Koloman Murgaš.
34a) Slowakei vznikla prevažne na propagovanie ídey Slovenského štátu a kri
tiku predmníchovskej ČSR. Opiera sa prakticky len o štúdie troch autorov: Mi
lana Ďuricu, Arvéda Gréberta a Jozefa Rydlu.
35) Bavorská vláda mu udelila západonemecký záslužný kríž na stuhe.
36) SNRvZ uzavrela s organizáciou Karpatendeutsche Landsmannschaft už ro
ku 1951. Činnosť ľudáckeho exilu často propagoval Toni Herget v Sudetendeutsche Zeitung a karpatskí Nemci v ročenkách Karpaten Jahrbuch.
37) Na ilustráciu aspoň vymenujeme ich názvy: Európska federalistická strana
Slovenska, Slovenské európske hnutie, Stredoeurópske pracovné spoločenstvo,
Slovenské kresťanské odbory, Slovensko-kresťanské sociálne hnutie, Slovenská
reprezentácia Slovákov v Nemecku, Sdruženie slovenských kresťanských odbo
rových organizácií, Ústredie slovenských katolíckych študentov, Ústredie slo
venských katolíckych študentov v zahraničí.
38) Pokorný bol členom Zväzu slobodných exilových žurnalistov, tajomníkom
Nemecko-slovenskej spoločnosti v Bavorsku, tajomníkom Ústredia Slovákov
v Nemecku a predsedom Sdruženia slovenských kresťanských odborových or
ganizácií.
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39) Bol členom ABN, AGAFIB a iných medzinárodných utečeneckých organi
zácií.
40) Tačovský bol predsedom Ústredia Slovákov v Nemecku, tajomníkom Slo
venského európskeho hnutia, predsedom Federalistickej strany Slovenska a Ú
stredného výboru Európskej federalistickej strany, zodpovedným redaktorom
Slováka v slobodnom svete, členom komisie SKS pre styky so Slovenskom.
41) Podobné návraty “márnostratných synov” sa uskutočňovali už predtým:
V Bratislave sa zrazu objavili Jozef Bobek (1957), žurnalista Jozef Petro(1958),
Marián Slameň a i.

O hraničnej čiare a o inom
Dušan Simko, Bazilej
Bratislava- Viedeň-Bratislava
Štyridsať minút po Viedeň. Návrat z Bratislavy sa koná v zemi niko
ho — kade dakedy premávala “tramway”, kým s rachotom spadla že
lezná opona. Rakúske štátne železnice kupujú naraz nazad nedávno vy
dražené pozemky pozdĺž trate: takto ich prekvapili havlovské politické
“nežnosti”. Nekonečná kolona aut. Popri hradskej pochodujú smerom
na Viedeň stovky Bratislavčanov, alebo sú ich tisícky? — Podaktorí idú tu
risticky ráznym krokom a iní sa zasa vlečú ako by sa im nechcelo, a po
daktorí postávajú a akoby bez záujmu sledujú dlhánskeho baziliška za
páchajúcich áut, ktoré opustili Bratislavu ponorenú do post-socialistickej oceľovo šedej hmly.

Café Hawelka
Viedeň: trus pred domom sv. Stefana a nafúkané bohatstvo vo výkladodoch. Tri mladé Japonky vošli do cukrárne Demel. Takmer naproti cu
krárni Demel býva Pavel Kohout...
Café Hawelka s najlepšími ovocnými knedľami v celej Viedni. Starý pán
Hawelka lieta po kaviarni ako netopier: “Grüss Gott, Herr Doktor.” Pri
maličkom kavárenskom stolčeku sedíSusanne R., drobná Švajčiarka s ne
konečne bystrým pohľadom, ktorým akoby chcela zmerať celú ťarchu sve
ta. Však už preložila toľko kníh Milana Kunderu. O ňom predsa napísal
náš jediný svetoobčan Tatarka, ktorý si nič nerobil z hraničnej čiary, lebo
bol slobodným človekom sám-samučičký; že je “holkár”, pričom asi mal
na mysli sukničkárstvo ako rozlúčku s vlastnou materou. A tomuto “holkárovi” prekladá R. jeho parížske hľadanie gýču. Pri nej sedí a kyvká vy
leštenou topánkou dobre oblečený americký Čech L.M., a čuduje sa milo,
profesionálne, že prečo vlastne Slováci nechcú medzinárodnú univerzitu,
ktorú im chcel mermomocí darovať akýsi maďarský podnikateľ. Myslím
si, škoda, že neviem, ako ten Maďar v Amerike zbohatol... SHrabalom bo
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la R. na veľkom čitateľskom zájazde — či skôr nájazde — v Amerike.
O pražského klasika, miláčika nakladateľstiev, sa musela v hoteloch sta
rať akoby pestúnka; kongeniálne prekladať dobre, ale čo tak vyprať maj
strovi podkošeľu.
Korunovačný kopček
Darmo som chodil hore-dole po Bratislave ako Odyseov druh pri zbiera
ní vzácneho raždia po vyrúbanom svahu, korunovačný kopček som nena
šiel. Na ňom stál mladúčky princ Leopold I. a statočne vykonal obrad švih
nutia mečom na štyri svetové strany. Obzvlášťpomaly a dôkladne zaťal do
juhovýchodného smeru cez dunajské meandre, smerom na Budín, kde sedel
turecký paša a ten sa z chuti zasmial, keď sa o tom dozvedel. Pred Redutou
sa mi zdalo, že azda tam dakde bola tá hrba hliny poslaná zo všetkých
uhorských komitétov — aj toho nášho, Aba-ujvárskeho — vytvárajúca ri
tuálny kopček štrnásťročnému Habsburgovi. Dnes je tam Bártfayov pilón
s nanebovstúpením chudáka Ľudovíta Štúra. Predtým tam Pražan Kajka
postavil nášho pilota Štefánika a tento vystriedal našu slávnu kráľovnú Má
riu Teréziu, prapravnučku chlapca Leopolda.

Richtár
Rozostavaná vináreň Veľkí františkáni. Na železnom plote okolo sta
vebnej jamy plot zo železného plechu. Na plote: “Židia do plynu. ” Tak mi
prišiel na um Isaac Baševič Singer a jeho románový protagonista poľský
statkár, šľachtic Bohuslav Walecki. Pýta sa gróf svojho dvorného Žida,
šafára Amrama Salkinda: “Počuj, Žid, prečo dovolil Pán Boh ľuďom, aby
sa tyranizovali?” Po krátkom zamyslení mu odpovedá Reb Amram: “Všet
ko je od stvoriteľa nato, aby si ľudia mohli vyvoliť medzi dobrým a zlým...”
Ach, ešte som chcel poznamenať, že v roku 1375 mali bratislavskí Židia
vlastného rychtára...

Redaktori
Prv, než začnú so mňou natáčať interview, obraciam sa na redaktora
s otázkou odkedy pracuje v televízii. Redaktor, statný chlap s dobre žive
nou, trocha prepitou tvárou, mi odpovedá: “Od sedemdesiateho druhého,
pán kolega, ale v strane som nebol.”
“Čuduj sa, svete,” vravím mu, “však od vás nechcem vedieť, že či ste
v tej strane bol alebo nie, pán kolega.”
A ten druhý, milý krajan, sedí spokojne za šéfredaktorským stolom.
Pred troma mesiacmi bol ešte podpredsedom strany a dnes sa zreformoval.
No vieme, má zásluhy — preložil Krausove “Letzte Tage der Menschheit”
... Ach, Karl...
Bratislavská stanica
Stoja cigánky, akoby olášske, dva metre predpokladňou a ponúkajú za
paľovače a digitálky. Ide okolo železničiar a z ničoho nič mi povie, čakajú
cemu: “Ja bysom ich všetkých do vagóna a ta s nimi do čerta...”
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Komunikácia
Pred telefónnou budkou stojí matka s deckom v náručí a hreší: “Tele
fonovať som chcela do Galanty, decko mám choré a tí somári odrezali ká
bel...“
Šatniarka v Slovenskom národnom muzeu:
“Viete, ten Havel sa mi jednoducho nepáči, ani hovoriť nevie a vyzerá
ako pajác...”
V Slovenskom národnom múzeu bola v ten deň práve výstava o našich
domácich jedovatých hubách.

B.B.
Béla Bartók venoval Bratislavčanom v roku 1913 klavírnu skladbu Dan
ce orientale a oznámil to miestnym novinám: “A Pressburger Zeitung’’nak küldi“.
Oznámenie
týkajúce sa Bratislavy a našej rodiny: Najlepší makovník v Bratislave
robí moja teta Tereza Radlinská, rodená Šimková, vdova po strojnom inži
nierovi Alojzovi Šimkovi, rodom zo Zemianskych Kostolian.

Betón
Betón je zrejme najobľúbenejší stavebný materiál bratislavských archi
tektov. Doslova sa im podarilo zaliať mesto do betónovej ulity. Vyčkáme,
kým betón zvetrá — diery v ňom už sú. V dierach a štrbinách sa zachytáva
prsť a tráva začína bujnieť, víťaziť nad betónom.
Zaslúžili umelci
V Bratislave je najviac bývalých Zaslúžilých umelcov na celom Sloven
sku. Dnes ale nechce nik z nich byť naďalej nositeľom tohto hierarchické
ho titulu. A nových Zaslúžilých umelcov nepribúda.

Fontána
“Najväčšou fontánou v Bratislave je fontána Družby na Gottwaldovom
námestí, slávnostne odovzdaná 13. 11. 1980. Jadromfontányje lipový kvet
z nerezu o priemere 9m s hmotnosťou 12t, stojaci na pilieri uprostred kru
hovej nádrže, ktorá má priemer 45m. Nádrž je vo forme kruhových výse
kov rozdelená na menšie bazény postavené kaskádovité nad sebou. Výško
vý rozdiel kaskádje 2,5m, celkový obsah vody vofontáne 2.000 kubických
metrov. Fontána Družby je postavená podľa návrhu akad. sochára Juraja
Hovorku, národneho umelca akad. sochára Tibora Bártfaya, akad. sochá
ra Karola Lacku, Ing. arch. Virgila Droppu a Ing. Juraja Hlavicu — svo
jim výtvarným rešením nadvädzuje na celkový koncept úpravy Gottwaldovho námestia.
Za fontánou Družby je najväčšie súsošie v Bratislave, päťfigurálne sú
sošie s ústrednou postavou Klementa Gottwalda na Gottwaldovom námes
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tí. Súsošie je vysoké 6,40m a jeho pozadie 11m. Autormi su národný ume
lec akad. sochár Tibor Bártfay, akad. sochár Karol Lacko, Ing. arch. Virgil Droppa a Ing. arch. Juraj Hlavica. Pomník slávnostne odhalili 13. 11.
1980.”
Bratislavské priority maximá kuriozity, vydala Bratislavská
informačná a propagačná služba v roku 1987, s. 59-60.

Dodatok
Sochu Klementa Gottwalda koncom roku 1989poliali červenoufarbou.
Večná škoda toho kameňa.

R. Fila: VARIÁCIE NA TÉMU ĽUDOVÉHO UMENIA, 1977
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Kritické marginálie
Veda je hľadaním pravdy
(Prejav na zhromaždení pracovní
kov SAV v deň generálneho štrajku
27. novembra 1989)
Poslaním vedeckého bádania je hľa
dať pravdu. Poslaním vedeckých pra
covníkov je nájdenú pravdu hovoriť a za
nájdenou pravdou nekompromisne
stáť. Z tohto hľadiska stav našej vedy,
i nás, vedeckých pracovníkov, nie je do
brý. Veda v našom národe neplní svoje
základné funkcie. Radoví pracovníci
vedy, vedeckí, technickí, odborní, labo
ranti, robotníci, to vieme, ale naše rady
stále viac ochromuje ťažké rakovinové
onemocnenie: rezignácia. Celé roky zú
falo bojujeme o samozrejmosti a ani
v tých najzrejmejších veciach nedo
chádza k náprave. Chcem sa zmieniť
len o troch javoch, ktorých anomálnosť
nás vyčleňuje zo spoločenstva civilizo
vaných krajín.
Po prvé. Hoci veda je hlavným pro
striedkom, ktorým by sa spoločnosť
mala dozvedať pravdu o sebe, oficiálni
reprezentanti našej vedy spoločnosti
pravdu nehovoria, ale spoločnosť za
vádzajú a klamú. Balamutia ju rečami
o vedecko-technickej revolúcii, o tom,
akí sme obdivuhodne vyspelí, aké zá
zraky robíme, a najmä aké urobíme,
a zatiaľje skutočnosť taká, že vo vede
ckej i technickej úrovni trvalo upadá
me, že naše predpoklady pre rovnocen
nú súťaž so svetom sa stále zmenšujú
a svet nás začal nazývať novou rozvojo
vou krajinou. Tieto zavádzania a tára
nia sa robia naším menom, nás, ktorí sa
v laboratóriách a pracovniach zúfalo
snažíme o to, aby sme sa na úrovni sveta
ako-tak udržali, a tak nás pred spoloč
nosťou diskreditujú. Každého z nás sta
vajú tým aj do ťažkejpsychologickej si-

tiácie, pretože ten, kto cez svoju prácu
usiluje o pravdu, je ponižovaný a ubíja
ný, keď sa jeho menom hlásajú polo
pravdy a nepravdy.
Je to absurdná a už viac neudržateľ
ná situácia: Vedecké inštitúcie, a medzi
nimi vari najviac vysoké školy, ktoré by
mali byť svätyňami pravdy, sú u nás há
dam najviac zamorené klamaním, ka
muflovaním a ignorantstvom. Všetky
diskusie na túto tému, ako vovnútri ús
tavov, tak na verejnosti — napríklad
diskúsie o odpornej a dehonestujúcej
titulománii, o úpadku v udeľovaní hod
ností doktorov vied — boli zahrané do
autu a na situácii sa nič nezmenilo. In
flácia pedagogických titulov, zaplevelenie vysokých škôl neschopnými peda
gógmi, je také, že sa v Čechách medzi
mládežou vyskytuje v komunikačnom
slangu pohrdlivé vyjadrenie: “seš blbej
jak univerzitní profesor”!
Po druhé. Stav v dostupnosti vedec
kých informácií je u nás katastrofálny.
V tejto oblasti sa nemôžeme porovná
vať s našimi ekonomicky chudobnejší
mi susedmi, Maďarmi a Poliakmi — sú
na tom podstatne lepšie — tu nám na
porovnávanie ostávajú už iba krajiny
tretieho sveta. A zas: upozorňovania,
prosby, protesty, diskusie v tlači boli
iba hádzaním hrachu na stenu. Niet sa
čo vyhovárať na nedostatok devíz a ne
pochopenie politických orgánov. Za
tento úbohý stav, ktorý vážne poškod
zuje našu vedu, sú zodpovední čelní re
prezentanti našej vedy. A väčšina znás
tuší, prečo je tomu tak. Ľudia ozdobení
najvyššími titulmi, pred menom i za me
nom, ľudia, na ktorých sa naša verej
nosť pozerá s dôverou ako na najmú
drejších ľudí v našom národe, naše sta
rosti a protesty nechápu: im stačí čítať
dennú tlač apopulárno-vedecké časopi-

143

sy — z nich čerpajú návrhy pre politic
ké orgány, ako a ktorým smerom rozví
jať našu vedu.
Po tretie. To najpodstatnejšie. Naša
krajina je ekonomicky zhumpľovaná.
Štyridsať rokov sa premrhávalo národ
né bohatstvo, nahromadené prechádza
júcimi generáciami. Kedysi vyspelá
krajina vyváža dnes už pomaly iba jedi
nú surovinu, ktorú máme, nespracova
né drevo alebo surovú celulózu. Za zís
kané devízy sa neinovujú výrobné zaria
denia vo fabrikách, čo by dnes bolo to
najdôležitejšie. Sem-tam sa kúpia aj
drahé vedecké prístroje, len, žiaľ, čas
to končia v nekompetentných rukách.
Keď už ani výpredaj dreva nestačí, uva
žuje sa o kupčení krajinou — výpredaj
Chopku pre devízových boháčov je prá
ve v jednaní. Máme ale ešte jednu cen
nú, najdôležitejšiu surovinu, ktorú si
v iných krajinách vyvažujú zlatom —
talenty. Talentami u nás hriešne, ba
zločinne mrháme. Protekcionárstvo
a korupcia, na ktoré sú nemocné naše
vedecké inštitúcie, a najmä naše vyso
ké školy, nepotizmus, politické krágľovanie nezávisle mysliacich ľudí, nedo
siahli iba to, že máme veľké množstvo
individuí, často na postoch najvyšších,
ktorí sa na vedu, ani na pedagogiku ne
hodia. Dosiahli to, že zavreli cestu sku
točným talentom, že mladí talentovaní
ľudia, pokiaľ vôbec prejdú sitom poni
žujúcich kádrovaní, sú do výchovy zverovaní ľuďom často neschopným a ne
mravným, že sú zadúšaní závisťou, za
ťažovaní zbytočnou robotou, že je im
znemožnované školenie na zahranič
ných pracoviskách, alebo sú inými me
chanizmami včaššie či neskoršie zatla
čení do toho istého stavu otupnej rezig
nácie, v ktorom sa nachádza veľká časť
starších príslušníkov našej vedeckej ko
munity.
Čo v tejto situácii robiť?
Nemôžeme sa zmieriť s existujúcim
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stavom, akokoľvek by sa javil bezná
dejným. Navrhujem dve veci: Vytvore
nie organizácie vedeckých pracovní
kov, do ktorej by sme si v slobodných
voľbách zvolili svojich zástupcov, do
konalých profesionálov vedy a statoč
ných ľudí. Organizácia, ktorá by sa sta
la rovnocenným partnerom prestarnu
tým, skostnatelým a kompromitova
ným riadiacim štruktúram našej vedy.
Táto organizácia by si mala čo najskôr
vytvoriť publicistický orgán slovenskej
a českej vedeckej inteligencie. V ňom
by sa o problémoch našej vedy nielen
diskutovalo, ale by sa aj zverejňovalo
to, čo pozitívne sa urobilo a zároveň ne
anonymne písalo o tých, ktorí rozvoju
našej vedy bránia a ktorí vedu v očiach
verejnosti znehodnocujú a diskreditujú.
Z úvah i praxe by mali čoskoro vykryš
talizovať formy decentralizácie a samoriadenia vedy.
Je ešte nádej, že sa naša veda môže
stať tým, čím od svojho počiatku mala
byť: hlavným nástrojom sebapoznania
a sebauvedomenia spoločnosti.
Ladislav Kováč, Bratislava

Slovensko 1918 v práci
českého historika
(Jan Galandauer: Vznik Českoslo
venské republiky 1918. Praha 1988)
V pomerne bohatej historickej pro
dukcii k 70. výročiu vzniku spoločné
ho štátu Čechov a Slovákov Galandauerova monografia zaujíma osobit
né miesto. Jej podtitul — Programy,
Projekty, Předpoklady naznačuje, že
nejde iba o knihu faktografickú, ale aj
o teoretický rozbor ideového smero
vania rôznych politických prúdov a
strán, ako si ich predstavitelia pred
stavovali budúci štát. Autor v úvode
knihy pripomína, že nebude venovať
pozornosť iba fakticite dejinného vý
voja, “ale predovšetkým programom,

í
prianiam, túžbam i predstavám (vrá
tane iluzórnych) triedne a politicky
diferencovanej politiky. Objektom
skúmania budú teda najmä myšlien
kové projekty, realizované aj nereali
zované.”
Autor sleduje, ako si predovšetkým
česká verejnosť a politika, jej jednotli
vé zložky, jednotliví politici a publi
cisti priali zachovanie RakúskoUhorska, jeho reorganizáciu, alebo je
ho rozbitie. Centrom jeho bádania je
zistenie, aké boli predstavy o štátnej
forme, územnom rozsahu, medzinárodno-politickom zabezpečení Čes
koslovenského štátu, aké boli prognó
zy jeho ďalšieho vývoja, či mal byť cel
kom samostatný, alebo mal tvoriť sú
časť akéhosi “nadnárodného” súštátia. Takisto si všíma, aké boli predsta
vy o ekonomickej budúcnosti Česko
slovenského štátu, aké prognózy jeho
ďalšieho vývoja, ako mal byť uskutoč
nený prevrat. Skúma najmä otázku,
aké boli ciele a predstavy o politickotriednom charaktere nového štátu —
kto v ňom bude mať politickú moc,
aká bude jeho sociálno-ekonomická
štruktúra, ako ďaleko pôjdu hospo
dárske a sociálne reformy.
Na rozdiel od doterajšej marxistic
kej historiografie autor nevnucuje či
tateľovi svoj vlastný výklad. Aby si či
tateľ mohol overiť nosnosť, mieru a
pravdivosťjeho interpretácie historic
kých faktov a súvislostí, Galandauer
pripojil k záveru svojej knihy 23 histo
rických dokumentov z rokov 1914 až
1918. A sú to dokumenty najzávažnej
šie; nejde iba o pramene zo socialistic
kého — sociálno-demokratického,
robotníckeho tábora, ale aj o najdôle
žitejšie dokumenty českej a slovenskej
občiansko-demokratickej politiky.
Odpovedá to napokon aj celej štruk
túre Galandauerovho výkladu — rov
nako pozorne a súbežne sleduje vývin

názorov v socialistickom bloku, ako
aj v bloku občianskom.
Osemdesiatstránková príloha do
kumentov sa začína Kramářovou ústa
vou Slovanskej ríše z mája 1914. Vedú
ci predstaviteľ českej Národnej demo
kracie vytvoril projekt Slovanského
svazu, nazvaný Slovanskou ríšou,
ktorú mali tvoriť Ruská ríša, Cárstvo
(kráľovstvo) Poľské, Cárstvo (kráľov
stvo) České, Cárstvo Bulharské, Krá
ľovstvo Srbské a Kráľovstvo Černo
horské. Územné časti Cárstva českého
mali tvoriť historické krajiny Svätováclavskej koruny, Kladsko, srbskolužické územie a “slovenské územia se
verného Uhorska, ktorých južná hra
nica vedie po strednom Dunaji od
Bratislavy k Vyšehradu pod Budapeš
ťou a ďalej po priamej línii na východ
k hranici Uhorskej Rusi a Západnej
Haliče”. Podľa Kramářovho projektu
by Cárstvo české malo 15 miliónov
obyvateľov, z ktorých by 10 miliónov
tvorili Čechoslováci, jeden a pol mili
óna pomaďarčení Slováci a ponemče
ní Česi, ktorí by boli ochotní opäť sa
prihlásiť k vlastnému národu, z troch
miliónov Nemcov a pol milióna Ži
dov.
Z dokumentu, ktorý Galandauer
obsiahle cituje a analyzuje, vyplýva,
že česká politika už na jar 1914 zahr
nula do svojho programu pripojenie
Slovenska k spoločnému štátu, že so
Slovákmi sa v novom štáte počítalo,
vrátane poslovenčenia násilne odná
rodnených Slovákov.
O rok neskôr, v máji 1915 vedúca
osobnosť československého zahranič
ného odboja Tomáš Garrigue Masa
ryk predložil britskému ministrovi zahraničných vecí Greyovi memoran
dum, nazvané Samostatné Čechy —
Independent Bohemia. Podobne ako
Kramář predpokladal, že nový štát
bude monarchiou, na čele ktorého by
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byl príslušník ruskej dynastie. Aj Galandauer sa na túto základnú štú
v Masarykovom projekte sa počíta so diu neodvoláva, no z textu vidieť, že z
Slovenskom a Slovákmi. Masarykom nej čerpal. Historik Karel Pichlík, od
projektovaná hranica by však neza- stránený normalizátormi po roku
krojovala tak hlboko do maďarského 1969 z vedeckej práce, autor základ
územia ako Kramářova. Masaryk tu nej syntézy o našom odboji Bez legend
napísal:
z roku 1968, bol dosiaľ nežiadúca osoba
“Český štát by sa skladal z tzv. čes a jeho diela sa nesmeli pripomínať.
kých krajín, totiž Čiech, Moravy a Slie Treba však pripočítať Galandauerovi
zska; k nim by boli pripojené sloven ku cti, že do bibliografie zahrnul Pichské kraje v severných Uhrách, od líkov článok o sabotáži vojnových pô
Užhorodu cez Košice podľa národo žičiek, ktorý vyšiel v Českosloven
pisnej hranice dolu po rieke Ipole (Ip skom časopise historickom roku
li) k Dunaju, zahrnujúc do toho Preš1967. Okrem toho uviedol aj diela
purk a celý slovenský sever až k po iných “zakázaných” historikov —
hraničnej čiare uhorskej. Slováci sú Zdeňka Šolleho a Zdeňka Kárníka. Je
Česi, aj napriek tomu, že užívajú to tendencia, ktorú sme videli už
vlastné nárečie ako spisovný jazyk. v knihe Mariána Hronského o Sloven
Slováci sa usilujú takisto získaťsamo- sku pri vzniku Československa. Seri
statnosť a prijímajú program zjedno óznejší autori si už nedovolia úplne
tenia s Čechmi. — Český štát by mal zneuznávať a vynechávať diela svojich
povylučovaných kolegov.
vyše 12 miliónov obyvateľov.”
Tieto programy, pokiaľ ide o typ
Galandauer uverejnil aj súbor do
štátu, panovníka, vlády, vychádzali
kumentov, ktorými sa slovenská poli
tika prihlásila k spoločnému štátu Če
z duchovného zázemia 19. storočia.
Prvá svetová vojna, ako znie jedna chov a Slovákov. Ide o rezolúciu z miz hlavných Galandauerových téz, roz - kulášskeho prvomájového zhromaž
vrátila názory, ktoré panovali pred denia roku 1918, kde sa hovorí o
ňou, nastolila novú realitu; vlastne
“uhorskej vetve československého
podľa autora 19. storočie sa duchovne
kmeňa”, ďalej o text Pittsburghskej
ukončilo roku 1914. Hoci Masarykov dohody z konca mája 1918, ktorú
projekt samostatného českosloven podpísali americkí Slováci s profeso
ského štátu sa realizoval teritoriálne
rom Masarykom a napokon o text
a nacionálne tak, ako ho navrhol, štát
Martinskej deklarácie z 30. októbra
sa nestal monarchiou, ale republikou
1918. Slovenská problematika sa ob
a na čele nestál člen ruskej dynastie javuje aj v základných dokumentoch
ako cár či kráľ, ale on sám, Masaryk,
českej politiky, ako to bolo vo vstup
nom vyhlásení Českého svazu na Ríš
ako prezident.
Masarykov projekt samostatného skej rade 30. mája 1917, kde sa hovorí
štátu sa po šiestich desaťročiach pub o “slovenskej vetve národa, žijúcej
likuje v úplnosti. Po roku 1948 jednak
v súvislom celku s historickou vlas
nevyšiel, a ani historiografia mu neve ťou českou”, alebo v deklarácii čes
kých poslancov na Ríšskej rade —
novala pozornosť s výnimkou roku
1966, keď historik Karel Pichlík v ča v tzv. Trojkráľovej deklarácii zo 6. ja
sopise Historie a vojenství uverejnil
nuára 1918, kde sa uvádza “porobená
rozsiahlu stať První projekt samostat
a politicky umlčaná vetva slovenská
ného Československa z podzimu 1914.
v Uhrách”, a kde sa ďalej píše:
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“Slovenská vetva naša stala sa obe
ťou brutálnosti maďarskej a neslýcha
ného násilníctva v štáte, ktorý napriek
všetkým zdanlivým konštitučným for
mám zostáva najtemnejším kútom
Európy a v ktorom národy nemaďar
ské, tvoriace väčšinu, sú panujúcou
menšinou týrané a hubené, od kolísky
odnárodňované...”
Galandauer na viacerých miestach
podrobne sleduje, ako sa slovenská
otázka dostávala do českých politic
kých programov. Je to prínosná časť
jeho knihy. Napokon tomuto problé
mu už venoval pozornosť v osobitnej
stati, nazvanej Jak se slovenská otázka
prosazovala do českého politického
programu v období prípravy samostat
ného československého státu {19161918); publikoval ju roku 1971 v brati
slavskom Historickom časopise.
V podkapitole knihy, o ktorej referu
jeme, Slovensko v českom politickom
programe poukázal, ako slovenská
otázka vyvolávala v českej politike
neraz odmietnutie či nepochopenie a
ako ťažko sa postupne presadzovala.
Ešte v lete 1918 informovaný poslanec
Tobolka povedal istému rakúskemu
novinárovi, že síce všetky české strany
žiadajú “samostatnosť českého ľu
du”, no niektoré nechcú pripojenie
Slovenska. Politik Hajšman si povši
mol, že pri národnej prísahe v lete
1918, ľudia si “často zamieňajú Slová
kov za Juhoslovanov”.
Galandauer poukázal aj na to, že
česká politika si dostatočne neuvedo
movala odlišný historický, no aj psychosociologický vývin Slovákov
v rámci uhorského kráľovstva. Ako
spojiť dva národy, ktoré sa tak odlišne
historicky a politicky vyvíjali? Galan
dauer píše:
“Víťazstvo radikalizmu v českej po
litike definitívne zaistilo Slovensku
miesto v českom národnom progra

me. — Požiadavka pripojenia Sloven
ska k českým krajinám však znamena
la, že tu vznikne kvalitatívne iný
útvar, než bol iba český štát. Pripoje
nie Slovenska radikálne rozširovalo
český program a vyvolávalo zložité
problémy. — Už pred vznikom česko
slovenského štátu mohlo a malo byť
zrejmé, že zlúčenie českých krajín a
Slovenska je spojením dvoch území
dosiaľ spolu nijak administratívne a
hospodársky nesúvisiacich, na roz
dielnom stupni spoločenského vývo
ja, vždy začlenených do rôznych, pod
statne odlišných štátnych organiz
mov. — Až po vzniku ČSR sa sloven
ská realita neodbytne prihlásila. Vcel
ku však šla česká politika a česká spo
ločnosť v ústrety česko-slovenskému
spojeniu so závideniahodnou bezsta
rostnosťou.”
Jan Galandauer svoju prínosnú
knihu o vzniku Československa roku
1918 uzaviera:
“Československá republika vznikla
z víťaznej národnej revolúcie. — Po
litický a ideový zápas sa však neskon
čil 28. októbrom 1918. Vznik ČSR pri
niesol českému a slovenskému národu
dobrodenie štátnej samostatnosti, ale
tiež vytvoril pôdu, na nej programový
zápas, v nových podmienkach a v no
vých formách, pokračoval.”
Možno s uspokojením konštatovať,
že v autorovej práci sa adekvátne
uplatnila problematika Slovenska
v plánoch českej politiky pri vytvorení
Československa. Galandauer tak
nadhodil aj naliehavú tému, ako sa aj
v slovenskej politike zračili plány na
štátne spojenie s českým národom.
Čosi tu napovedal už Marián Hron
ský a pamätníci (Šrobár, Dérer, Stefánek, Stodola, Votruba, Rotnágl a iní).
Historikov čaká monografické štúdi
um, pri ktorom je nevyhnutné vyčer
pať pozostalosti politikov a pamätní-
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kov z Literárneho archívu Matice Slo
venskej, Archívu Národného múzea
v Prahe a Literárneho archívu Památ
níku národního písemnictví v Prahe.
Monografické štúdium o vzniku Čes
koslovenska po roku 1948 nápadne
zaostalo. Posledné práce odhalili
medzery, ktoré je nevyhnutné vyplniť.
Vari 75. či 80. výročie vzniku ČSR pri
nesie o tom pozitívnejší doklad.
-jmk-

Provizórny most
Stefan Polakovič - František Vnuk:
Zahraničné akcie na záchranu a ob
novenie slovenskej samostatnosti
(1943-1948). Lakewood-Hamilton
1988. 230 strán.
Ideolog slovenskej “samoštátnosti” Stefan Polakovič a neprofesionál
ny, úsilovný historik František Vnuk
sa podujali na sondáž do problemati
ky, ktorá je pomerne málo známa.
Emigranti, ktorí v rokoch 1943-48
zohrali určitú úlohu vymierajú a s ni
mi aj svedectvo o ich činnosti. Z tohto
hľadiska je publikácia veľmi potreb
ná, treba sa však zamyslieť, akým spô
sobom spracovali obidvaja autori da
nú problematiku. Každý to urobil
svojím spôsobom: Vnuk sa sústredil
na analýzu Prídavkovej Slovenskej ná
rodnej rady v Londýne a Sidorovej Slo
venskej národnej rady v zahraničí dô
kladným citovaním Prídavkovej ko
rešpondencie so Sidorom a Ďurčanským. Cituje ju in extenso, hoci — ako
píše — miestami mal chuť ju len para
frázovať a skracovať. Polakovič sa
obmedzil na veľmi skromnú analýzu
Slovenského akčného výboru-Slovenského oslobodzovacieho výboru a
viac nechal prehovoriť dokumenty,
ktoré mal po ruke. Narába však len
s torzom, pretože základom by mala
byť doteraz nepreskúmaná Ďurčanského pozostalosť.
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František Vnuk má aj na Slovensku
— dokonca v odborných kruhoch —
povesť významného historika. Je roz
hľadený, má lepší prístup k západnej
zahraničnej literatúre a predovšetkým
k západným archívnym dokumen
tom, ktoré sú slovenským “domácim”
historikom neprístupné. Navyše môže
konzultovať s mnohými “pamätník
mi”, žijúcimi na Západe. Domáci po
vyše marxistickí historici takéto mož
nosti nemajú, do zahraničia chodia
nanajvýš na týždeň-dva a ak aj získajú
nejaké informácie od emigrantských
osobností, je to “background Infor
mation only". Ak môžu vôbec takýto
materiál použiť, interpretujú ho po
mocou troch bodiek a parafrázova
ním, aby vyznelo odsúdenie smetiarov
zo “smetiska dejín”. Vnukovou slabi
nou sú však obmedzené metodologic
ké znalosti historiografickej práce, ne
prístupnosť výskumu v slovenských
archívoch a napokon aj určitej domá
cej literatúry.
Polakovič prvými vetami prezrádza,
že nie je vôbec historikom. Nemá cit
pre interpretáciu, domýšľanie, hľada
nie pod nánosom faktov v podzem
ných riečišťach historického vývinu.
Je ideológom aj v “historiografovaní”. Zrejme sije toho vedomý, pretože
svoj príspevok nazval skromne Zá
znam o činnosti SA V-u. Polakovič má
však prednosť pred Vnukovým “faktuálnym opisom” v tom, že sa zúčast
nil na akciách SAV-u—SOV-u ako ich
generálny tajomník. Vnuk mohol Slo
venskú národnú radu v Londýne skú
mať iba ako historik, Slovenskú ná
rodnú radu v zahraničí sledoval len z
diaľky.
Spoločným menovateľom autorov
obidvoch príspevkov je ich sympatia
s hnutiami, o ktorých píšu. Nemajú
nijaký odstup, snahu po kritičnosti.
Vnuk sa netají obdivom k Petrovi Prí-

davkovi a Karolovi Sidorovi, ale na
koniec chce byť “spravodlivý” aj
k Ferdinandovi Ďurčanskému. Nie
v samotnom texte, ale v poznámko
vom aparáte píše: “Nechcel by som
však, aby čitateľ videl Ďurčanského
len v tom svetle, do ktorého ho stava
jú Sidor, Prídavok a ich spolupracov
níci. Ďurčanský robil veľké chyby,
pretože bol veľkým človekom a každý
jeho čin mal nábeh k veľkosti”. To, že
sa takýto postoj rozchádza zo skutoč
nosťou, Vnukovi vonkoncom nepre
káža.
Vnuk píše v závere, že sa obmedzil
predovšetkým na osvetlenie úsilia
troch špičkových osobností “prvej
slovenskej politickej emigrácie” —
Prídavka, Ďurčanského a Sidora. Ich
činnosť vraj vysoko vyčnieva nad
všetko ostatné, čo sa robilo. Prízvuku
je, že majú zabezpečené miesto
v “análoch svojej doby”. Otázne je,
kde nabral Vnuk, že ide o prvú sloven
skú politickú emigráciu, pretože také
to rátanie je nesprávne — prvá poli
tická emigrácia vôbec sa odohrala
v 16. storočí, pretože protestantskí
exulanti nemuseli odísť z nábožen
ských, ale z nábožensko-politických
dôvodov. Nie je ťažké vyčnievať po
nad trpaslíkov a dostať sa do análov
rovnako nie — v nemeckých dejinách
je v nich aj Hitler.
Lyricky a romanticky vyznieva
Vnukov záver štúdie, kde sa vyznáva,
že idea Slovenského štátu nezahynula
a nechýbajú idealisti, ktorí túto pocho
deň nesú ďalej. Píše: “Jej žiara je ne
hasnúca a jej hodnota tak príťažlivá,
že si nájde svojich obhájcov a bojovní
kov aj v budúcich rokoch, až kým sa
dielo viery, túžob a obetí nezmení
v skutočnosť.” Tým vnuk prispel do
pokladnice národnej mytológie, bez
ktorej by sa moderný národ mal zao
bísť. V tomto zmysle je jeho príspevok

— i Polakovičov — paradigmou a u
čebnicou, akou by sa nemala písať his
tória. Vnuk tvrdí, že mu išlo o zachy
tenie “ducha a psychózy doby”. To sa
mu rozhodne nepodarilo, jeho inter
pretáciu musíme brať cum grano salis.
A to platí aj pre Polakoviča, i keď sa
hodnoteniu vyhol.
Je výsledok knihy napriek týmto
výhradám prijateľný? Môžme odpo
vedať iba ambivalentným áno i nie.
“Áno” v tom zmysle, že materiál,
z ktorého čerpajú obidvaja autori, je
neznámy a skôr či neskôr by sa potra
til. “Nie” musíme vysloviť voči hod
notiacim súdom. ČinnosťĎurčanské
ho nemožno heroizovať, činnosť Si
dora je síce menej radikálna, ale ne
možno ju prijať ako celok. Aspoň nie
z pozície pluralistickej demokracie.
J. Špetko

Európska retrospektíva
A. Warhola
Uprostred rušných dní kolínského
veľtrhu umenia, keď jeden jediný pia
točný večer otvorili v rôznych galériách
porýnskej metropole naraz nie menej
než 50. individuálnych a skupinových
výstav, priniesol 21. november 1989
predsa len dátum, ktoré si bolo hodno
zaznačiť do kalendára. V Ludwigovom
múzeu odkryli tento večer prvú veľkú
európsku retrospektívu prvoradej hviez
dy amerického pop-artu, ba podľa nie
ktorých: najtypickejšieho predstaviteľa
amerického umenia, ak nie umenia
konca 20. storočí vôbec, Andy Warho
la. V osobe a diele, lepšie povedané:
v strategii diela ešte iba dva roky
mŕtveho bezvýrazného ináč blonďáka
z New Yorku, sa koncentrovanejšie než
u kohokoľvek iného, sústreďuje nová
spoločenská problematika umenia éry
totálnej informácie a centrálne riade
ných elektronkových médii.
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Tvorba komunikatívnych, tak-či
onak symbolických obrazov, čiže to, čo
označujeme za “výtvarné umenie’’, na
dobudlo práve tvorbou Warhola nový
výraz a funkciu. Po tisícročia slúžilo
umenie predovšetkým kultu. Autori
kresieb a sôch z predhistorických jas
kýň, indických chrámov a románskych
či gotických katedrál, sú neznámi. Na
vlastnej osobnosti autora nezáleží ani
v novodobom orientálnom poňatí, ste
lesnenom napr. v umení socialistického
realizmu. Dielo je tu významné, až svä
té, svojou témou a ničím iným. V talian
skej renesancii a neskoršie v európ
skom romantizme prvej polovice 19.
storočia sa hlási o slovo vyhraňujúca sa
autorská osobnosť. Právo chápať ume
nie ako individuálny pohľad na svet,
ozvučujúci nie všeobecnú optiku, sveto
názor či vieru, ale výlučne len psycholó
giu, pocity, názory a individuálnu este
tiku autora, si definitívne prebojovala
až avantgarda začiatku 20. storočia.
Umenie v poňatí Warhola nie je však
ani tým, ani oným. Vyučený reklámny
grafik sa v žiadnom smere nesnaží kul
tivovať svoju osobnosť, a vyčleniťju zo
všeobecnej maniery videnia a správa
nia, byť za každú cenu — ako sa to od
umelcov dodnes všeobecne očakáva —
originálnym. Naopak, jeho novátorsky
prínos je práve v tom, že sa tejto po stá
ročia vybojovanej autorskej výsady
zriekava a že sa plne a bez výhrad roz
púšťa vo svojom diele. “Ak chcete nao
zaj vedieť, kto je Andy Warhol, pozrite
si povrch mojich obrazov a filmov, aby
ste to poznali: to som ja. Nič iné sa za
týmto povrchom neskrýva”, odpovedal
kedysi Andy dopytujúcim sa noviná
rom. K uvedenej charakteristike treba
ešte dodať, že obraz alebo film v poňatí
Warhola je sériove, za pomoci prístro
jov a modernej techniky ozvučené roz
množenie hotových už obrazov, existu
júcich a spoločensky plne zhodnotených
vzorov a vzorcov.
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Nie nikým doposial nevídané kraji
ny, formy alebo vlnobitia duše, ale to,
čo okolo seba denno-denne vidíme, do
stávame u Warhola prezentované ako
umenie. Na seba nahromadené konzer
vy a iné tovary každodennosti, rekláma
a svet komiksov, prezident Kennedy,
Marilyn Monroe, Elvis Presley a všet
ko, čo je slávne a známe, je tentoraz za
rámované a predávané za veľké peniaze
ako “originál”. Výsledkom nie je osla
va, zhodnotenie, alebo azda prehodno
tenie všeobecných obrazových stereoty
pov. Prezident Kennedy, Monroe, ko
línsky dóm alebo nemecký umelec Beuys, ktorí na nás žiaria tentoraz zo stien
Ludwigovho múzea, ďalšiu oslavu a či
prehodnotenie nepotrebujú. Čo sa pri
tomto mechanickom princípe tvorby
obrazov (Andy Warhol na otázku, kým
by chcel byť, odpovedá “strojom”) stá
va otáznym, je už nie predmet, ale cieľa
zmysel zobrazenia. Výsledkom tvorivé
ho procesu je v tomto prípade, či chce
me, či nie, obnaženie či demystifikácia
tvorivého procesu umenia v ére elektronkovej technológie a masovej komu
nikácie.
Isteže, odbúranie mýtu výsadnosti
umenia mechanizmom priemyslovej
produkcie a konzumu nie je samo o sebe
v dejinách avantgardy novosťou. Mar
cel Duchamp oboslal kedysi, ako je
známe, parížsky salón sušičom fliaš,
záchodovou misou alebo bicyklovým
kolesom, kúpeným v lacnom obchod
nom dome. Nezabránil však tomu, aby
na nás niekdajší masový produkt nepô
sobil s odstupom desaťročí prinajmenej
ako rarita. Tým, že svoj predmet este
ticky prizdobujú, napodobujúc “vyso
ké” umenie, sú Warholove objekty ešte
nezmyselnejšie, odkrývajúc v celej na
hosti rozpor medzi niekdajšou zobrazo
vacou funkciou a jeho súčasným, v pod
state číro návykovým upotrebením.
“Možno mi neveríte,”prehlásil Warhol

na okraj rozmnoženia fotografie ame
rického spôsobu popravy koncom 60tých rokov, “som však presvedčený, že
mnohí ľudia si obraz elektrického kres
la zavesia do svojho bytu. Postačí, ak
jeho farebný tón zodpovedá farbe zá
clon. ”
Domýšľajúc túto estetiku paradoxu
do nových formových rozmerov, siahal
Warhol vo svojej neskoršej tvorbe čoraz
častejšie k prostriedkom filmu. Dvoji viac hodinové zábery kamery, sníma
júcej staticky vežu, obchodný dom ale
bo spiaceho priateľa, rezonujú stále ak
tuálnejšie otáznik, ktorý súčasnosť ma
sovo produkovaných ideí-obrazov, kla
die nielen tradičnému umeniu, ale i náš
mu tak či onak prefabrikovanému a
manipulovanému usudzovaniu.
Pre československých záujemcov o
umenie má postava amerického pápeža
informačnej avantgardy svoju osobitnú
príťažlivosť naviac ešte pre jeho pôvod.
Otec umelca, Andrej Warhola a matka
Júlia pochádzajú z dediny Miková na
severovýchodnom Slovensku. Otec odi
šiel do Ameriky za prácou ešte pred pr
vou svetovou vojnou. Matka sa prisťa
hovala do Pittsburghu v roku 1921.
Najmladší z troch súrodencov, Andy, sa
narodil 1928 a jeho väzba na matku,
niekdajšiu maliarku izbových orna
mentov a speváčku ľudových piesní,
pretrvávala po celý život. Matka v ňom
videla zmysel svojho života a bezdetný
Andy, nedôverujúci svojmu okoliu a ľu
ďom vôbec najmä po atentáte na jeho
život 1969, sa čoraz viac utiekal do
matkinho sveta rozpomienok na svet
pradávnej folklórnej estetiky.
Návštevou rodiska rodičov splnil —
podľa vlastných slov — John Warhol
v roku 1988 bezprostredné prianie
oboch svojich bratov, Andyho a Paula.
Na ponuk Johna Warholu založiť v Mi
kovej, alebo v Medzilaborciach, Galé
riu Andyho Warhola príslušné úrady

v Československu doteraz neodpoveda
li. Škoda.. Šanca presláviť ani nie tak
svojho vari najvýznamnejšieho rodáka,
ako vlastne východné Slovensko a všet
ko, čo s nim súvisí, sa nevyskytuje kaž
dodenne.
Tomáš Strauss

Kohák, Erazim, Jan Patočka. Phi
losophy and Selected Writings,
Chicago, The University of Chica
go Press, 1989., p. xiv, 386.
V anglickém vydání vybraných statí
Jana Patočky představuje Erazim Ko
hák poprvé americkému čtenáři profil
českého myslitele, jehož filozofický
odkaz najisto přesahuje rámec středo
evropské provinciálnosti. Autor mo
nografií o Husserlovi (Idea and Expe
rience, Chicago 1978) a o mravním
smyslu přírody (The Embers and the
Stars, Chicago 1984) a překladatel
T.G. Masaryka do angličtiny, není
americkému čtenáři neznám. Četné
Kohákovy příspěvky časopisecké,
z nichž přinejmenším ty uveřejněné
v Proměnách či Svědectví mohou být
také v širším povědomí českého čtená
ře, činí autora více než povolaného
k úkolu, jehož se podjal.
V podrobném filozofickém životo
pisu Jana Patočky, který přeložený
výběr jeho statí předchází, Kohák sle
duje Patočkovu filozofickou pouť od
počátečních setkání s Husserlem k po
zdějšímu vývoji ovlivněnému Masa
rykem, rozvrácenou Evropou let čty
řicátých, Heideggerem, až k závěreč
nímu Patočkovu střetu s totalitní mo
cí poválečného Československa let
sedmdesátých. Filozofické zrání Pa
točkovo je vykládáno na pozadí Husserlovy a Masarykovy kritiky duchov
ní krize evropského rozumu, jež při
vádí Patočku později k dialektické
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syntéze Husserlova subjektivizmu
s Masarykovým objektivizmem. V té
to oscilaci, dalo by se říci, mezi Ma
sarykem a Husserlem nalézá Kohák
střed Patočkova filozofování.
Vývoj Patočkova filozofování, ve
dle neutuchajícího zápasu po uchope
ní a zachování jeho transcendentního
obsahu, je tak poznamenán charakte
risticky; a) pocitem krize západní raci
onality, b) filozofovým hledáním při
rozeného světa a konečně, c) přesvěd
čením, že filozofie nemůže, tváří v tvář
zmíněné krizi, podléhat příliš laciné
mu relativizmu. Vyústěním tohoto
úsilí je Patočkova habilitační práce
“Přirozený svět jako filozofický prob
lém”, v níž Kohák vidí Patočkův nej
důležitější příspěvek k jeho fenome
nologickým studiím.
Ve stručném avšak hutném přehle
du shrnuje pak Kohák desetiletí Pa
točkovy činnosti vyplněná bádáním v
oblasti dějin filozofie a středoevrop
ské kultury. Vedle Husserlových stu
dií po výtce teoretických a “nadčaso
vých”, představuje tu autor čtenáři
Patočkovy studie “časové”, studie
historicky a kulturně podmíněné, ji
miž jsou kupř. jeho práce komeniolo
gické, či témata z dějin klasické filozo
fie, jež odrážejí Patočkův “Sitz im Leben”, který je zde jen ve zdánlivém
rozporu s jeho metafyzickým zaměře
ním.
Ve sledu evropských událostí jichž
je filozof svědkem (1938. 1948, 1968,
1977), slouží mu evropské dějiny a dě
dictví evropské kultury jako filozofic
ká metafora k vyjádření bytostných
otázek ztraceného smyslu základních
mravních hodnot, lidské důstojnosti a
humanitních ideálů v srdci Evropy.
Na pozadí ztráty evropské duchovní
sounáležitosti hroutící se Evropy a v
prostředí dogmatické ideologické ne
snášenlivosti poválečné Evropy v níž
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není místa pro kladení otázek, natož
otázek filozofických, stává se Patočka
bezděky, jak poznamenává Kohák,
obráncem Masarykova humanismu
jenž nyní nabývá plného smyslu více
snad pro svou hodnověrnost než teo
retickou správnost. Povědomí vztahu
svobody a zodpovědnosti jako zákla
du demokracie vystupuje tu do po
předí s novou naléhavostí. Ve světě
dogmatizmu, ve kterém se nastolila
smrt metafyziky a tím vlastně smrt fi
lozofie vůbec, znovunastoluje tak Pa
točka zmizelou sokratovskou otázku
po smyslu lidského konání a bytí.
Hlavním tématem Patočkova filo
zofování nicméně nadále zůstává bá
dání o smyslu moderní vědy v Husserlově filozofii a fenomenologii. Kohák
věcně předkládá přehled Patočkovy
metody a podává hodnocení Patočko
vy detailní analýzy vztahu subjektiv
ního a objektivního v Husserlově fe
nomenologii.
Podstatná část Kohákova výkladu
je pak věnována Patočkovu přehod
nocení a interpretaci Husserlovy feno
menologie. Zatímco Husserlova ana
lýza vede nevyhnutelně k subjektivizaci objektivního, Patočka nazírá
vztah mezi objektivním (konkrétní či
“tvrdou” realitou) a subjektivním ja
ko dialektický vztah dvou neidentic
kých realit o jejichž svébytnosti a nezredukovatelnosti je Patočka přesvěd
čen.
Ve zdařilé zkratce tu autor biogra
fie provádí čtenáře Patočkovým filo
zofickým pokusem o překonání Hus
serlovy subjektivní fenomenologie, již
se Patočka pokouší nahradit mode
lem fenomenologie asubjektivní, či lé
pe snad, fenomenologie transsubjektivní.
Závěrečná fáze Patočkovy životní
dráhy je probrána v analýze Patočko
vých eseji z let sedmdesátých, ve kte

rých se Patočka znovu vracel k Masa
rykovi, k otázce české národní identi
ty, ke smyslu českých dějin a české ná
rodní filozofie, a v neposlední řadě
v jeho občanské angažovanosti, jež
vyústila v Chartu 77.
Ve zdánlivě paradoxním střetnutí
“abstraktního” filozofa s konkrétní
“tvrdou” realitou všedního dne na
sklonku jeho života shledává Kohák
platnou syntézu a cenný obecný pří
nos Patočkův k dějinám evropského
myšlení.
Má-li se filozofie vyvarovat husserliánského pokušení koncepce smyslu
plné reality jakožto lidského výtvoru,
jež je relativní a tím vydána všanc sub
jektivnímu, uzavírá Kohák Patočko
vými slovy, pak jí nezbývá než chápat
realitu jako smysluplnou a autonomní
zároveň. Patočkova filozofie je tázá
ním po smyslu této reality a jednoty
bytí. Tato dvojí základní otázka dává
Patočkovu filozofování univerzální
význam a nadčasovou platnost.
Kohákův ediční počin je tím zásluž
nější, že Patočkovo dílo v celku je pří
stupné jen v archivech, povětšinou
v jazycích anglicky čtoucímu zájemci
nepřístupných. Výbor statí je uspořá
dán chronologicky, začíná člán
kem Titanism z roku 1936 a končí
dvěma texty Charty 77. Zvláštní po
zornosti si zaslouží odkazy k prame
nům jednotlivých překladů a vynikají
cí přehledná, chronologicky uspořá
daná bibliografie Patočkových prací
jež tvoří třetí část Kohákovy mono
grafie.
Kníhaje vybavena jmenným a věc
ným rejstříkem. Mnohé ze statí jsou
anglickému čtenáři přístupné v anglič
tině poprvé.
Vladimír Kajlik,
Wayne State University

Petr Bezruč a paní D.Š.
Mnoho Bezručových dopisů a do
pisnic 1) po desetiletí nalézalo také
jednoho adresáta ve východních Če
chách — paní D.Š. Touto paní D.Š.
byla Dolfa Štěrbová, neobvykle sečtělá
žena, svého času pověřená J. Vrchlic
kým a F. Heritesem jednatelstvím spol
ku českých spisovatelů Máj pro jaro
měřský obvod; působila téměř ve všech
českých spolcích ve Dvoře Králové n.L.,
Jaroměři a Josefově, v místech, kam je
jího muže přivedlo učitelské povolání.
Byla i jednatelkou menšinové severo
české jednoty, která do Dvora Králové
pozvala lužicko-srbského buditele a
básníka Čižinského, aby přednášel o ži
votě a útlaku svých slovanských kraja
nů. Byl přijat okázale, s veřejnými poc
tami a živým obrazem Hold Polabským
Slovanům. Z Prahy přijela rovněž Ha
na Kvapilová a přednesla předmluvu k
Radúzovi a Mahuleně. S Dolfou Štěr
bovou pak hovořila o své herecképráci,
ale řeč přešla i na literaturu a poezii;
přitom se Dolfa Štěrbová pochlubila
svou sbírkou autogramů významných
osobností politického a ještě víc literár
ního a kulturního života. Přišlo se i na
neznámého tehdy ještě básníka z Času,
a Hana Kvapilová se svěřila, že po re
citaci jeho básní v Konviktě v Praze
(1899) jí autor osobně poděkoval nád
hernou kyticí fialek a později básní, a
že ví, kdo jím je, ale že se zavázala sli
bem mlčení; pravé básníkovo jméno
neprozradila 2). Návštěva byla uzavře
na slibem Hany Kvapilové, že bude po
sílat autogramy, ale její slib splnil až po
její smrti Jaroslav Kvapil. Zatím bylo
inkognito Vladimíra Vaška prozrazeno
a Dolfa Štěrbová se odhodlala básníka
požádat o pouhá dvě slova pro svou
sbírku autogramů. Obratem došel od
Petra Bezruče z Brna lístek se Špilberkem jen s datem 21. II. 1911a slovy Po
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dle přání (t.j. žádanými dvěma slovy) a
iniciálami P.B. Dolfa Štěrbová za do
pisnici poděkovala a kromě díků s hu
mornou ironií připsala, že si přes svoji
smělost přece jen Spilberk nezaslouži
la. Následoval první Bezručův dopis,
který je v počátečních dvou částech ci
tací z J.K. Šlejhara. Třetí, už osobní
část uvozuje větou Viz dida inepta, čti
pozorně a neptej se víc a pokračuje:
Kdo darem přijímá 3), ztrácí kus vlastní
samostatnosti; ale Váš je volen s tako
vým taktem a vkusem, že musí každé
ho potěšit, i živočichy krajně nedůvě
řivé. — Pseudonym měl jen potud ja
kousi cenu, dokud se nevědělo, kdo za
ním stojí; — nyní patří minulosti a vše
co s ním je spojeno, a nikdy více ho ne
užívám... Děkuji Vám tisíckrát a
abych aspoň trochu se odvděčil, pošlu
Vám nové vydání, které je korigováno
— protože v I. a zvláště americkém
(na něž jsem neměl ingerence) je tolik
chyb, až běda! Se srdečným pozdra
vem V. V. “No, tož jsem přece od něho
vylákala list.” 30. III. 1911. Od této
chvíle začala korespondence Petra Bezruče s Dolfou Štěrbovou (1862-1941)
ukončená až její smrtí, aniž se kdy se
tkali.
☆ ☆ ☆

Korespondence měla však své další
tajemství, jež bylo až později, po smrti
paní D.S., dobrovolně Bezručovi odha
leno. Bylo to inkognito synaDolfy Štěr
bové, malíře Karla Štěrby. On to byl,
který ještě jako středoškolský student
namaloval právě na první dopisnici své
maminky určené Petru Bezručovi kres
bu, a který matčino poděkování a hu
mornou výčitku, že Špilberk si neza
sloužila, vyslovenou na následující do
pisnici, doprovodil další ilustrací k Bezručově básni Ptáčník. Tak vstoupil do
korespondence Petra Bezruče a Dolfy
Štěrbové třetí účastník, který kryt
matčiným D.Š. po léta kreslil a psal
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verše Petru Bezručovi. Koresponden
ce měla literární úroveň, docela pocho
pitelnou, protože Dolfa Štěrbová byla
sečtělá a nechyběl jí ani literární talent,
stejnějako jejímu synovi; ze strany bás
níka byla jazyková pozornost přiroze
ná. Dopisy tím bedlivěji četl, že přichá
zely od ženy — k lingvistickým, filolo
gickým a konečně i literárním znalo
stem žen byl totiž velice skeptický. Zá
jem ještě vzrostl, když se v korespon
denci začaly objevovat verše pod znač
kou D.Š., jejichž autorem byl však Ka
rel Štěrba. Bylo jistě uznáním, když v
odezvě hned na první verše Bezruč na
psal: starý čert zachrochtal libě |
nechytiv Vás v žádné chybě. Nebylo to
ovšem jediné uznání a ocenění, jež Bez
ruč vyslovil.
K nepodepsaným ilustracím, které
dostával, připojoval Bezruč sám ono
D.Š. pinx. v domnění, že autorka dopi
sů a dopisnic je také autorkou veršů a
kreseb. Některé z těchto lístků si dal re
produkovat a rozesílal je svým přáte
lům. Po matčině smrti se ovšem Karel
Štěrba přiznal Petru Bezručovi k této
pia fraus. Bezruč tehdy v odpovědi ma
líře vyzval, aby zvedl pero své zesnulé
maminky. Což se skutečně stalo, a tak
se zrodila druhá část korespondence
tentokrát ukončená až básníkovou smr
tí. Poslední Štěrbův veršovaný a malo
vaný pozdrav určený Bezručovi už ne
došel, zůstal ležet na jeho pracovním
stole. 4) Bezručova korespondence
s Dolfou Štěrbovou a Karlem Štěrbou
byla příležitostné povahy, měla humor
a ironii a odpovídala Bezručovu postoji
k lidem, vyslovenému větou těšit neu
mím nikoho, sám věčný melancholik.
Vtip a ironii si dovedli oplácet a to také
vysvětluje, proč korespondence byla ve
dena víc jak padesát let, doprovázena i
Bezručovými dary knih, do nichž vždyc
ky vepisoval své básně 5).
☆ ☆ ☆

Výtvarná účast Karla Štěrby na ko
respondenci vedené jeho matkou s Pe
trem Bezručem je ještě něčím zajímavá
a důležitá. Petr Bezruč se někdy pode
pisoval jako Old ještěr, Starýještěr. To
podnítilo Karla Štěrbu, tehdy ještě stu
denta královédvorského gymnázia, aby
hned na první pohlednici, kterou ma
mince pro Bezruče kreslil, zpodobil vý
jev, jak Němec s Polákem rozbíjejí na
hranicích velikonoční kraslici, z níž vy
lézá ještěr a s úsměvem jim nabízí kalí
šek kontušovky. Kresba zřejmě Bezru
če mimořádně upoutala, a od té doby
nezůstal básník jen při slovním ozna
čení Old ještěr, ale kresbou ještěra se
zpodoboval. Je tedy s největší pravdě
podobností Karel Štěrba původcem
prvního zpodobení Old ještěra 6), kte
ré Petr Bezruč jako svou grafickou
značku přejal a obměňoval. O hloubce
zaujetí touto první kresbou svědčí i to,
že Bezruč, když o tuto kresbu téměř po
dvaceti letech přišel, žádal Karla Štěr
bu o skicu v domnění, že originální
kresbě předcházela. Této kresbě však
ani náčrt ani studie nepředcházely, a
tak Karel Štěrba nakreslil (1928) její
novou variantu a Bezručovi ji poslal.
Ten ji přijal s radostí a vděčně.
Do korespondence mezi Bezručem a
Štěrbou později vstoupil také PhDr An
tonín Pírek, “slimák hanácký”, který
malíři leccos poodhalil z života Petra
Bezruče, z jeho výplazů na Gigulu (Ly
sou horu), z pobytů na chatě ve Starých
Hamrech, z návštěv u Mrštíků a vůbec
ze všelijakých příhod. Mnoho z toho by
lo podnětem k humorným a ironickým
veršům a samozřejmě také ke kresbám
vyvolávajícím u Bezruče vždy živou
odezvu. Korespondence vedená Petrem
Bezručem s Dolfou Štěrbovou a později
s jejím synem Karlem Štěrbou až do
básníkovy smrti vyjadřovala básníkův
trvalý a přátelský vztah k oběma; měli

své snad skromné, ale pevné místo v je
ho životě.
Jan Baleka
Poznámky

1) Zachovalo se kolem sedmdesáti do
pisů a pohlednic.
2) Svědectví Hany Kvapilové se zde
rozchází mj. také se zjištěním Fr. Buriánka (Petr Bezruč, Čs. spisovatel,
Praha 1957, s. 146). Podle Hany Kva
pilové se jí básník, po básnickém veče
ru v Konviktě, osobně představil
pravým jménem a požádal o jeho
zamlčení.
3) Dolfa Štěrbová poslala Petru Bez
ručovi Zátiší malované jejím synem
Karlem Štěrbou; P.B. se darů bál a ne
rad je přijímal.
Podle dopisu Zdeny Kadlecové,
4) Podle dopisu Zdeny Kadlecové,
Bezručovy tajemnice.
5) Báseň Monotropa hypopitis vepsal
např. do knihy Jižní Morava v písních
Petra Bezruče (Břeclav 1933) ap., do
některých svých sbírek vepisoval
opravy.
6) Štěrbovu autorskou prioritu vý
tvarného zpodobení Old ještěra-Bezruče a tím i prvotního podnětu pro
Bezručovu značku, potvrdil Karlu
Štěrbovi v dopise i Josef Dvořák, ta
jemník Strakovy akademie v Praze.

Dejiny s neurčitým
východiskom
Kennedy, P. - “Aufstieg und Fall
der grosser Mächte”, S. Fischer
Verlag, Frankfurt a. Main 1989,
s. 968. 58 DM
S dvojročným odstupom dostal sa
koncom roku 1989 aj na nemecký
knižný trh americký bestseller Paula
Kennedyho: “Vzostup a pád veľ
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mocí”. Témer tisícstranová publiká
cia anglického historika, pôsobiaceho
od roku 1983 na Yale University v
americkom Connecticut, kráľovala
po dlhý čas na anglo-americkej, ale aj
povedzme na japonskej listine najviac
čítaných odborných kníh minulých
rokov. Vzhľadom na zdôraznené vec
ný, ak aj možnože nie práve exemplár
ne “vedecký” charakter tejto knihy, je
táto popularita v podstate ťažko vy
svetliteľná. Osnovu publikácie tvoria
totiž samo o sebe všeobecne známe a
tak trochu nudné historické data.
Počnúc od začiatku novoveku, dato
vaného nástupom éry industrializácie
v 16. storočí, sleduje Kennedy vzá
jomný vzťah zahraničnej politiky jednostlivých štátov, vystupujúcich strie
davo vo funkcii svetových veľmocí.
Rok 1500 alebo 1520, ktorým líče
nie dramatických zvratov v kronike
novoveku začína, znamená predo
všetkým vzostup Európy a tým aj zá
ver neprehľadných ešte dejín stredo
veku. Samotné rozhodujúce faktory
politiky, predovšetkým ekonomický
blahobyt, rozvoj techniky a vynálezectva a napokon rast a hustota oby
vateľstva, nesvedčia ešte v tomto čase
v prospech Európy. Čína a India, v 17.
storočí potom muslimský svet, predo
všetkým Peršania a Arabi, postupne
potom Turci, vykazujú väčšiu dyna
miku nielen pri rozvoji remesiel, vied
a umení, ale i povedzme vo vojenskej
sfére. V čase, keď najvýznamnejšie
európske štáty, tak napr. Španielsko a
Anglicko, nemajú viac než päť, resp.
dva aj pol miliona obyvateľov, číta
Sulejmanovo Turecko viac než 14 mi
liona poddaných. Konstantinopol so
svojimi 500.000 obyvateľmi je v tom
čase najväčším, alebo dokonca jedi
ným európskym veľkomestom. Osmanská ríša vykazuje však v čase svo
jej najväčšej vonkajškovej expanzie a
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moci příznačné sebauspokojenie a pý
chu, vedúcu postupne k technologic
kej a inej nehybnosti a degenerácii
zdrojov.
Logickým dôsledkom akejkoľvek
“expanzie nad svoje vlastné možnos
ti”, charakteristický to znak dynami
ky veľmocí (Kennedy), je dostupný,
ale často aj náhly a iba zdánlivo pre
kvapujúci úpadok. Cesta zo samotné
ho centra moci na jej okrajové perifé
rie, nevyhnutná degenerácia každej
zdánlivo stabilnej sily dejín, tvorí os
novu stále sa urýchľujúcej politickej,
ideologickej a hospodárskej peripetie
histórie. Prvou veľkou kapitolou toh
to novodobého dramatu dejín je v
Kennedyho líčení vzostup a úpadok
habsburskej ríše. Prostredníctvom
šikovnej diplomacie, spojovania vlád
nucich dynastií, ožíva za vlády Filipa
a Karola V. idea posvätnej rímskej rí
še, siahajúcej od Viedne až po Madrid.
Vzostup moci Habsburgov dráždi
však nutne všetky susedné štáty. Nie
len protestantské krajiny severu, tak
napr. Švédsko a odbojné Nizozem
sko, ale aj katolícke Francúzsko, pri
spievajú k rozpadu príliš veľkej ríše.
Ferdinand L, a po ňom aj z našich de
jín dobre známy Maximilián II., sa
preto zriekajú španielského trónu,
majúc čo robiť predovšetkým s Turkami, doliehajúcimi na Viedeň.
Tzv. 30 ročná vojna a po nej menšie
národne-oslobodzovacie vojny, od
krývajú rozhodujúci význam financií
a konsolidovaného hospodárstva,
ako aj iných, predovšetkým geografic
kých faktorov. Vznikajúce národné
štáty, tak napr. Holandsko, ale v ďal
šom najmä Francúzsko a Anglicko, sa
v rokoch 1600-1815 koncentrujú na
konsolidáciu vnútornej moci, čo zna
mená: upevnenie právneho, technolo
gického a industrializačného systému
a trhu. Stále nákladnejšie vojny vyža

dujú predovšetkým konsolidované fi
nancie a nehataný rozvoj obchodu a
podnikania. Hoci tieto faktory napr.
v Rusku chýbajú, umožňuje výhodná
zemepisná poloha už Petrovi L a ďal
ším carom zohrávať — najmä po po
rážke Napoleona — trvalú úlohu žan
dára európskej reakcie.
Istú analógiu konštatuje Kennedy
medzi slávnou érou vzostupu Anglic
ka k moci v 19. storočí a úlohou Spo
jených štátov severoamerických v 20.
storočí. Politická a vojenská moc tu
obidvom nábrežným krajinám Atlan
tiku padá do lona akosi samočinne,
súc dôsledkom hospodárskej sily a
rozvoja. Okolo roku 1860 produkuje
Veľká Británia 53 percent svetovej
ťažby železa, ocele, postupne i uhlia a
energie, ako aj 2 pätiny všetkých prie
myslových výrobkov. Námorná vo
jenská moc vyrastá organicky z ob
chodnej koloniálnej flotily Anglicka.
Medzi rokmi 1815 a 1865 rastie brit
ské impérium každoročne o približne
250.000m štvorcových nového úze
mia, pričom londýnske banky a burzy
ovládajú až do roku 1914 celé svetové
hospodárstvo. Obdobne ako v 19. sto
ročí Anglicko, váha aj Amerika v 20.
storočí vstúpiť priamo do politickej a
vojenskej arény. Po vyhratej prvej sve
tovej vojne sťahuje sa Amerika už za
čiatkom 20. storočia z Európy a vstu
puje o 20 rokov neskoršie do nových
konfliktov nechcene, súc priamo na
padnutá japonským a neskoršie ne
meckým imperializmom.
Predpoveď Alexis de Tocquevilla
zo začiatku 19. storočia o Rusku a
Amerike, rozdelujúcich si celý svet, sa
naplňuje až v polovici 20. storočia.
Typický ináč veľmocenský konflikt je
po 2. svetovej vojne podložený ideolo
gicky v podobe rozporu medzi demo
kraciou a totalitarizmom, slobodným
trhovým hospodárstvom a ideologic

kou manipuláciou ekonomiky, politi
ky a kultúry. Voči bipolarizmu dvoch
hegemonnych síl pokúša sa Kennedy
vykresliť súčasné svetové dianie ako
vzájomné súperenie piatych odstredi
vých síl: Japonska, Európy, Ameriky,
Sovietského zväzu a Číny. Najmä téza
o postupujúcom úpadku Ameriky a
vzostupe Číny a Japonska sa v posled
ných troch rokoch, ktoré uplynuli od
napísania knihy, neoverila. Hoci Ken
nedy správne postrehuje základné
protirečenia Sovietskej moci, prece
ňuje jej dynamiku, podceňujúc inovatívnu silu slobodnej ekonomiky, prí
značnú v poslednom čase napr. pre
vzmáhajúce sa západoeurópske hos
podárske spoločenstvo. Demokracia
a liberalizmus ukazujú prekvapivú
príťažlivosť aj vo východnej Európe,
Ázii a južnej Amerike.
I sebavzdelanejší dejepisec sa nevy
hnutne mýli, ak sa pokúša preniesť vý
vojové trendy minulosti na budúc
nosť. Tá či iná podoba “historického
materializmu” je zoči-voči konkrétnej
skutočnosti v podstate bezradná. Nie
len individuálne počiny ľudí, ale i tzv.
veľká politika — ako to ukazuje pre
dovšetkým pre ľudí na východe Euró
py tak radostný rok 1989, sa nedá
uväzniť do žiadných apriorných histo
rických, či iných schém. Pred inovatívnou fantáziou stojí i historická ve
da, dalo by sa povedať: na šťastie, bez
radne.
Tomáš Strauss

Sladký sen — či svätá dogma?
Melvin Lasky — Utopie und Revolution, vydal Rowohlt Verlag, 1989.
V polovici 60-tych rokov mal Mel
vin Lasky, vydavateľ britského časo
pisu The Encounter, sériu prednášok
na chicagskej univerzite, v ktorých ro
zoberal tému “Utópia a revolúcia”.

157

Prvý cyklus sa začínal popisom Uto
pie a končil revolúciou. Lasky sa v
ňom zaoberal túžbou po utopii a pre
šiel od želania po dokonalej spoloč
nosti pomocou politickej agitácie až
po násilný prevrat.
Druhý cyklus prednášok sa začal
revolúciou a skončil dogmou: venoval
sa revolučnému zápalu až po dogma
tickú vieru v násilie a totálnu kontro
lu. Tretí cyklus sa začal dogmou, kon
štrukciou ortodoxie a skončil heréziou, vynorením prvých pochybností o
správnosti revolúcie. Tu sa opäť začí
na fáza premýšľania o nastolení lepšej
spoločnosti, formovanie novej utó
pie.
Podkladový materiál z týchto pred
nášok Melvin Lasky neúnavne dopĺ
ňal, až roku 1976 vydal po anglicky a
roku 1989 po nemecky knihu Utópia
a revolúcia.
Utópie majú svoj pôvod v nádeji a
v zúfalstve. Sú stabilizačné momenty
zrodené z ducha protirečivosti; činy
vykonávané v mene ideálnych hod
nôt, zabudnutých či zradených hod
nôt; sú interpretácie jestvujúcich spo
ločenských systémov a súčasne pro
gramy k ich zmene. Každá utópia je
vlastne výzvou ku konaniu, pretože
politické ideály sú implicitne vždy re
volučné, jej zložky ústia v protireči
vosti a v perfekcii jej návrhu drieme
túha po novosti, inom, lepšom pori
adku. Na začiatku utopického sna o
krajšej budúcnosti sa nachádza vní
manie súčasného sveta ako neznesiteľ
nej nočnej mory. Tu sa však vynára
zásadný problém: Hlavatosť, vzdorovitosť, autoritárna a paternalistická
dokonalosť takmer všetkých utópií je
až nepochopiteľná, keď sa proti nim
postaví nezmerateľný potenciál ľud
skej predstavivosti.
Kolískou klasickej utópie je mož
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nosť opozície, inej mienky, názoru,
vyjadrovania myšlienkového disentu,
možnosť hlbokého premýšľania a ne
ustáleho dialógu. Kronika túžby po
lepšej spoločnosti je — podobne ako
dejiny ľudských ideálov — plná poku
sov rozlíšiť medzi človekom a masou,
položiť na lékarnické váhy harmóniu
a rozchádzajúce sa záujmy jednotliv
cov.
Pokiaľ ľudská pamäť siaha, pokú
šali sa jednotlivci alebo celé skupiny
zlepšiť osud svojich vrstovníkov,
chceli revolučnou cestou dosiahnuť
vrcholné morálne a politické ciele.
Napriek všetkému majú dlhé a neustá
le sa opakujúce dejiny revolt a rebélií
jedno spoločné: tragickú pohromu,
smolu, prekvapujúcu zmenu udalostí,
nepredvídaný koniec, zanechávajúci
po sebe pocit zrady a neúspechu. Joseph Conrad to roku 1911 opísal na
sledujúcim spôsobom:
Ozajstná revolúcia nevrhla na svetlo
sveta najlepšie ľudské charakteristiky.
Násilný prevrat zanechá sprvoti moc v
rukách úzkoprsých fanatikov a tyran
ských pokrytcov. Potom vystupujú na
scénu poddajní intelektuáli. Takto vy
zerajú náčelníci a vodcovia. O jedno
duchých naničhodníkoch sa na tomto
mieste vôbec nezmieňujem. Revolúciu
dostanú do pohybu bezúhonní a spra
vodliví ľudia, ľudia urodzení, humánni
a obetaví, inteligentní a nezištní. Potom
sa im však udalosti vymknú z rúk. Ne
stanú sa vodcami revolúcie, ale jej obe
ťami, žertvami vlastného pohŕdania
a dezilúzií. Nádeje v lepšiu budúcnosť
sú zradené, ideály sa stanú karikatúra
mi skutočnosti — týmto spôsobom sa
dá definovať úspešná revolúcia. Každá
revolúcia zlomila vlastným úspechom
srdcia ľudí.
Ako sme už spomenuli, kolískou
utópie je zúfalosť nad daným stavom
spoločnosti, bezradnosť, beznádej

nosť. Revolucionár je odhodlaný zme
niť svet, zlepšiť ho. Tragickým je však
paradox, na ktorý poukázal už Toc
queville:
Výlučným motívom pre vznik revolú
cie nie je len zlá situácia. Naopak: čas
tejším prípadom je, že ľud, ktorý bez
reptania znášal ponižujúce zákony, ich
odstráni vtedy, keď sa ich záťaž zmen
ší. Vláda, ktorú zmetie revolúcia, je
takmer vždy lepšia, ako predchádzajú
ca. Skúsenosť nás učí, že najnebezpeč
nejším okamihom pre zlú vládu je mo
ment, keď sa začne reformovať. Zlo,
ktoré ľudia museli znášať, sa v novom
svetle javí neznesiteľným.
Z tohto Tocquevillovho postrehu
by sa dal odvodiť uzáver, že revolucio
nár je vlastne “nesprávnym mužom v
nesprávnom čase”. Prichádza prine
skoro — a žiada primnoho. Domáha
sa násilnej zmeny vo chvíli, keď sa po
prvý krát zdá byť možný pokojný pre
chod. Chce vidieť potoky krvi a pri
tom tie isté zmeny možno dosiahnuť
bez násilia. Je radikálny a vášnivý v
období, keď sa po dlhom čase žiada
umiernenosť a rozumné uvažovanie.
Jeho vstup na osvetlenú rampu dejín
je tragický, pretože explózia je zby
točná.
Extrémnym nebezpečenstvom pre
každého — v úvodzovkách povedané
— “krišťáľovočistého” revolucionára
nie je však “triedny nepriateľ”, ale bý
valý súputník, dnešný kacír, revoluč
ný bludár. Revizionizmus mal v deji
nách dva veľké výstupy, na prelome
19-teho a 20-teho storočia — vtedy
bol jeho duchovným otcom Bernstein
— a v 50-tych a 60-tych rokoch tohto
storočia v európskych komunistic
kých krajinách. Skorý revizionizmus
bol pevne spojený s masovými hnutia
mi. Spočiatku, bez konkrétnej moci
bol krédom dňa radikalizmus. Len čo
však niektorí revolucionári získali

väčší vplyv, vsadili na reformy. Stali
sa revizionistami. Spoločenské systé
my, ktoré boli ešte prednedávnom zlé
a nezlepšiteľné, sa zrazu zdali byť
schopné zmeny, postupného pokojné
ho prechodu k lepšiemu. Pri denno
dennom boji proti konkrétnym nedo
statkom a neprávostiam a za praktic
ké zlepšenia stratila utopická túžba
apokalyptický, revolučný osteň.
Komunistickí revizionisti, ktorí sa
po Stalinovej smrti vynorili vo Vý
chodnej Európe ako huby po daždi,
boli konfrontovaní s podobnou dile
mou, protikladom medzi teóriou a
skutočnosťou. Po oficiálnom potvr
dení zločinov, spáchaných v mene or
todoxného učenia, stáli veriace masy
pred celou radou mučivých otázok.
Dá sa zlovestné obdobie Stalinovej
vlády jednoducho charakterizovať
ako patologické zablúdenie jedného
človeka? Môžu historickí materialisti
ignorovať hlboké sociálne príčiny to
hto všetkého? Keď sa tak mnoho z
údajne “správneho učenia” ocitlo na
scestí, tak predsa niečo musí nesúhla
siť na etablovaných metódach, princí
poch, hodnotách! Vo Varšave, Buda
pešti, v Prahe začali byť revolucioná
ri skeptickí a dovolili si pochybovať.
Na tomto mieste by bolo zaujímavé
Laskeho hodnotenie Michaila Gorbačova a súčasného vývoja v Maďarsku
a Poľsku. Vraťme sa však do roku
1956, do Maďarska.
Tam viedli masové demonštrácie
proti komunistickému systému k radi
kálnemu, otvorenému, historickému
zlomu. Jednotlivé udalosti prebiehali
presne podľa revolučnej schémy, v
ktorej by Robespierre našiel zaľúbenie
a Engels čirú radosť. V Maďarsku sa
odohralo to, čo nikto nepovažoval za
možné: zrútil sa — aj keď len na týž
deň — moderný totalitárny režim, —
a to dokonca metódami 19-teho sto
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ročia, so zbraňami v rukách más, ba
rikádami, zástupmi ľudí nadšene má
vajúcich transparentmi. Títo sa však
víťazstva nedočkali. Intervencia so
vietskych vojsk ukončila maďarskú
revolúciu z roku 1956.
Pri expedícii za koreňmi utópie a
revolúcie narazíme na zistenie, že pre
intelektuálov stáli na začiatku slová,
pojmy, ideologické heslá. Dokonca
môžeme dospieť k uzáveru, že moder
ná, poeurópštená povaha je nemysli
teľná bez politického slovníka, bez
tohto šumiaceho lesa slov.
V 17-tom storočí sa revolúcia ešte
nevolala revolúciou. Vtedy znamena
la — prinajmenej v Anglicku — skôr
spiatočníctvo než pokrok, reštaurá
ciu, uvádzanie do pôvodného stavu,
astronomický návrat k východiskové
mu bodu. Hobbes, Bacon, Coke, Greville a Selden vo svojich dielach neho
vorili o “revolúcii”, ale o “rebélii”,
o “povstaní”, “nepokojoch” či “ob
čianskej vojne”. Slovo “revolúcia”
malo astronomický význam, zname
nalo vtedy “gúľanie, kotúľame späť”,
“návrat”, “revolúciu času”. Je tak
mer isté, že slovo “revolúcia” v dneš
nom slova zmysle má pôvod v Talian
sku a do severnej Európy sa dostalo
na základe popisov revolučných uda
lostí v taliančine.
Väčšina revolúcií sa odohráva v rí
ši myšlienok. Tieto sú popretkávané
mýtami a snami, plánmi a obrovský
mi nádejami, ideami a ideálmi, hesla
mi a chvíľkovými pocitmi. Sú výra
zom ľudského myslenia, vôle po zme
na. Dejinami utópie a revolúcie sa ako
červená niť tiahne konflikt medzi
dvoma základnými prístupmi: medzi
určením, postavením, zasadením,
uznaním hraníc a medzi ich ničením,
nemilosrdným prekračovaním, búra
ním. Utópia a revolúcia sú pojmy,
ktoré v sebe zákonite skrývajú proti
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klad, konflikt, semeno sváru. Riešenie
spočíva v zlatej strednej ceste medzi
extrémami.
Revolučný vokabulár narába so sil
ne nabitými emocionálnymi slovami.
Oheň je symbolom premeny, zmeny,
vnútornej sily, nádeje, oslobodenia.
Je výrazom večnej túžby ľudstva po
svetle, moci, súčasne však neustále sa
vracajúcim mátoživým snom smrti,
ničenia a zničenia. Oheň poukazuje na
želanie zmeny, zrýchlenie plynutia ča
su. Tak ako sa každá pomalá zmena
dá vysvetliť tokom ľudského života,
dá sa rýchla zmena objasniť ohňom
plápolajúcim všade, v našich dušiach
a v reálnom svete. Len oheň je schop
ný vteliť do seba dva diametrálne od
lišné pojmy: Dobro a Zlo. Oheň horí v
nebi. Oheň horí v pekle. Je súčasne
milotou a mučivom. Je zrodom a apo
kalypsou. Ochraňuje nás a súčasne za
strašuje, často aj ničí. Jeho podstatou
je protirečivosť.
Takéto — v uvodzovkách poveda
né — “ohnivé” sny sú veľmi pekné.
Prométeoví žiaci však zabudli (a za
búdajú), že nieto ohňa bez popola.
V zhorených pozostatkoch, v dohasnutých uhlíkoch však človek nájde
vždy užitočné polienko, drievko, íver,
oživujúcu iskru, myšlienku opäť oža
rujúcu tvár, — a tragikomická dráma
sa začína odznova.
Príčina dilemy každého revolucio
nára spočíva v spojitosti revolučného
nároku na dokonalosť a politického
imperatívu rozumu. Utopisti majú
ľudstvo príliš radi, revolucionári na
opak primálo. Sartre raz napísal:
Revolucionár chce zmeniť svet, zrak
má upretý do budúcnosti, na nový po
riadok, ktorý on sám vykonštruoval.
Vzbúrenec sa stará o to, aby nešváry,
pod ktorými musí trpieť, zostali na svo
jom mieste. Proti nim potom môže po
vstať. Vzbúrenec nosí v sebe vždy pocit

viny a zlé svedomie. Nechce ničiť, pre
konávať, zdolávať dané, chce sa len bú
riť proti vládnucemu systému. Cím viac
ho napáda, tým viac má pred ním úcty.
Zákony, proti ktorým sa verejne stavia,
má pevne zakotvené vo svojom srdci.
Keby zmizli, tak by sa vyparil aj zmysel
jeho života. Vzbúrenec by sa stal zby
točným — a toho sa obáva.
Zreteľnejším ako Sartre vari ne
možno byť. Alebo azda áno. Simone
de Beauvoirová konštatovala:
Reformizmus sa nám protivil. Spo
ločnosť sa dá zmeniť len globálne, jedi
ným úderom, nečakanou katastrofou.
A tu sa kruh medzi utópiou a revo
lúciou uzatvára. Na jeho konci je za
čiatok. Kráľ kráča na popravisko. Ka
tastrofa sa vynára na obzore. Svet je
v neporiadku. Všetko jestvujúce sa
zničí jediným úderom. Bez výčitiek
svedomia sa oslavuje anonymná bu
dúcnosť vymyslených ale zatajova
ných hodnôt a poriadkov. Sladký sen
sa stal svätou dogmou. Jej utópiou zo
stáva — revolúcia.
-šlg-

O jedné kapitole odboje
Zdeněk Jelínek, Operace Silver-A,
s. 195 a fotografické prílohy. Vydal
Okresní výbor českého Svazu proti
fašistických bojovníků, Kolín, 1984
Kniha líčí osudy tří parašutistů čes
koslovenské armády v Anglii, vysaze
ných 29. prosince 1941 na Poděbradsku. Skupina měla krycí jméno SilverA a jejími členy byli Alfréd Bartoš (ve
litel), Josef Valčík (zástupce), Jiří Po
tůček (telegrafista). Jejich úkolem by
lo navázat telegrafické spojení s čes
koslovenskou zpravodajskou službou
v Londýně a dodávat jí zprávy o vo
jenské, hospodářské a morální situaci
v Protektorátě. Za tím účelem měli

vstoupit ve styk s domácími odbojo
vými organizacemi, civilními i vojen
skými. Bartoš byl navíc pověřen koor
dinací s jinými skupinami londýn
ských parašutistů, které byly vyslány
do Protektorátu během prvních měsí
ců 1942. Jedna z nich, Antropoid (Josef
Gabčík a Jan Kubiš) měla za úkol
provést atentát na Heydricha.
Na základě konkrétních dokladů a
svědectví současníků autor popisuje
pomoc, kterou poskytovali jednotliv
ci i skupiny parašutistům během jejich
nebezpečného pobytu na území Pro
tektorátu. Řada lidí pomáhala při opatřování falešných osobních doku
mentů. Čeští četníci, pokud byli za
svěceni do činnosti parašutistů, je
před gestapem chránili jednak zaml
čováním informací, jednak zpomalo
váním vyšetřovacích procedur. Na
druhé straně, v nejtěžších dnech Bar
tošova života, členové domácí skupi
ny odmítli jej u sebe ubytovat. Ve své
poslední telegrafické zprávě do Lon
dýna (po atentátu na Heydricha, 27.
května 1942) konstatuje Bartoš, že
“spousta lidí v nejtěžší zkoušce zkla
mala a že vydrželo jen pár jedinců”.
Bartoš byl zastřelen na útěku němec
kým policistou 21. června 1942. Po
slední člen skupiny, telegrafista Potů
ček padl rukou českého strážníka 2.
července 1942. Valčík, který se aktiv
ně účastnil na atentátu proti Heydrichovi, zahynul 18. června v zatopené
kryptě pravoslavného kostela v Reslově ulici v Praze.
Archív skupiny Silver-A, který padl
do rukou gestapa, způsobil likvidaci
řady aktivních členů domácího odbo
je. Také tragédie obce Ležáky (vy
vraždění dospělého obyvatelstva, od
vlečení dětí a vypálení obce) byla v
přímé souvislosti s londýnskou skupi
nou: gestapo vypátralo úkryt její vy
sílačky “Libuše” a nelidskými meto-
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dami výslechů objevilo a zatklo řadu
spolupracovníků z domácího odboje.
Autor zdůrazňuje, že atentát na
Heydricha byl proveden proti mínění
domácího odboje, který nebyl na tatakovou akci připraven a musel zapla
tit neúměrně těžkou daň na životech.
Připomíná, že skupina Silver-A sdíle
la toto stanovisko a tlumočila jej do
Londýna. I když Jelínek, který píše a
publikuje v Praze v roce 1984, má
sklon obviňovat československou
“buržoazni” vládu v Londýně z bezo
hledného politického oportunizmu,
přiznává, že atentát “posílil meziná
rodní pozici Československa v protihitlerovské koalici”. (s. 107) Je pří
značné, že mezi přílohami ke knize au
tor cituje dva hlasy vedoucích komu
nistů, kteří jednoznačně schvalují
atentát a vidí v něm prostředek, jak
povzbudit odpor proti okupantům a
posílit národní solidaritu: Gottwal
dův projev v moskevském rozhlase v
červnu 1942 a článek J. Svermy v so
větském časopise Krasnyj Flot, v srpnu
1942.
Jelínkova kniha popisuje poutavě
dramatické události, které zažili bě
hem prvních šesti měsíců roku 1942
první výsadkáři vyslaní z Londýna.
Příběh se opírá o rozsáhlou dokumen
taci, která tvoří samostatnou část kni
hy a obsahuje archívní materiály, mo
nografie a osobní vzpomínky pamět
níků. Vedle zmíněné kontroverze spo
jené s atentátem na Heydricha Jelínek
kritizuje londýnskou exilovou vládu
ve dvou bodech: příprava parašutistů
v Anglii byla výborná po stránce fy
zické, ale nedostatečná, co se týče zna
lostí života v Protektorátě a metod
gestapa; b) vládla nedůvěra k domá
cím odbojovým skupinám komunis
tické inspirace. Autor podává velmi
živý popis podzemní akce hlavních
hrdinů, ale také desítek osob, které
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měly účast na současných událostech.
Vysoce hodnotí vojenské a lidské kva
lity tří členů skupiny Silver-A, kteří
během šesti nebezpečných měsíců v
Protektorátě “osvědčili velkou osobní
statečnost a odvahu a splnili všechny
hlavní úkoly, které jim byly uloženy
v Londýně”, (s. 166) Jejich zásluha je
o to obdivuhodnější, že měli jasné vě
domí, že nemají možnost uniknout z
Protektorátu — na rozdíl od fran
couzských a holandských parašutistů,
vyslaných z Anglie, pro které byl ná
vrat organizován anglickým letec
tvem.
V. Herčík

Betty Miller Unterberger: The Uni
ted States, Revolutionary Russia,
and the Rise of Czechoslovakia.
The University of North Carolina
Press, Chapel Hill, London 1989.
463 str., cena neudána.
Betty Miller Unterberger, která pů
sobí jako profesorka historie na texas
ké A and M University, ponořila už
dříve sondu do zápasu mladé ruské re
voluce s externími expedičními sbory
a s diplomacií Spojených států (America’s Siberian Expedition, American
Intervention in the Russian Civil War,
Woodrow Wilson and the Bolsheviks,
etc.). Je také důvěrně seznámena s
problematikou zápasu o samostatné
Československo i s rolí, kterou v něm
hrál T.G.M. a příslušníci jeho rodiny
(The Arrest of Alice Masaryk, 1974,
National Self-Determination, 1978,
The United States and the CzechBolshevik Conflict, 1976 a j.). Ve své
nové knize sleduje úlohu Spojených
států při rozbití rakousko-uherského
imperia a zápas za československou
samostatnost, při čemž věnuje pozor
nost zejména úloze československých
legií v ozbrojeném konfliktu s ruskou

revolucí. Zvláštní pozornost je tu vě
nována postojům amerického prezi
denta Wilsona, který oponoval francouzsko-anglickému požadavku, aby
proti revoluci byla postavena za ame
rické pomoci sibiřská fronta, jejímž
jádrem měla být československá dobrovolnická armáda v Rusku. Unterbergerová, která zná spolehlivě zázna
my Wilsonovy, jeho zahraničního mi
nistra Lansinga i TGM a jeho americ
kých přátel (pečlivě vypravená publi
kace tvoří doplněk k Papersof Wood
row Wilson, vydávaných A.S. Lín
kem) dochází analýzou pramenů k zá
věru, že jedině statečný postoj česko
slovenských legionářů a hrozba ja
ponského zásahu v Rusku nakonec
přiměly Wilsona k vydání memoran
da, v němž ospravedlňoval nutnost
americké intervence v Rusku (viz též
Kovtunovu knihu Masarykův triumf,
vydanou u Škvoreckých 1987, o níž
jsme referovali v Proměnách 1988, čís.
2, str. 153 a násl.). Dramatické týdny
druhé poloviny roku 1918 jsou tu po
dány s použitím rozsáhlých pramenů
a se smyslem pro složitost situace, v
níž vyniká význam jednotlivých akté
rů vojenských (Kolčak, Denikin, Ja
nin, velitelé československého vojska
i komisaři Rudé armády) i politic
kých, mezi nimiž Wilson, Lansing a
Masaryk měli váhu zcela mimořád
nou.
Závažný a věcně bohatý poznám
kový a bibliografický aparát (sto strá
nek!) stejně jako věcný a osobní rej
střík poskytují čtenáři možnost rychlé
orientace v tomto složitém materiálu.
Kniha bezesporu patří k nejdůklad
nějším, které se zabývají tímto troj
rozměrným vztahem ruské revoluce,
československého zápasu za samo
statnost a rolí Spojených států v I. svě
tové válce i složitou cestou českoslo
venského zahraničního odboje proti
Rakousku-Uhersku.
-vv-

Jan Milič Lochman: Christ and Pro
métheus? A Quest for Theological
Identity, WWC Publication, Žene
va 1988, 105 str.
Tato anglicky psaná publikace je
výpovědí teologa konfrontovaného s
odlišnou zkušeností křesťana žijícího
léta v podmínkách východní totality a
po roce 1968 působícího na Západě.
Jeho zkušenost je při vší rozdílnosti
podmínek vždy táž: ne vnější atributy
života, ale hloubka sepětí s Kristem a
víra v slovo Boží dává životu punc
opravdovosti. Metafyzická a teologic
ká otázka tak nabývá základního vý
znamu. Lochman chápe marxismus
jako výzvu, jako tézi atheistického
světa, na kterou je třeba dát s křesťan
ského hlediska přiměřenou odpověď.
Odporuje názoru, že zánik politické
svobody musí vést i k ztrátě nábožen
ského života a víry. Připomíná slova
svého učitele J.L. Hromádky, že
“jsme jen tak svobodní, jak se odváží
me své svobody užívat” — a to i v ne
svobodném světě komunistické dikta
tury. Křesťané tam žijí v jakési diaspože — jsou křesťany bez privilegií a
zbývá jim jen velmi úzká cesta plná
úskalí. Ale ta právě vyvolává mnohem
autentičtější náboženský život. Křes
ťanské církve ve východní Evropě
ztratily mnoho — ale také se jim na
skytla šance osvědčit ve ztížených
podmínkách svou hodnověrnost.
Autor si klade otázku, zda atheis
mus, jehož tlaku jsou církve v komu
nismu vystaveny, je podstatou a inte
grální částí marxismu či jen historicky
podmíněnou reakcí, motivovanou ne
všímavým postojem církve v minulo
sti k sociálním otázkám lidské existen
ce. I když nedávná historie vztah mar
xistického atheismu ke křesťanství
zrelativizovala, základní přístup k
perspektivě lidské existence je rozdíl
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ný. Podstatou marxistické filozofie je
přesvědčení, že spása člověka je v jeho
rukou, v úsilí lidstva, které je nezávislé
na Bohu. Je to prometheovská spása,
zcela rozdílná od spásy spojené se
jménem Ježíšovým, která má dimenzi
transcendentní. Důstojnost lidstva a
jeho naděje spočívá dle autora nikoli
v tom, čeho dosáhneme ve světě, ný
brž v duchu a ve smlouvě Boží.
Lochman věnuje velikou pozornost
sociálnímu aspektu křesťanství — a
právě tu nachází půdu pro plodný dia
log s marxisty. Marx pomáhá pocho
pit, že lidská práva jsou také práva to
ho druhého, chudého, nemocného,
slabého, a ukazuje tak cestu z ghetta
sobeckého individualismu. Křesťan
ství naopak pomáhá marxistům uznat
transcendentní dimenzi lidské existen
ce. Křesťanství vede člověka k odpo
ru proti historickému fatalismu a-otvírá dveře naděje, která dává životu
perspektivu vzkříšení. Konfrontace
stanovisek křesťanství a marxismu mů
že tak vést k hlubšímu a všestrannější
mu poznání nezbytných podmínek a
smyslu lidské existence.
Knížka napsaná s vřelou přesvěd
čivostí a provokující otevřeností, je
výzvou k zamyšlení všem, kdo se ne
dovedou smířit se zjednodušenými
klišé, jimiž je často vztah křesťanství a
marxismu odbýván. Pro tuto oprav
dovost najde jistě ohlas na obou pó
lech tohoto vztahu.
-vv-

Kari Schuhmann: Husserls Staatsphilosophie. Alber-Verlag, Freiburg
-Munchen 1988. 216 s.
Jako celá řada velkých filozofů
(jmenujme alespoň Platona, Aristote
la, Hobbese, Locka, Leibnitze, Hegela, Rousseaua etc.), zamýšlel se i Ed
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mund Husserl nad funkcí státu. Toto
téma sice u něho nepatřilo k prefero
vaným, jako tomu bylo u druhé gene
race fenomenologů (Sartre, MerleauPonty aj.), přece však ho provázelo po
mnoho let. Jednolitou filosofii státu,
systematicky zpracovanou a kom
paktně podanou, u Husserla sice ne
nacházíme, ale v jeho poznámkách se
najde dost míst, které se k tomuto té
matu vztahují. Až dosud však pro roz
troušenost těchto poznámek nebyly
kontury této filozofie dost jasné. Te
prve nová práce znalce Husserlova dí
la a vydavatele Husserl-Chronik Kar
la Schuhmanna, profesora novodobé
a moderní filozofie na univerzitě v
Utrechtu, vynesla na světlo uceleněj
ší obraz Husserlových názorů týkají
cích se politického rámce lidského
soužití. Státu nepřisuzuje Husserl jen
vnější regulativní úlohu, která má ne
govat konflikty ve společnosti, nýbrž
spatřuje v něm mravními normami
vymezený rámec seberealizace indivi
duí — myšlenka, která dnes nabývá
nové aktuality. Stát o sobě není Husserlovi nejzazším účelem lidské exi
stence — tím je individuum ve své spo
lečenské spjatosti. Proto také nelze od
státu očekávat řešení všech těžkostí —
více je třeba osobní angažovanosti
jednotlivců. Na druhé straně ovšem
nelze státu také přiznat tolik pravo
moci, že by tím byla negována privát
ní sféra individua. Totalitní stát ve
stylu Orwellova “1984” by pro Hus
serla nebyl už vůbec státem, nýbrž
bandou lupičů vyssávajících společ
nost. Husserl, který sám v posledních
letech svého života zažíval všudypřítomnost Hitlerova autoritativního
státu a jeho orgánů, se dovedl ve svých
úvahách povznést nad přechodné jevy
své doby a viděl zavrcholení své soci
ální ontologie více v uskutečnění obcí
založených na lásce, na intersubjek-

tivním vztahu individuí, jimiž proniká
láska, než v příkaznické a zakazující
praxi nadosobního suveréna.
Schuhmannova práce je pozoruhod
ná v mnoha ohledech. Nejen jako sys
tematický průzkum Husserlových ná
zorů o instituci státu, ale především
v odhalení aktuálních rysů této filozo
fie a v komparativním zhodnocení po
zic jiných politických myslitelů. Navíc
je napsána obdivuhodně nekompliko
vaným jazykem, který umožňuje čte
náři ujasnit si složité vztahy, jimiž jsou
stát a individuum propojeny.
-vv-

Viedeň, tentoraz výhradne
maliarska
Viedeň zo svojou prekypujúcou
kultúrou z prelomu nášho storočia sa
stala v posledných rokoch akýmsi sy
nonymom nostalgických rozpomie
nok a historizujúcich návratov. Málo
ktorá z veľkých, od Benátok po Paríž
a Ameriku putujúcich výstav našla aj
u staršieho publika taký bezprostred
ný ohlas, ako panoráma strednej Eu
rópy z roku 1900. Mená dodnes dráž
diacich literátov ako Hugo von Hof
mannstal, Artur Schnitzler, Peter Al
tenberg alebo Karl Kraus, zvučia na
pozadí tónovej vzbury Schönberga,
Weberna a Berga proti monumentálnej
architektúre Richarda Straussa a
Gustava Mahlera, pričom dokonca aj
filozofické polemiky Ottu Weiningera
či Ludwiga Wittgensteina, rovnako
ako napr. sionizmus Theodora Herzla, alebo psychoanalýza Sigmunda
Freuda, boli v minulých rokoch vždy
opätovným podnetom k novým a no
vým reprízam v podstate toho istého.
Viedeň z roku 1900 je však predo
všetkým veľkým a komplexným vizu
álnym spektáklom. Po etape floren-

tínskej renesancie a ofenzívnom ná
stupe baroka ponúka Viedeň začiatku
storočia prvú totálnu projekciu urbánnych ideálov novodobého meš
tianstva. Maliarom Makartom 1879
inscenovaný historický sprievod kos
týmov a masiek po bulvároch čerstvo
ukončeného Ringu charakterizuje
z tohto hľadiska vzopnutú únikovú
fantáziu a túžbu po harmónii lepšie,
než povestné produkty Wiener Werkstäte či ojedinelé stavby Wagnera či
Loosa.
Opierajúc sa o postrehy Krausa a
Brocha, chápajúcich súčasnú kultúru
Viedne ako “apokalypsu” a “labora
tórium zániku”, situoval už Werner
Hofmann 1981 Viedeň do najširších
súvislostí novodobých dejín (“Viedeň
1900: experiment záhuby”, Kunsthal
le Hamburg). Isteže, pocit odchodu
starého, unaveného už sveta a umiera
nia vôbec, bol v hlavnom meste Habs
burgov v prvých rokoch nášho storo
čia všeobecný. Ak v kľúčovom roku
1918, spolu so starou monarchiou
umierajú naraz Otto Wagner, Kolo
man Moser, Gustav Klimt a Egon
Schiele, zdá sa, že jedna epocha dejín
je definitívne ukončená. A predsa. Lo
gika poznania, alebo dobrodružstvo
myslenia nie sú totožné s faktickým
sledom vonkajškových podnetov a
udalostí. Čo historická Viedeň doo
pravdy priniesla pre výtvarné umenia,
a maliarstvo pritom obzvlášť, chápe
me azda v celom svojom dosahu iba v
prítomnosti. Po Zürichu, Mnichove a
Viedni, hosťuje v týchto dňoch vie
denským zberateľom a vedcom Ru
dolfom Leopoldom a umeleckým kri
tikom Haraldom Szeemanom zosta
vená výstava “Egon Schiele a jeho do
ba” v západonemeckom Wuppertali
(21. január — L apríl 1990).
Až súčasné, v najširších súvislosti
ach dejín kultúry umiestnené poňatie
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maliarstva umožňuje totiž pochopiť
historický prínos Viedne aj na poli
“čírej” estetiky. Ak sa — na príklade
Kandinského a ďalších Mníchovča
nov — presadzuje okolo roku 1950
všade v západnej Európe a v Amerike
“revolučná” definícia moderny, ako
procesu osamostatňovania videnia z
okov predmetnosti, prevláda v po
sledných rokoch predstava kontinuity
a vývoja. Nie opúšťanie predmetnosti,
ale nové poňatie predmetu a jeho
funkcie v obraze inšpiruje vývinový
sled generácii, vari už od 80-tých ro
kov minulého storočia. Voči číro ex
tenzívnemu poňatiu umenia, demon
štrovanému najveľkolepejšie práve vo
Viedni, deklaruje okolo roku 1908
mladé pokolenie ideál vnútornej prav
dy. Nie veľký a všeobecný štýl, ale
osobnosť a okamžik stojí v stredobo
de historickej expresionistickej revol
ty. Skôr než by však odznelo meno
Kokoschku, Schieleho a Gerstnera,
stojacích aj v stredobode výstavy vo
Wupertali, zhodnocujú umelecký his
torici po novom dielo Faistauera,
Böhlera, Frankla a iných menej zná
mych predstaviteľov “rakúskeho cézannizmu”. “Dobrý vkus nás všet
kých zabíja”, konštatuje v mene mla
dej generácie Karl Kraus, hovoriac tu
medziiným aj za nastupujúcu českú
modernu.
Umelecko-historické teórie a staro
nové konvencie videnia sú pritom nie
len dôsledkom muzeálnych a iných
zvyklostí, ale tieto zvyklosti aj priamo
podmieňujú. Priam neuveriteľne zne
jú takto už dnes spomienky profesora
Leopolda na prvé roky po druhej sve
tovej vojne. Jeho úctyhodná súkrom
ná zbierka, zahrňujúca dnes už temer
všetky číro maliarske diela Schieleho,
bola možná iba preto, že žiaden zo
zodpovedných muzeológov, histori
kov umenia a galeristov sa začiatkom
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50-tých rokov o Schieleho ešte nezau
jímal. Vedený iba nadšením, získaval
vtedy 25 ročný študent jedno z vý
znamných diel novodobého rakúske
ho umenia za druhým iba za minimál
ne finančné prostriedky. Prehlbujúca
sa skúsenosť v konkrétnom styku s
obrazmi prináša zberateľovi postupne
i prehĺbené porozumenie umelecko
historických a estetických súvislostí.
Nielen väzba Kokoschku na dielo
doposial zneznámeného Antona Romaka, vysoké ocenenie diela Richarda
Gerstla, ale i kompozičné a iné súvis
losti v chronológii tvorby oboch vr
cholných dramatikov doby: Klimta a
Schieleho, sú východiskom neobyčaj
ne živej a preto i presvedčivej výstavy.
I na úzadí zdánlivo známej už Viedne
začiatku storočia sa tu aj v týchto
týždňoch môžeme presvedčiť, že po
chop dejín a osnovná umelecko-historická koncepcia tzv. faktov nie je ešte
zďaleka uzatvorená.
Tomáš Strauss

Slovenská literatúra
v Nórsku
Prenikanie našej kultúry do sveta
my Slováci spravidla stotožňujeme s
preniknutím do vedomia veľkých ná
rodov, s preložením do prinajmenej
nemčiny, ale najmä do angličtiny. A
pritom nám môžu uniknúť kontakty
našej kultúry s kultúrou malých náro
dov, kde ozvena môže byť veľmi in
tenzívna, práve pretože dimenzie sú
v oboch prípadoch rovnaké.
Chcem teda upozorniť na dnes už
celkom rozsiahle dielo, ktoré pre slo
venskú literatúru urobil v Nórsku
Ivan Čičmanec: že jeho meno i práca
sú na Slovensku neznáme, je skoro sa
mozrejmé. Pre komunistické orgány,
t.j. donedávna i pre Zväz slovenských

spisovateľov, každý exulant bol “nonperson”, jednoducho neexistoval.
Ivan Čičmanec prenikol do nórske
ho kultúrneho sveta niečím takým ne
pravdepodobným, ako je antológia
slovenskej nadrealistickej poézie s
krásnym titulom — samozrejme po
nórsky — “Figy na vŕbach”. Prečo
figy na vŕbach? Nuž, Čičmanec si spo
menul na jednu starú polemiku medzi
neskôr váženým kritikom a teoreti
kom prof. Jozefom Felixom, ktorý
nadrealistov nijak nemiloval, a nadre
alistickým básnikom Rudolfom Fabrym, kde Felix Fabrymu hodil, že “na
vŕbach figy rásť nemôžu”, na čo vraj
Fabry odsekol “A práve že musia!”.
Teda tieto figy na vŕbach prezentuje
Čičmanec nórskej verejnosti ako vô
bec prvý preklad modernej slovenskej
poézie do tohto Bjornsonovho jazyka.
Nemusím zdôrazňovať, že človek mu
sí byť veľmi hlboko presvedčený o pô
sobivosti modernej poézie, aby sa po
kúsil urobiť prielom do celkom inej,
skôr triezvej literatúry práve poéziou
nadrealistov.
Zborník uzaviera Čičmancov za
svätený prehľad vývoja slovenskej po
ézie ako pozadie vzniku nadrealizmu,
s jeho innovujúcim a inšpirujúcim
rozkvetom v desaťročí 1935-1946 a s
jeho trapným prechodom na komu
nistický paškvíl r. 1948. — Nórske rú
cho dal prekladom nórsky básnik,
Kjell (čítaj Šel) Heggelund.
Kniha “Fígy na vŕbach” vyšla
v Oslo r. 1984: keď v nej konštatoval,
že poetika nadrealizmu dala impulzy
celému radu neskorších prúdov, otvá
ral si tým Čičmanec cestu pre svoju
druhú knihu prekladov, pre výber
z básní súčasného lyrika Jána Buzássyho “Midlertidig evighet”, čiže “Do
časná večnosť ”, ktorá vyšla v Oslo
minulého roku. Ivan Čičmanec tu vy
bral, angažovane komentoval a s ďal

ším nórskym básnikom Stigom Saeterbakkenom do nórštiny preložil sto
strán Buzássyho poézie, ktoré Saeterbakken v úvode komentuje: “Toto je
protiklad k statu quo. Kľudu tu neu
stále hrozí nepokoj.” Kniha mala do
brý ohlas v nórskej i dánskej kultúrnej
tlači. Nórsky recenzent nazval knihu
“Drahokamy z neznámej pokladni
ce” a nadchýňa sa Buzássyho apolitic
kou, hlboko existenciálnou poéziou,
ktorá je podľa jeho názoru celkom
iná, než čo bolo známe z Českosloven
ska v 70. a 80. rokoch.
Čičmancova suverénna znalosť mo
dernej slovenskej literatúry platí nie
len o poézii, ale aj o próze. Tú vidno
v jeho podiele na ďalšej nórskej knihe,
vydanej minulého roku: je to antoló
gia českej a slovenskej novely s titu
lom “Československo rozpráva”. Tá
to vyše 400-stranová kniha vyšla v
nórskom “Knižnom klube” pod re
dakciou Marie Pánkovej a Liv Norbom. Oproti českej časti, kde je zastú
pených 19 spisovateľov a 9 preklada
teľov, urobil slovenskú časť, t.j. vy
bral, komentoval a so svojou manžel
kou Marianne preložil Ivan Čičmanec
sám. Medzi ôsmimi slovenskými au
tormi je tu len jeden “klasik” — aj to
nekonvenčná Timrava, z medzivojno
vých je Milo Urban a Jozef Cíger
Hronský a všetkých ostatných päť
zodpovedá Čičmancovým láskam z
poézie: je tu František Švantner a Ján
Bodenek z epochy lyrizovanej prózy
(aj keď Bodenkov “Nočný výsluch”
už tématicky patrí inam) a potom až
traja z celkom súčasných — Ján Johanides, Rudolf Sloboda a Dušan Mitana. Tými troma predstavuje Čičma
nec súčasnosť v slovenskej próze, čo
nie je ľahká úloha na pozadí Čechov
Hrabala, Škvoreckého, Kunderu, Va
culíka, Grušu a ďalších. Sám som zve
davý, ako túto česko-slovenskú paletu
príjme nórska kritika.
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Dominika Tatarku Čičmanec ne
pojal medzi novelistov, ale jeho dielo
predstavil nórskej verejnosti v článku
“Surrealista, existencialista, burič”
v časopise pre kultúru a spoločenské
otázky “východnej” Európy “Nor
disk Ost forum”, v 4. čísle ročníka
1989.
A spomeňme ešte jedno — pololiterárne, polopolitické — vystúpenie
Ivana Čičmanca v slovenskej veci.
Keď vlastne celým západným svetom
triumfálne prechádzala essay Milana
Kunderu o únose Strednej Európy a o
jej sovietskom únoscovi, Ivan Čičma
nec sa v najautoritatívnejších nór
skych novinách Aftenposten dal
s Kunderom do polemiky — na dve
celostránkové pokračovania! — a vy
čítal mu, okrem nespravodlivosti voči
ruskej kultúre, že v Strednej Európe
vidí len Poliakov, Maďarov a svojich
Čechov, ale že celkom ignoruje Slová
kov.
☆ ☆ ☆

K tejto rozsiahlej, predovšetkým
prekladovej tvorbe, orientovanej na
nórske prostredie a písanej po nórsky,
je Čičmanec pozoruhodne aktívny aj
v exilovej tlači po slovensky: treba tu
najmä uviesť jeho obsiahlu štúdiu o
pacifistovi, tolstovcovci Albertovi
Škarvanovi, uverejnenú v revui Pre
meny, orgáne americkej Českosloven
skej spoločnosti pre vedy a umenia, a
jeho pravidelné komentáre o kultúr
nom dianí na Slovensku v Strožovom
mníchovskom časopise “Obrys”, uve
rejňované pod pseudonymom Peter
Liptovský.
☆ ☆ ťr

Na prenikanie literatúry jedného
národa do inonárodného prostredia
musia byť dve veci: aspoň potenciálny
záujem nového prostredia a zasväte
ný, entuziastický sprostredkovateľ.
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V prípade Ivana Čičmanca v Nórsku
našla slovenská literatúra zrejme obo
je.
Ľubomír Ďurovič

Ze dvou projevů u příležitosti
udělení čestného doktorátu
na Karlově univerzitě.
...Věříme-li, že hudba má etickou,
morálni i reelnífyzickou sílu, pak musí
být součástí věčného řádu pohybu v sou
ladu s vesmírem, který nás, nevedomé,
řídí a vede životem.
Zákon pohybu je absolutní, snad ta
jediná pravda — věčně platná, neměni
telná, udržuje rovnováhu kosmu. Zr
cadlí se v nás, zrcadlí se v přírodě i v in
dividuální tvořivosti. Jen v takové hud
bě, znějící v souladu s tímto zákonem,
vzniká láska — sémě všeho bytí — jen
v takto tvořené hudbě rostou zdravé ko
řeny harmonie. Taková hudba léčí a je
nezbytná pro zdravý vývoj lidstva.
Porušíme-li nejen v hudbě, ale i v ce
lém našem myšlení, v naší činnosti, vja
kékoliv formě, v analýze, v politice a
kritice denního života, na poli či ve měs
tě, zkrátka všude kde dýcháme, porušíme-li tuto rovnováhu násilnými, proti
kladnými činy, rozbíjíme zrcadlo prav
dy.
To se stalo u nás v roce 1948, kdy tak
zvaně spásonosný a tehdy módní komu
nismus převzal otěže nejen u nás, ale i
ve svedené, nešťastné Evropě.
Tisíce lidí odcházely, aby se postavi
ly proti násilí. Tisíce jich odešly jistěne
ze zištných důvodů, ale buď z politické
nezbytnosti nebo ze zásadních etických
a morálních důvodů a nikdo netušil, jak
dlouho rozbíjení potrvá.
Když jsem s rodinou přistál v roce
osmačtyřicátém na londýnském letišti

bych rozhodně rád studoval i hudební
vědu, zejména v blízkosti profesora
Vladimíra Helferta. Byla to velká po
stava naší muzikológie.
Osud mne však vedl po jiných cestách
a někdo by si mohl položit otázku, zda
je vůbec vhodné spojovat doktorát filo
zofie s údělem klavíristy. Odpovědí si
nejsem sám jist; jedno však vím zcela
jistě: kdo považuje uměleckou práci in
terpreta za technické řemeslo bez vzta
hu k světu myšlenek, ten se velice mýlí.
Kdo v takové práci nevidí na každém
kroku stopy neustálého hledání smyslu
věcí, podstaty lidské existence, ten ne
pochopil to nejpodstatnější. Kdybych si
celý život nekladl nad partiturami skla
deb právě tyto otázky, měl bych dnes
pocit života promarněného hraním
v podstatě zbytečným.
Myslím, že otázky, o kterých jsem se
zmínil, lze nazvat filozofickými: odpo
vědi, které na ně dává hudba, nejsou po
dle mého názoru zodpovězeny hůře než
ve filozofii. Kdo jsme, kam jdeme, jaký
je náš cíl, co je pravda a co je lež — nad
tím se zamýšlí každý myslící člověk,
nejen filozof Filozofové dávají problé
mům promyšlenou logickou formu, ne
vždy každému srozumitelnou, ale v je
jich řešení možná od dob Platonových a
Aristotelových příliš nepokročili. Hrá
val jsem za svého života mnohokrát so
náty a klavírní koncerty Beethovenovy,
Rafael Kubelík, 1. 6. 1990
Mozartovy, klavírní koncert Dvořákův,
hrál jsem celého Janáčka, nejvýznam
Dostává se mi dnes zvláštní pocty: nější díla Bohuslava Martinů a desítky
Karlova univerzita, jejíž sláva překro skladeb dalších: je možné, že v těchto
čila hranice naší vlasti již před více než dílech nacházeli posluchači na koncer
šesti sty lety, vyznamenává čestným tech odpovědi, kteréjim filozofie nepo
doktorátem člověka, který zasvětil celý skytla — třeba jen proto, že k ní měli
život hudbě a klavíru. Nemohu říci, že cestu zatarasenou jinými úkoly, jiným
bych byl o tuto hodnost usiloval, ale v životním posláním, jak to ostatně bylo
mládíjsem k tomu měl skutečně blízko: souzeno i mně. A tak kdybych měl tuto
přitahovala mne nejen klavírní hra, ale i úvahu shrnout, řekl bych rád zejména
hudební kompozice, a kdybych měl teh na adresu všech mladých, že není umění
dy jen trochu více volného času, byl bez poznání, není umění bez myšlenky a

5 vědomím, že se nevrátíme, dokud ne
bude u nás demokracie, prohlédl si cel
ník naše pasy, usmál se a zanotoval tó
ny Dvořákovy symfonie Z nového světa!
Nový svět, Bože! Nový svět — jenže
“nový svěť’ nastal u nás doma — ža
lostný svět — smutek. Myšlenky letěly
jiskrou víry. Jak dlouho potrvá rdouše
ní doma a jak dlouho bude odepřeno
poctivým, čestným Čechoslovákům
vrátit se domů?
Trvalo to čtyřicet dva roků. Kolik
spravedlivých doma zahynulo a kolik se
v emigraci nedočkalo návratu! Ale věři
li jsme, nejen doufali, ale věřili: Kdo vě
ří, nezná, co je neuvěřitelné — a nezná
ani slovo zázrak, když důsledně a bez
kompromisu vyznává svoji víru. Ale
my, kteří jsme se dočkali demokracie
— máme závazek — svatý závazek:
Stát pevně a věřit ve spravedlnost! Dě
kovat Prozřetelnosti za možnost žít ve
svobodě, kterou ale můžeme jen se svr
chovanou osobní disciplinou udržet.
Věřme, že část našeho národa již nikdy
nebude prosazovat rozbíjení zrcadel a
že náš národ už nikdy nebude muset
protrpět tolik násilí a zloby. Věřme, že
po rozcestí najdeme společnou cestu
svornosti, věřme, že zákon rovnováhy a
lásky povede naši československou bu
doucnost — spolu s naší milovanou hud
bou.
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citu, není hudby bez vztahu k těm nejvyšším hodnotám, jež učinily člověka
hodným toho jména. Ale to jsou právě
hodnoty, jež si odnepaměti vybírá za cíl
svého snažení právě filozofie.
Když se zamýšlím nad svým životem,
uvědomuji si, jak velice se svět od mého
mládí změnil. Jsou to tak velké změny,
kterí proběhly v mé generaci, že k nim
nelze nalézt v historii lidstva obdoby.
Pamatuji se, jak se na venkově svítilo
petrolejem — a pamatuji se velmi přes
ně, kde jsem stál u televizoru, když prv
ní člověk stanul na Měsíci. Vidím před
sebou pivovarské koně, které po Brně
rozvážely sudy s pivem; zítra s mou že
nou přeletíme bůhví pokolikáté za ně
kolik hodin Atlantický oceán. Svět se
zmenšil, běh času se zrychlil. Jako dnes
vidím před sebou tvář Leoše Janáčka,
který mně v mých pěti letech vykal a
obdařil mne svou důvěrou na celý život.
Dnes připadá žákům na konzervatoři
jako tajuplná postava ze vzdálené histo
rie, jako minulost bez vztahu k přítom
nosti, nebýt jeho hudebního odkazu.
Několikrát se za tu dobu změnil od zá
kladu život zde, v mé vlasti, s kterou se
cítím spojen nejpevnějším poutem. Zdá
lo by se, že všechny tyto změny, tyto po
hyby v myšlení a cítění lidí přinesou ne
schopnost porozumět tomu, co tu bylo
dříve. Ze nebudeme my starší mít co říci
nové generaci. Myslím však, že tomu
tak naštěstí není. Když hraji pozdní Be
ethovenovy sonáty, vstupujeme společ
ně, mé publikum a já, do podivuhodné
ho světa, který bych přirovnal k doko
nalosti Platonových idejí. Vše pomíjivé
jde stranou, vše trvalé, to, oč usiluje fi
lozofie, začne vystupovat do popředí;
vstupovat do našich myslí, plnit našeho
ducha novým poznáním, unášet naši du
ši do nového směru.
Na světě skutečnějsou hodnoty, kte
ré přetrvávají a kvůli kterým stojí za to
žít. To měl na mysli i můj vzácný přítel
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Bohuslav Martinů, když jednou napsal:
“Svoboda myšlení a svoboda projevu
— bez toho nemůže žádný umělec exi
stovat, ani tvořit. Když mu vezmete ty
to dvě podmínky, berete mu celý život.”
Myslím, že je velmi krásné, že tato
myšlenka může znovu ožít v plné síle v
naší vlasti; na půdě Karlovy univerzity,
která tolik vykonala pro dobro a svobo
du našeho drahého národa. A tak dnes
vyslovuji svůj dík Karlově univerzitě ne
jen za čestný doktorát, ale za vše, co
pro nás kdy udělala. Je toho velice mno
ho.
Děkuji i za tuto chvíli, na kterou ni
kdy nezapomenu. Děkuji vám všem, mi
lí přátelé.
Rudolf Firkušný
Karolinum 1. 6. 1990

Román bezklidného
putování Prahou
Paul Leppin: Severins Gang in die
Finsternis, Verlag Peter Selinka,
Ravensburg
Paul Leppin je jeden z oněch němec
kých spisovatelů z Prahy, kteří usilova
li o užitečnou symbiózu tří pražských
kultur. Rád bych ho jmenoval vedle Ma
xe Broda, Hugo Saluse, Otto Picka,
Rilkeho, ale třeba i Norberta Frýda.
Tohoto mého přítele jmenuje v doslovu
románu i jeho vydavatel Dirk Hoff
mann, který z amerického Hamiltonu
dojíždí do Prahy se svými studenty a
ukazuje jim krásu Prahy a který vydá
vá dílo Paula Leppina za mnoha osob
ních obětí. A přitom by si Paul Leppin
zasloužil nejen německá vydání svých
knih o Praze, nýbrž i české překlady. Je
na čase, aby si čeští milovníci Prahy
mohli přečíst aspoň některé romány ze
série, kterou nyní Jürgen Serke v na

kladatelství Szolnay vydává. Sám mám
nyní vedle Leppinova románu Blaugast
na stolku romány Hanse Natonka
Kinder einer Stadt a Leo Perutze
Nachts unter der steinernen Brücke.
Leppin byl svého času známou posta
vou pražské kulturní scény. Za dne nor
mální úředníček pražského poštovního
ředitelství (jako ostatně i Max Brod),
byl Leppin za “krčemných nocí” (Jese
nin) populárním zpěvákem obscénních
popěvků, jimiž “epatoval buržuje”. Byl
milovníkem žen. Takéjeho romány jsou
této tématice věnovány. Leppin holdo
val ženě typu ‘‘femme fatale” — však
byl současníkem a znalcem díla Jiřího
Karáska ze Lvovic, čtenářem Hyus
manse a Gautiera. JakoE.E. Kisch znal
Leppin pražské bordely a psal o jejich
atmosféře. Jeho popěvky ostatně nejsou
vzdáleny od básní Gellnerových, stejně
jako atmosféra jeho poetických popisů
Prahy nebo erotických snů připomíná
básně Hlaváčkovy.
"Severinova cesta do temnoty” je
však především knihou o staré Praze.
Najdeme v ní popis atmosféry malo
stranských uliček, vyšehradských hra
deb, kostelů, Olšanského hřbitova,
Karlova mostu, hospody Na Vikárce,
obchodů na Ferdinandově třídě, trhů na
Staroměstském náměstí, Rudolfina,
Ovocného trhu, Karlova, uliček Na
Františku i Václavského náměstí. Chví
lemi mi ta kniha připomínala Nezvalo
va ‘"Pražského chodce”, neboť je sku
tečně tím, co vystihl Serke — románem
bezklidného putování Prahou.
Původně jsem ji tak četl. Ale za opa
kované četby jsem se oprostil od počá
tečního dojmu, že obsahově je román
jen opakováním dobových motivů a jis
tých literárních klišé, že je poplatný
tehdejším kontextům a nic více.
U jiného znalce německé literatury v
Čechách, Josefa Mühlbergera, se doví
dám o Leppinovi víc; u Serkeho pak se

dočítám, že Leppin zpodobil v postavě
jednoho z protagonistů románu, Nikolausovi, spisovatele Gustava Meyrinka
a jeho aféru s policejním radou Oličem
— žárlivý spor o šantánovou zpěvačku
z Hybernské ulice. (Ten spor vedl k
Meyrinkově záhubě v Praze, Olič ho
zničil falešnými informacemi.)
Severin se pohybuje v dekadentní
společnosti bonvivánů a kokot. Ale za
vrhne i dívku, která ho miluje a potratí
jeho dítě. Chvílemi se Severin chová ja
ko hrdina románu André Gida Vati
kánské kobky (vyšel ve stejném roce
jako “Severin” — 1914): pokouší se za
bít v gidovském act gratuit milenčina
otce, ale otráví jen jeho papouška. Na
jiných místech se mi Severin svou lho
stejností k cizím osudům jevil jako
předchůdce Camusova “Cizince”.
Když jsem četl pasáže o erotických
orgiích v ateliíru bohatího a dekadent
ního doktora Konráda, musel jsem
vzpomenout na skutečné postavy praž
ského uměleckého prostředí, jak jsem
je znal a jak je nacházím i v románu
Philipa Rotha “The Prague Orgy”.
Anebo ve výborném románu Oty Filipa
“Café Slavia”.
Tak se mi jeví Leppinův román v ji
ném světle, stává se mi aktuálním, za
padá organicky do mozaiky význam
ných románů o Praze. V tomto kontexných románů o Praze.
V tomto kontextu s hlediska dnešní
ho románu je nevinná i Leppinova eroti
ka; před sedmdesáti lety byl Leppin pro
současníky pornografem. Ale když si
čtu román Elfriede Jelínek “Lust”, kte
rý právě vyšel, vidím, jak byla tehdejší
erotika nevinná. Oskar Kokoschka,
který měl aféru s pozdější ženou Lep
pinova pražského kolegy z Café Arco,
Franze Werfela, Almou Mahlerovou, si
dal ke svým hrám lásky zhotovit pannu
v životní velikosti k podobě své “femme
fatale”, aby ji pak ve zlosti hodil do La
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be v Drážďanech. Také temná erotika
přítele Leppinova a Kafkova — Alfreda
Kubína — se zrcadlí v románu Leppi
nově. Takové ciarroscuro jako u Leppi
na obklopuje i erotické scény v “Proce
su” a “Zámku”. Tak je Leppinnův ro
mán neodmyslitelnou součástí pražské
německé literatury a měl by být zastou
pen v našich knihovnách jako tajný
vchod, jímž se za osamělých nocí vkrá
dáme do ulic milované Prahy.
K. Trinkewitz

Malý doplněk
Ve svazku verlainovských překladů,
z něhož jsme citovali v minulém čísle,
jeden chybí. Je od Petra Krále a byl po
slán pořadateli výboru s následující po
známkou:
Milej P.,
překládat Verlaina po Hrubínovi se
mi zdá čirá marnost, aspoň pokud jde o
snahu o dobrý, ne-li lepší překlad. Po
řád lze ovšem přidávat k těm stávajícím
nové marné překlady, různě i jinak ote

Errata

V recenzi na knihu Johna Tyrrella
Czech Opera od Z. Fischmannové,
která vyšla v letošním 1. čísle Proměn,
došlo k nemilé chybě. V pasáži o opeře
Dráteník (str. 188, druhý sloupec, po
slední odstavec) vypadla část věty,
takže čtenář mohl nabýt dojmu, že
protagonista této opery vůbec nezpí

klé, pajdavé a choré. Má-li na ně právo
Apollinaire, proč ne Verlaine? Tady je
jeden, jak doufám, obzvlášť marný pří
klad.
Paul Verlaine
Podzimní song

Úpění dud
Z podzimních bud
V duši duje
A zaživa
V ní vyrývá
Fádní sluje.

Jen zesinám
Vstříc hodinám,
Jejich ranám,
Jak ze smetí
Své paměti
Slzou vstávám —
Než odejdu
V dunění hrud
U dna svistu,
Jenž tu a tam
Dráždí můj trám (1)
Vdovou listu.
(1) — Varianta: můj prám.

vá. Správně má celá věta znít takto:
Ve svých výstupech dráteník nezpívá
česky, tak jako ostatní postavy opery,
sám sebe nazývá “drotár”a jasně defi
nuje svůj původ v závěrečné scéně,
kdy se rozhodne “jechat” zpět do své
“vlasti tatranské” a shrne své pocity
slovy, že “Slováku brater Čech”. Au
torce i čtenářům se omlouváme.
red.
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