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POINTY NIE NA ROMÁN, 
PRÍHODY NIE PRE BULVÁR 
VLADIMÍR SKALSKÝ

Stretol som sa v Bratislave so spisovateľom „s ťažkým srdcom, no ľah-
kým perom“, s Ladislavom Ťažkým. Mimochodom bolo to na „čitateľ-
skom tábore“ pre deti zo slovenských krajanských komunít – zo Srbska, 
Maďarska, z Ukrajiny, ale aj z Česka a iných krajín. Ja som tam zastupo-
val Svetové združenie Slovákov v zahraničí, majster Ťažký mal s deťmi 
besedu. Už to, že sa konajú takéto tábory, kde sa deti venujú najmä 
písanému slovu, a že je o ne taký záujem, že ich v Srbsku dávajú za 
odmenu najlepším študentom a preťahuje sa o miesta jedno gymná-
zium s druhým, už to je fakt hodný zaznamenania. Ako dobrá sprá-
va. A hoci všetci samozrejme poznáme heslo novinárov „dobrá správa 
– žiadna správa“, neplatí to, ak je tá správa prekvapujúca. Že deti číta-
jú, a to ešte kvalitných slovenských autorov, je bohužiaľ správa takmer 
šokujúca. Časom tak môže nahradiť v bulváre už príliš nudné, pretože 
stále rovnaké správy o tom, čo iné deti posprejovali, ukradli, kde sa sfe-
tovali či kto koho čím a kam bodol a aká by mala byť hranica trestnej 
zodpovednosti. Zatiaľ ešte nie, ešte stále nie je čítať až také nenormál-
ne. Iba trošku excentrické.

Aby som sa však vrátil, kde som začal, stretol som pri tejto skoro bul-
várnej príležitosti Ladislava Ťažkého. Rozprávali sme sa, vytiahol som 
z tašky ostatné čísla Zrkadlenia. Vravel, že o tom počul a že sa rád 
pozrie. Vzal si to úplne posledné, núkal som mu ďalšie, vravel, že toto 
stačí. Sedeli sme s deťmi pri večeri a po očku som pozoroval starého 
barda. Neustále čítal. Zrkadlenie. Po čase za mnou prišiel, že ani netušil, 
koľko preňho zaujímavých vecí tam nájde, a či by som mu nemohol dať 
tie ďalšie čísla. Nemohol, už si ich vypýtali iní. Dohodli sme sa však, že 
mu ich pošleme a on nám na oplátku zasa ukážky zo svojho najnovšie-
ho románu o Alexandrovi Dubčekovi. A ešte, že musím tamtoho jeho 
prekladateľa pozdraviť, oného priateľa pomknúť, aby sa mu ozval. Takto 
česko-slovenské literárne prepojenie stále existuje, to je česko-sloven-
ský literárny kontext v praxi. Možno to nie je pointa na nový román, 
ale mal som v ten večer radosť, z detí, majstra Ťažkého i zo Zrkadlenia. 
A teraz ju môžete mať aj vy, keďže máte možnosť prečítať si spomínané 
ukážky...

Zrkadlenie však prináša aj veľa iného. Najväčší publicistický blok 



5

SL
O

V
O

  Ú
V

O
D

O
M

„Třináct let poté / Trinásť rokov po“ zostavil profesor Ivo Pospíšil z br-
nianskej slovakistiky z príspevkov na rovnomennej konferencii. Niekedy 
má možno tvorca, vedec, ktokoľvek v meste ako je Brno, totiž v plno-
hodnotnej kultúrnej metropole, ktorá však súčasne predsa len nie je 
hlavným mestom, pocit, že všetko sa deje na osi Praha-Bratislava. Lenže 
tento blok kvalitou a rôznorodosťou autorov ukazuje, že sa všetko môže 
diať napríklad aj kdesi uprostred tej osi, v Brne.

Myslím si, že mimoriadne zaujímavé sú ukážky z dvoch kníh. Teoretik 
výtvarného umenia napísal bestseller, čo je ďalšia správa pre Bleskový 
šíp či Plus sedem nových časov. Iste k tomu dopomohol aj názov, kto-
rý je vlastne napriek svojej zdanlivej jednoznačnosti dvojznačný. „Toto 
posrané 20. storočie“ povedal, podľa môjho, autor dokonca aj s istou  
skrývanou dôvernosťou, hoci iste aj s úľavou, že ho máme za sebou. 
Aj druhá kniha je o tom posranom 20. storočí, dokonca o jeho úpl-
ne najhoršom období, o druhej svetovej vojne. Jej autorka Edita Drori 
žije v Izraeli, krstila však na oslavách Slovenského národného povsta-
nia v Banskej Bystrici knihu Eleny Kytkovej-Kovalovej „Mŕtvi sa dívajú“, 
ktorú vydal Slovensko-český klub a ukážky z ktorej už Zrkadlenie pri-
nieslo. Edita Drori je autorkou románu „Olúpená o právo na život“. Oba 
romány sa navzájom dopĺňajú, autorky spojil za vojny osud a opisujú aj 
rovnaké udalosti. A tak chceme oba romány odprezentovať spoločne 
v Izraeli a možnosť nahliadnuť do knihy Edity Drori prinášame aj čita-
teľom nášho štvrťročníka.

A ostatné si už nájdite sami. Dualóg, Shakespeara, Feldeka či Štúra.
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SLOVENSKÝ LITERÁRNY KLUB V ČR
VYPISUJE POD ZÁŠTITOU VEĽVYSLANCA SR V ČR,
J. E. LADISLAVA BALLEKA
A S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A TELOVÝCHOVY ČR

LITERÁRNU SÚŤAŽ
JÁNA KOLLÁRA
3. ROČNÍK

Súťaž je verejná a anonymná, určená mladým autorom žijúcim v ČR 
(na občianstve či druhu pobytu nezáleží) v oblasti prozaickej tvorby 
v slovenčine alebo so slovenskou tematikou. Žáner je ľubovoľný - 
poviedka, esej, fejtón a podobne.

Súťaž sa vypisuje v troch kategóriách:
A. žiaci základných škôl
B. študenti stredných škôl 
C. študenti vysokých škôl vrátane doktorandov a ostatní mladí autori
do 26 rokov.

V kategórii A je predpísaný rozsah do 4 normostránok, v kategórii B 
do 8 normostránok, v kategórii C do 12 normostránok (1 normostrán-
ka má 30 riadkov, 60 znakov v každom riadku).

Každý súťažiaci smie poslať jednu, dosiaľ nepublikovanú prácu, a to 
v troch identických exemplároch. Na príspevku musí byt označená 
kategória, nie však meno autora. Súťažiaci k zásielke pripojí zalepe-
nú obálku, v ktorej vyplní údaje o autorovi (názov príspevku, meno 
a priezvisko, adresu, dátum narodenia a kontaktné telefónne číslo).

Práce zašlite na adresu:
Slovenský literárny klub v ČR,
Salmovská 11,
120 00 Praha 2,
a označte Literárna súťaž Jána Kollára.

Uzávierka je 28. októbra 2007, rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.
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Výsledky budú do konca roku vyhlásené na slávnostnom večere 
v Nostickom paláci v Prahe, v sídle Ministerstva kultúry ČR, za účasti 
popredných osobností kultúrneho života.

V každej kategórii bude udelená prvá, druhá a tretia cena. Všetci 
ocenení autori budú na vyhlásenie pozvaní s uhradením cestov-
ných výdavkov, získajú Cenu Jána Kollára a ďalšie hodnotné vecné 
ceny od organizátora, partnerov a sponzorov. Všetky ocenené práce 
budú publikované v literárnom štvrťročníku, česko-slovenskej revue 
Zrkadlenie-Zrcadlení a honorované v kategórii A sumami 1500, 1000 
a 500 Kč, v kategórii B 2000, 1500 a 1000 Kč a v kategórii C 3000, 
2000 a 1000 Kč. Porota, zložená z popredných spisovateľov a odbor-
níkov, môže udeliť aj zvláštnu prémiu.

Bližšie informácie na http://sutaz.czsk.net

Partneri:
Literárne informačné centrum Bratislava, Slovenská národná kniž-

nica Martin, Slovensko-český klub Praha, Spoločnosť Jána Kollára 
Praha, Hotel Paulíny Praha, Art Benický Praha
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BRNĚNSKÉ ČESKO-SLOVENSKÉ 
OHLÉDNUTÍ

IVO POSPÍŠIL

Péčí Ústavu slavistiky FF MU v Brně a jeho Kabinetu areálových 
studií a s finanční podporou Literárního informačního centra v Brati-
slavě za součinnosti České asociace slavistů, Slavistické společnosti 
Franka Wollmana, Středoevropského centra slovanských studií, spo-
lečnosti Ars Comparationis, Komise slovanské poetiky a stylistiky při 
Mezinárodním komitétu slavistů a s podporou rozvojového grantu 
MŠMT ČR v rámci jeho podprojektu Multikulturalismus, filologie, 
sociální vědy a areálové studium slovenštiny vyšel v roce 2007 s vro-
čením 2006, kdy se konala stejnojmenná konference, sborník Třináct 
let po/Trinásť rokov po (Brno 2006). Tento sborník je v sérii Brněnské 
texty k slovakistice v pořadí již devátý (viz předchozí: Brněnská slo-
vakistika a česko-slovenské vztahy. Editor: Ivo Pospíšil. Masarykova 
univerzita, Brno 1998; Slovakistika v české slavistice. Editoři: Ivo 
Pospíšil, Miloš Zelenka. Masarykova univerzita, Brno 1999. Česko-
slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Editoři: Ivo Pospíšil, Miloš 
Zelenka. Masarykova univerzita, Brno 2000.  Literatury v kontaktech. 
Jazyk - literatura - kultura. Brněnské česko-slovenské texty k slovakis-
tice. Editoři: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Ústav slavistiky Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2002. Česko-slovenské vzta-
hy v slovanských a středoevropských souvislostech. Meziliterárnost 
a areál. Brněnské texty k slovakistice IV. Editoři: Ivo Pospíšil, Miloš 
Zelenka. Ústav slavistiky FF MU, Brno 2003. Česko-slovenské vztahy, 
Evropa a svět. Brněnské texty k slovakistice VI. Eds.: Ivo Pospíšil, Miloš 
Zelenka. Slavistická společnost Franka Wollmana a Ústav slavistiky 
FF MU, Brno 2004. Aktuální slovakistika. Brněnské texty k slovakis-
tice VII. Eds: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Ústav slavistiky FF MU, Brno 
2004, Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století. Stav – me-
todologie – mezinárodní souvislosti. Brněnské texty k slovakistice VIII. 
Eds: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Anna Zelenková. Ústav slavistiky FF 
MU, Brno 2005).

V Brně byla slovakistika konstituována roku 1997 v bezprostřední 
návaznosti na vznik Ústavu slavistiky, jímž brněnská Masarykova 
univerzita a její Filozofická fakulta vyřešily tradiční dichotomii až tri-
chotomii slavistických oborů, kterou jiné univerzity a fakulty řešily 
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dlouhá léta. Rusistika a další slavistické obory roztroušené v různých 
pracovních svazcích se spojovaly v jeden velký celek, který dnes na-
bízí 10 studijních programů v bakalářsko-magisterském studiu včetně 
areálového studia balkanistiky a doktorské programy ve všech svých 
oborech: ústav je kromě toho sídlem doktorské komise areálových 
studií a literární komparatistiky, jež mají meziuniverzitní (celostátní), 
resp. celofakultní charakter. 

K zahájení studia slovakistiky vedla vlastně sama koncepce nově 
založeného Ústavu slavistiky: tedy reprezentativní struktura slavistic-
kých programů, jejich otevřenost, modernizace a zejména směřování 
k sociálním vědám a dalším disciplínám, tedy syntéza filologie 
a areálových studií. To je strategií brněnského ústavu dosud a zdá se, 
že se osvědčuje a je napodobována i dalšími pracovišti.

To, co je pro brněnské pojetí slovakistiky charakteristické, není již 
pouze  komparatisticko-genologické zaměření, o němž se v Polsku 
hovoří jako o brněnské genologické škole (E. Kasperski) nebo u nás 
komplexněji jako o české škole literární komparatistiky (S. Wollman), 
ale také areálový přístup, tedy v daném případě začleňování česko-
slovenské vztahovosti do širšího rámce vyjádřeného kdysi například 
brněnsko-vídeňskými projekty a jejich publikačními výstupy (Litteraria 
Humanitas XI Crossroads of Cultures. Central Europe from the Point 
of View of Linguistics and Liter ary Scholarship. Brno 2002, ed.: Ivo 
Pospíšil; Comparative Studies in Central Europe. Brno 2004, eds.: Ivo 
Pospíšil, Michael Moser, Litteraria Humanitas XIII. Austrian, Czech and 
Slovak Slavonic Studies in Their Central European Context.  Editors: 
Ivo Pospíšil, Michael Moser, Stefan M. Newerkla. Ústav slavistiky 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2005) a samostatnými 
svazky vydávanými Kabinetem areálových studií při Ústavu slavistiky 
(Integrovaná žánrová typologie. Ed.: Ivo Pospíšil. Brno 1999; Areál 
–  sociální vědy-filologie. Ed.: Ivo Pospíšil. Brno 2002; instruktivní stu-
die I. Pospíšila Co je to areálový výzkum. Cíle, metody, problémové 
okruhy, tendence a příklady. In: Břetislav Horyna, Josef Krob (eds): 
Cesty k vědě. Jak správně myslet a psát. Nakladatelství Olomouc, 
Olomouc 2007, s. 90-108).

Slovakistika v Brně se studuje tak jako celá slavistika: s důrazem 
na srovnávací česko-slovensko-slovanský a areálový přístup, v jazyce 
jako konfrontační studium, v literární vědě jako srovnávací morfolo-
gie a genologie, tedy srovnávací pojetí česko-slovenské v širším rámci 
středoevropském, evropském a světovém. Tím současně odpovídá-
me na otázku, jaký je profil absolventa brněnské slovakistiky a jeho 
eventuální profesní uplatnění. Jeho postavení je specifické, neboť je 
založeno na znalosti slovenštiny v synchronním i diachronním prů-
řezu, literatury, historie, kultury, ale také společenského života, poli-
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tiky a ekonomiky. Absolvent bude tedy primárně filologickým i šíře 
pojatým expertem na Slovensko v srovnávací sféře česko-slovenské, 
slovansko-slovenské a evropsko-slovenské, zvláště když uvážíme, že 
slovakisté studují další obory, mj. anglistiku, germanistiku nebo roma-
nistiku. 

Děkuji redakci časopisu Zrkadlenie/Zrcadlení za možnost publiko-
vat tento blok ukázek z příspěvků ve jmenovaném sborníku na závaž-
ná česko-slovenská i šíře pojatá témata, svým způsobem rekapitulaci 
vývoje třináct let po zániku československé federace.
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SKRÝVANIE KULTÚRY 
A KRAJINY

(AKCEPTÁCIA HETEROGENITY KULTÚR AKO ZACHOVANIE IDENTÍT)

MÁRIA BÁTOROVÁ 

Pred nedávnom sa ma pýtal jeden pražský profesor, či sú a nakoľko 
sú pre Slovákov dôležité hranice. Odpoveď na túto otázku je úplne 
jednoduchá aj pri celom zložitom procese vývoja Slovenska: hrani-
ce boli potrebné, aby bolo čo zrušiť. Slováci boli zvyknutí žiť s iný-
mi v jednom celku, okrem šiestich rokov prvej Slovenskej republiky 
(1939-1945) vlastné hranice nemali. To nieslo so sebou špecifické 
charakteristiky ich vývoja: toleranciu a paradoxne, ale zákonite rezis-
tenciu. Rezistencia sa ukázala v plnej sile práve keď vlastné hranice 
mali, počas druhej svetovej vojny, a to v zjednotení demokratických síl 
v národnooslobodzovacom boji proti fašizmu. Na konci 20. storočia 
došlo k zmierlivému a tichému rozchodu s Čechmi. Pretože Slováci 
neboli zvyknutí na vlastné hranice, prichodilo im ťažké v období 
socializmu byť uzavretí a nemôcť, povedzme, vycestovať kvôli zlé-
mu kádrovému posudku a pod. (stávalo sa to v rodinách emigrantov, 
nečlenov KS...). Dnes je znova celkom prirodzené pohybovať sa voľne 
bez ohľadu na hranice, je to pre nás Slovákov úplne prirodzený stav. 
(viď emigračné vlny podmienené biedou alebo politickými pomer-
mi, ako i účasť slovenského intelektuálneho, vedeckého a kultúrneho 
potenciálu na medzinárodnom kultúrnom „trhu”). Paradoxná situácia 
Slovenska je aj v tom, že vlastné štátne hranice sa utvorili do procesu 
silnej globalizácie a konštitúcie nového útvaru - Európskej únie. 

Na svetovej a aj malých domácich politických scénach prebiehajú 
diskusie, ako vlastne má byť tento útvar konštituovaný a malé nezná-
me kultúry uvažujú veľmi intenzívne, ako sa v tomto procese globali-
zácie uchovať. Zjednotená Európa nemá hranice, a predsa sa jednot-
livé národy cítia ako kultúrne spoločenstvá a usilujú sa prezentovať 
svoje špecifiká. 

Uvedomme si jasne, že kultúry sú spojené úzko s politikou, a predsa 
jej nepatria. Podliehať a patriť sú dva odlišné významy. Uvedomujeme 
si ich na našom území od čias Veľkej Moravy, ktorá je dodnes pre 
pochopenie slovenských dejín jedinečná: kresťanstvo a tým aj kultúra 
prichádza v tom čase od Západu, jazyk od Východu. Najnovší nález 
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zvyškov prenosného oltára, viacerých zvonov atď. v Bojnej poukazuje 
na to, že kresťanstvo prišlo na naše územie ešte v predveľkomorav-
skom období (Bojná. Editori: K. Pieta, A. Ruttkay, M. Ruttkay, Nitra 
2006). Pritom kresťanstvo pôsobí ako zjednocujúci prvok, kým jazyk 
sa najmä neskôr od obdobia osvietenstva a romantizmu stáva jedinou 
oporou pretrvania a prezentácie národného spoločenstva a kultúry. 
Paradoxne sa táto významná súčasť počiatkov našich slovenských de-
jín - kontinuita s Veľkou Moravou - po roku 1990 nenosí a podozrivý 
z nacionalizmu je ten, kto túto zjavnú historickú skutočnosť, v ktorej sa 
utvára, štiepi a zároveň stráca (toto sú dodnes zjavné charakteristiká) 
naša kultúrna identita, čo i len spomenie. Rovnako sporné a spochyb-
nené je spoločenstvo slovanských národov. Využívajú sa preň politic-
ké zlyhania a intervencie sovietskeho Ruska do vnútorných záležitostí 
malých krajín strednej Európy alebo Poľska, ako i zjavná a prirodzená 
príbuznosť duchovného bohatstva národov Európy, v ktorom ruský 
Dostojevskij akoby bol len jedinečnou výnimkou. 

V súvislosti s globalizáciou a s uchovaním kultúr spomeniem je-
den príklad z histórie: keď v roku 1860 Anglicko kolonizovalo Čínu, 
Sir Elgin, generál, vzdelaný a kultivovaný liberál, nechal do tla spá-
liť letný palác čínskeho cisára, Yuang ming yuang, unikátnu stavbu, 
kultúrnu pamiatku plnú vzácnych umeleckých predmetov. Takáto 
arogancia sa rovná pokusu o vraždu domácej kultúry, vyhladzova-
niu vedomia a potláčaniu sebavedomia domáceho etnika na vlastné 
schopnosti a špecifiká. Nebýva to však len sila zvonka. Nachádza 
a má ona podporu v každom spoločenstve v jeho vnútri. Pripomeňme 
len usilovných a dnes toľko odsudzovaných kolaborantov sovietskej 
intervencie v roku 1968. Hrubá sila vojenská, materiálna, ideologická 
a iná tu stojí proti samoregeneratívnej schopnosti vo vnútri spoločen-
stva, ktoré je tak či onak napadnuté. Tento proces sa neustále v deji-
nách opakuje v rozličných modifikáciách. 

Otázka včlenenia-integrácie a zachovania identity je aj a predovšet-
kým otázkou akceptácie, teda primárne demokratickým postupom. 
Na dlhodobých pobytoch v západnom zahraničí som zistila dve sku-
točnosti: 1. slovenská kultúra a literatúra, ktorá je prekladateľskou 
veľmocou, ako každá malá literatúra, je v zahraničí neznáma, hoci 
existuje v strede diania a disponuje porovnateľnými, ba často výni-
močnými hodnotami, ktoré ostali neznáme len preto, že krajina a kul-
túra bola skrytá pod iným väčším a hegemónnym celkom. Myslíme 
tu konkrétne pars pro toto na umenie 60. rokov 20. storočia, ktoré na 
Slovensku vo výtvarnom prejave vykazovalo hodnoty porovnateľné 
s európskym trendom, v niektorých prípadoch zaznamenáva kunst-
história ich výskyt ešte pred vývinom v ostatných krajinách, len nik 
o nich nevedel a nevie. 2. zistila som absolútny nezáujem o nezná-
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mu kultúru a literatúru. Počula som otázku, ktorá nie je vedecká, no 
žiaľ je pravdivá: Koho vonku zaujíma, aká je a čo sa deje v kultúre, 
o ktorej sa nič nevie. Nie všetky oblasti slovenskej vedy a kultúry však 
mali s otázkou akceptácie problém: povedzme slovenská archeológia 
ho nemá. Teraz, ale aj v časoch socializmu bola táto oblasť, najmä 
praveká archeológia a jej výskumy, známa a akceptovaná po celom 
svete. Azda preto, že išlo práve o problematiku výskumu období pred 
vytvorením hraníc. V literatúre, literárnej vede, či histórii nikomu ten 
malý fľak - Slovensko na mape ako hiát neprekážal. Ešte minulý rok 
na Medzinárodnom kongrese PEN v Berlíne bolo vidno, ako si nás 
pletú so Slovinskom a vnímajú nás len na pozadí o niečo známejšieho 
Československa, teda ako sufix názvu. 

Kládla som si otázku, ako slovenský literárny historik, vedec môže 
zaujať tak, aby odkryl krajinu a jej literatúru a kultúru. Jednou z mož-
ností bolo, analyzované diela včleniť do štandardne známeho radu. Na 
podporu tohto postupu možno použiť súčasné teórie, z ktorých mne 
konvenuje teória francúzskeho sociológa a filozofa, Foucaultovho žia-
ka P. Bourdieua a ním zavedená kategória „poľa možností”, s tézou, 
že „univerzá intelektuálov sú sociálne mikrokozmy, ktoré majú vlast-
nú štruktúru a vlastné zákony”, ako aj jeho pojem „priestor možností” 
charakterizovaný takto: „...funguje na spoločnom systéme koordiná-
tov a spôsobuje, že súčasní režiséri, aj keď nie sú vo vzájomnom vzťa-
hu, sú určovaní objektívne ich vzájomným pomerom. Z tejto logiky 
sa nevymyká ani reflexia literatúry a analýza umeleckých diel.” (-) 
Autori (v tom aj vedci), školy, časopisy atď. existujú len cez odlišnosti, 
ktoré ich oddeľujú.” Používa Benvenistovu formuláciu: „Odlišovať sa 
a niečo znamenať je jedno a to isté.” (Praktische Vernunft. Zur Theorie 
des Handelns. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1998, s. 53-90) Novodobé 
pojmy ako „pole možností” alebo „sieť” sú ambivalentné a aby v ko-
nečnom dôsledku nenivelizovali isté komponenty, potrebná je silná 
osobnosť literárneho vedca, ktorý ovláda obidva úkony: včleňovanie 
a vyčleňovanie, teda: rekognoskuje a pozná sieť, ale na druhej strane 
analyzuje a permanentne dopĺňa sieť o špecifiká z vlastného výsku-
mu. 

Slovensko v tomto období tranzície trpí stihomamom: na jednej stra-
ne tým, že nič neznamená, na druhej strachom, že prílišným záujmom 
o vlastné veci sa zobudia nacionalistické vášne. Akoby nič medzi tým 
neexistovalo, akoby neexistoval verifikovateľný a seriózny výskum. 
Slovensko trpí aj sebadeštruktívnymi procesmi, spôsobenými najmä 
nechuťou, socializmom skazenou etikou a konformizmom jednotli-
vých vedcov. To sú tie existencie, ktoré dostanú šancu, ale namiesto 
toho, aby ju využili na kontinuitný výskum, zneužijú ju a z pozície 
moci a funkcií zdeštruujú to, čo by sa dalo ďalej budovať. Tento pro-
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ces narúšania vnútornej integrity síl za pomoci „odborníkov” z vlast-
ných radov tvorí už súčasť nášho komplikovaného vývinu. To je to, 
čo nazývam skrývaním krajiny a kultúry. Samozrejme, v socializme 
dobre skryté manipulačné postupy, v demokracii už skryť nemožno, 
ale nemožno ich, žiaľ, ani podstatne zamedziť. K slovenskej identite 
patrí aj vedomá a lukratívna slovenská neidentita. To vyvoláva rezis-
tenciu, ktorá je na Slovensku (azda je tomu tak u všetkých malých 
kultúr) najzákladnejším nielen pocitom, ale aj hybnou silou mnohých 
procesov a akoby sebazáchovným pudom. Výkony a obete v každom 
zmysle tu vytvárajú dojímavú červenú niť činov, na ktorých spočíva 
existencia krajiny. 
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PŘEKLADATELSKÉ ÚVAHY NAD 
STUDIEMI MUKAŘOVSKÉHO 
ANEB 
MÁ STRUKTURALISMUS 
MÍSTO V DNEŠNÍ MAĎARSKÉ 
LITERÁRNÍ VĚDĚ?
MÁRTON BEKE 

Důvodem mých následujících úvah je fakt, že v blízké budoucnos-
ti má vyjít u nakladatelství Kalligram (Bratislava-Budapešť) výběr ze 
studií Jana Mukařovského v maďarském překladu. [...] Sborník redi-
goval Krisztián Benyovszky, literární vědec a překladatel, jenž patří 
k nejmladší generaci maďarských literárních teoretiků a je zároveň 
i znalcem a propagátorem českého strukturalismu. Výběr studií je dost 
široký, počínaje studií teoretického rázu a konče studiemi interdisci-
plinárními o výtvarnictví, filmu a dramatu. 

Celkově – a samozřejmě i trochu zobecněně – můžeme soudit, že 
v maďarské literární vědě a výuce literatury je dodnes nejdůležitější 
a téměř všude přítomný pozitivismus anebo alespoň vliv pozitivismu, 
jenž v českém prostředí i na Slovensku tak mohutně vystřídal formalis-
mus a strukturalismus. Pozitivismus je tedy u nás východisko a ponor-
ná řeka, která velmi silně ovlivňovala i vládnoucí literární a teoretické 
paradigma první poloviny 20. století – jde o okruh časopisu Nyugat, 
jenž byl sice reprezentantem modernismu, ale přesto „vycházeje 
z iracionální celkovosti umění soudil, že vědecký výzkum literatury 
je nesmyslný, anebo uznal jeho kompetenci za velmi omezenou (tj. 
v oblasti sčítání vnejších okolností literatury)”.1

Významnější obrat nastal v 60. a 70. letech (tedy vzhledem k západ-
ním tendencím se značným zpožděním), kdy vznikly v Maďarsku dvě 
skupiny vycházejíce z poznatků New Criticism a francouzského struk-
1VERES, András: Merre tart a magyar irodalomtudomány? = Alföld XLVII. 1996/2 (http://epa.oszk.
hu/00000/00002/00002/veres.html)
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turalismu. Jedna skupina se objevila v Segedíně. Její členové (Zoltán 
Kanyó, Árpád Bernáth, Károly Csúri) sledovali směr textologický a také 
se u nich poprvé objevila teorie možných světů. Tito badatelé se vět-
šinou zabývali německým textovým materiálem: rozebírali díla Bölla, 
Hoffmanstahla, Trakla a dalších – Mihály Szegedy Maszák vidí právě 
v tom (tj. v cizojazyčném materiálu) důvod omezeného úspěchu této 
školy (další příčinou mohl být fakt, že jejich činnost se odsunula do 
zahraničí a takovým způsobem se vzdalovali maďarskému vědecké-
mu životu2). 

Druhé obdobné seskupení se formovalo v Budapešti kolem akada-
mického badatele Lajose Nyírő. Významnější osobnosti byly Iván 
Fónagy, János S. Petőfi, Mária Ujhelyi a András Veres. Jejich zná-
most a úspěch byly též celkem omezené, především proto, že Fónagy 
a Petőfi emigrovali a tím badatelé skupiny již nenašli lingvisty, jejichž 
pracemi by se mohli nechat podnítit, dále protože oficiální politika 
tady viděla odpor vůči marxismu a konečně protože vládnoucí směr 
v literární vědě byl stále pozitivisticky a psychologicky orientován. 

60. a 70. léta byla obdobím, kdy – paralelně s výše naskicovaný-
mi tendencemi a také díky jim – vyvrcholil zájem o strukturalismus. 
Teoretikové a zájemci sledovali především francouzské představite-
le strukturalismu, ale vyšla nejedna práce o českých strukturalistech 
nebo od nich.3 Avšak díky různým vnějším i vnitřním činitelům tato 
hnutí měla brzy ztroskotat. Szegedi Maszák v tom vidí příliš silný, 
drtivý vliv marxistické, resp. lukácsovské teorie, která paralyzovala 
všechny novější tendence. Marxismus a lukácsismus tedy – s několika 
výjimkami - vládl většinou i v oblasti literární teorie vlastně do konce 
80. let, ale zůstal rozhodujícím činitelem i po politickém převratu. 

Přibližně paralelně s politickým převratem koncem 80. let ocitla se 
v popředí zájmu intertextualita a kontextualita. Zvolna totiž vycházelo 
najevo, že sám formální přístup či morfologický rozbor literárních tex-
tů již nestačí, stalo se zřejmým, že prekoncepce čtenáře či vnímatele 
se staly nepřehlédnutelnými. Z tohoto hlediska lze považovat sborník 
Ústavu literární vědy Maďarské akademie věd za milník anebo ales-
poň za symbolickou událost. Jde o knihu s názvem Po strukturalismu: 
hodnota, báseň, vliv, příběh, jazyk v literární vědě4. [...]

Po tomto krátkém přehledu je nyní čas, abych na závěr stručně 
odpověděl na otázku, kde může mít dnes strukturalismus a konkrétně 

2 SZEGEDY MASZÁK, Mihály: Merre tart az irodalom(tudomány)? = Alföld XLVII. 1996/2 (http://
epa.oszk.hu/00000/00002/00002/szeged.html)
3 Viz o tom můj dřívější brněnský referát: Některé ohlasy českého strukturalismu v Maďarsku. In: 
Česko-slovenské  vztahy, Evropa a svět. Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 
Brno 2004, s. 5-10.
4 SZILI, József (red.): A strukturalizmus után. Érték, vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméle-
tben. Akadémiai, Budapest 1992. 
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tento sborník Mukařovského svoje místo na maďarské estetické a lite-
rárněvědné scéně.

1. Domnívám se – a můj názor zčástí podepřel i předchozí historic-
ký přehled – že strukturalismus, ač není a vlastně nikdy nebyl domi-
nantním, je dodnes činitelem nepominutelným. Jeho terminologie, 
pojetí struktury a zvláště výsledky v oblasti sémiologie jsou přítomny 
v dnešní literární vědě (především je důležitá jejich úloha při překo-
nání pozitivismu i marxismu). Když ne jinak, tak jako opozice, entita, 
kterou je třeba negovat. I to je důležité.

2. Nezastupitelné místo má strukturalismus v dnešním slavistickém, 
bohemistickém, slovakistickém, středoevropském vysokoškolském 
vzdělání: je to jeden z vrcholů i v české kultuře, jenž – kromě toho, 
že dodnes určuje českou a slovenskou literárněvědnou činnost – měl 
a má bohaté mezinárodní ohlasy. 

3. A konečně jedna subjektivní zkušenost z univerzitní výuky: for-
málně-strukturalistická metoda je velmi dobře použitelná i dnes při 
analýze literárních děl. Poněvadž vychází z textu a z jazyka, studen-
tům ve většině případů určuje vychodisko a směr rozboru. 
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VZŤAH TEXTU A METATEXTU V PRÁCACH F. MIKU 
PRÍPAD ESEJE. 
ČESKO-SLOVENSKÝ RÁMEC 
PRÍSPEVKU 
KRISZTIÁN BENYOVSZKY 

Metodologický rámec tematiky 

Ako na to už mnohí poukázali, vzťah medzi textami umeleckej lite-
ratúry a literárnej vedy je zo semiotického hľadiska jedinečný preto, 
že literárny vedec a kritik (na rozdiel od kritika výtvarného, hudobné-
ho alebo filmového umenia) pracuje s tým istým znakovým „materiá-
lom”, ktorý je aj predmetom jej reflexie: s jazykom. Je však potrebné 
hneď dodať, že na štatút, povahu a vzájomný vzťah jazyka literárnych 
diel a ich interpretácií existujú rozdielne názory, čo niekedy ústi až do 
ostrých polemík. Prekódovacie a štylizačné ťažkosti súvisiace s pohy-
bom od textu k metatextu pramenia v tom, že ide o svár dvoch nepre-
ložiteľných semiotických systémov, denotačného a konotačného5, je 
to spor dvoch rozdielnych diskurzov, kognitívneho (či intelektuál-
neho) a imaginatívneho6, resp. z hľadiska štylistiky tu dochádza ku 
konfrontácii pojmového a zážitkového modu vyjadrovania7. Vyvstáva 
teda otázka, ako preklenúť vzdialenosti medzi týmito dvoma oblasťa-
mi písania, či je možné dúfať v úspešnosť takýchto snažení a či je aká-
koľvek čiastočná konfúzia vôbec potrebná. V zásade možno hovoriť 
o dvoch krajne vyhrotených postojoch. 

Na jednom póle stoja zástancovia výrazovo svojbytného metajazy-
ka, ktorý sa chápe ako autonómny jazykový funkčný útvar s presnými, 
systematicky usporiadanými teoretickými pojmami a ktorý pristupuje 
k poetickému písaniu akosi „zvonka” a pomocou overených metodo-
logických postupov analyzuje, odkrýva jeho zákonitosti; transponu-

5 KUBÍNOVÁ, Marie: Interpretace uměleckého literárního díla jako svár semiotických systémů. 
Česká literatura, 1992, č. 1, s. 1-14. 
6 JANKOVIČ, Milan: Literární dílo jako trvající spor dvou diskurzů. Česká literatura, 2003, č. 5, s. 
562-570.
7 MIKO, František: Esej v perspektíve literárneho vzdelania a vzdelávania. In: Anton Popovič red.: 
Literárne vzdelanie. Martin 1976, s. 111-126.
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je text do špecifického a dôsledného pojmového rámca. Na druhom 
póle sa nachádzajú zas tí, ktorí relativizujú rozdiel medzi jazykom 
primárnej a sekundárnej literatúry, namiesto separácie textu a meta-
textu zdôrazňujú vzájomné výrazové (štylistické) infiltrácie medzi 
nimi, inklinujú k používaniu „poetických” výrazových prostriedkov 
a postupov (figuratívnosť výrazu), pričom kritické písanie, z hľadiska 
kreatívnosti, pokladajú za funkčne rovnocennú činnosť s umeleckou 
tvorbou. Istým zjednodušením možno tieto rozdiely v interpretačných 
postupoch a v spôsobe vedeckého písania chápať aj na pozadí para-
digmy štrukturalizmu a postštrukturalizmu. 

V slovenskej literárnej vede sformulovala tento postoj štrukturaliz-
mu najpregnantnejšie Nora Krausová: „...jazyk kritiky nie je ten istý 
predmetný jazyk (jazyk-objekt) umeleckých diel, ale je to jazyk bez 
tejto kreátorskej potencie zmocňovania sa skutočnosti”8, ako aj bez 
konotačnej schopnosti. Metajazyk nemusí byť rozhodne, „suchársky”, 
avšak „ani vysoká ´obraznosť´ tohto jazyka ho ´nepreraďuje´ k pred-
metnému jazyku.”9 Na konci štúdie autorka ešte konštatuje, že „i tá 
najducholapnejšia kritická esej je ´len´ reflexiou nad svetom vybudo-
vaným zo slov, čiže metajazykom.”10 

Slovenská niť
V kontexte predošlých myšlienok (hoci tým závery predkladáme 

predčasne) možno Mikovu interpretačnú metodológiu a koncepciu 
literárnej kritiky a esejistiky vnímať ako „kompromisný postoj” medzi 
scientisticky razenou štrukturalistickou koncepciou rigoróznej a ste-
rilnej terminológie a medzi dekonštruktivistickou myšlienkou „krea-
tívneho” kritického písania. Podľa neho kritika nie je totožná s lite-
ratúrou, ale nie je ani niečím celkom mimo nej. Na jednej strane Miko 
neoddeľuje od seba tak striktne štýl umeleckého textu a metatextu, 
zdôrazňuje istú priechodnosť medzi nimi, ba dokonca poukazuje na 
prítomnosť výrazových kontaminácií v literárnokritickom texte. Na 
druhej strane však neráta ani s elimináciou metajazyka, ani so zrov-
noprávnením kritického a umeleckého diskurzu. Pozitívne hodnotí tie 
metatextové žánrové formácie a interpretačné postupy, ktoré partici-
pujú na čiastočnom splynutí pojmovej semiózy literárnovednej ana-
lýzy a zážitkovej semiózy umeleckého diela. „Proti jednostranným 
objektivistickým nárokom, ktoré boli namieste pri dezavovaní subjek-
tivizmu, treba odmietnuť paušálnu negáciu celej tzv. impresionistickej 
a esejistickej metódy zo strany novopozitivizmu. V nej sa totiž udržia-
val odjakživa zdravý korektív objektivistickej redukcie literárneho 

8 KRAUSOVÁ, Nora: Literárna kritika a metajazyk. Slovenské pohľady, 1966, č. 4, s. 76.
9 KRAUSOVÁ, Nora: Literárna kritika a metajazyk..., s. 78.
10KRAUSOVÁ, Nora: Literárna kritika a metajazyk..., s. 79.
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diela.”11 (Zvýraznil: K. B.) Hovorí o spolupôsobení a splynutí analytic-
ko-pojmového a obrazno-metaforického živlu v týchto typoch textov 
literárnokritickej reflexie, nehovorí však o zmene štatútu metatextu 
ako takého, o jeho „umeleckej transformácii”; ani v prípade eseje, 
ktorú chápe ako výrazovo a funkčne dvojrozmerný, pojmovo-zážit-
kový a reprodukčno-hodnotiaci žáner. Aj keď sa literárnokritický text 
v istých prípadoch vyznačuje niektorými znakmi umeleckého štýlu 
(esejista, resp. impresionistický kritik operuje s výrazovými prostried-
kami figuratívnosti či dejovosti výrazu, preberá citáty od autora, alebo 
podlieha sugesciám štýlu analyzovaného diela), je to iba druhotná, 
odvodená, nadstavbová estetickosť, ktorá sa rodí „na pozadí alebo 
kostre pojmovej reflexie a analyticko-pragmatického cieľa”.12 Esej sa 
často považuje za žáner s jánusovskou tvárou, keďže stojí na hranici 
výkladového a umeleckého štýlu. V takomto význame o nej hovorí tak 
Kubínová, ako aj Hartman. Bude preto zaujímavé všimnúť si Mikov 
názor na túto problematiku. 

Podľa Mika je esej vedecko-umelecký žáner, v ktorom sa výrazové 
znaky pojmového (abstraktnosť, faktickosť, rezervovanosť, špecializo-
vanosť, deduktívnosť) a zážitkového výrazu (dejovosť, subjektívnosť, 
aktuálnosť, markantnosť, figuratívnosť, sila, kontrast, miera; expresív-
nosť, emocionálnosť, pátos výrazu atď.) kombinujú do prirodzeného 
celku13. V závislosti od individuálneho prístupu k žánrovej tradícii 
a od osobných výrazových sklonov autora môže raz zavážiť jeden, 
raz druhý štylistický rozmer eseje. Ide tu o takú symbiózu vedeckého 
a umeleckého spôsobu písania, ktorý je preniknutý estetickým rozme-
rom. Miko však dodáva: hoci esej duplikuje „osobnostný, zážitkový 
a umeleckotvorivý charakter”14 literatúry a získava tým (aj) umeleckú 
hodnotu, jej fundujúcou kategóriou je predsa len pojmovosť: „...esejis-
tické vyjadrovanie sa nevyčerpáva zážitkovým výrazom; tento výraz je 
len nadstavbou nad pojmovým výrazom, ktorý je určujúci a rozhodujúci 
pre povahu esejistického štýlu. Esej musíme pokladať za žáner skôr 
vedecký, než umelecký...”15 Práve preto Miko nesúhlasí s jednostran-
ným odmietnutím eseje ako nevedeckého žánru zo strany scientizmu. 
Pokladá ju za absolútne opodstatnenú formu vedeckého diskurzu, kto-
rá pracuje „s jemnou analýzou, so zložitými vzťahmi a s citlivým hod-
notením”16, pričom jej nechýbajú ani isté atribúty umeleckého textu.
11 MIKO, František: Hodnoty a literárny proces. Bratislava 1982, s. 19. Na inom mieste ešte dodá-
va, že za obvinenie z nevedeckosti (esejistická parafráza ako neadekvátny interpretačný postup) 
by sa teória mala literárnej kritike historicky ospravedlniť. Literárna kritika ako slovesná tvorba. In: 
Funkcia umeleckej kritiky. Bratislava 1981, s. 132.
12 MIKO, František: Literárna kritika ako slovesná tvorba..., s. 128.
13 MIKO, František: Esej v perspektíve literárneho vzdelania a vzdelávania..., s. 112. 
14 MIKO, František: Esej v perspektíve literárneho vzdelania a vzdelávania..., s. 122. 
15 MIKO, František: Esej v perspektíve literárneho vzdelania a vzdelávania..., s. 115.
16 MIKO, František: Esej v perspektíve literárneho vzdelania a vzdelávania...‚ s. 123.
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ČESKÉ DĚJINY NA 
STRÁNKÁCH SLOVENSKÉHO 
HISTORICKÉHO ČASOPISU 
(1993-2006)
DAGMAR BLÜMLOVÁ – JOSEF BLÜML 

Volba Historického časopisu jako materiálu pro hledání odpo-
vědi na výchozí tázání po zájmu současné slovenské historiografie 
o české dějiny vyšla z časem prověřeného faktu, že historiografie je 
významnou rezonanční plochou aktuálního stavu společnosti, jakou-
si „výkladní skříní” humanitních věd. V českém prostoru byl tradiční 
platformou prezentace historické vědy výše jmenovaný Český časo-
pis historický založený v roce 1895 a bezprostředně spjatý se jmé-
ny Jaroslava Golla17 a Josefa Pekaře18. Kontinuitu existence časopisu 
přerušila až druhá světová válka; po ní – v letech 1946-1949 – se 
znovu vrátil na scénu, ale jen nakrátko. Po dalších třech letech odml-
ky byl v roce 1953 proměněn na Československý časopis historický 
a k původnímu názvu se vrátil až v roce 1990. 

Slovenský Historický časopis začal vycházet od roku 1953, tedy 
objevil se v roce proměny názvu ČČH. Jeho vydavatelem se stal 
Historický ústav Slovenské akadémie vied, do jejíž struktury byl včle-
něn 18. června roku 1953.19 V současné době je časopisem „všet-
kých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých 
slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo svetové 
dejiny.”20

17 J. Goll (1846-1929), český historik, jemuž se tradičně přisuzuje role zakladatele české pozi-
tivistické školy. Jeho osobností se zabýval brněnský historik Jaroslav Marek, zejm. v monografii 
Jaroslav Goll, Praha 1991. Nejnovější poznatky k tzv. „Gollově škole” přináší sborník Jaroslav Goll 
a jeho žáci ze stejnojmenné konference pořádané Jihočeskou univerzitou a konané v Českých 
Budějovicích. Mezi jejími účastníky byl i současný slovenský historik Jozef Baďurík, autor příspěv-
ku O počiatkoch štúdia histórie na Univerzite Komenského v Bratislave. Srov. B. Jiroušek – J. Blüml 
– D. Blümlová (edd.): Jaroslav Goll a jeho žáci. Č. Budějovice 2005. K tomu rovněž B. Jiroušek: 
Jaroslav Goll. Role historika v české společnosti. České Budějovice 2006.
18 K J. Pekařovi (1870–1937) srov. M. Kučera: Rakouský občan Josef Pekař. Praha 2005. 
19 Vznikl již v roce 1943 jako ústav Slovenskej akadémie vied a umení.
20 Tiráž Historického časopisu. Srov. rovněž http://www.historickycasopis.sk/index.
php?id=hc42005
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Tematika, po níž pátráme, tedy tematika českých dějin, by měla být 
zastoupena v okruhu dějin světových. Tento okruh má na stránkách 
Historického časopisu dvě roviny; užší prvou, která přináší sporadic-
ké a nepravidelné informace z  historie neevropských kultur21; šir-
ší druhou, která představuje víceméně pravidelné a časté historické 
průhledy do Evropy, a to nejčastěji skrze maďarské (uherské) dějiny 
a skrze fenomén Československa. Můžeme dokonce říci, že tyto dvě 
roviny – samozřejmě s většinovým podílem druhé, zaměřené na stu-
dium uherského a československého přesahu – tvoří více než třetino-
vý podíl vědeckého zájmu slovenské historiografie (zbývající prostor 
je samozřejmě věnován zájmu o domácí dějiny a o metodologii). Je 
tedy nanejvýš patrné, jak se na rozdíl od současné české historio-
grafie slovenští historici snaží vyrovnávat nejen s novými možnostmi 
otevřenými rokem 1989, ale také se dvěma kapitolami své existence 
v souvislosti, ne-li závislosti na dvou sousedních národech. Přitom se 
analogická tendence odráží rovněž ve výběru recenzovaných textů. 

Shrneme-li výše řečené, můžeme odpovědět na vstupní tázání po 
přítomnosti obrazu českých dějin v posledních třinácti ročnících slo-
venského Historického časopisu takto: české dějiny zajímají slovenské 
historiky potud, pokud se dotýkají dějin slovenských, a to je v prvé 
řadě fáze společného česko-slovenského státu. Jakýkoliv jiný úsek čes-
kých dějin, který podmínku slovenských souvislostí nesplňuje, není 
Historickým časopisem reflektován.22 V  souvislosti s tímto centrálním 
zjištěním znovu připomínáme, že Historický časopis je sice ústředním 
periodikem současné slovenské historiografie, nevyčerpává však veš-
kerou odbornou produkci slovenských historiků. Protože si předklá-
dané zamyšlení nenárokuje definitivní zhodnocení tématu, není pro 
něj rozhodující kvantitativní koncept, a to ani v synchronním záběru 
ani v diachronní linii proťaté rokem 1993. Rovněž si neosobuje právo 
na hodnocení kvality jednotlivých příspěvků. Ve snaze o maximální 
objektivitu pracuje s odbornými texty výhradně jako s nositeli sdělení.

Po vstupních zjištěních se nám vzorek třinácti posledních ročníků 
Historického časopisu stává především podkladem pro hledání optiky 
slovenského pohledu na - v Čechách rovněž frekventované - téma 
česko-slovenského státu, a to hlavně v prvním dvacetiletí jeho exis-
tence. Konkrétní okruhy, které jsou v tomto smyslu hodny pozornosti, 
jsou následující:

I. Myšlenka společného státu Čechů a Slováků a její nositelé, vznik 
společného státu. Předmětem zvýšeného zájmu slovenských historiků 
21 Jde zejména o dějiny jihovýchodní Asie, ať již starší (kupř. M. Slobodník: Koncepcia čínskej 
zahraničnej politiky v období před a za vlády dynastie Tchang. Historický časopis [dále jen HČ] 
42, 1994, s. 520-533.) či novější a nejnovější (kupř. F. Prôčková: Vietnam a krajiny juhovýchodnej 
Ázie v povojnovom období. HČ 47, 1999, s. 88-104.).  
22 Poněkud jiná je situace v populárněji zaměřené revui História.
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je více než Masaryk Edvard Beneš, a to především jako teoretik kon-
cepce formování česko-slovenských vztahů, v níž dominuje představa 
jednotného československého národa nejen jako podmínky meziná-
rodní prestiže, ale rovněž důležitého vnitropolitického stabilizačního 
činitele.23 Zhodnocení Benešova konceptu dvou větví jediného náro-
da, z nichž mladší, „životne nevyčerpaná, bezprostrednou ľudovou 
silou biologickou a kultúrnou ”24 nadaná, měla mít na formování jed-
notného národa větší podíl, než jaký si dokázala představit, je kritic-
ké. Znovu jsou zvažovány Benešovy kontroverzní myšlenky, kupř. že 
k národnímu sjednocení lze dospět spíš poslovenštěním Čechů než 
počeštěním Slováků, nebo výtka slovenské inteligenci, že má tenden-
ci „sedět doma”, zatímco „má dobyť celý štát a zúčastniť sa vlády 
vo všetkých odboroch“.25 Ačkoliv je evidentní, že slovenská proble-
matika byla pro Beneše i v době, kdy zastával prezidentský úřad, 
problémem pouze dílčím, jednou ze součástí jeho vnitropolitických 
záměrů, slovenská historiografie akcentuje jeho mimořádný vliv na 
vytváření česko-slovenských vztahů zejména v tom, že se jako jediný 
pokusil o teoretické rozpracování myšlenky koexistence dvou národů. 
Zvýšenou citlivost na sám akt vzniku společného státu reflektuje také 
recenzní část Historického časopisu, kupř. recenze Klimkovy knihy 
Říjen 1918. Vznik Československa z pera bratislavského historika 
Romana Holce, který rozhořčeně glosuje „dehonestující” tón výkladu 
slovenského rozměru událostí roku 1918, „minimalizovaný na najne-
vyhnutnejšiu možnú mieru“.26

K tomuto tématu, tématu reflektujícímu počátky společného státu, 
bychom mohli přiřadit rovněž unikátní materiálovou stať Dagmar 
Pelčákové, která přibližuje „vstupní” (ne)naladěnost k společnému 
bytí prostřednictvím česko-slovenské ankety, která v roce 1914 pro-
běhla v časopise Prúdy.27 Tento časopis začala v roce 1909 v Budapeš-
ti vydávat slovenská liberálně-pokrokářská skupina, jejíž členové byli 
ovlivněni jednak Masarykem, jednak slovenským hnutím tzv. hlasistů 
z konce 19. století. Ve srovnání s hlasisty byli prúdisté v otázkách 
česko (i uhersko)-slovenských umírněnější, respektující stávající poli-
tickou situaci. Vedení skupiny prosazovalo úzkou kulturní i hospodář-
skou spolupráci v rámci česko-slovenské vzájemnosti, již měl podpořit 
i ambiciózní publicistický projekt. Tak se v první polovině roku 1914 

23 Rovněž českému historikovi se osobnost Edvarda Beneše jeví jako přitažlivé téma, ovšem zejmé-
na v souvislosti s jeho rolí vázanou na mezníky 2. světové války; Mnichov, zahraniční odboj, 
odsun, konfiskace majetků, konečně i cesta komunistů k moci.
24 Srov. BYSTRICKÝ, V.: Eduard Beneš a Slovensko (1918-1938). HČ 43, 1995, s. 251. 
25 BENEŠ, E.: Reč k Slovákom o našej národnej prítomnosti a budúcnosti. Bratislava 1934.
26 HČ 47, 1999, s. 118.
27 PELČÁKOVÁ, D.: Česko-slovenská anketa v časopise Prúdy z roku 1914 (1919) a otázka vzá-
jomnosti. HČ 53, 2005.
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uskutečnila širokospektrá anketa, od níž slovenští iniciátoři očekávali 
konstruktivní dialog a argumentaci pro perspektivu česko-slovenské 
myšlenky. Pečlivě připravované číslo časopisu Prúdy s výsledky mělo 
vyjít v červenci 1914. Anketa usilovala o zachycení českého i sloven-
ského pohledu na základní problémy, jež byly formulovány do devíti 
bodů s těmito významy: 1. Souhlasíte s myšlenkou československé vzá-
jemnosti a jak si ji představujete? 2. Je pražský spolek Československá 
jednota za současných podmínek schopen úspěšně vzájemnost pěs-
tovat?28 3. Plní české politické strany svou povinnost vůči česko-slo-
venské vzájemnosti? 4. Jak se má pro vzájemnost pracovat na české 
a jak na slovenské straně? 5. Co si myslíte o kulturní vzájemnosti? 6. 
Nedomníváte se, že pěstování kulturní vzájemnosti je na úkor slo-
venštiny? 7. Uznáváte skutečnost mravní a duševní maďarizace naší 
(tj. slovenské – D. B.) mládeže v maďarských školách a očekáváte 
v tomto smyslu nápravu od škol českých? 8. Co si myslíte o nahrazo-
vání maďarské školy českou a jaké konkrétní návrhy můžete v tomto 
smyslu uvést? 9. Co si myslíte o hospodářské vzájemnosti, o poměru 
slovenského a českého finančnictví a jakou úlohu má mít český kapi-
tál na Slovensku?29 Ačkoliv se adresář respondentů nedochoval, lze 
prokázat, že řada oslovených osobností neodpověděla (kupř. T. G. 
Masaryk). V červencovém dvojčísle Prúdov se nakonec vyslovilo 37 
českých a 39 slovenských představitelů inteligence.30 Obecně lze říci, 
že výsledky ankety vyjadřovaly reálnou názorovou hladinu – z české 
strany poměrně jednotný (a poměrně idealistický) názor na potřebu 
spolupráce při rozvíjení vzájemnosti, dokonce i společné národní 
kultury. Slovenské názory byly mnohem odstíněnější (neboť praktič-
tější) a pouze část z nich viděla perspektivu  v postupném splývání 
do jednoho celku. Většina hájila slovenskou svébytnost na základě 
rozumného názoru, že Češi a Slováci jsou sice dva národy společné-
ho původu, avšak nikoliv stejné povahy (v tomto smyslu byla důleži-
tou také otázka víry). Tato myšlenka se pak promítala do všech díl-
čích okruhů, zejména do otázky slovenského školství. Zjednodušeně 
řečeno: Slovákům šlo o živou vlastní budoucnost, Čechům o jakýsi 
„nadstandard” existující současnosti.

     
Tento příspěvek vznikl s podporou grantu GAČR 409/04/0140

28 Prúdisté koncepci ankety se spolkem Československá jednota konzultovali již v době příprav.
29 Originální znění otázek srov. D. Pelčáková: c. d. , s. 506.
30 Českou stranu zastupovali většinou vysokoškolští a středoškolští učitelé, kupř. Arne Novák, Jaro-
slav Bidlo, Albert Pražák aj. Slovenské spektrum respondentů bylo pestřejší – je zajímavé, že na 
české straně bylo minimálně hospodářských pracovníků a zcela chyběli duchovní. 



27

13  L
E

T  PO
T

É
/13  R

O
K

O
V

  PO

LITERÁRNOKRITICKÉ 
ZAČIATKY J. M. HURBANA 
A FORMOVANIE 
SLOVENSKÉHO ROMANTIZMU

LADISLAV ČÚZY 

Jozef Miloslav Hurban formoval svoje názory na literatúru v roman-
tickom duchu už počas štúdia na bratislavskom lýceu. Najmä formou 
kritických vystúpení na pôde Slovanského ústavu. Dôležitým dokladom 
o formovaní jeho estetických a literárnokritických postojov sú relatívne 
málo známe Saudy Miloslava Jos. Hurbana z roku 1838, ktorých ruko-
pis je uložený v LA SNK v Martine31. V nich síce ešte neveľmi ucelene, 
ale vcelku výrazne naznačuje kontúry svojho romanticky formovaného 
estetického ideálu. V opozícii voči doznievajúcej estetike klasicizmu 
naznačuje, že „po prečtění můžeme vědet, či báseň básní jest, pakli jen 
něco krasochuti a citu máme“. Teda celkom zreteľne vysúva do popre-
dia nutnosť prítomnosti citu, a to je vlastnosť nevyhnutne prítomná 
v preromantickej a následne aj romantickej poetike a estetike. Ďalšími 
vlastnosťami, ktoré by mali obsahovať nové diela, sú obrazotvornosť 
a originálnosť. Čo presne rozumie týmito pojmami, nie je celkom jas-
né, ale je zrejmé, že ich vyslovuje ako reakciu na klasicistické tenden-
cie slovenskej tvorby (kritika Škultétyho básní Horlivost a Výstraha). 
Z hľadiska celkového pohľadu na formovanie slovenskej romantickej 
literatúry je však zaujímavé, že zvýraznenie týchto vlastností nie je 
v zhode s názormi vyslovenými Ľudovítom Štúrom v jeho prednáškach, 
nie je však ani jasné, či už tieto názory boli Štúrom v roku 1838 sfor-
mulované. Originálne Štúrove texty prednášok o slovanskej poézii sa 
zatiaľ nenašli a odborníci sa ani dodnes presne nedohodli, kedy tieto 
prednášky Štúr na evanjelickom lýceu prednášal. Dá sa však predpokla-
dať, že kontúry týchto prednášok mal už Štúr sformulované pred svojím 
odchodom do Halle. V zhode s dobovým chápaním poslania básnictva 
Ľudovítom Štúrom je však požiadavka, aby básne boli „plodem ducha 
národného, jakových jedině náramnou máme potřebu”. 

31 Saudy Miloslava Jos. Hurbana 1838, zv. V, LA SNK Martin, sign. 8 B 9.
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Ešte explicitnejšie vyjadril Hurban svoj postoj k preferovaniu národ-
ného princípu v básnictve pri posudzovaní Mihalovičovej Legendy, 
keď „pojednával o národním básnictví Slovanů, těchto za nejbásnic-
kejší národ považovav, což národními zpěvy a povídkami samym náro-
dem, nikoli pak umělými básníry, dokázal, hanil dále těch, kteří tím-
to básnictvím opovrhují”. Táto zmienka je obsiahnutá v zázname zo 
schôdze „hodín výkonných” z 23. januára 1839. Dôležité však je, že 
v tomto prípade už Hurban hovorí celkom zrejme o národnom básnic-
tve a národných spevoch, teda mal asi na mysli už folklórne dedičstvo. 
V tomto prípade sa už zdá, že Hurbanove názory sú v súlade s názor-
mi Ľudovíta Štúra, ktorý preferoval práve tzv. národné básnictvo (jeho 
základ malo tvoriť napodobňovanie slovenského folklórneho dedič-
stva). Pojem národné básnictvo však nie je v žiadnom prípade totožný 
s pojmom romantické básnictvo. Národné básnictvo malo programovo 
nahradiť kozmopolitne chápaný klasicizmus, ale ako som už spome-
nul, Štúr nikdy neakceptoval ani romantizmus západného individualis-
tického typu a ani iný jeho variant. 

Preferovanie prítomnosti národného princípu vyžadoval Hurban aj 
v neskoršom období a národná myšlienka tlmočená prostredníctvom 
umeleckého textu sa následne stala v jeho chápaní záležitosťou srd-
ca a citu (a teda súčasťou romantického postoja ku skutočnosti). A ešte 
jedna poznámka. Preferovanie citovosti, originálnosti, obrazotvornosti 
a národnosti veľmi pripomína postoje práve brániace princípy roman-
tizmu, ktoré sformuloval Ján Kalinčiak pri svojom odmietnutí Záborského 
Žehier. Rodiace sa estetické názory Jozefa Miloslava Hurbana teda 
celkom zrejme predznamenávajú nástup romantizmu v slovenskej 
literatúre. Boli vyslovené 13 rokov pred Kalinčiakovým odmietnutím 
Žehier, teda v čase, keď sa slovenský romantizmus len formoval. 

Myšlienky evokujúce formovanie romantického estetického ideálu, 
ktoré obsahovali Hurbanove Saudy, sa výrazne vyprofilovali v jeho 
azda najznámejšej štúdii-recenzii Básně Karla Sabinu, ktorá vyšla v Pal-
kovičovej Tatranke v roku 184132. Štúdia obsahuje všeobecný estetický 
úvod, ktorý je aj najkompaktnejším vyslovením Hurbanovho romantic-
ky orientovaného estetického ideálu vôbec. 

V druhej časti štúdie - recenzie sa nachádza konkrétna Hurbanova 
aplikácia týchto názorov v kritickom posúdení Sabinových básní. 
Estetický model romantizmu zreteľne naznačuje, že ide o symbiózu 
Hurbanovho romantizujúceho pohľadu na literatúru s dominantnými 
postulátmi, obsiahnutými v Štúrových prednáškach o poézii slovan-
skej. 

32 Básně Karla Sabinu. Tatranka 1841, diel II., zv. 1, s. 97-110. Citáty sú použité v slovenskom 
preklade z češtiny, ktorý bol uverejnený v publikácii Jozef Miloslav Hurban: Dielo II, Bratislava 
1983, s. 405-417.



29



30

13
  L

E
T 

 P
O

T
É

/1
3 

 R
O

K
O

V
  P

O

STEREOTYPY 
V ČESKO-SLOVENSKOM 
KONTEXTE
JURAJ DOLNÍK 

Vychádzam z predpokladu, že k prieniku do česko-slovenských 
vzťa-hov prispieva aj reflexia stereotypov, a to autostereotypov aj 
heterostereotypov. Stereotypy sa tu chápu ako štandardizované úsud-
ky vzťahujúce sa na seba (autostereotypy) alebo na iných (heteroste-
reotypy), ktoré platia v istom kultúrnom prostredí a ktoré štruktúrujú 
vnímanie príslušných výsekov sveta nositeľmi danej kultúry. Treba 
mať stále na mysli, že pojem stereotyp predpokladá možný nesúlad, 
resp. len čiastočný súlad s realitou. Keď nechceme zostať pri registrá-
cii stereotypov v istom kultúrnom prostredí, ale mienime ich využiť 
ako prostriedok poznávania tohto prostredia, treba prihliadať aj na ich 
funkcie, a teda aj na ich stimulačnú bázu. Vo všeobecnosti sa uvažu-
je o troch funkčných sférach stereotypov: a) orientačná sféra (stere-
otypy fungujú ako jednoduché interpretačné konštrukty na recepciu 
zložitých javov; táto funkcia je azda najviac diskutovaná, b) sféra soci-
álnej kohézie (stereotypy fungujú ako kohézny prvok kolektívu, patrí 
k štandardizáciám reprodukujúcim súdržnosť kolektívu, čiže k silám 
udržujúcim daný kolektív), c) utilitaristická sféra (stereotypy fungujú 
v prospech istých záujmov kolektívu alebo subkolektívu). V súvislosti 
s témou tohto príspevku do popredia dávam utilitárnu funkciu. Ešte 
pred poukázaním na ich funkcie treba ich opísať a odpovedať aj na 
otázku, čo sa v nich prejavuje.

Vo všeobecnosti sa dá vopred povedať, že ak sa objavia nejaké ste-
reotypy v česko-slovenskom kontexte, určite sú istou reakciou na javy 
a udalosti, ktoré sa týkajú politického, sociálneho alebo kultúrneho 
aspektu vzťahu medzi Čechmi a Slovákmi. Dejiny tohto vzťahu uka-
zujú, že niekedy sa tieto aspekty prejavovali takpovediac v kooperácii, 
inokedy v konflikte. Hybnou silou premenlivosti vzťahu bola, prav-
daže, vždy politika. Keď dominovali spoločné politické záujmy, posil-
ňovala sa tendencia k integrácii, čo malo oporu v ostatných aspektoch 
vzťahu, a keď sa do popredia dostali politickomocenské spory, presad-
zovala sa dezintegrácia. Základom historickej stability tohto vzťahu 
boli jeho spomínané mimopolitické aspekty. Etnopsychologická blíz-
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kosť a kultúrna príbuznosť nielen uľahčovali sociálnu interakciu, ale aj 
stimulovali nadväzovanie, rozširovanie a rozvíjanie sociálnych kon-
taktov. Osobitný význam mala pritom vždy blízka príbuznosť jazykov, 
ktorá zohrala úlohu prvotného atraktora.

V súčasnom česko-slovenskom kultúrnom prostredí jednak pretrvá-
vajú isté stereotypy z minulosti a jednak sa po rozpade spoločného 
štátu objavujú nové, reflektujúce zmenený politický rámec historicky 
vytváranej česko-slovenskej duchovnej klímy. Všimnem si päť stereo-
typov, z ktorých prvé dva sa pestujú na slovenskej strane, ďalšie dva sa 
týkajú českej strany a posledný sa vzťahuje na obidve strany.

1. Akomodačný stereotyp. Podľa neho akomodačná asymetria 
v jazykovom správaní Slováka a Čecha je následok nedostatočného 
rozvinutia jazykového a národného povedomia Slovákov. Z bežných 
empirických údajov vyplýva, že Slováci prejavujú výrazne silnejší 
sklon k prispôsobovaniu sa češtine ako Česi slovenčine. Z toho sa 
vyvodzuje záver o nižšom stupni jazykovej a národnej uvedomenos-
ti. Je to typický stereotyp, lebo sa v ňom odráža polopravda. Pravde 
zodpovedá akomodačná asymetria, ale vyvodený záver je povrchný 
a nepravdivý. Vyššia miera slovenskej akomodačnej pohotovosti je 
len špecifický príznak normálneho jazykového a národného povedo-
mia. Tento sprievodný príznak – epifenomén – je len následok his-
torických okolností, za ktorých sa slovenské povedomie rozvíjalo 
a upevňovalo. Tým, že vzhľadom na tieto okolnosti Slováci muse-
li byť nadštandardne vnímaví voči češtine, rozvíjanie ich vlastného 
jazykového povedomia bolo sprevádzané udržiavaním potenciálnej 
dispozície na komunikáciu v češtine, ktorá sa aktualizovala v spä-
tosti s objektívnymi okolnosťami aj so subjektívne motivovanými 
rozhodnutiami. Sústavný kontakt s češtinou podložený politickými, 
sociálnymi a kultúrnymi kontaktovými podmienkami spôsoboval per-
manentnú reprodukciu tejto dispozície. Z druhej strany práve najmä 
na pozadí češtiny a „češstva” sa formovalo a rozvíjalo slovenské jazy-
kové a národné povedomie. Uvedomovanie si rozdielu medzi slo-
venským a českým živlom, predpokladu českej a slovenskej identity, 
viedlo k systematickému kultivovaniu slovenského povedomia. Je to 
normálne povedomie založené ako každé iné národné povedomie na 
preživanej a uvedomovanej národnej identite. Jeho epifenoménom je 
spomínaná potenciálna dispozícia, ktorá nemá žiadny dosah na jeho 
kvalitu. Tento epifenomén sa prejavuje ako potenciálna akomodačná 
náklonnosť Slováka, ktorá sa aj často aktualizuje. Povrchná reflexia 
tohto javu vedie k stereotypu o deficitnosti slovenského povedomia.

2. Delimitačný stereotyp. Podľa tohto stereotypu dôsledná delimitá-
cia slovenčiny vo vzťahu k češtine je nevyhnutný sprievodný príznak 
potvrdenia identity a vyjadrovacej potencie (čiže vyspelosti) sloven-
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činy. Tento stereotyp evidentne súvisí s predchádzajúcim stereoty-
pom. Na jeho základe sa praktizuje debohemizačná jazyková kritika 
a výchova, ktorá je zameraná na to, aby používatelia spisovnej sloven-
činy s rigoróznou dôslednosťou vnímali hranicu medzi ňou a češtinou. 
Motiváciou takého konania je úsilie o odstraňovanie domnelého defi-
citu v slovenskom jazykovom povedomí s neustálym zdôrazňovaním 
vyjadrovacej potencie slovenčiny, z pozície ktorej sa uzuálne bohe-
mizmy kvalifikujú ako afunkčné, a teda nepotrebné. Pestovaním tohto 
stereotypu sa reprodukuje permanentný konflikt medzi prirodzenou 
a umelou delimitáciou slovenčiny a češtiny. Oprávnenosť stigmati-
zácie tohto stereotypu vyplýva z toho, že v jej pozadí je ignorova-
nie toho aspektu jazykového správania Slovákov, ktorý označujem 
ako etnokomunikačná, resp. etnojazyková analógia, čím sa myslí, že 
súčasné generácie Slovákov sa jazykovo správajú v tom zmysle, v tom 
duchu – čiže analogicky – ako predchádzajúce generácie, a to sa týka 
aj používania českého výraziva. Slovenčina udržiava svoju historickú 
kontinuitu aj na základe tohto analogického správania reprodukujú-
ceho prirodzenú hranicu medzi slovenčinou a češtinou. Takéto sprá-
vanie je v súlade s tendenciou súčasného spisovného jazyka k posil-
ňovaniu jeho prirodzenosti, a teda k oslabovaniu jeho „umelosti”, 
ktorá ho sprevádzala od jeho konštitučného obdobia.

3. Bariérový stereotyp. Tento stereotyp sa živí najmä na českej stra-
ne. Jeho obsahom je, že po rozpade Československa sa začína vytvá-
rať jazyková bariéra medzi Čechmi a Slovákmi, prirodzene, týka sa to 
najmä mladej generácie. Odvodzuje sa to zo straty sústavného kon-
taktu vo verejnej komunikačnej sfére. Vraj sa Česi od Slovákov jazy-
kovo vzďaľujú. Blízkopríbuzenský vzťah medzi jazykmi sa, samozrej-
me, nemení, takže základný objektívny faktor apercepcie slovenských 
komunikátov Čechom je naďalej priaznivejší ako napríklad apercep-
cia poľštiny (prezentúva sa totiž aj prognóza, že v blízkej budúcnosti 
pre Čechov bude slovenčina apercepčne ekvivalentná s poľštinou). 
Objektívne daná ľahká prekonateľnosť medzijazykových diferencií 
platí naďalej, ale utlmuje sa apercepčná pohotovosť. Bez primera-
ného množstva podnetov potenciálna česko-slovenská apercepčná 
kompetencia, ktorá je daná blízkopríbuzenským vzťahom, sa nemôže 
aktualizovať, a tak sa vytvára priestor pre pôsobenie predsudkovej 
anticipácie komunikačnej poruchy. Apriórna predstava apercepčného 
problému generuje stav, ktorý by sme mohli označiť ako jazyková kvá-
zixenofóbia, t. j. „akoby” odmietanie jazyka ako toho, čo je cudzie, 
hoci v skutočnosti ide len o apriórnu psychickú zábranu. Pravda, do 
úvahy prichádza aj to, že pôsobia aj iné faktory, ktoré záujem o čes-
ko-slovenskú komunikáciu deaktualizujú (napríklad ostro vyhranená 
zameranosť na kultúru Západu), a tak sa sledovaná otázka dostáva do 
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súvislosti s motivačným svetom najmä mladej generácie.
4. Mentálny stereotyp. Tento stereotyp sa nevzťahuje na jazyk, ale 

na mentalitu slovenského divadelného publika z hľadiska českého 
herectva. Podľa tohto stereotypu je slovenské publikum spontánnej-
šie, emocionálnejšie ako české, je menej formálne pri prejavovaní 
prežívania dramatického diela. Tento stereotyp pravdepodobne nie je 
založený na čistej empírii českých hercov, ale na interpretácii skúse-
ností na pozadí všeobecného stereotypu v slovenskej mentalite, ktorá 
sa – podľa stereotypu – vyznačuje bezprostrednosťou, prirodzenosťou, 
sklonom k živelnosti. Českí herci to prezentujú ako pozitívum, ktoré 
posilňuje ich motiváciu vystupovať pred slovenským obecenstvom.

5. Heuristický stereotyp. Ide o stereotyp, ktorý sa udomácnil v čes-
kom aj slovenskom prostredí. Tento stereotyp je o tom, že po rozpade 
Československa vzťah medzi Čechmi a Slovákmi sa kvalitatívne mení, 
a to na základe toho, že sa vzájomne nanovo objavujú: dištantnosť 
navodená politikou spôsobuje, že Česi a Slováci sa vzájomne vnímajú 
z inej perspektívy, ich vzájomný postoj je zbavený zaťažeností zo 
spolužitia v spoločnom štáte, a tak vzájomná príťažlivosť vyplývajúca 
z blízkej etnickej príbuznosti nadobúda novú kvalitu (viac si vážia 
tento jedinečný medzietnický vzťah, hlbšie si uvedomujú hodnotu 
tohto vzťahu, etnickú a kultúrnu solidárnosť si uvedomujú bez poli-
tickej motivácie). V pozadí tohoto stereotypu je účelová interpretácia 
vzájomného vzťahu v integračnom a postintegračnom období, ktorej 
motiváciu treba analyzovať. Implicitná konfrontácia česko-slovenské-
ho vzťahu z týchto období je podriadená istému účelu.
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PLEBEJSTVÍ A VULGARIZACE 
V EVROPSKÉM LITERÁRNÍM 
PROCESU
IVAN DOROVSKÝ 

Nevím už, kdo to řekl, avšak souhlasím s názorem, že pouze národní 
nebo osobní tragédie rodí velká umělecká díla. Všichni víme, že se 
tragédie zrodila ve staré Helladě, do níž klademe zárodky evropské 
kultury a civilizace. Tragédii známe ze zachovaných děl Aischylových, 
Sofoklových a Euripidových. Není podstatné, proč ji Řekové nazvali 
kozlí zpěv. Hellada, Řecko, kde se tento dramatický druh zrodil, je na 
Balkáně. A právě tam se v první polovině posledního desetiletí minu-
lého století odehrály národní i osobní tragedie, které měly své pro-
logy i exody a které bohužel ne vždy vedly ke katarzi. V Sofoklově 
Antigoně se člověk, aniž se nějak provinil, dostane do nešťastných situ-
ací a v rozporuplném světě plném protikladů si nedovede poradit, co 
si počít s vlastním utrpením. A čeká na pomoc jiného člověka. Fjodor 
Michajlovič Dostojevskij říkal: Stradať nado! Jistě tím nemyslel, že utr-
pení je podmínkou tvůrčí činnosti, nýbrž že by mělo posloužit jako 
podnět k hluboké úvaze o bytí a jeho smyslu. Stejně se však na základě 
vlastních životních zkušeností domnívám, že život je stoupající spirála 
utrpení. Velmi případná se mi zdá Hegelova slovní hříčka, že Chronos, 
tj. Čas, bůh Času, je jako Úranův a Gaiin syn Kronos, s nímž bývá zto-
tožňován, který pojídá své vlastní děti.

Dějiny balkánských (ostatně nejen balkánských) národů jsou bohužel 
kruté. Tam, kde se zrodila první díla evropské literatury, zrodily se také 
krvavé osudy – lidské, národní, balkánské. To jsou naše balkánské ději-
ny, píše bulharský literární historik Svetlozar Igov, jejichž emblémy jsou 
stále krvavé symboly, často zdůrazňované v názvech děl balkánských 
autorů – krvavá píseň, krvavá svatba, krvavý tanec, krvavá pohádka…
Nebo zase dělení, stěhování, proklaté dvory... 33

Občanská válka v Bosně a Hercegovině a v Charvátsku v první polo-
vině 90. let 20. století způsobila bohužel mnoho osobních, rodinných 
i národních tragických neštěstí. A ta se stala u části literárních tvůr-
ců jedním ze základních témat. Může se nám to zdát zcela paradox-
ní, ale právě o nich vznikají v posledních deseti letech četná výrazná 

33IGOV, Sv.: Dve balkanski teorii za tragedijata, Literaturni Balkani, čís. 3, Sofija 2005, s. 94-110. 
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a hodnotná literární, filmová a výtvarná díla. Je-li všeobecně přijata 
pravda, že dějiny píší vítězové, pak skutečnou literaturu tvoří poražení. 
Odmítám proto Fukuyamovo tvrzení o konci dějin.

Obecně můžeme říci, že u jižních Slovanů má literární proces posled-
ního patnáctiletí četné společné znaky a zároveň některá specifika. 
Ta souvisejí hlavně s faktem, zda v zemi byly ozbrojené konflikty, či 
nikoli. Část literárních tvůrců se soustředila především na odkrytí tabu 
témat souvisejících s obdobím druhé světové války (Bleiburg, Jasenica), 
na odhalení a zobrazení společenských, politických a kulturních defor-
mací a neduhů předcházejícího režimu (Goli otok, samosprávný sys-
tém, cenzura), dále na to, aby podala nepříliš optimistické svědectví 
o stavu nastolené a často nesprávně pochopené demokracie, ve které 
mj. roste počet narkomanů, prostitutek, sexuálních a pedofilních defor-
mací, rekonvalescentů, násilí, vražd, krádeží i agresivních fotbalových 
fanoušků, v níž většina médií proklamujících svou nezávislost ve sku-
tečnosti slouží zájmům – někdy politickým – a čím dál více i finančním 
požadavkům svých vlastníků (Jiří Dienstbier). Zejména pak se nastupu-
jící literární generace pokoušela a usiluje navázat na evropskou a svě-
tovou postmoderní tvorbu. Kromě toho zejména starší tvůrčí generace 
tvoří historickou, psychologickou a sociální prózu. V každé národní 
literatuře, a u jižních Slovanů tomu není jinak, vzniká také literární 
brak, pokleslé texty, odvary a plagiáty. Každý tvůrce má svůj jazyk, 
svou vlastní poetiku a svébytné výrazové prostředky.

Vzhledem k vymezenému rozsahu se podrobněji zmíním pouze 
o některých prozaických dílech, která se po rozpadu jugoslávského 
poválečného meziliterárního a obecně kulturního společenství zrodila 
v nově vzniklých samostatných republikách a v Bulharsku. Dramatickou 
a prozaickou tvorbu ponechám stranou. V Sarajevě hledá svou identi-
tu dnes dvojdomý bosensko-charvátský prozaik Miljenko Jergović (nar. 
1966 v Sarajevu), který je po Ivu Andrićovi nejpřekládanější bosen-
ský autor. Svou dvojdomost sám Jergović vysvětluje takto: Novinářské 
články píšu standardní charvátštinou. Té se precizně držím. Když píšu 
literární texty, nectím žádné standardy. Jazyk mých knih je skutečně 
kombinací charvátského, bosenského, srbského a nevím ještě kterého 
spisovného jazyka. 34

Jergovićův soubor povídek Sarajevské Marlboro (1994, Sarajevsko 
Marlboro), který byl přeložen dosud do devatenácti jazyků, vznikl 
v jeho obklíčeném rodném městě. Podle autora jsou to povídky o lás-
ce, životě a strachu v obléhaném městě. Psal jsem povídky o svém 
městě – protože jsem se bál, že Sarajevo přestane navždy existovat 
– a o každodenním životě obyčejných lidí, kteří však byli v situaci, jež 
obyčejná a všední není. - říká Jergović. V povídce Hrob vypráví, jak 

34JERGOVIĆ, Miljenko: Sarajevské Marlboro. Výběr z povídek, Aluze, čís. 3, Olomouc 2005, s. 54-60.
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se hrobníka nějaký americký novinář ptal, jestli mě nemrzí, že jsem 
skončil v obléhaném Sarajevu, potom co jsem třikrát objel svět, a já 
mu říkám, že jsem tu neskončil a nedejbůh, abych musel nechat kůži 
někde jinde, nikdo by si na mě nevzpomněl, pro nikoho bych nebyl 
důležitý, a krom toho hřbitovy nejsou jinde na světě, zvlášť v Americe, 
jako ty sarajevské…35 

V emigraci se stal bilingvním a biliterárním tvůrcem bosenský tvůrce 
Aleksandar Hemon (nar. 1965). V roce 1992 odjel na krátký studijní 
pobyt do USA. Protože mezitím začala válka, nemohl se vrátit. Obdobně 
jako dalších asi sto tisíc Bosenců. V roce 1997 se rozhodl, že se z něho 
stane emigrant, že se nevrátí do Bosny. Správně se ovšem domníval, že 
jazyk je výsledkem kolektivní zkušenosti, kterou lze získat prostřednic-
tvím společného jazyka. V Americe však nemohl psát bosensky. Ovšem 
já jsem byl jako tvůrce vyloučen ze zkušenosti, kterou tvořil můj jazyk – 
řekl v jednom z rozhovorů. O čem jsem měl svým rodákům doma psát? 
O tom, co se děje v Americe, o filmech? Válka změnila jazyk v Bosně. Byl 
náhle překvapen, že přestává rozumět vlastnímu jazyku. Najednou prý 
mu bylo jasné, že sdílí kolektivní zkušenost s lidmi, kteří mluví anglicky.
O podobných pocitech Josef Škvorecký poznamenává: Dokud se naše 
zkušenost pohybuje v oblasti teorie, chováme se, paradoxně, jako zví-
řata. Teprve když si čichneme ke krvi, udělá se nám špatně jako lidem. 
Jazyk musí být v tobě - říká A.Hemon. Po třech letech začal psát anglic-
ky. Etabloval se jako americký spisovatel. Obdobně jako Milan Kundera 
se domnívá, že svěžest jeho psaní je bezprostředně spjata s jazykem. 
Nejde tedy o to, říká, že píšu v angličtině. Vycházím z literární tradice, 
která má jiný vztah k jazyku jako dominantní americká literární tra-
dice. E. Hemingway je typickým příkladem. U něho je jazyk funkční. 
Já pocházím odjinud. Nemyslím jen bosenskou, ale někdejší jugosláv-
skou tradici. Patřím bosenské, tedy také někdejší jugoslávské tradici, 
a tudíž možná také východoevropské a také středoevropské tradici. Ty 
tradice mají jiný vztah k jazyku než v Americe. U nás byl jazyk literatu-
ry nejstabilnější a možná jedinou stabilní kategorií dějin. Proto je moje 
svěžest především spjata s jazykem. Emigrantům se podle něj často 
stává, že mají více identit, to znamená že jsou z nich často mnohodomí 
a biliterární tvůrci. Sám se prý pociťuje jako pozitivní, že má víc identit. 
Podle Hemona je jedním z axiomat evropských i dalších nacionalis-
mů, že se mohou vyjadřovat pouze ve svém mateřském jazyce. Mít víc 
identit je produktivnější - domnívá se Hemon. Mohu psát v angličtině 
např. věci, které v bosenštině nemohu. Živím se neustále ze dvou kul-
tur a ustavičně se pohybuji mezi nimi a v nich. To je osvobozující.
35Na otázku, z kterého jazyka se překládají jeho povídky, M. Jergović odpověděl, že překladatelé mohou 
jazyk nazvat charvátštinou nebo bosenštinou…Svůj jazyk nazývám chorvatštinou, ale zabývám se více 
jeho obsahem než názvem. Viz rozhovor O válce, nostalgii a fotbalu. Aluze, č. 3, Olomouc 2005, s. 
46-53.
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„ČESKOSLOVENSKÁ” 
HISTORIOGRAFIE 
1918 - 1992
REALITA, NEBO FIKCE?
BOHUMIL JIROUŠEK 

Otázka existence „československé” historiografie jako jednotného 
celku je otázkou zdánlivě nesmyslnou, všichni přece „víme”, že české 
a slovenské dějiny se v minulosti vyvíjely víceméně samostatně, tře-
baže již v 19. století zde jsou nesporné spojnice - zejména v literatuře, 
ale koneckonců i František Palacký promyslel své pojetí českých dějin 
v zemi nad Dunajem.36 Nicméně pro úvahu o „československé” his-
toriografii je nezbytným předpokladem vznik československého státu 
v roce 1918, jenž přes nelehké soužití se rozpadl (s krátkou výjimkou 
let 1939-1945, emigrační vládou navíc víceméně nevzatou do úva-
hy) až roku 1992. Tento státní útvar, jenž nás spojoval po většinu 20. 
století, vzbuzuje myšlenku, že jakési propojení mezi oběma národy 
nutně být musí.37 Koneckonců již Velká Morava bývá chápána jako 
dávná společná tradice Čechů a Slováků, jakýsi jejich společný stát, 
třebaže shoda ohledně hranic naprosto neexistuje; bylo by tudíž stejně 
tak možné připojit do této interpretace i další kmeny, jež později patřily 
k jiným národům.

Toto vědomí je nejspíše dokladem, že v dějinách transgrese 
a regrese hranic - jako dělítek - je otázkou reality, ale také - a mož-
ná zejména - myšlení, úvah člověka nad světem, nad vztahy mezi 
etniky a národy, vědomím kolektivní identity.38 Pravděpodobně 
mezi Čechy a Slováky existuje spoluvědomí hlubší než jen vědo-

36 Jeho Přehled dějin krasovědy z roku 1825 již obsahuje jeho filosofii českých dějin, třebaže 
o historické materii k českým dějinám ještě převážně neměl ani tušení. Podobně bývá do českých 
historiografických souvislostí zasazován Pavel Josef Šafařík.
37 Základní syntézu obou národních historiografií - vyložených víceméně para-lelně vedle sebe 
- představuje František Kutnar - Jaroslav Marek: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepi-
sectví. Praha 1997.
38 Přehled obecné literatury k tématu překračuje prostorové možnosti této drobné studie, spíše 
esejistického charakteru. Srovnej alespoň Michel Foucault: Myšlení vnějšku. Praha 1996, s. 7-34, 
a dále M. Foucault: Archeologie vědění. Praha 2002, Doris Bachmann-Medick: Cultural Turns. 
Neuorientierung in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg 2006.
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mí slovanské, případně západoslovanské, sounáležitosti. Již od stře-
dověku je střední Evropa kdesi mezi Západem a Východem, je čím-
si nepojmenovatelným spojena - možná i úsilím o jakousi integra-
ci, není však schopna se dlouhodobě shodnout na stabilním řeše-
ní.39 V jistém slova smyslu asi má pravdu Karel Kosík, když mluví 
o politické nevyspělosti našeho národa, což lze však vztáhnout na 
celou střední Evropu; a to nejenom zemí Visegrádské čtyřky.40

Cílem našeho příspěvku však je úvaha nad pouhým segmentem toho-
to problému, nad existencí československé historiografie jako otázkou 
interpretace dějin myšlení o našich dějinách - Čechů i Slováků. Na tuto 
otázku nepochybně není jednoduchá odpověď. Národnostní konflikt-
nost existence Československa - stejně jako předtím habsburské monar-
chie - vedla ke vzniku řady interpretací, jež jsou mnohdy protikladné, 
zastupující stanoviska té které národní reprezentace.

Přesto nelze přehlédnout základní konstanty, jež jsou dány diskur-
sivním prostředím okolí,41 které národní historiografii podmiňují.42 Rok 
1918 je okamžikem zrodu Československa, to spolu s masarykovskou 
teorií čechoslovakismu - jednotného národa složeného ze dvou větví 
- podmiňovalo začátky vývoje slovenské historiografie, jež ovšem byla 
„budována” Čechy s více či méně kladným vztahem ke Slovensku.43 
Právě slovenské působení Václava Chaloupeckého, dlouholeté hlavní 
osobnosti odboru historie na bratislavské univerzitě, lze chápat jako 
základ pro konstituování budoucí vědecké slovenské historiografie, 
jež však byla původně budována jako historiografie čechoslovakistic-
ká. Teprve pod vlivem Chaloupeckého a jeho dalších českých kole-
gů se formuje zakladatelská generace skutečně „autonomní” (svébyt-
né) slovenské historiografie, jež se v postavě Dušana Rapanta a jeho 
následovníků vymezí vůči Chaloupeckého pojetí slovenských dějin 
a vůči české historické obci jako cosi odlišného. Dokladem tu může 
39 GUÉMON, René: Krize moderního světa. Praha 2002, s. 34-49; Jan Křen: Dvě století střední Evro-
py. Praha 2005, s. 22-30;, Karel Müller: Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska. 
Praha 2002.
40 Machiavelli a machiavellismus. Kulatý stůl „Plamene” za účasti Karla Kosíka, Josefa Macka, Pet-
ra Pitharta, Lubomíra Sochora a Františka Šamalíka. Plamen 11, 1969, č. 3, s. 13. Srovnej podobně 
i Karel Kosík: Století Markéty Samsové. Praha 1995, s. 105-107.
41 Viz FOUCAULT, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Mit einem Essay von Ralf Konersmann. 
Frankfurt am Main 1991. Srovnej též např. Eva Kúchová: Súčasné podoby areálových štúdií, in: 
Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka - Anna Zelenková (edd.), Česká a slovenská slavistika na počátku 21. 
století. Brno 2005, s. 113-117.
42 Podnětně lze k interpretaci dějepisectví 20. století v této souvislosti vnímat zejména práci Lutz 
Raphael: Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, Tendenzen von 
1900 bis zur Gegenwart. München 2003.
43 Srovnej např. BAĎURÍK, Jozef: Od počiatkov štúdia histórie na Univerzite Komenského v Bra-
tislave, in: Bohumil Jiroušek - Josef Blüml - Dagmar Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci. 
České Budějovice 2005, s. 539-552; Josef Blüml - Bohumil Jiroušek: Historik Václav Chaloupecký 
a Slovensko, in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka (edd.), Aktuální slovakistika. Brno 2004, s. 5-15; Jiří 
Lach: Životní osudy Josefa Borovičky. Moderní dějiny 12, 2004, s. 215-246.
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být - vedle vědeckých polemik - především neúčast slovenských histo-
riků na druhém sjezdu československých historiků, jenž se roku 1947 
konal v Praze.44 Přes tuto nevraživost však po celou dobu existence 
Československa nelze přehlédnout vzájemnou komplementaritu české 
a slovenské vědy,45 jež se vzájemně doplňuje - slovenská a česká kultura 
měla poměrně snadný přístup k literatuře druhého národa, šlo o jednot-
né diskursivní prostředí, v němž se odlišnosti objevovaly spíše na úrov-
ni epistémových polí. Na druhé straně nacionálně vyhraněný Daniel 
Rapant se těžko mohl smířit s čímkoli, co by představovalo Prahu jako 
reprezentanta československé vědy, zatímco Slovensko, tedy zejména 
on sám, by vystupovalo v roli podřízené, víceméně v pozici regionu, 
zatímco on chtěl být tvůrcem centra slovenské historiografie.46

Z daného stavu však vyplývá, že minimálně pro léta 1918-1938, tedy 
pro existenci první republiky, lze jednoznačně mluvit o českosloven-
ské historiografii jako jednotném celku - v kontextu daného státu i na 
mezinárodním poli, kdy však paradigma dobové historické vědy bylo 
diktováno diskursem zformulovaným českými historiky, a to pražský-
mi, brněnskými i bratislavskými, vůči nimž se teprve postupně vytváře-
la slovenská opozice přicházející relativně pomalu s kritikou českých 
koncepcí slovenských dějin a teprve následně s vlastními geografický-
mi i etnickými základy slovenských dějin.47

Na mezinárodním poli však jednotný diskurs československé histo-
riografie víceméně zůstával zachován i v éře komunistického státu. 
Spolupráce s Maďarskem sice probíhala převážně na úrovni Slovenské 
akademie věd, ale de iure na ni byla delegována Československou aka-
demií věd, neboť převážně (pouze) pro slovenské dějiny byl významný 
kontext bývalého Uherského království, jeho archivy. V ostatních oblas-
tech zahraničních vztahů dominovala pražská centra - Československá 
akademie věd a částečně Univerzita Karlova, formálně však zejména 
Československá historická společnost jako garantka mezinárodních 
kontaktů; v tomto směru Slovenská historická společnost do roku 1989 
(a de iure do roku 1992) nedosáhla na skutečně vůdčí roli v mezinárod-
ním zastoupení, přestože se o to Daniel Rapant snažil již před rokem 
1948.48 Například na mezinárodních kongresech historických věd 

44 Viz KOSTLÁN, Antonín: Druhý sjezd československých historiků a jeho místo ve vývoji českého 
dějepisectví v letech 1935-1948. Praha 1993, s. 64-67.
45 Srovnej alespoň MIKULÁŠEK, Alexej: Komplementarita jako kritická výzva (Několik nesoustav-
ných poznámek k česko-slovenskému literárnímu kontextu), in: Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka (edd.): 
Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Brno 2004, s. 107-115.
46 KOSTLÁN, A.: Druhý sjezd, s. 65.
47 KUTNAR, F. – MAREK, J.: Přehledné dějiny, s. 934-953. V tomto příspěvku beru do úvahy pouze 
skutečně vědeckou historiografii, nikoli nacionálně vyhraněné publicisty se zájmem o dějiny - 
v tomto smyslu by bylo možné o slovenské „historiografii” hovořit již dokonce před rokem 1918.
48 KOSTLÁN, A.: Druhý sjezd, s. 65.
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dominovala česká účast - s výjimkou převažující účasti slovenských 
historiků na kongresu roku 1970 v Moskvě, kam vzhledem ke krizi roku 
1968 a následné normalizaci byli čeští účastníci vysláni v omezené 
míře.49 Je třeba říci, že výsledky české historické vědy tak na meziná-
rodním poli dominovaly, což však ovlivňovalo také to, že lidé typu 
Miloše Gosiorovského či Ľudovíta Holotíka, přes jejich podobné zakot-
vení v politických strukturách, skutečně vůdčím osobnostem pražského 
centra vědecky konkurovat nemohli. Přestože slovenská historická věda 
si po roce 1948 zřejmě zachovala větší personální kontinuitu než césu-
rovitě se vyvíjející historická věda v českých zemích, zejména v Praze, 
také na Slovensku se do vůdčích pozic historického oboru dostávají 
exponenti komunistické strany, jež však - v mnohem menší míře musí 
dokazovat svou vědeckou úroveň, bez níž se bylo obtížné v 60. letech 
udržet v opravdové špičce oboru, zatímco v 70. letech k dosažení postů 
stačila znovu věrnost komunistické straně. V tomto směru nepochyb-
ně je výrazně odlišný český vývoj, zejména intelektuálního prostředí 
Prahy, zatímco slovenské historické vědě se formální federalizací spl-
nila většina vnějškových požadavků na samostatnou historickou vědu, 
třebaže i nadále její řízení částečně probíhalo přes Prahu: vedoucí pra-
covníci ústavů Slovenské akademie věd obvykle - někdy spíše formálně 
- zastávali funkce i ve vedení Československé akademie věd. Rok 1989 
pak přinesl nejen osvobození z područí sovětského dirigismu a domácí 
komunistické strany, ale také plné tlumočení nacionálních antagonis-
mů mezi Čechy a Slováky, přičemž v rámci historického povědomí 
se objevil - spíše okrajově - také problém identity moravské. Zatímco 
vztahy mezi českými zeměmi postupně přestávají být vnímány jako 
problematické či nějakým způsobem degradující regiony, Slovensko 
definitivně spělo k oddělení a plnému samostatnému vývoji.

Příspěvek vznikl s podporou výzkumného záměru MSM 6007665807

49 Viz JIROUŠEK, Bohumil (ed.): Česká a československá účast na mezinárodních kongresech his-
torických věd. České Budějovice 2006 (v tisku) - blíže viz referáty B. Jirouška, J. Rauchové, Z. Gila-
rové a I. Malého a konečně pro období po roce 1989 také příspěvek J. Pánka. Výrazný organizační 
podíl měla Slovenská historická společnost také na československé účasti na kongrese ve Vídni 
roku 1965, kam byla vypravena z Bratislavy výletní loď.
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KRESŤANSKÉ CHÁPANIE 
SLOVAKISTIKY

ISTVÁN KÄFER 

Slovakistika v Maďarsku – a maďarskej etnickej oblasti vôbec – by 
mala mať zvláštnu príchuť. Najsamprv preto, lebo slovakistika skrýva 
v sebe nespočetné prvky hungaristiky – obsahovo, jazykovo, ideo-
vo a v praxi. Veď sa roku 1479 na Spiši modlilo takto: „Každy z vas 
poklaknete na sva kolena a učiňmy obecnu prosbu milemu Spasiteli, 
aby nas račil uslyšeti v našich prosbach. Najperve poproste mileho 
Pana Buoha za mir a za pokoj i za dobre povetře ... Za našeho svateho 
otce papeža Sixtusa ... a take za stav svetsky, za cisara, za našeho krala 
Matiaša uherskieho is za všetky jinše krale chrestienske ...”50 Koncom 
l6. storočia sa zase modlilo takto: „Pane Bože, dej nám lepší čas dojí-
ti, / uherského krále v Budíně viděti ...”51 Neznámy pevec takto: „Pan 
Buh všemohucy, nemohol trpety / Ten narod nemecky v našej milej 
vlasti. / Ale račil zbudit Pana Rakoczyho,/ Aby zase vyhnal Nemca 
ukrutneho. / Ktery se prochazel a ješte prochazy, / V pevnostech uher-
skích sve dílo provodí. / My všickní veríme, že nas Pan visliší, / Že 
kníže Rakoczy jích všeckích zahladí.”52

Daniel Krman v marci roku 1707 na hlavnom námestí Žiliny sa mod-
lil takto: „Ježíš Krystus nepřemožený ten vítěz ... učiniž to, aby z tech-
to zástav mnoho dobrého pocházelo na zbedovanu krajinu uhersku, 
jenž slaula nekdy ozdobau krajin ... a rájem zemským. Hospodin ... 
budiž s jeho osvíceností knížecý našim milostivým pánem Rakoczy 
Ferenczem a dejž to, aby jako Jozef z žaláře vysvobozen, stal sa Pater 
Patriae, a zdravými radami y šťastným obhajováním vlasti své, všec-
kych předešlých obhajců uherských, Batorího, Bethlena, Bočskaýho, 
Toekoeliho ... slávu převýšiti ... mohl ...”53 [...]

Časy sa však zmenili. Prozreteľnosť obdarila aj našu krajinu s vzác-
nou ideou národa. Počúvajme pozorne slová Michala Miloslava 
Hodžu: „Slovák má povinnosť osveti a vzdelanosti teda tak, ako ju má 
každý človek a národ, má povinnosť kreťanstva... ale Slovák sa dosial 

50 Citované: PAULINY, E.: Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Slovenské peda-
gogické nakladateľstvo. Bratislava 1983, s. 94.
51 Historické spevy a piesne. Zost. R. Brtáň. Tatran, Bratislava 1978. s. 123.
52 A kuruc küzdelmek költészete. Red. Varga Imre. Akad. Budapest 1977. s. 481.
53 KRMAN, D.: In nomine Jesu. Actus inauguaration vexillorum, to gest: Poswecovanj zastaw ... 
Léta Páně 1707 dne 18. Martii ... w Žilině, C4a
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ani národom nechceu menuvať, on sa len človekom cítiu... Boh tresce 
a prísne tresce ... zvlášte Slovákov ... lebo dopustiu na ních Maďarov, 
aby títo na stoličných a krajinských snemach, vo spišach a novinách 
svojích, doma i verejne na všetko čo je slovenskuo, špinti a posmechi 
svoje kidali. Taký trest od Boha, ale zaslúžený. A dotial bude trvať, 
dokial Slováci ku svojej národnosti sa nechápu. Dokial jejích vyšší 
a nižší páni, kňazja, mešťaňja, sedljaci k národňej osvete a vzdela-
nosti sa jednomyselne, jednorečne, naozajsne nepričiňja ...Slovenská 
národnosť je nječo zvláštneho, že v Uhrjech njeto pre ňu ešte rámu, 
preto sa ešte ani vistaviť, ani poznať nedala.”

[...]
A od toho jasného, jednoznačného bodu vedie priama cesta k zná-

memu výroku: Maďari sú osudom slovenskej politiky54. Samozrejme, 
odzneli niekedy pokojné hlasy. Záverečná scéna v Hájnikovej žene, 
stretnutie starého Villányiho a Michala Čajku – statočný pedagóg štu-
dujúceho Maroška, mimoriadne jemná, hlboko kresťanská próza Mila 
Urbana, najmä jeho strážmajster Angyal.

Cez polstoročie po roku 1944 táto vrstva slovenského ducha vymie-
ra z vnútorných zložiek národnej kultúry. Uhorské reálie a duchovná 
sústava sa premenia na skoro nevysvetliteľné, nepochopiteľné zjavy, 
preto sa o nich radšej nehovorí.

Maďarská národná kultúra podobne strácala svoju uhorskosť. 
Asymetria je značná, lebo napríklad Bálint Balassi a Peter Pázmány 
napísali svoje diela po maďarsky, predsa neboli Maďarmi v chápa-
ní 19-20. storočia. Boli Uhrami, boli aspoň tak ďaleko od maďar-
skej národnej identity, ako Daniel Krman alebo Matej Bel od sloven-
skej. Lenže tá uhorská identita je kameňom úrazu medzi slovenským 
a maďarským duchovným životom dneška. Asymetria sa uplatňuje 
ďalej, lebo na pojem uhorský v maďarskom jazyku niet výrazu.

Prepáčte mi za dlhú antológiu slovenskej spisby. Podobnú by som 
mohol predkladať aj z maďarskej, aj sa o to niekedy pokúsim, najve-
deckejšie osobnosti maďarskej literárnej vedy uvažujú o nutnosti zno-
vu spracovania dejín maďarskej literatúry. Stalo sa to na vedeckej kon-
ferencii o Bálintovi Balassim, keď som citoval symbolicky jeho slová 
o „rožomberskej” pošte, o kopci Holo, o Macovi Zellyenovi, Andrejovi 
Ušikovi, Petrovi Džurovovi a Stefanovi Mackovi55. Slovensko-maďar-
ské súvzťažnosti sú zdeformované. Pre dnešných Slovákov sú uhorské 
prvky vlastnej písomnosti úplne neznáme. V súčasnosti sú si maďar-
ská a slovenská v najlepšom prípade navzájom cudzie a neznáme 

54 Pozri: MINÁČ, V.: Tu žije národ. In: Vladimír Mináč: Súvislosti. Slovenský spisovateľ. Bratislava 
1976. s. 60.
55 KÄFER, I.: Balassi Bálint helye a magyar-szlovák szellemi összefüggésrendszerben. In: Balassi 
Bálint költészete európai tükörben. Nemzetközi irodalomtörténeti konferencia. Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Piliscsaba 2006. s. 7-13.
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územie. Úlohou slovakistiky je predstaviť hungarikálne prvky—medzi 
ktorými maďarské vôbec nie sú vo väčšine – slovenskej vzdelanosti. 
Dnešné dva suverénne štáty potrebujú k svojej spoločnej budúcnos-
ti v Európe svoje národné kultúry. Slováci majú objaviť svojich naj-
bližších príbuzných v Maďaroch, Maďari v Slovákoch. Bez objavenia 
tejto niekedy skutočnej symbiózy sa nemôžeme zbaviť národných 
nedorozumení.

Kresťanská morálka platí pre národ ako celok tak isto ako pre jed-
notlivcov. Slovakistika na Slovensku a hungaristika v Maďarsku sú 
ohrozené. Potrebujeme najužšiu spoluprácu na ochranu národných 
hodnôt. V Česku, Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku to treba zabez-
pečiť zákonom alebo založiť nadáciu pre vyučovanie vednej disci-
plíny Stredná Európa. Veru, majú si čo povedať, vzájomne vyučovať, 
Česi Slovákom, Maďarom, Poliakom atdˇ. O to viac, lebo všetci sme 
dedičmi stredoeurópskych kresťanských kráľovstiev. A všetko by sme 
mali robiť interdisciplinárne, najmä v rámci teológie, cirkevnej histó-
rie. Mali by sme uskutočniť ciele dekrétu, podpísaného na hlavnom 
oltári Baziliky v Ostrihome o odpustení.
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AKTUÁLNA REFLEXIA 
ČESKO-SLOVENSKÉHO 
LITERÁRNEHO KONTEXTU 
16. STOROČIA 
(MARTIN RAKOVSKÝ, DESCRIPTIO URBIS LUNAE BOIEMICAE, 1558)

ZUZANA KÁKOŠOVÁ 

Vo svojom príspevku sa v nadväznosti na ten minuloročný opäť 
zameriam na časť tvorby Martina Rakovského, najvýznamnejšie-
ho autora nášho latinského humanizmu. Rakovský študoval v Prahe 
a istý čas pôsobil v českých mestách Žatec a Louny ako rektor na 
tamojších školách. Počas pôsobenia v Prahe sa dostal do prostredia 
jednej z najznámejších humanistických básnických družín sústrede-
nej okolo významnej osobnosti českého humanizmu Jana staršieho 
Hodějovského z Hodějova. Mojou ambíciou je na základe dostup-
ných literárnych textov pozrieť sa na Rakovského tvorbu z obdobia 
pôsobenia v Čechách, do akej miery ovplyvnilo účinkovanie v bás-
nickom krúžku spôsob jeho písania a či si ho podržali aj v neskor-
šej tvorbe. Jan starší z Hodějova bol významný svojou kultúrnou čin-
nosťou a osobnostne predstavoval typického humanistu, vzdelaného, 
sčítaného, so širokými vedeckými záujmami. Na rozdiel od mladšej 
generácie (aj svojich chránencov ako bol Matúš Collinus) nadväzoval 
na taliansky humanizmus a nemecké predreformačné prúdy.56 Bol to 
pravdepodobne najvýznamnejší alebo aspoň jeden z najvýznamnej-
ších podporovateľov spisovateľov 16. storočia. Je známe, že podnietil 
Václava Hájka z Libočan, aby napísal veľmi populárnu Českú kroniku 
(mimochodom v úvode svojej básne o Lounoch z nej čerpal aj Martin 
Rakovský). S jeho menom sa spája činnosť pravdepodobne najzná-
mejšej humanistickej literárnej skupiny (tradične sa označuje ako lite-
rárny krúžok alebo družina), ku ktorej patrili známi českí humanisti 
(Martin Kuthen, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Matúš Collinus i „náš” 
Martin Rakovský) , ale aj pomerne veľký počet menej známych latin-
ských spisovateľov. 57 Aj keď podporoval mladých básnikov v ich tvor-
be, sám básne možno písal, ale nezachovali sa. Jeho podpora však 
mala aj tienistú stránku: „Ve snaze přivést latinské básnictví v Čechách 
56 Rukověť humanistického básnictví 2. Praha, Academia 1966, s. 318.
57 Ibidem, s. 320.
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k rozkvětu, jaký prožívalo v dobách Bohuslava Hasištejnského... Na 
veršované skladby kladl vědecká měřítka, dával svým klientům před-
lohy přeplněné fakty, požadoval od nich zveršování právních nebo 
historických dokladů.”58 Napriek všetkým problematickým dielam, 
ktoré pod takýmto jeho vplyvom vznikli, význam jeho básnickej druži-
ny oceňujú českí i slovenskí historici humanizmu. Literárne dielka
si Hodějovský zapisoval do zvláštnych „kopiářů”59a v 50. rokoch 16. 
storočia sa ich rozhodol vydať knižne. Výsledkom sú štyri zväzky 
tzv. Farragines, ktoré vyšli v rokoch 1561-1562 a prispelo do nich 
61 autorov. Medzi nimi je aj Martin Rakovský a jeho brat Matej 
Rakovský. Počas pobytu v Čechách napísal Martin Rakovský pomer-
ne veľa básní, ktoré sú sústredené do zbierky Elegiae et epigrammata 
(vytlačená v Prahe 1556), rozsiahlu básnickú skladbu Descriptio urbis 
Lunae Boiemicae (vytlačená 1558) a niekoľko básní oslavného a prí-
ležitostného charakteru (oslavná báseň na príchod cisára Ferdinanda I. 
do Prahy, 1558 a niekoľko básní, ktoré boli zaradené do jednotli-
vých dielov Farragines, 1561-1562). Jeho brat Matej, ktorý patril tiež 
do Hodějovského básnického krúžku, sa venoval najmä učiteľskému 
povolaniu, dosiahol titul bakalár i magister, pôsobil len v Čechách 
(bol správcom školy v Kutnej Hore a v Jihlave). Zomrel však pomer-
ne skoro po príchode do Jihlavy na mor roku 1566. Publikoval len 
niekoľko básničiek v Hodějovského Farraginách (1.-4. diel) a napísal 
epicédium na Leonarda Stöckela (1560). Plodnejším spisovateľom bol 
najmladší brat Mikuláš Rakovský, ktorý prišiel do Prahy okolo roku 
1560 a študoval u magistra Petra Codicilla u sv. Jindřicha na Novom 
Meste pražskom, na pražskej akadémii, stal sa bakalárom i magistrom. 
Pôsobil v Čechách ako učiteľ v Čáslavi, správca školy v Kutnej Hore 
(1565, po bratovi Matejovi). Zvyšok života prežil v Kutnej Hore a tu 
u neho na návšteve zomrel aj slávny brat Martin (1579).

Hodějovského básnická družina predstavovala rozsiahle voľné 
spoločenstvo vzdelancov a básnikov, ktorí uznávali autoritu Jana star-
šieho z Hodějova a podriaďovali sa jej. Len v samotných zbierkach 
Farragines sa postupne ocitlo 61 mien autorov od jedinej básničky 
až po rozsiahle básnické a spisovateľské dielo. Menšiu až efemér-
nu úlohu v tomto spoločenstve zohrala väčšina autorov, len niek-
torí skutočne vynikli: Damián Franta, mal vo Farraginách dve bás-
ne; Paulus Macrobius Heyny je autorom básnického listu (7 distích), 
v ktorom sa obrátil na Jana st. Hodějovského (Farragines 3) s pros-
bou o podporu na štúdiách; Henricus Achilles je autorom jedinej 
skladby vo Farraginách; Beniamin Albinus zasa dvoch básní tiež vo 
Farraginách; Ioannes Artophidius, okolo r. 1550 sa zoznámil s Janom 
st. Hodějovským a začal mu posielať svoje príspevky. Jeden z nich 
58 Ibidem, s. 318.
59 Ibidem, s. 318.
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sa zachoval vo Farragines; Ioannnes Altomitheus (Altomytenus) má 
jednu báseň vo Farraginách a Venceslaus Baubinus len dve básne; 
Mattheus Bicenus s jedným väčším a niekoľkými drobnými básňa-
mi; Henricus Candidus so štyrmi básňami vo Farraginách; Gregor 
Cirkvinus má jeden básnický list vo Farraginách; Mattheus Civilius 
má dva veršované listy vo Farraginách; Georgius Logus, ktorý do dejín 
humanizmu zasiahol svojou básňou (71 hexametrov) Sylva seu idylli-
on II.... (1561). Andreas (Ondřej) Lucinius patril k stredným humanis-
tom. Okrem drobných príspevkov do zborníkov humanistickej poézie 
mal aj samostatné tlače. Okrem spomenutých aj mnohí ďalší s jednou 
alebo len niekoľkými básňami. 60

60 S vyčerpávajúcou podrobnosťou ich uvádza Rukověť humanistického básnictví.
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K OTÁZKE RELIGIOZITY 
V ĽUDOVEJ ROZPRÁVKE

MARTA KERUĽOVÁ 

Nemám v úmysle tvrdiť – a ani by to nebolo celkom pravdou, 
že v minulosti sa náboženská literatúra literárnovedne neskúma-
la. O výlučne starších religióznych pamiatkach sa sem-tam niečo 
skromnejšie uverejnilo. Nestačí to však na spokojné zakrývanie si očí 
pred faktom, že v konečnom dôsledku náboženská tematika sa predsa 
len do roku 1989 vo výskume nepreferovala, ba dokonca sa intencio-
nálne obchádzala. 

 V tejto oblasti si pozornosť zasluhuje skúmanie recipročného vzťahu 
vysokej oficiálnej stredovekej literatúry, písanej, ako inak, v latinčine, 
nesúcej prevažne pečať náboženskosti, k ľudovej tvorbe, ktorá sa šírila 
ústne od človeka k človeku, od kolektívu či spoločenskej vrstvy k inej 
vrstve. Folklórna tvorba v niektorých obdobiach preukázala silnejšiu 
aktivitu v zbližovaní žánrov, čo sa skúma tým ťažšie, čím dávnejšie 
k takýmto aktivitám dochádzalo. Doklady o vývine staršej literatúry 
nám poskytujú rôzne textové verzie a varianty. Niekedy ide o spo-
radické signály a neúplné správy o vývinovej peripetii žánrov a ich 
funkcie, no napriek tomuto kondicionálnemu obrazu stav vzájomnej 
reciprocity predstavuje zároveň doklad o filiáciách s európskou a so 
svetovou literatúrou, keďže v univerzálnom stredoveku vrcholné diela 
migrovali a stávali sa majetkom celej Európy.

V prípade exempla, ktoré funkciou patrilo k náboženským žánrom, 
boli sme v značnej miere dešifrujúcimi svedkami procesu oslabovania 
religiozity, respektíve zanikania alegorickosti príbehu, ktorý vo finál-
nej a dnes poznanej podobe neraz vyústil do rozprávkového žánru. 
J. Minárik61 uvádza niekoľko Dobšinského rozprávok, ktoré evident-
ne nadväzujú na exemplické látky: O troch grošoch, Plavčík a Vrat-
ko, čo osúšajú slzy sveta, Psota, v Czambelovej zbierke62 Ľstivá žena 
a pod.63 

V dôsledku komplikovanosti genetickej siete rozprávky a nesys-

61 MINÁRIK, J.: Stredoveká literatúra. Bratislava, SPN 1977, s. 202. Problematikou exempla sa 
zaoberá v početných štúdiách.
62 CZAMBEL, S.: Slovenské ľudové rozprávky. Vydala Marianna Mináriková. Bratislava 1959.
63 Podrobnejšie o problematike exempla: KERUĽOVÁ, Marta: Genetické problémy slovenskej ľu-
dovej rozprávky. In: Žánrové aspekty textu literatúry pre deti a mládež. Bratislava, Mladé letá 
1991, s. 45-56.
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témovosti jej uzlov či prepojení s historickou a literárnou realitou 
- exemplum sa nedá využívať ako dokument obsahujúci informácie 
o konkrétnych reáliách stredovekej spoločnosti. Cesta k realite v stre-
dovekom exemple i ľudovej rozprávke viedla cez poetiku žánru, ktorá 
je výrazne špecifická a historicky podmienená. Exemplum len ako 
účastník medzitextového nadväzovania môže byť akceptované v role 
literárneho predchodcu našej ľudovej rozprávky. Prešlo špecifickými 
etapami vývoja, počnúc starovekou a hlavne stredovekou rétorikou. 
Do exemplického žánru boli často prizývané mýty, bájky, poves-
ti, legendy, anekdoty, ktoré predtým slúžili inému cieľu, než aký im 
zadala samotná kázeň: ilustrovať a na konkrétnom príbehu vysvetliť 
abstraktné alebo teologické zložky. 

V rozpätí 13. až 15. storočia Európa zaznamenáva kvantitatív-
ny i kvalitatívny rozvoj predikačného umenia. Kázeň sa v tom čase 
opierala o tri kompozičné piliere: o autority (auctoritates), rozumové 
dôvody (rationes) a príklady (exempla). 

Posledný pilier - príklady - ako organická súčasť kázne mali alego-
rický charakter. Niektoré boli pôvodne svetského charakteru (napr. 
anekdoty), no vždy povinne opatrené epimythiom – čiže záverom 
s aplikáciou, komentárom či moralitou, ktoré striktne uviedli recepciu 
prvej časti exempla – príbehu – na pravú mieru – čiže k didakticko-
moralizátorskému poslaniu. 

 Alegória sa stávala príťažlivejšou a zrozumiteľnejšou oblečením sa  
do zdanlivej reality, ktorá však fungovala v područí alegórie a jej funk-
cie. 

Exemplum prešlo viacerými mutáciami a spočiatku slabšie obhajo-
valo svoju žánrovú suverenitu. V prvotnej fáze existencie patrilo ako 
akési „excerptum” z rôznych druhových žánrov k inému, nadriadené-
mu, zväčša rétoricko-kazateľskému žánru. V dôsledku zväčšujúcej sa 
potreby jeho využitia začali sa písať zbierky exempiel a z podriadené-
ho sekundárneho žánru sa stával žáner svojprávny. Najširšie obzory 
v nadobúdaní žánrovej sebestačnosti sa otvárali prvej kompozičnej 
časti – príbehu.

Príbeh, jadro, ktorého recepciu neraz až násilne vnucovala apliká-
cia, upútal najväčšmi pozornosť „ľudových” poslucháčov najmä z toho 
dôvodu, že sám osebe umožňoval denotatívnejšiu interpretáciu, znač-
ne oslobodenú od prepiatej alegorizácie, respektíve otváral iné, už 
sekulárne konotáty. Stával sa súčasťou literárneho vedomia, do neho 
pomaly, voľne vstupovali nezáväznejšie, zábavné motívy a stierali 
moralizátorsko-náboženskú funkciu. Dokonca nebude mylné pred-
pokladať, že latinskú predlohu musel v praxi sám kazateľ spracovať 
i v domácom jazyku a už on sám začal podľa individuálnych dispozí-
cií vkladať do príbehov zábavné prvky, prípadne realistické detaily.
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O NAŠOM ŠTÁTE, MENE 
A LITERATÚRE

PAVOL KOPRDA 

V zborníku Brněnské texty k slovakistice IV (Brno 2003) sa objavuje 
veta, že „pojem Slovensko je historicky nešťastný” (s. 7). Podobne 
meno Slovák, slovenský (jazyk), slovenská literatúra. Ohľadom staršej 
slovenskej literatúry sa držím rumunského teoretika literatúry Adriana 
Marina. Podľa neho, ak už raz bola predstava nejakého literárneho 
systému vytvorená, vystupuje ako literárna kultúra, teda orientujúci 
celok, no len pre toho, kto žije v danom systéme. Marino hovorí: 
„Neprestajný vzťah čiastkového významu k úplnému (a naopak) pro-
dukuje sám nové významy a zmysly1.” „Úplné” je predstava celist-
vých literárnych dejín ako niečoho vysvetľujúceho vo vzťahu k tomu 
literárnemu textu („čiastkové”), ktorý produkujeme dnes. Ak napríklad 
nejestvujú habsburskí Česi ani uhorskí Slováci, iba Česi alebo Slováci, 
aj svoje dnešné literárne texty píšu tak, aby sa v nich dejiny literatúry 
sprítomňovali ako dejiny českej literatúry a ako dejiny slovenskej lite-
ratúry, nie ako dejiny rakúskočeskej alebo uhorskoslovenskej literatú-
ry. Prvý vyjadril dôsledky „uhorskoslovenskosti” piarista Jozef Inocenc 
Dežerický, ktorý povedal, „Boli sme Moravania, teraz sme Maďari”2 
(bol by mal povedať: „Boli sme moravskí Sloveni, teraz sme uhor-
skí Sloveni – Slováci”, no najsprávnejšie by bolo bývalo, keby bol 
povedal: „Boli sme Sloveni vtedy aj teraz”). Bol zapísaný do piaris-
tickej rehole ako „slavus hungarus”, uhorský Slovák (1719). Podobne 
Hanulík. Piaristický rád sa vyvinul k predstave panstva maďarského 
etnika a maďarského jazyka v Uhorsku a nad Slovákmi. Odmietol 
uznať Československú republiku, takže nebol ňou uznaný. Dežerický 
aj arkád Hanulík sa v dejinách slovenskej literatúry môžu ocitnúť len 
ako okrajová spomienka práve preto, že boli „Uhroslováci”. Ale v úpl-
nom centre budú stáť Kalinčiak a Sládkovič: ak aj prejavovali vernosť 
uhorskému štátu, ich slavizmus ďaleko presahoval maďarskouhorstvo. 
My sa totiž dožadujeme, aby boli dejiny slovenskej literatúry orien-
tujúcim celkom pre nás a nie orientujúcim celkom pre nejestvujú-
cich uhorských Slovákov. Dôvod nie je zahmlievať, čo bolo, ale ten, 
že s literárnohistorickým celkom, ktorý tu nie je pre Slovákov, ale 
1 MARINO, Adrian: Hermeneutika predstavy o literatúre. Vyd. Dacia Cluj-Napoca 1987. 1. kap., 
prel. E. Ťapajnová, rkp.
2 DEŽERICKÝ, J. I: Pro cultu litterarum in Hungaria... Vindicatio... Romae 1743, s. 10.
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pre záujem iných, by sme nevedeli žiť, rozpadli by sme sa na tisíc 
molekúl. To je aj zmysel robenia dejín literatúry: dávať si celok k dis-
pozícii ako hodnotu úplnosti schopnú produkovať dnešné literárne 
javy, teda ako prítomnosť pre nás dnes. 

Aj medzi maďarskými vedcami sú už dnes takí, ktorí necítia potrebu 
podriaďovať Slovákov maďarskej štátnej moci tým, že ich označujú 
za uhorských Slovákov. Jezuita Ladislav Lukács povedal v Monumenta his-
torica Societatis Jesu. Monumenta antiquae Hungariae I. 1550 - 1579. Ed. L. l. 
Romae 1969: „Peter Joannes Matejov bol Slovák a niekoľko rokov pôso-
bil v Trnave ako profesor.”3 Ďalej: „Na čele ročníka alfabetárov stál 
P. Matejov” (tamže). Roku 1566 učil takzvané humaniora. Do Trnavy 
prišiel roku 1564 a „statimquae concepit etiam fidelium suae natio-
nis curam gerere”. Lukács teda nemá zábrany používať pomenovanie 
Slovák, slovenčina, slovenský národ už na rok 1556. Čo sa to deje, že 
v roku 2003 v maďarských vedcoch nutkavo pôsobí pojem uhorský 
Slovák, uhorská čiže maďarská slovenčina? Dožadujú sa historických 
práv na „Slovákov – svojich sluhov”? To nerobí nijaký iný národ na 
svete. Česko-slovenský štrukturalizmus literárnovedný i jazykovedný 
i každá teória medziliterárnosti taký prístup odmieta s rozhorčením, ba 
nijaká nerasová teória vzťah večného otroctva ani nepozná, neuzná-
va, nepracuje s takou predstavou. Odkazujem na Franka Wollmana.

Neporozumenie slovenskosti sa buduje na zamlčiavaní niektorých 
skutočností. Talian Ercole Scala v roku 1685 napísal: „Smerom ku kar-
patským horám používajú sklavónsky jazyk a tamojší obyvatelia, hoci sú Uhri, 
sa nazývajú Sloacchi”4 – tým zároveň zdôraznil vôľový ráz slovenskosti: 
Slováci sa Slovákmi chcú volať. Nevoláme ich tak, lebo to chceme 
my, Taliani, ale preto, že oni sa nechcú volať nijako inak. My Taliani 
sme nútení volať ich Slováci, pretože oni sa inak volať nechcú. To je 
významné svedectvo, že Slováci sa nechápali ako súčasť uhorskoma-
ďarského národa. Práve naopak. Slováci si v dejinách vynucovali, 
aby nás iní nazývali Slovákmi a nie Slavi, Hungari a podobne. Biskup 
Jednoty bratrské Jan Blahoslav sa vysmieva v roku 1564 spolubratovi 
Martinovi Žateckému: „...za to mám, že se nejeden Čech tomu zasmě-
je a podiví, proč ty český jazyk slovenským nazýváš, snad se tobě 
zdají Slovácy důstojnější býti nežli Čechové...”. Žatecký chcel označiť 
češtinu, že je to slovanský jazyk, a myslel si, že môže použiť slovo 
„slovenský”. Blahoslav si uvedomil, že meno „slovenský” si Slováci 
natoľko vyhradili pre seba, že ak chce Žatecký povedať slavus, nesmie 
použiť slovenský, musí sa uchýliť k pomenovaniu slovanský. Slováci si 
vynucovali nielen pomenovanie národnej totožnosti, ale aj pomeno-
vanie krajiny: Jan Blahoslav nehovoril severné Uhorsko, ale „Slováky”. 

3 L. Lukács, cit. d., s. 16.
4 L‘ Ungheria compendiata dal Sig. Conte Ercole Scala... Modena 1685, s. 25.
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To je výrečné. Svedčí to o národnoštátnom sebavedomí Slovákov: hoci 
sa štát volal Uhorsko, nik nemohol Slovákov zbaviť vedomia, že oni 
žijú na Slovensku. Treba odpovedať, ako je to možné. 

Najskôr však treba uviesť dôkazy, že Slováci cítili kultúrnu potrebu zos-
kupovať sa do sociálne fungujúcich celkov práve ako Slováci: Spišské 
modlitby sa dajú interpretovať ako zázrak fungovania medzikonfesionál-
nej súdržnosti – v druhej polovici 15. storočia si na severozápadnom 
Slovensku katolícka cirkev brala pod ochranu slovenských „starovercov”, 
ktorí sú asi potomkami slovenského obradu z veľkomoravskej doby. Sú to 
výzvy modliť sa za autority – no po slovensky a navyše podľa byzantskej 
liturgie Jána Zlatoústeho, ktorú preložili sv. Cyril a Metod.5 To, že okolo 
40 slovenských ľudových rozprávok zo súboru zozbieraného žiakmi 
Franka Wollmana na juhovýchodnom Slovensku má pôvod v talian-
skej novelistike6, svedčí o silnej komunikácii meštianskeho a sedliac-
keho stavu v slovenskom jazyku na meštianskych zásadách občian-
skej spoločnosti. To, že Rudo Brtáň konštatuje, že slovenské ľúbostné 
básne Fanchaliho kódexu boli nespočetnekrát odpisované, svedčí 
o severozápadnom slovenskom renesančnom prostredí, ktorého šľach-
tická kultúra bola slovenská7. Názvy štyroch obcí na juhozápadnom 
Slovensku: Slepčany, Nevidzany, Neverice a Nemčiňany sú politickým 
vyjadrením výčitiek obsiahnutých v Proglase Slovenom vo veršoch 28-
29 („v očiach radosť nezasvieti bez svetla...”) a 35-36 („ktorýže sluch 
bude bohabojný, ak nepočuje strašný rachot hromu...”). Slepí, nevi-
domí, nemí, neveriaci sú tí, ktorí sú krstení v latinskom obrade, lebo 
latinským slovám evanjelia nerozumejú. Počuť, vidieť – veriť – možno 
len cez slovenský obrad. Sociálne sebavedomie Slovákov nevzniklo 
ako uhorské, ale je vyjadrením, pokračovaním sociálneho sebavedo-
mia veľkomoravských Slovenov. 

To, že Slováci nútili v uhorských dobách iných, aby ich nazývali 
Slovákmi, vyplývalo z toho, že sa cítili pokračovateľmi a dedičmi sta-
rých Slovenov doby Veľkej Moravy. (Treba si uvedomiť, že „Slovák” 
je sémanticky totožné so „Sloven”. K prechýleniu prípony –en, – enin 
na –ák došlo v 14. storočí pod vplyvom poľštiny: Poľan sa zmenilo na 
Polak, Rusín na Rusnak, Roznak, Sloven (Slovenin) na Slovák – no len 
v mužskom rode obyvateľského mena)8. 

Dejiny národnej literatúry sú vedomím existencie kultúrnej krajiny, 
tej, ktorú chce estetizovať, zveľaďovať kultúrna pospolitosť národa. 
Prvý to vyjadril Jozef Miloslav Hurban, zakladateľ slovenskej literár-
nej historiografie, ktorý povedal, že slovenská literatúra je vo svojich 

5 Monumenta byzantino – slavica et latina Slovaciae, I. ŽEŇUCH, Peter – VASIĽ, Cyril: Cyrillic 
manuscripts... – Cyrilské rukopisy... Roma – Bratislava – Košice, 2003.
6 Slovenské ľudové rozprávky. 3. zväzok. Veda, Bratislava 2004.
7 BRTÁŇ, Rudo: Najstaršie slovenské umelé piesne. In: Slovenská literatúra 10, 1963, č. 2, s. 221 n.
8 DORUĽA, Ján: Tri kapitoly zo života slov. Veda, VSAV 1993, s. 9.
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dejinách postupným vykrajovaním Slovenska z mapy uhorského štá-
tu: „Osoby veliké, historické na poli občianskeho života povstalé, sú 
svedectvom, že sa národ k štátu či obci, to jest k životu krajinskému 
pozdvihol; na poli ale literatúry a umenia vyniknuvšie postavy robili 
viac len cestu k založeniu obce a štátu, v nich jesto možnosť zriadenia 
sa ľudí v jednu Obec, krajinu” (SP I, 1846)9. Predstavitelia slovenské-
ho literárneho života „vykrajovali” to územie, ktoré ešte bolo možné 
rekonštituovať z Rastislavovho Slovenska – Veľkej Moravy. Preto chá-
peme staršiu slovenskú literatúru ako možnosť ustanovizne, duchov-
nú a zároveň ideálnu politickú krajinu. 

Naša literatúra zobrazila potrebu krajiny prvýkrát v Živote Metoda, 
v liste Rastislava Michalovi III, kde píše v 5. kapitole: „My, Sloveni, 
sme jednoduchá čeľaď, nemáme, kto by nás naučil pravdu a kto by 
nám povedal, ako sa vládne mocou zákona.” Po staroslovensky to znie 
„...i razoum  s kazal , to dobrěi vl(a)d(y)ko, pos li tak  mouž,...”. Ani 
Vašica, ani slovenskí prekladatelia nepochopili, že „razoum” je kalk 
slova logos, ratio, a to vo význame uplatňovanie moci silou zákonov10. 
Ak preložíme „razoum” v Rastislavovom liste ako „vládnutie mocou 
zákona” (musíme ho takto prekladať, ba je podozrivé, že česká a slo-
venská slavistika ho doteraz takto neprekladali), musíme priznať, že 
slovo „Slověni” použité v Živote Metoda nevyjadruje Slovanov vše-
obecne, len Slovanov poddaných Rastislavovej ríši. Inými slova-
mi: u Slovákov bolo za čias Veľkej Moravy vyvinuté chápanie slova 
„Slověn” ako politické pomenovanie občana moravského štátu, toto 
meno sa spájalo s národnou totožnosťou, vyjadrovalo ju. Je nesprávne 
hovoriť, že pred Uhorskom nejestvoval pojem „národ”, že nejestvovalo 
„národné povedomie”. Slováci sa po rozpade Moravy upli práve na 
toto národné a štátne sebaurčenie, a to tým, že prevzali a pestovali 
meno Sloven, Sloveni, slovenský, Slovensko v tom politickom zmys-
le, ako je vyjadrené Rastislavom v Živote Metoda: „Rostislav , knęz  
slověn sk , s  s(vę)top lk m  pos lasta iz moravy k  c(ě)s(a)riu michailou, 
gl(agoľ)ušča tako: ... a my slověni prosta čad  i ne imam , iže by ny 
nastavil  na istinou i razoum  s kazal ...” Rastislav „ukradol” Slovanom 
meno „Slověn” na označenie politického príslušníka moravského štá-
tu. V tom istom Rastislavovom politicko–občianskom zmysle „ukradli” 
Slováci Slovanom meno Slověn na označenie príslušníka slovenského 
národa po rozpade moravského štátu. 

Vnútili ho aj Maďarom: sv. Štefana vyhlásili benediktínski slovenskí 
mnísi v kláštore v Pannonhalme za kráľa Slovenov. Svedectvom je ornát 

9 HURBAN, Jozef Miloslav: Slovansko a jeho život literárni, in: Slovenskje pohladi, 1946, I, s. 16.
10 Napríklad v Petrarkovom Spevníku, sonet CCLXXV, verš 7: „Pič miei, vostra ragion lŕ non si sten-
de” – „Moje nohy, ta vaše zákonodarstvo (moc, právomoc) nesiaha”. ”La ragione” je v poznámke 
vysvetlená ako zákonodarná moc, jurisdikcia (podobne ”ragion di Stato”). F. Petrarca: Canzoniere. 
Introduzione e note di Alberto Chiari. A. Mondadori (Ed.) 1985, s. 421.



55

 13  L
E

T  PO
T

É
/13  R

O
K

O
V

  PO

v benediktínskom kláštore na Panónskom Chlme. Pochádza z roku 1050 
a je na ňom hlaholikou po stranách vyšitý nápis „Gospodi, pomiluj ny”, 
dole uprostred dve podobizne a pod nimi mená „Sv. Štefan” a manželka 
„Sv. Hildegarda”. Ide o prvú umeleckú pamiatku uhorského štátu, doklad, 
že tento štát bol donútený sám seba chápať ako štát Slovenov v politickom 
zmysle Rastislavovho listu, teda Sloveni sa chápali v začiatkoch Uhorska 
ako občania, nie ako anonymná masa. Po tisíc stopäťdesiat rokoch si tí istí 
Sloveni opäť získali vládu nad svojimi vecami mocou zákona (razoum, 
logos, ratio). Ale medzitým sme si museli držanie vlády nad svojimi veca-
mi kontrolovať literatúrou ako láskou k ideálnej krajine zvanej nami samý-
mi Slovensko a k ideálnemu občanovi zvanému Sloven – Slovák. Preto je 
pre nás funkcia literatúry a dejín literatúry iná ako u národov, ktoré mali 
nástroje na riadenie vlastných vecí.

Svetozár Hurban Vajanský uverejnil v obnovených Slovenských pohľa-
doch stať s názvom Slovensko a jeho život literárny11, teda s názvom pre-
vzatým z prvých dejín slovenskej literatúry z pera jeho otca. Analyzuje v nej 
historicko-politické príčiny národnej tragédie, že vládnuce vrstvy vzišlé 
z národa a ľudu sa systémovo stávali národu cudzími. Odhaľuje vznik prie-
pasti medzi intelektuálmi a ľudom: najmä latinčina a jej odnárodňovací 
ráz, Verbőczyho zákony, ktoré od 1514 odnímali poddaným právo zbra-
ne, meštianstvo, ktoré bolo národu cudzie, lebo jadro tvorili prisťahovalci. 
Tragédia spočívala v tom, že masa ľudu bola odstavená od možnosti pre-
mieňať svoje duchovné produkty na národné túžby a ciele. Z toho vzišlo 
prosté: kontinuálne udržiavanie jazyka a kultúry ako vedomie národného 
spoločenstva udržiavané na rozličných úrovniach ľudovej pospolitosti. 
Iným jazykom pestovali jazyk a kultúru intelektuáli. Systémovosť ustanove-
nia sa šľachty a pánov cudzími národu bola dovŕšená počas tureckej oku-
pácie Uhorska, keď len Slovensko a Zadunajsko ostali Uhorskom. Vtedy 
došlo k procesu, následky ktorého cítime dodnes: z uhorského oslobodzo-
vacieho vlastenectva vznikol maďarský nacionalizmus ako presadzovanie 
tézy o vlasti vojensky vydobytej od Slovenov. Uhorský štát sa začal orga-
nizovať ako národnomaďarský v súlade s ideou národných štátov, ktorá si 
v Európe razila cestu od 17. storočia. Začal sa však organizovať na princípe 
občianskej nerovnoprávnosti, podľa ktorého bol hoden mať občianske prá-
va len ten, kto uznáva nad sebou panstvo tých, čo získali územie Slovenov 
jeho obsadením. Tí, ktorí mali práva občanov, museli stáť na strane teórie 
vydobytej vlasti Maďarov, najskôr baróni a šľachta, od Košúta všetci oby-
vatelia. Teda Slováci, ak chceli byť občanmi, museli poprieť seba, posta-
viť sa proti vlastnej historickej identite a ničiť túžby, ktoré z tejto identity 
vyplývali. Dokonca vo volebnom zákone sa v roku 1874 ocitlo slovo „cu-
dzia národnosť” na označenie Slovákov ako jednotlivcov a ako občianskej 

11 Slovenská literárna kritika 2. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1979, s. 182 (je to Vajanského 
redakčný úvodník k obnovenému vydávaniu Slovenských pohľadov).
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pospolitosti uhorského štátu.12 My Slováci sme tak boli v oficiálnom doku-
mente vlády uhorského kráľovstva vyhlásení v Uhorsku za cudzincov. Je 
pre nás neprijateľné úsilie vracať Slovákom ideu štátu, ktorý ich odmietol 
ako občanov, kolektívne vyhlásil za cudzích štátnych príslušníkov, za prís-
lušníkov imaginárneho nejestvujúceho štátu bez územia. Do takej situácie 
genocídy sa vznikom občianskeho princípu nedostal nijaký iný národ na 
svete. To dokladá vo svojej knihe (1986) Benedict Anderson a označuje to 
pojmom maďarský oficiálnacionalizmus13. Daromná bola Maginova teória 
autochtónnosti Slovákov, Timonova teória Slovákov ako hostiteľov, neskôr 
výčitky Giuseppe Mazziniho Košútovi. Márne možno neboli len obžalob-
né dokumenty Setona-Watsona (Scotus Viator)14. Slovenské povedomie 
bolo v týchto podmienkach po stáročia v nesúlade s oficiálnym občian-
skym princípom, a preto bolo výnimočné slovenské národnoštátne zmýšľa-
nie vo vládnucich kruhoch. Taký bol výrok kardinála Alexandra Rudnaya: 
„Slovák som, a keby som sedel aj na Petrovom stolci, Slovákom ostanem.” 
Slovenskosť nihilujúci maďarskouhorský občiansky princíp produkoval 
nové slovenské generácie ako strojcov úplného sebapopretia a táto ničivá 
vlastnosť ostáva mnohým Slovákom ako zastrašené podvedomie, čo dnes 
využívajú na zastrašovanie v oblasti vedy a vzdelania. 

Tento stav útraty však nebol stavom nulity, ale bol stavom národ-
ným, bol to princíp občana – Slováka napriek tomu, že žil na ničom 
(len na jazyku, tradícii, komunikačnej kultúre, na vedomí slovenskosti). 
Z tohto stavu povstávali a museli povstávať ako z jediného akékoľvek 
národno-občianske ciele. Čiže v čase národného obrodenia sa táto 
dlhodobá nemožnosť premieňania duchovna na materiálnopolitické 
podoby musela prejaviť ako ťažká úloha pre inteligenciu: stvoriť národ-
nopolitickú postať len z jazyka a z tradovanej duchovnej hodnotovosti. 
To je zároveň aj charakteristika slovenskej kultúry ako typu: z ničo-
ho sa rodia vysokí duchovia. Z ničoho a nad priepasť neexistujúcej 
materiálnopolitickej základne – ale rodia sa, to znamená, že ono „nič” 
(absencia ukotvenia v inštitúciách) v sebe skrýva obsah, ako ho analy-
zoval Vajanský. Teda materiálny jazykovo-kultúrny substrát musí mať 
takú funkciu, ako inde inštitúty moci a slávy. U Slovákov bolo a sčasti 
aj je stávanie tým, čo u iných národov bytie. A z tohto princípu stáva-
nia Vajanský aj vychádza ako z kritéria slovenskej literatúry (citujúc 
otca, SP, 1, 1846, cit.): „Už iba to má právo k skutočnosti, k stávaniu 
a k životu, čo sa ospravedlnilo pred súdnou stolicou ducha, ...idey, tejto 
verejnej, obecnej mravnosti sveta.” Slovenská literatúra je ako sloven-
ská pociťovaná tým, že vnímame, že dielo v sebe ukrýva onú stáročnú 

12 ĎURICA, Milan Stanislav: Dejiny Slovenska a Slovákov. Lúč, Bratislava 2003, s. 233.
13 ANDERSON, Benedict: Oficiálnacionalizmus a imperializmus. Z talianskeho vydania preložil P. 
Koprda, rkp. In:  B. Anderson: Imagined Comunities. Baltimore 1983.
14 SETON-WATSON, Robert William: Národnostná otázka v Uhorsku. Bratislava, SLOVAKIA PLUS 
1994. 531 s.
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„obecnú mravnosť” slovenského života, ktorou je „stávanie”, fakt, že die-
lom vzniká a začína fungovať to, čo nie je inštitucionalizované, ale zato 
silno cítené: vedomie národnej obce. Nejde tu teda o jednoduchý prin-
cíp, že národná literatúra je to, čo slúži národu ako historická orientácia, 
ale o to, že aj keď slúžiš, tak sa ťažko „ospravedlníš” zoči-voči verejnej 
mravnosti slovenského sveta, ak neuznáš ono priepastné odrodzovanie 
sa a existenciu vysokých ideálov mravnosti, duchovnosti len v odizo-
lovanom stave literárneho jazykovo-kultúrneho stávania ako jediného 
majetku, ktorý spája nás všetkých. „Stávanie” je zároveň aj blízkosť 
literárnemu vývinu ako imanencii, príčina, prečo sa slovenská literatúra 
ľahko zapája do medziliterárnych spoločenstiev a do medzikultúrnych 
spoločenstiev. Slovenská kultúra a literatúra inak transformuje sveto-
vé podnety: vždy voči dramatickej potrebe vytvárať existenciu kultúry 
literárnym oživovaním a ako umenie cítiť silu jednoty bez inštitucio-
nálnych opôr. Tak to je od baroka po Vincenta Šikulu, Milana Rúfusa 
a Annu Ondrejkovú a možno aj po Mitanovo silné generačné cítenie.
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ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
PŘEKLADY POZDNÍHO DÍLA 
R. M. RILKA
PETR KUČERA 

V recepci díla Rainera Marii Rilka v české a slovenské literatuře 
představují překlady jeho pozdních básnických textů, zejména sbí-
rek Duineser Elegien (1923, Elegie z Duina) a Sonette an Orpheus 
(1923, Sonety Orfeovi) problém, který se dotýká řady základních otá-
zek moderní poezie a uměleckého překladu. Z poetologického hle-
diska představuje Rilkovo dílo jednu z krajností pozdního evropského 
symbolismu, který sehrál zejména ve středoevropských literaturách 
zásadní roli nejen při utváření moderního básnického jazyka, ale také 
při hledání nových témat a funkcí literární komunikace (KUČERA, 
1999, 75 n.). Rilkovo dílo vstupuje vedle kontextů pozdního symbo-
lismu a společenství středoevropských literatur i do velice svébytného 
kontextu pražské německy psané literatury přelomu 19. a 20. století. 

Pražská německá literatura jako zvláštní meziliterární subspolečen-
ství metropolitního typu (CVRKAL, 1992, 175 n.) má některé specific-
ké rysy, z nichž je z hlediska translatologického nejdůležitější nepříz-
nivá sociolingvistická situace. Petr Demetz ji jako jeden z posledních 
pamětníků česko-německo-židovské Prahy charakterizoval následov-
ně: „…němčina ze všech svých dosavadních pozic ustupovala, stával 
se z ní jazyk chudý, stárnoucí, unavený. Ba ještě víc: stále více ji 
ohrožovaly dva svérázné argoty. Na jedné straně to byla špatná češti-
na, čeština pro služebnictvo, tzv. „Kuchelböhmisch”, užívaná Němci 
při denním styku s Čechy, kteří německy neuměli, a na straně druhé 
německo-židovská jazyková kompilace, tzv. „Mauscheldeutsch”, kte-
rá po zrušení ghetta začala rychle prosakovat do centra města. Mezi 
touto „Kuchelböhmisch” a touto „Mauscheldeutsch” a mezi správ-
nou češtinou a správnou jidiš byla řeč německého měšťanstva v Pra-
ze odsouzena k živoření. Německý spisovatel v Praze neměl prostě 
to, co by mohl nazvat svou jazykově čistou mateřštinou.” (DEMETZ, 
1998, 112).

Pražský německy píšící básník, prozaik či dramatik ovšem nebyl 
v situaci zcela protikladné poměrům v německy mluvících zemích, 
kde němčina žila v dialektech či ve spisovné podobě ve veřejném 
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životě. Jazyk umělecké literatury procházel v Evropě hlubokou kri-
zí, kterou však pražští autoři pociťovali s mimořádnou citlivostí 
a naléhavostí. Alberto Destro upozorňuje na skutečnost, že rilkov-
skou jazykovou problematiku je nutno zkoumat v rámci širší krizové 
situace, jíž se vyznačuje poetický jazyk nejpozději od přelomu 19. 
a 20. století. Podle Destra ztratil jazyk (zejména literární) schopnost 
vyjadřovat hlubší nebo komplexnější vrstvy zkušenosti (DESTRO, 
1996, 301). Rilkovy Elegie z Duina chápe Destro jako pokus
o zdůraznění role „výpovědi” v procesu hledání možností moderního 
člověka pro duchovní přežití – oslabením sdělovací funkce výpovědi 
odsunutím důležitosti jejího obsahu „za výpověď” dochází k odséman-
tizování poetického jazyka (DESTRO, 1996, 304) [...]

Recepce Rilkova díla v české a slovenské literatuře je po dlouhá 
desetiletí záležitostí katolicky orientovaných básníků, kteří často 
Rilkovo dílo zároveň překládají. Mezi českou a slovenskou katolickou 
poezií je v estetické rovině podstatný rozdíl v tom, že tvorba českých 
autorů má mnohem blíže k estetice moderny a avantgardy než je tomu 
v literatuře slovenské. Modernistická tendence na jedné straně oteví-
rala křesťansky orientované tvorbě řadu nových možností, na druhé 
straně poněkud oslabovala její duchovní dimenzi (KUČERA, 2006, 
120). Český katolický básník je tedy především moderním básníkem. 
Bedřich Fučík zformuloval ve svých úvahách o českých katolických 
básnících tezi o tvůrčí svobodě i těchto ideologicky vyhraněných 
autorů: „…básník, přijímající i nejpřísnější dogma víry, pohybuje se 
ve svrchované sféře svobody a nepřeberného bohatství, neboť není 
ničím omezován, než svou slabostí lidskou, neomezován, protože nic 
nevylučuje.” (FUČÍK, 1994, 57). 

Pro českou i slovenskou katolickou poezii byla Rilkova tvorba inspi-
rativní především neúhybným směřováním k metafyzické podstatě 
jevů, k jejich skryté paradoxnosti ve vztazích subjektu a objektu, vyso-
kého a nízkého, vnějšího a vnitřního, minulého a budoucího, ke vzá-
jemné provázanosti různých forem bytí. Zatímco např. poezie Otokara 
Březiny snila o mezihvězdném prostoru, vzdálených galaxiích a rodí-
cích se sluncích, podnikal R. M. Rilke neméně vzrušující výpravy do 
mikrokosmu lidí, zvířat, rostlin a věcí, aby prozkoumával neznámé 
souvislosti jejich svébytných, zároveň však překvapivě propojených 
světů. Čeští i slovenští básnící, a to nejen katoličtí, považovali Rilka 
jaksi samozřejmě za náboženského člověka a ve svých překladech 
jeho básní do češtiny a slovenštiny pojímali celou řadu motivů a sym-
bolů běžně známých z křesťanské mytologie v tradičním katolickém 
duchu. Nejzřetelněji docházelo k takovému významovému posunu 
u frekventovaného motivu anděla, který zejména v Rilkových Elegiích 
z Duina symbolizuje intenzitu bytí realizovanou ve vztahu. Tato čis-
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tá „vztahovost” se značně vzdaluje obraznosti fundované katolickou 
religiozitou, a tak kupř. až do překladů Jindřicha Pokorného a Jiří-
ho Gruši měly Elegie (také díky rušivě působícím nápodobám rytmu) 
pro českého čtenáře pachuť sváru mimořádné myšlenkové originali-
ty se staromilstvím v tematicko-motivické a zvukové výstavbě textu. 
(KUČERA, 2006, 120 n.)

Právě Elegie z Duina kladou na překladatele extrémní nároky. Bez 
hlubší filozoficko-estetické interpretace se jejich překlad stává naho-
dilým experimentováním, které se rozpadá na sérii izolovaných, více 
či méně ideově a esteticky adekvátních překladatelských „řešení”. 
Uvážíme-li, že Rilke měl zásadní význam pro formování filozofického 
jazyka Martina Heideggera, který zas podstatným způsobem pozna-
menal myšlení a jazyk několika generací českých filozofů, estetiků 
i reflexivních básníků, je zřejmé, v jak „nebezpečné zóně” se ocitá-
me. Někdy až nesnesitelnou lehkost básnění R. M. Rilka lze napo-
dobovat jen za cenu rezignace na sémantickou strukturu vzájemně 
provázaných a navazujících básnických textů, které postupně rozví-
její významy vzdalující se – navzdory svému vnějšímu habitu – jak 
dobovým představám, tak do značné míry i dosavadní Rilkově tvorbě. 
Závažnost naznačeného problému lze doložit kupř. porovnáním pře-
kladů Pavla Eisnera a Jiřího Gruši. 

Počátek soustavné recepce Rilkova díla ve slovenské literatuře lze 
klást do 30. let 20. století. Významnou součástí této recepce jsou 
překlady Rilkových básnických textů. Po ojedinělých překladech – 
zejména Emila Boleslava Lukáče – přináší revue Slovenské pohľady 
v roce 1931 devět překladů Rilkovy básně Herbsttag (Podzimní den). 
Časopisecké překlady Rilkovy poezie se objevují i v období klerofa-
šistického státu (blíže o nich CVRKAL, 1994, 133). Důležitým mezní-
kem je rok 1942, kdy vychází Rilkova sbírka Duineser Elegien v pře-
básnění Mikuláše Šprince (Duinské elégie), ale také Rilkův román 
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge v překladu Ladislava 
Hanuse (Zápisky M. L. Briggeho). 

Ivan Cvrkal upozorňuje na zajímavé specifikum slovenské recepce 
Rilkova díla v souvislosti s formováním nových literárních uskupení: 
zatímco komunističtí intelektuálové sdružující se kolem revue Dav 
nejevili o Rilka zájem, u básníků katolické moderny se Rilkova tvorba 
setkala s příznivým ohlasem. Největším překvapením je podle Cvrkala 
rezonance Rilkovy poezie u slovenských nadrealistů z Avantgardy 38, 
kteří jinak výsledky modernistických snah odmítali (CVRKAL, 1994, 
133). Pavol Winczer připomíná dvojznačnou roli, kterou plnil ve 
válečném období na Slovensku kult poezie R. M. Rilka: „Na jednej 
strane orientoval v duchu chápania abbé Henri Brémonda (poézia 
ako duchovné povznesenie, modlitba) na poéziu ,čistú ,, na autonóm-
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ne možnosti poézie ako sugestívnej slávnostnej až obradnej reči 
sprostredkujúcej slovnou mágiou cestu k vyššiemu poznaniu tajom-
ných právd unikajúcich racionálnemu uchopeniu. Na druhej strane 
pôsobilo rilkeovstvo ako posilnenie a inovácia náboženskej poézie, 
teda tvorby v širšom zmysle slova vlastne ,služobnej ,.“ (WINCZER, 
2000, 36).

Ve slovenské recepci Rilkova díla v druhé polovině 20. století dochá-
zí k césuře v období 1948-1968. V sedmdesátých letech však vznika-
jí cenné překlady Miroslava Válka, Vincenta Šibíka, Petera Hrivňáka 
a Perly Bžochové (v rilkovské antologii Vincenta Šabíka z roku 1979). 
Mimořádným překladatelským a edičním počinem je zrcadlový pře-
klad Rilkovy sbírky Die Sonette an Orpheus (Sonety Orfeovi) z roku 
1999, který vznikl spoluprací Teodora Križky a Vincenta Šabíka. 
Nabízí se srovnání s dosud nejnovějším českým překladem Tomáše 
Vítka ze zrcadlového překladu z roku 2003 (porovnáním Vítkova 
překladu s „klasickým” překladem Václava Renče z roku 1944 jsem 
dospěl k obdobným zjištěním jako při srovnávání Eisnerova a Grušo-
va překladu Elegií z Duina). 
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NAOZAJ TRINÁSŤ ROKOV 
PO? ÚVAHA O TOM, 
AKO TO VLASTNE JE...
MÁRIA KUSÁ 

I.
Na brnianskych česko-slovenských konferenciách sa zúčastňujem 

už niekoľko rokov a opakovane som sa z rôznych pohľadov pozerala 
na česko-slovenské otázky. Vzhľadom na moju vedeckú orientáciu ma 
dominantne zaujímal práve problém prekladu v česko-slovenských 
súvislostiach. Práve štúdie, ktoré som v predchádzajúcich rokoch 
prezentovala na našich česko-slovenských stretnutiach, sa zaoberali 
viacerými aspektmi takto formulovaného problému – totiž „problema-
tikou prekladu v česko-slovenských súvislostiach”.

Zjednodušene by bolo možné pohľady, ktorým som sa priebežne 
venovala, schematizovať do nasledovných skupín:

1. Vzájomné česko-slovenské a slovensko-české prekladanie, jeho 
podoby, súvislosti a premeny v čase1

V tomto zmysle sa aj slovenská a česká reflexia zaoberala a zaoberá 
predovšetkým premenami týchto javov v čase vo vzťahu k širším geo-
politickým súvislostiam (Z. Eis, K. Rosenbaum, E. Charous, V. Macura, 
F. Koli, M. Šulcková a i.), pričom možno jednoznačne konštatovať 
ako bádateľsky najexploatovanejšie obdobie od 70. rokov 20. storo-
čia dodnes, pričom v osobitej pozícii je práve posledných 13 rokov 
vzhľadom na zásadnú zmenu geopolitických súradníc.

2. Nevyhnutnosť vlastnej prekladovej a recepčnej tradície pre kaž-
dý národnoliterárny kontext a zároveň potencia vzájomnej komple-
mentarizácie týchto kontextov

Tento problém som spracovala v štúdii Preklad v česko-slovenských 
súvislostiach. Epizóda z dejín česko-slovenskej vzájomnosti/nevzá-
jomnosti. Podstata takého uchopenia problému tkvie v konštato-
vaní nevyhnutnosti prekladovej a recepčnej skúsenosti/tradície ako 
1 Väčšinu úvah prednesených na česko-slovenských seminároch som publikovala aj v  monografii 
KUSÁ, M.: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru. Bratislava 2005, ktorej druhá časť nesie 
názov Preklad v česko-slovenských súvislostiach, s. 77-109.
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základnej podmienky a potreby v novodobej existencii jednotlivých 
kultúrnych priestorov. V tomto zmysle sa ako dôležitá ukazuje eta-
pa medzivojnového obdobia, keď sa postupne emancipovala potreba 
vlastných, t. j. slovenských prekladov zo svetovej literatúry, prakticky 
zároveň s emancipáciou prekladateľských aktivít ako samostatnej lite-
rárnej činnosti. Ďalším exploatovaným obdobím z tohto pohľadu je 
situácia po roku 1989, ale aj posledných trinásť rokov, vzhľadom na 
to, že i pri existencii samostatných a nezávislých krajín sa tieto kul-
túrne priestory môžu komplementarizovať, pričom sa tak deje najmä 
v orientácii česko–slovenskej, vzhľadom na:

a. vnímanie českého jazyka v slovenskom kultúrnom priestore pri 
prekladaných textoch ako znaku „prekladovosti“,

b. historicky i inak zrejmá vyššia miera zrozumiteľnosti češtiny v slo-
venskom kultúrnom priestore ako naopak.

3. Charakter rozličností oboch sledovaných kultúrnych priestorov 
vo vzťahu k prekladovým textom 

V tomto smere je možné uvažovanie viesť dvoma smermi, pretože: 
a. skúmanie osudov literárneho javu v slovenských a českých pre-

kladoch2, 
b. skúmanie osudov autora/autorov v slovenských a českých prekla-

doch,3

vypovedajú o charaktere i premenách toho-ktorého kultúrneho 
priestoru, či, inak povedané, potvrdzuje sa premisa dominantnej úlo-
hy prijímajúceho kontextu, ktorý akceptuje/neakceptuje, stimuluje/
nestimuluje preklady istého typu textov či istých autorov v závislos-
ti od toho, či ich prijímajúci kontext dokáže v niektorej z funkcií 
(stimulatívna, vývino-tvorná, komplementarizujúca a pod.) prekladu 
prijať. 

4. Paralelné čítanie slovenských a českých prekladov inonárodnej 
proveniencie

Pod paralelným čítaním tohto typu mám na mysli porovnania čes-
kých a slovenských prekladových konkretizácií – v mojich bádaniach 
diel predovšetkým ruských autorov druhej polovice 20. storočia (V. 
P. Astafiev, A. Pristavkin, Venedikt Jerofejev4). Tieto čítania fakticky 
umožňujú bližšie charakterizovať a identifikovať obidve recepčné tra-
dície ako sa ony projektujú do konkrétnych prekladateľských riešení 
a čoho sú výrazom. V tomto prípade je inštruktívne pracovať fakticky 
s upraveným mikovským systémom výrazových kategórií a sledovať 
prípadné zvyšovanie/znižovanie ich intenzity.

2 Ruská moderna, avantgarda a postmoderna v slovenských a českých prekladoch.
3 Anna Achmatovová v českých a slovenských prekladoch alebo potreba a význam areálu. Obe 
štúdie In: Kusá, M.: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru, s. 81-92 a 93-98.
4 Paralelné čítanie slovenských a českých prekladov inonárodnej proveniencie. In: Kusá, M.: Pre-
klad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru, Bratislava 2005, s. 99-109.
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II. Tendencie a prekrytia slovenskej a českej translatológie 
Ako a v čom sa teda prejavuje oná „inštitucionálne izolovaná” blíz-

kosť? Vychádzajúc z poznania českých a slovenských prác posledných 
trinástich rokov možno konštatovať nasledovné charakteristické črty:

a. sústredenie sa výskumne nielen na preklad umeleckých (najmä 
spolupráca ÚSvL SAV a FiF UK v Bratislave, FF Prešovskej univerzity 
s FF MU Brno a ď.), ale aj vecných textov a tlmočenie (spolupráca 
FF Ostravskej univerzity, resp. Ústavu translatologie FF UK v Prahe 
a Oddelenia translatológie FF UKF v Nitre, resp. Filologickej fakulty 
UMB v Banskej Bystrici a i.) 

b. sústredenie sa na dejiny prekladu (publikácie Ústavu translato-
logie FiF UK v Prahe a Ústavu svetovej literatúry v Bratislave) v širšie 
koncipovaných kolektívnych projektoch5, ale aj v niektorých „osob-
ných” projektoch6 

c.  antologizácia prekladových štúdií (publikácie editorsky pripravené
E. Gromovou /FF Univerzity Konštantína Filozofa Nitra/ a M. 
Hrdličkom /FF Ostravskej univerzity/ Antologie teorie odborního pře-
kladu, Antologie teorie uměleckého překladu,7 resp. D. Sabolovou /
vtedy ÚSvL SAV/ Chiméra prekladania8), 

d. odborné a vedecké sústredenie sa, komplexný záujem o tvorbu 
autora, prípadne smeru, ktoré sa prejavuje nielen literárnovednou 
analýzou autora/javu, ale aj reflexiou jeho/ich recepcie v českom/slo-
venskom kontexte, resp. prekladateľskými a edičnými aktivitami, pri-
čom ide najmä o obdobie prelomu 19. a 20. storočia.9 
5 Aspekt recepčný je primárny v „stručných dejinách” českej prekladovej recepcie Kapitoly z dějin 
českého překladu. Univerzita Karlova Praha: Karolinum 2002, podobný charakter majú aj dve 
konferenčné publikácie Ústavu translatologie UK Český překlad... na českej strane a edícia Struč-
né dejiny umeleckého prekladu, ktorá vychádza v Ústave svetovej literatúry od r. 1994 a vyšlo 
v nej už 6 zväzkov – „taliansky, dva zväzky chorvátske, ruský, maďarský a rumunský” na strane 
slovenskej. 
6 Tu treba pripomenúť práce Oldřicha Richterka ako „zástupcu” literárnovednej translatológie/
rusistiky z Hradca Králové: Monografia Dialog kultur v uměleckém překladu. Příspěvek k česko-
ruským kulturním vztahům. Hradec Králové: Gaudeaumus-MAFY 1999 priniesla rad materiálo-
vých štúdií, rozširujúcich poznanie stavu a významu recpecie ruskej literatúry v českej kultúre: 
K dialogu české a ruské kultury, Na okraj překladatelské interpretace dramat A. P. Čechova, K pře-
kladatelské interpretaci poezie S. Jesenina, Umělecká poselství A. Achmatovové a česká kultura. 
Práve v súvislosti s „českým” účinkovaním A. Achmatovovej Richterek uvádza aj fakt, že ruské 
vyhostenie autorky z literárnych dejín a príručiek často nekriticky kopíroval súdobý český kontext 
aj jej vylúčením z osnov výuky ruskej literatúry na českých školách, ale i z početných edičných 
plánov. Citovaná štúdia i monografia tak opätovne potvrdzujú význam recepčného aspektu výsku-
mu práve pre hlbšie poznanie pohybov a peripetií vývinu vlastného kultúrneho priestoru.
7Antologie teorie odborného  překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. Ostrava: FF 
OU 2003, Antologie teorie uměleckého překladu.Výběr z prací českých a slovenských autorů. 
Ostrava: FF OU 2004.
8 Chiméra prekladania. Antológia slovenského myslenia o preklade 1. Bratislava: Veda a ÚSvL 
SAV, 1999.
9 Český záujem o K. Baľmonta sa prejavil vo vydaní K. D. Balmont: Duše českých zemí ve slo-
vech a činech. Básnické eseje a překlady. Brno: MU 2001. Nie je to prosté odtlačenie stratených 
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III.
Čo teda možno konštatovať na záver? Rozdelenie spoločného štá-

tu paradoxne vyznačilo hádam ešte hlbšie prepojenia ako v pred-
chádzajúcich obdobiach, aspoň v tej oblasti, ktorú som sa snažila 
v predchádzajúcich riadkoch zmapovať. Spolupodieľajú sa na tom 
i sila spoločných kultúrnych tradícií, uvedomenie si nevyhnutnosti 
kooperácie, ale aj analogické geopolitické uvedomovanie si samých 
seba v stredourópskom priestore „zaťaženom na preklad” (ak budem 
parafrázovať slovensko-českého básnika a prekladateľa Ľubomíra 
Feldeka). A tak to asi naozaj je. Trinásť rokov po. 

a znovu nájdených textov (esejí a bánických prekladov českej poézie) K. Baľmonta, ktoré pod 
názvom Duše českých zemí zostavil básnik vo francúzskej emigrácii. Bádateľka ruskej (i českej) 
literatúry a kultúry z prelomu 19. a 20. storočia D. Kšicová texty vydala, zabezpečila českým 
prekladom, pri Baľmontových ruských prekladoch českej poézie doplnila originálnymi českými 
textami a rozsiahlou úvodnou esejou o živote a tvorbe tohto spisovateľa, zameranou na vzťah 
Baľmonta k českej literatúre. Jej ďalšie štúdie (tamže) sú zamerané aj na české preklady básni-
kovej tvorby. Zmysel tejto náročnej prekladateľskej a editorskej práce je na jednej strane práve 
v jej nelineárnej dvojjazyčnosti, na druhej strane v odhaľovaní jestvujúcich a často zabúdaných 
súvzťažností česko-ruských vzťahov. Na Slovensku je analogickým „prípadom” systematický záu-
jem E. Maliti o ruský symbolizmus, ktorý sa prejavil nielen v jej vedeckom bádaní - monografia 
Symbolizmus ako princip videnia Bratislava: Veda 1996, ale aj v editorských (editorstvo zborníka 
z medzinárodnej konferencie Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach - Bratislava: ÚSvL SAV 
1999 a prekladateľských aktivitách (pars pro toto – Ruská symbolistická dráma - Bratislava: NDC 
a Tália-Press 1997). V tomto smere sa orientácia oboch bádateliek naozaj prekrýva – pripomeň-
me edičnú a prekladateľskú prácu D. Kšicovej rovnako vo vzťahu k ruskej symbolistickej dráme 
a divadlu, „zhmotnenú” už do niekoľkých zväzkov.
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NOVĚJŠÍ MEZIKULTURNÍ 
KOMUNIKACE V INTEGRACI ŘEČI 
(SLOVO – ZPĚV – OBRAZ)?
KVĚTUŠE LEPILOVÁ

ZPĚV JE NEJKRÁSNĚJŠÍ MLUVA. F. LÝSEK, 1933
„Prosim si vankoušik a rožeček s lekvárikom,” povídá s náznakem 

češtiny r. 1976 v Brně desetiletý bratislavský synoveček Radim. Jeho 
český otec Lumír byl sice po maturitě r. 1952 přijat v červnovém ter-
mínu na fakultu architektury v Brně, jenže v září se fakulta změnila 
ve VAAZ (Vojenská akademie A. Zápotockého). Za tři roky v soutěži 
na tatranský hotel zvítězil projekt studenta 3. ročníku architektury: 
v Bratislavě. A roku 1972 televize uvedla Dom roka jako vítězný pro-
jekt mladého českého architekta, jehož život a práce už nadále patřily 
Slovensku a výchově mladých slovenských architektů. Když v té době 
Radimova sestra Desana tančila a zpívala v proslulém uměleckém 
kolektivu SĽUK, každý Čech se rád přidal ke zpěvu nejpopulárněj-
ší slovenské lidové písně Tancuj, tancuj, vykrúcaj, nepsaného hitu 
setkání s cizinci v Čechách a na Moravě. Pro cizince jednodušší uni-
formita pádových koncovek, žádné ř. Češi sice místo piecku nezrúcaj 
nejednou zpívali pecku (aby je následující kontext nemá každý peri-
nu přesvědčil, že jde o tanec s písní varující před přílišnou taneční 
náruživostí, bourající pec). Tato připomínka mezikulturní vzájemnosti 
z doby minulé signalizuje, nakolik může hudba a zpěv (dnes nejzřej-
měji v televizi) přinášet se živou slovenštinou nové zdroje hudebních 
kontaktů a vzájemnosti. 

I. A bylo tak tomu mezi Brnem a Moravě blízkou Bratislavou poměr-
ně často, jak ukazuje nejedna kronika hudebních kontaktů. Již 30. léta 
20. století dokumentují, že ke kontaktům přispívaly nejednou děti: 
například legendární Jistebničtí zpěváčci (1929-1938) z Ostravska 
navštívily Oravský Podzámok a Dolný Kubín (kde se setkaly s vdovou 
po básníkovi Hviezdoslavovi) nebo že jejich sbormistr František Lýsek 
ve školním roce 1947-48 působící již v Brně realizoval vzájemnou 
výměnu Brněnského dětského sboru (1945-1977) s bratislavskými 
dětmi (Lýsek, 2004).
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Právě text písně – to byl vždy signál intonace řeči a už sama melo-
die a rytmus mohly prozrazovat kulturní identitu. Tu poznávaly děti 
Brněnského dětského sboru (1945-1977) právě na koncertu v Bratisla-
vě, kdy jim sám skladatel Eugen Suchoň opravil výslovnost ve sklad-
bě, kterou uvedly do českého hudebního prostoru: „Aká si mi krásna” 
(ne tedy chybně krásná, krásne i tyje hory, nikoliv tie). Zpěváčci se 
při odjezdu radovali, že se naučili mluvit cizí řečí a rozumět zajíma-
vým příslovcům teraz, naozaj nebo substantivům olovrant, bocian aj. 
O devět let později roku 1953 jedna ze zpěvaček, autorka této stati, 
měla právo zúročit své znalosti ze slovenštiny při tzv. malé státnici jako 
studentka FF Masarykovy univerzity. Ujasnila si vlastně, že zpěvavá 
slovenština a s ní spojený zpěv, hudba, tanec a kultura Slovenska jí 
přirostly k srdci právě díky včasnému seznamování se s nimi. Existující 
rozdíly a podobnosti obou kultur provokovaly pak ke studiu historie 
prvních myšlenek o specifičnosti slovanské hudební vzájemnosti, kte-
ré byly vysloveny pod vlivem filologické a literárněvědné slavistiky 
J. Dobrovského či slavjanofilské orientace J. Kollára, P. J. Šafaříka, J. 
Jungmanna a V. Hanky sice v epoše českého národního obrození, ale 
slavisticky orientovaný výzkum přinesl L. Kuba (Slovanstvo ve svých 
zpěvech, 1884-1929). 

Souhrnně pak pojmenování hudební slavistika „vzniklo specifikací 
termínu slavistika, jímž se ve filologickém bádání míní komparační 
výzkum rodiny slovanských jazyků …o slavistice se hovoří i v kon-
textu literárněvědného, obecně historického a národopisného bádání. 
...Při studiu vztahů mezi národními hudebními kulturami se zformo-
val výzkum hudebních vztahů...”(Fukač – Vysloužil, 1997, 331 - 332). 
Na tomto místě lze naznačit možnosti pro nová hledání rozvoje jako 
oboru, v němž sehraje úlohu právě česko-slovenská vzájemnost. 

Nakolik je vzájemnost hudby české a slovenské součástí vzájemnos-
ti jako kontaktů nebo vztahu řeči slovesné a hudební, na to ukazuje 
Slovník české hudební kultury, redigovaný právě brněnskými muziko-
logy FF MU J. Fukačem a J. Vysloužilem. Problémy slovanské hudby 
se teoreticky zabývali zvláště jejich předchůdci na Filozofické fakultě 
MU v 50.-70. letech Jan Racek a Bohumír Štědroň. Heslo „slovanská 
hudba”, kdy výraz implikuje vlastnost „náležet kultuře národů slovan-
ské jazykové skupiny, neboť by bylo nevědecké předpokládat nějaké 
etnické, sociálně psychologické společné rysy” do české publicisti-
ky jako pojem slovanská hudba či slovanský zpěv uvedl moravský 
František Sušil (1832) a L. Ritter z Rittersberku (1843) pod vlivem prv-
ních výsledků hudební slavistiky, navazující na slavistické lingvistické 
bádání. Názor na vznik a existenci slovanské hudby se zprvu opí-
ral o zjištěnou příbuznost některých hudebně strukturačních princi-
pů a tematiky a později hudební slavistika odhalila jen příbuznosti 
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hudebního folkloru slovanských národů (v 19. – 20. stol. kompoziční 
školy dospěly k vrcholné etapě svého vývoje). Přesto např. církevněslo-
vanský zpěv přispěl ke stylizaci folklorních či archaických žánrových 
prvků (např. Glagolská mše L. Janáčka, 1926). Na slovanství apelují 
i názvy skladeb: Dvořákovy Slovanské tance (1878, 1886), Sukova 
hudba ke slovanské pohádce Radúz a Mahulena (1898, Janáčkova 
slovanská rapsodie Taras Bulba (1918) atd. Tyto skladby vytvářejí slo-
vanský ráz nejen názvy a syžety, ale i hudebním zpracováním. V české 
tvorbě naznačil ovšem již Janáček, že hudební slavismus nemusí být 
dán vždy jen látkou (Fukač, Vysloužil, 1997: 331). 

Souhrnně pak pojmenování hudební slavistika „vzniklo specifikací 
termínu slavistika, jímž se ve filologickém bádání míní komparační 
výzkum rodiny slovanských jazyků...o slavistice se hovoří i v kontex-
tu literárněvědného, obecně historického a národopisného bádání... 
Při studiu vztahů mezi národními hudebními kulturami se zformoval 
výzkum hudebních vztahů...” (Fukač - Vysloužil, 1997, 331-332). Na 
tomto místě lze naznačit možnosti pro nová hledání rozvoje jako obo-
ru, v němž sehraje úlohu právě česko-slovenská vzájemnost.   

Literatura
Literatura pro II. roč. gymnázia (Přehled vývoje a směrů). Pokusný učební text. V. Forst. SPN, Praha 
1978. 
LÝSEK, F.: Život s dětským zpěvem. Vydavatelství UP, Olomouc 2004, s.7, 65 - 66.
Slovník české hudební kultury. Red. Fukač, J., Vysloužil, J. Editio Supraphon, Praha 1997.
POSPÍŠIL, I.: Slavistika pro třetí tisíciletí. Universitas, 3, 2000.
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KĽUKATÁ LÍNIA 
VZÁJOMNÝCH JAZYKOVÝCH 
VZŤAHOV
MIRA NÁBĚLKOVÁ 

Těší mne, že mám „zadarmo” navíc pět milionů lidí, kterým rozu-
mím, i když jsou dnes už cizinci. Mám pět milionů lidí, co žijí v jiné 
zemi, mají trošku jinou kulturu, trošku jinou povahu, trochu jinou řeč 
- a já jim rozumím, když se mnou mluví! (…)

PS: (…) Mám tu výhodu, že „mí Slováci mi rozumějí - a já jim”. :)
http://maly.blog.sme.sk/c/67539/Slovencina-a-ja.html

Citát je z textu publikovaného 28. októbra 2006 – predstavuje jeden z čes-
kých hlasov reflektujúcich v súčasnom internetovom priestore aktuálne osob-
né (vecné/emocionálne) aj spoločenské uloženie a pohyb vzájomných jazy-
kových vzťahov. Autor Martin Malý tu za seba hovorí, čo hovorí, súčasne si 
je však vedomý, že mnohí, najmä mladí ľudia (už) to všetko vnímajú inak.

Spontánnych vyjadrení na túto tému možno na internetových stránkach 
stretnúť veľa, a už samo ich sledovanie predstavuje prínos k poznaniu 
toho, ako používatelia jazyka/jazykov vnímajú vývin česko-slovenského 
(percepčného) bilingvizmu, jeho súčasný stav a perspektívy v širšom kon-
texte vyvíjajúcich sa česko-slovenských vzťahov. Pravda, je to len jeden 
z priestorov, kde sa prebiehajúci vývin odráža aj reflektuje. Slovensko-
české a česko-slovenské jazykové vzťahy po rozdelení spoločného štátu 
v celej šírke ich vývinových súvislostí predstavujú pre jazykovedca (ak 
len nie je osobnostne načisto „sucho” stavaný) vzrušujúcu výskumnú sfé-
ru – vzťahovú oblasť, v ktorej sa v súhre s ostatnými spoločenskými čini-
teľmi s postupujúcim časom stále objavujú nové, niektoré predvídateľné, 
iné prekvapujúce javy. Posledné desaťročie otvorilo nový odborný diskurz
na túto tému, pričom v prácach (nemnohých síce, českých, slovenských, 
aj zahraničných) lingvistov sa priebežne buduje obraz vývinových zmien1. 

1 Danej témy vo vývinovom pohľade sa týkajú viaceré práce orientované na problematiku sú-
časných česko-slovenských jazykových vzťahov, percepčný bilingvizmus, rodinnú komunikáciu 
v rámci slovenských či česko-slovenských rodín v českom prostredí, porov. Berger, 2003; Dolník, 
2002; Ivaňová, 2002, 2004; Kesselová – Palenčárová, 2004; Hoffmannová – Müllerová, 1993, 
2004; Musilová, 1999, 2000, 2001, 2003; Nábělková, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006; Nábělková 
– Sloboda, 2005; Nekvapil, 2001; Nekvapil – Neustupný, 2003; Sloboda, 2004a,b,c; Zeman, 
1995, 1997, 1999 a i.
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V tomto príspevku by som chcela poukázať na niektoré z nich – aj s nazna-
čením posunov od vlastných konštatovaní z minulých rokov.

O slovensko-českých a z druhej strany o česko-slovenských jazyko-
vých vzťahoch je, ako vieme, opodstatnené hovoriť dvojsmerne nielen 
kvôli istej vzťahovej korektnosti, ale aj preto, že vzájomné jazykové 
vzťahy v súčasnosti sú, tak ako napokon aj v minulosti boli, asyme-
trické. Rozdielnosť súčasného vývinu v jednom a druhom spoločen-
stve pritom zreteľne odkazuje k mimojazykovej, spoločenskej pod-
mienenosti spôsobu a typu koexistencie oboch jazykov. Procesy, 
ktoré vo vzťahu k jazyku druhého spoločenstva prebiehajú v českom 
a slovenskom prostredí, nemožno oddeľovať od šírky, typov, rozmani-
tosti vzájomných kontaktov rozličného typu, teda od širšie videných 
individuálnych aj spoločenských kultúrnych, ekonomických či poli-
tických vzťahov. Nové asymetrie sú pritom často pokračovaním pred-
chádzajúcich (zjavných aj skrytých) vzťahov a procesov. 

V českom prostredí, na ktoré sa v tomto texte prednostne zame-
riam, sa priebežne ukazuje dynamickejší vývin. Pohyb týkajúci sa čes-
ko-slovenského percepčného bilingvizmu (jeho pulzácia a smery) je 
podmienený obmedzenejším kontaktom so slovenskou kultúrnou pro-
dukciou rozličného typu, a teda aj so slovenčinou, s čím súvisia zme-
ny v oblasti celoplošnej a beznámahovej zrozumiteľnosti slovenčiny 
pre používateľov češtiny – nazvime to, predbežne a podmienečne, 
vzďaľovaním, aké v slovenskom prostredí vo vzťahu k češtine nemá 
paralelu. No na druhej strane možno v českom prostredí pozorovať 
aj viaceré nezanedbateľné protismerné tendencie. Ak sa pozrieme na 
aktuálnu prítomnosť slovenčiny v českom prostredí vcelku, obraz, kto-
rý súčasnosť ponúka, nepredstavuje stabilizovanú situáciu – ide o živý 
proces, v ktorom pôsobia protichodné aj protirečivé sily, pričom sa 
v niektorých pozorovateľných javoch zbiehajú rozličné prúdy oficiál-
neho a individuálneho jazykového manažmentu. Otázka „slovenskej 
prítomnosti” (prítomnosti Slovákov a slovenčiny, kde prítomnosť mož-
no súčasne chápať ako súčasnosť + bytie prítomným) v českom pro-
stredí zahŕňa celú širokú sféru česko-slovenských jazykových vzťahov 
na rozmanitých úrovniach od individuálnej neformálnej komunikácie 
jednotlivcov s ich osobnými komunikačnými stratégiami po oficiálne 
riešenia a zákonné ustanovenia, týkajúce sa postavenia slovenčiny 
v úradnej, školskej či mediálnej/kultúrnej sfére. 

Pod pojmom jazykový manažment možno v duchu koncepcie 
J. Neustupného rozvíjanej aj pri opise situácie v českom postredí 
(Nekvapil, 2001; Neustupný, 2002; Neustupný – Nekvapil, 2003) 
rozumieť celú širokú sféru identifikácie a riešenia jazykových problé-
mov rozličného typu. Predstavuje užitočný prvok pojmového aparátu 
zameraného aj na komunikačné správanie pri kontaktovom spolužití 
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jazykov, ktorý (s príslušnou metodológiou) okrem iného zapĺňa biele 
miesto pri nazeraní na mechanizmy jazykového správania zdola, od 
používateľov jazyka reflektujúcich a vedome ovplyvňujúcich rozličné 
stránky komunikácie. 

Jazykový manažment v česko-slovenských jazykových vzťahoch sa 
v českom prostredí (kde je „slovenské” predstavované jednak „inter-
ne”, slovenskou menšinou a „slovenskými Slovákmi” pôsobiacimi 
v ČR, jednak „zvonka”, rozmanitými typmi kontaktov so Slovenskom) 
týka, resp. môže týkať rozmanitých oblastí medzijazykovej komuni-
kácie na rozličných úrovniach. Napr. výberu jazyka vo vzájomnej 
komunikácii, možnosti či nemožnosti, vhodnosti či nevhodnosti „prí-
tomnosti slovenčiny” pri česko-slovenskej komunikácii – na jednej 
strane predstavuje priestor individuálneho rozhodovania konkrétnych 
slovenských účastníkov komunikácie, a to pri zohľadnení očaká-
vaní a reakcií českej strany (teda priestor „jednoduchého”, indivi-
duálneho jazykového manažmentu) – na druhej strane predstavuje 
priestor inštitucionálneho rozhodovania (organizovaného či inšti-
tucionálneho manažmentu) o tom, do akej miery bude slovenčina 
oficiálne využiteľná v rozličných komunikačných sférach, prítomná 
v médiách, do akej miery sa bude prekladať či dabovať zo slovenčiny
do češtiny, aj do akej miery a v akej podobe sa budú českým deťom 
v škole sprostredkúvať (historické aj aktuálne) vzťahy k slovenskej 
menšine v českom prostredí a vzťahy k Slovensku, k slovenskej kul-
túre a s tým aj vzťah k slovenčine ako k zrozumiteľnému či nezrozu-
miteľnému jazyku. Všetky otázky sú prirodzene aktuálne aj v opač-
nom smere, v slovenskom prostredí. 

Vo všetkých naznačených smeroch sa ako základná ukazuje proble-
matika vzájomnej zrozumiteľnosti komunikácie v češtine a v sloven-
čine, inak povedané, problematika percepčného bilingvizmu, ktorá sa 
v českom a slovenskom prostredí ukladá do rozličných rámcov. Hoci 
všetky generalizácie do značnej miery pokrivkávajú, rámcovo mož-
no povedať, že oproti „samozrejmosti” kontaktu s českými textami 
v slovenskom prostredí protikladne vystupuje v českom prostredí jeho 
(staro)nová „nesamozrejmosť” v opačnom smere. Kým v slovenskom 
prostredí je napr. mediálny kontakt s češtinou súčasťou každodennosti, 
je známe, že slovenčina znie v českej televízii nepomerne zriedkavej-
šie (zriedka). To do značnej miery oslabuje budovanie percepčného 
bilingvizmu u českých detí aj psychologické predpoklady otvorenosti 
k prijímaniu textov (hovorených či písaných) v slovenčine. Pre mnohé 
české deti, resp. dnes už aj mladých ľudí v súčasnosti slovenčina ostá-
va síce blízkopríbuzným, no v ich každodennosti vlastne „nekontak-
tovým” jazykom – reálny ústup kontaktu so slovenčinou ich privádza 
do situácie absencie bezproblémovej percepčnej kompetencie. Hoci 
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jestvujúce štruktúrne rozdiely pri prirodzených kontaktoch s druhým 
jazykom v zásade nepredstavujú pre používateľov slovenčiny a češ-
tiny prekážku, ktorá by bránila percipovať prejavy v druhom jazyku 
(porov. Dolník, 2002), aby sa to dialo „bez námahy”, je potrebný istý 
návyk – práve na výrazný diskomfort, ktorý prijímanie textov v slo-
venčine môže predstavovať, upozorňujú mnohé spontánne vyjadrenia 
v internetovej komunikácii (Nábělková, 2006). V podstate banálny 
fakt, že aj percepčná kompetencia sa u konkréntnych používateľov 
jazyka „buduje”, sa v česko-slovenských vzťahoch v tomto čase aktua-
lizovane zvýznamňuje. „Blízka príbuznosť” na automatickú „percepč-
nú otvorenosť” voči druhému jazyku zjavne nestačí.2 

Kontakt s druhým jazykom a rozvíjanie percepčného bilingvizmu 
závisí v konkrétnych prípadoch od súhry rozmanitých okolností, osob-
ných skúseností, kontaktov, postojov, osobných záujmov a neskoršej 
odbornej profilácie3 – čím nemyslím cielené záujmy o slovenčinu, 
„o jazyk”, ale o čokoľvek, čo môže byť slovenčinou sprostredkúvané.4

Široké tematizovanie „strácania zrozumiteľnosti” slovenčiny pre 
mladú českú generáciu predstavuje výrazný prvok v súčasných vzá-
jomných jazykových vzťahoch. 

2 Porov. zachytené postrehy o „vzájomnej zrozumiteľnosti/nezrozumiteľnosti” češtiny a slovenči-
ny v historickej perspektíve (Novák, 1935).
3 Prvé reálne kontakty so slovenčinou nezriedka prináša vysokoškolské prostredie: Posláno 
1. 11. 2006: Ke slovenštině jsem přičichl až minulý rok, kdy jsme začal studovat vysokou školu, 
protože slovenská komunita je u nás na fakultě takřka v nadpoloviční většine a nejde přehlédnout. 
Nemůžu říct, že rozumím všemu, ale když nerozumím, zeptám se... (...) Slovensky nám přednáší
na semináři i jeden profesor a je to obohacující. (http://dgx.cz/trine/item/slovenstina-dot-cz)
4 Aj percepčný bilingvizmus, ktorý sa v česko-slovenskom priestore ako „prirodzená/samozrej-
má vec” u používateľov jazyka ako „bilingvizmus” bežne ani nevnímal, vystupuje pri jeho novej 
(v istom rozsahu reálnej, predpokladanej či proklamovanej) absencii na českej strane ako nie sa-
mozrejmá schopnosť a „kvalita”. Istý prejav uvedomenia si vlastnej slovensko-českej alebo česko-
slovenskej bilingválnosti možno vidieť v náraste uvádzania kompetencie v druhom jazyku v CV 
a dotazníkoch rozličného typu, čo v predchádzajúcich obdobiach nebolo bežné (porov. Nábělko-
vá, 2002c); (http://kordos.blog.sme.sk/c/34703/International-Party-alebo-cudzi-jazyk-do-CV-cka-
cestina.html); k výsledkom európskeho prieskumu napr. analýzu G, Šípoša (http://spw.blog.sme.
sk/c/38349/SPW-Eurobarometer-na-Slovensku-je-cudzim-jakzykom-aj-slovencina.html).
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KULTÚRNE POZADIE 
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH 
JAZYKOVÝCH INOVÁCIÍ 
(NA MATERIÁLI NEOLOGIZMOV 
A OKAZIONALIZMOV)
OĽGA ORGOŇOVÁ 

V kognitivisticky ladených úvahách o jazyku sa vníma jazyk nie 
výlučne inštrumentálne ako nástroj na dorozumievanie a myslenie, 
ale v súvise s ľudskou kognitivitou sa zdôrazňuje súčasne aj jeho kul-
túrna ukotvenosť a sociálna povaha. Obe tieto dimenzie participujú 
na formovaní špecifickej, spoločnosťou determinovanej a zároveň 
kolektívnymi normami akceptovanej interpretácii sveta. Štúdium jazy-
ka spätého s „kolektívnou mysľou”, čiže s kultúrou (porov. Vaňková, 
2005, s. 35) smeruje k rekonštrukcii tzv. jazykových obrazov sve-
ta, k vzájomnému porovnávaniu, sledovaniu premien v súvislosti 
s premenami života daného spoločenstva a pod. V prepojení týchto 
východísk uvažovania o jazyku (a jeho špecifických súčastí) s téza-
mi o prirodzenej kategorizácii sveta treba okrem iného zdôrazniť, že 
centrum jazykového obrazu sveta sa opiera o kolektívnu skúsenosť 
nositeľov jazyka primárne z bežnej každodennej komunikácie, kto-
rá má postavenie „prototypovej sféry”. Blízko tejto sféry je situova-
ná sféra estetického pôsobenia, ktorá stimuly z recepcie reprezenta-
tívnej bežnej sféry transponuje (mikovsky povedané „ikonizuje”) do 
beletristického šatu. Vzdialenejšie umiestnenie voči naznačenému 
prirodzenému prototypu bude potom zaberať zreteľne viac reflexívna 
než spontánna sféra vedy či širšie odbornej komunikácie a osobit-
né postavenie v tejto konfigurácii komunikačných sfér a ich repre-
zentatívnych komunikátov bude napokon patriť sfére s persuazívnym 
zameraním, s ktorou sa spája masmediálna komunikácia vrátane 
reklamy. Konštrukt takejto „neopozičnej” graduálnej hierarchizácie 
typov a sfér komunikácie nadväzuje nielen na kognitivistické pod-
nety s etnolingvistickou orientáciou, známe v slovanských lingvisti-
kách posledných rokov z českých prác kolektívu okolo I. Vaňkovej či 
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z poľských prác Anusiewicza (1994) a iných (Vaňková, 1999), ale aj
na sociolingvistické práce o fungovaní istých variet národného jazyka 
zodpovedajúcich sociálnej stratifikácii používateľov, ako to ukazuje 
Bosák (1995; 2005). Z načrtnutej schémy typov a sfér komunikácie 
a im prislúchajúcich podjazykov sa plasticky ukazuje, že kým od pro-
totypu vzdialenejšie sféry evokujú možnosť rozsiahlejšej intenčnej 
modifikácie (až manipulácie) obrazu sveta – porovnaj jazyk médií 
a reklamy (Orgoňová, 2004; Orgoňová – Maliková, 2005; Orgoňová 
– Bohunická, 2006), prototypická sféra bežnej komunikácie a jej výra-
zový aparát evokuje spontánnosť jazykovej práce príslušníkov celoná-
rodného jazykového spoločenstva. Tá má sklon k preferovaniu „prak-
tických” pomenovaní, akými sú napríklad krátke jednoslovné jednot-
ky (kreditka, kontúrka, holobyt) a abreviatúry (VÚC / vúcka, ZMOS / 
zmoska, CLIP / clipko, PIN / pinko), funkčné a spravidla do istej miery 
adaptované výrazy cudzieho pôvodu, sémanticky transparentné slo-
votvorne motivované pomenovania (nezriedka pôvodom hybridné: 
sendvičovač, teleplatba, technotanečnica) a pod. V tejto štúdii sa 
zameriavam na prirodzenú kategorizáciu a interpretáciu nových výra-
zových prostriedkov prevažne spontánnej bežnej komunikácie, sčasti 
aj jej beletristickej transpozície, prípadne okrajovo – kvôli adekvát-
nejšiemu priblíženiu sa k reálnej stratifikácii – aj profesijnej komuni-
kácie. Uvedené stráty reflektujú mimojazykovú dynamiku súčasného 
života Slovákov a Čechov po tzv. zamatovej revolúcii. Keďže tento 
prístup metodologicky preferenčne akcentuje prirodzenosť v triedení 
naznačeného jazykového materiálu, nižšie naznačené kategórie pro-
duktov lexikálnych inovácií (okazionalizmov a neologizmov) majú 
neostré hranice, ráta sa s možnou prestupnosťou hraníc kategórií a tiež 
s flexibilnosťou samotného materiálu v zmysle jeho viacfunkčného 
uplatnenia ako nezriedka polysémických, prípadne polyformantných 
výrazov. 

Materiál lexikálnych neologizmov, čiže „absolútnych neologizmov” 
– novotvarov (nových foriem označujúcich novú reáliu či nový pojem, 
napríklad provzdušňovač trávníků, hacker, napaľovačka, modem, 
francúzska manikúra), neosémantizmov (nových významov už zná-
mych pomenovaní ako tunel(ovanie) = „rozkrádanie štátneho majet-
ku”) či okazionálnych lexikálnych inovácií (hůlkomanie = „nadmer-
ná, módna obľuba českého speváka D. Hůlku”, mikivláda = „vláda M. 
Dzurindu”, metlobal = „športová disciplína v knihe J. C. Rowlingovej 
Harry Potter”,...) vnímam ako isté „inovačné kontinuum”. Ide o škálu 
časovo príznakových prostriedkov, ktoré sú graduálne usúvzťažňované 
voči časovo nepríznakovému aparátu lexikálnych prostriedkov v súla-
de s mierou „uzualizácie” (t. j. vystupňovanej stabilizácie až po hrani-
ce „kánonizácie” ako systemizácie na languovej úrovni) signalizovanej 
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jazykovou praxou society. V takto zamýšľanom inovačnom kontinuu 
vyčleňujem niekoľko pracovných kategórií neologizmov v širokom 
zmysle, kde na jednom pomyselnom póle figurujú „čisté” (prototy-
pické) okazionalizmy s jedinečným či ojedinelým uplatnením, na dru-
hom prototypické neologizmy s vysokým stupňom uzualizácie ako 
„potrebné”, celonárodne známe, v každodennej komunikačnej praxi 
dlhší čas vysoko frekventované – pritom nie nutne ošúchané – označe-
nia nových kultúrnych reálií či pojmov, a to dôstojných, hodnotných 
i nelichotivých (počítačová gramotnosť, rýchly internet, domáce kino, 
ale aj výrazy ako výpalník, organizovaný zločin, sexuálne obťažova-
nie a pod.). Hoci v súvise s novými výrazmi nemožno exaktne a jed-
noznačne prognózovať, ktoré z takýchto prostriedkov sa po istom čase 
natrvalo zakorenia v systéme jazyka a z doterajších empirických šta-
tistík sa zistilo len, že definitívne sa kanonizuje a nájde uplatnenie 
vo výkladovom slovníku približne 60% inovácií lexiky (Martincová, 
2004, s. 14), na teoretické vymedzenie prototypických okaziona-
lizmov jestvuje dostatok informácií (Liptáková, 2000, s. 15 n.). Na ich 
pozadí možno bez problémov vyprofilovať prvú naznačenú kategóriu 
prototypických okazionalizmov v sledovanom kontinuu. Patria do nej 
prostriedky typické pre bežnú, umeleckú, ale aj publicistickú (najmä 
bulvárnu) či politickú komunikáciu, vyznačujúce sa absolútne platnou 
vlastnosťou relatívne vysokej expresívnosti, nominačnej „nepotreb-
nosti” (fakultatívnosti), závislosťou od kontextu či príslušnosťou k reči. 
Do istej miery sa na tieto jednotky viažu i ďalšie podporné parame-
tre ako slovotvorná motivovanosť, nereprodukovanosť, funkčná jed-
norazovosť, individuálna príslušnosť... Dôležité je profilovanie oka-
zionalizmov voči systémovo nosným (languovým) jednotkám. Pokiaľ 
ich nevnímame výhradne ako výsostné objekty domény beletristickej 
prezentácie autorského (prípadne prekladateľského) idiolektu, ale skôr 
ako jednotky spontánnej uvoľnenej štandardnej až subštandardnej 
komunikácie kolektívu „normálnych” používateľov, možno ich v sú-
lade s Lopatinom považovať nie za akési „kapriciózne” či anomálne 
prostriedky, ale naopak – za výrazy v určitých kontextoch potrebnejšie, 
sémanticky komplexnejšie a emocionálne nasýtenejšie než neutrálne 
náprotivky (Lopatin, 1973, s. 65 – 69). Tu na ilustráciu spomeňme naj-
skôr prostriedky fiktívnej projekcie sveta v umeleckých textoch, ako ich 
nachádzame povedzme v komiksoch Šmolkovia / Šmoulové, ktoré sú 
síce zbavené informačnej či poznávacej dimenzie, zato sú pôvabným 
príkladom gramatickej „systémovosti” či slovotvornej kreativity v služ-
be hry: v komikse totiž kľúčové slová bezo zvyšku obsahujú koreň 
„šmol- / šmolk-“ : porov. názov osoby (aj apelatívny): šmolkonferenci-
ér, názov časopisu šmolopis, názov rieky Šmolkava, adjektíva šmolkov-
ský (prírodopis), šmolkovníková (omáčka), šmolkastické (vystúpenie), 
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dejové názvy odšmolkovať, našmolkovať, šmolknúť (=pomôcť), dokon-
ca aj nadávky Šmolifix! či celé repliky s nádychom odbornosti: porov. 
definíciu Štvorec nad prešmolkou sa rovná súčtu štvorcov nad odšmol-
kami. Podobné čaro s dimenziou obohacovania verbálnej komuniká-
cie o esteticky pútavé prvky majú novšie okazionalizmy v bestselle-
ri Harry Potter (názvy postáv napríklad mukel, šmukel, názvy športu 
metlobal a jeho hráčov a náležitostí: triafač, odrážač, stíhač, strážca, 
lopty prehadzovačka, dorážačka, ohnivá strela, názvy cukríkov šti-
kútavé cukríky, šumivé bzučalky, zamdlievačky, vracačky, horúčkovky, 
jazykoplazé karamelky, fazuľky všetkých chutí,... a množstvo ďalších 
pomenovaní apelatív i proprií). 
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LIBOR PAVERA 

V Nitře budou v příštím roce slavit jubileum. Ústavu literárnej a ume-
leckej komunikácie bude už čtyřicet let. V roce 1967 vznikl v rámci 
Pedagogické fakulty v Nitře předchůdce dnešního Ústavu – Kabinet 
literárnej komunikácie, který se v průběhu čtyř desítek let modifiko-
val až do dnešní podoby. S tím, jak se modifikoval, měnil se předmět 
zájmu, metody i výstupy, od textu literárního sensu stricto se přešlo 
k textu chápanému obecněji, v nejširším pojetí. Textem je už nejen 
literatura „vysoká”, ale i texty „na okraji” literárního dění (tzv. popu-
lární literatura, termín P. Liby) nebo artefakty výtvarné a jiné.

Před nedávnem jsme s prof. Žilkou rozmlouvali o počátcích Kabinetu: 
on byl jeho prvním kmenovým zaměstnancem. Sdělil přitom, jak těžké 
a složité bylo v počátcích vůbec prosadit do vědeckého života termín 
„komunikace”, natož pak obsahové vymezení Kabinetu. Jeho hybný-
mi osobnostmi se později stali František Miko a Anton Popovič.

Náplň zájmu nitranského ústavu i metodologické směřování byly do 
značné míry odpovědí na dění v literární vědě 60. let minulého století, 
kdy došlo k eruptivnímu rozvoji zejména strukturalisticky orientova-
ných disciplín (zvláště tzv. neostrukturalismus v rámci česko-sloven-
ském) a recepční estetiky v souvislosti s rozvojem informatiky a snah 
vtahovat exaktní metody do literární vědy (viz Jiří Levý a jeho věčně 
až posud nastolovaná otázka, zda literární věda bude exaktní vědou). 
Vidět lze od počátků, že dodržována byla jednota studia jazykověd-
ného (stylistického) a literárněvědného, kam řadíme i komunikaci.

Nás budou v příspěvku zajímat poslední léta, konkrétně posledních 
třináct let Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie. Na otázku, 
která se tlačí na rty, zda se Ústav po roce 1993, kdy došlo k rozdě-
lení Československa, nějakým zřetelným způsobem proměnil, nelze 
samozřejmě jednoznačně odpovědět, protože nevíme, ani virtuál-
ně, jak by vypadala jeho podoba ve společném Československu. Byl 
navíc od počátků záležitostí povýtce slovenskou, i když je zcela zřej-
mé, že metodologicky přitahoval pozornost českých literárněvědných 
badatelů, kteří s týmem spolupracovali a využívali poznatků ve svém 

IN MARGINE POSLEDNÍCH
13 LET TZV. NITRANSKÉ 
ŠKOLY
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badatelském usilování (zejména se to týká center v Brně a v Ostravě). 
Hodnotit lze spíše jen nastalou situaci. Tato situace dovoluje konci-
povat několik pro Ústav příznivých tezí, svědčících o dynamickém 
rozvoji a extenzivitě.

Ve vývoji práce nitranského týmu lze vysledovat některé obecněji 
viditelné tendence, které se pokusíme vyjmenovat a stručně je nastí-
nit.

Hlavní vývojové tendence lze ukázat nejlépe na pracovních výsled-
cích týmu, který se kolem Ústavu vytvořil. Využít můžeme různých 
hledisek. Např. hlediska kvantifikačního, kdy s proměnou Pedagogické 
fakulty v samostatnou univerzitu s několika samostatnými fakultami se 
zmnožil jak počet pracovníků, pracujících pro Ústav nebo jeho exter-
ních i interních spolupracovníků, tak počet výstupů (zmnohonásobil 
se oproti předchozímu decenniu, což souvisí obecně rovněž s roz-
šířením publikačních možností od 90. let 20. století). Rozhodně je 
třeba povědět, že nitranský tým je již značně početnější než ten, který 
kdysi začínal na sklonku 60. let 20. století, navíc jde o tým, který již 
výrazněji začal spolupracovat na mezinárodním poli (Spojené státy, 
Holandsko, Švýcarsko, Velká Británie) a zpravidla s velice výraznými 
mezinárodně známými individualitami, např. s holandským znalcem 
moderny a postmoderny Douwe W. Fokkemou. 

Spolu s kvantifikačním bobtnáním je nutno jedním dechem promlu-
vit rovněž o rozšiřování tematickém a rovněž o zkvalitňování výstu-
pů, což je dáno zejména volným přístupem badatelů k odkazu mezi-
národního odborného bádání. Tematické rozšiřování a zmnožování 
výstupů jsou procesy, které vedle sebe probíhají souběžně, vzájem-
ně se doplňují a působí v roli katalyzátorů: nově nastolené předměty 
zájmu si vyžadují nové přístupy a jejich uplatnění v praxi pak přináší 
očekávaný kvantifikační i kvalifikační růst. 

Extenzivní charakter vykazuje rovněž růst výzkumné kapacity pra-
covníků ústavu i oblastí, kterými se pracovníci zabývají. V posledních 
letech to je nejen aktuální a do značné míry módní téma týkající se 
moderny a postmoderny a s nimi úzce související teorie intertextuali-
ty, ale i některé kategorie a jevy, které druhdy nepatřily do sféry zájmu 
literárněvědných badatelů; sem lze přiřadit show, brutalitu apod., jimž 
byla věnována dokonce pozornost konferenčního charakteru.

Výhodou vědeckých poznatků a výzkumu nitranského týmu byla 
vždy jistá otevřenost: vnější i vnitřní, směrem k cizině i směrem 
k metodám. Zejména v éře tzv. normalizace 70. a 80. let 20. století 
byli pracovníci otevření k dění v okolním světě a schopni přijímat 
vědecké výsledky a myšlení o literatuře. Vidět je to právě zejména 
při studiu intertextuality, protože tímto problémem se v sedmdesátých 
a osmdesátých letech 20. století nitranský tým zabýval, avšak s jinou 
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terminologií v souvislostí s teorií metatextu (pretext byl v jejich termi-
nologii proto-text apod. – šlo vlastně o tzv. literárne nadväzovanie, 
odtud byly pak označeny i některé útvary jako tzv. „žánre literárního 
nadväzovania”). Tuto problematiku dobře shrnuje svého druhu speci-
fický slovník Tibora Žilky (Poetický slovník, dvě vydání v Bratislavě 
1984 a 1987), který se stal základem nové příručky Vademecum poe-
tiky (Nitra 2006). V Poetickém slovníku jsou hesla uspořádána po-
dle systémového hlediska: od všeobecných pojmů (literatura, poetika, 
komunikace, literární komunikace) přes termíny literární komunikace 
(autor, text aj.) po literární metakomunikaci.

V části příspěvků z devadesátých let 20. století lze vysledovat linea-
ritu v metodě: zájem badatelů se upínal k literárnímu textu z hlediska 
recepčního, ale vidět lze rovněž přechod k pragmatice (srov. Ľ. Plesník: 
Pragmatické bytie textu, in: O interpretácii umeleckého textu 13).

Další z rozeznatelných tendencí je synchronizace – úsilí držet krok 
se světovou literární vědou, což se vždy u nitranského týmu oceňova-
lo, podobně jako schopnost vzácně propojit různé metody. Zastřešující 
však stejně zůstává zejména recepční estetika. Přitom se nedá říci, že 
by nitranská škola byla vázána jedinou vědeckou metodou. Jisté je, že 
vychází z určitých premis moderní lingvistiky a teorie znaku, zejména 
ve smyslu přenosu znaku od expedienta k recipientovi.
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ČESKÁ A SLOVENSKÁ LITERATURA:
MEZILITERÁRNÍ SPOLEČENSTVÍ, 
NEBO VZÁJEMNOST?
MILAN POKORNÝ 

V roce 1993 vydal Peter Karvaš román Velikán, který se námětem, 
metodou i stylem hlásí k nedokončenému románu Karla Čapka Život 
a dílo skladatele Foltýna. Svému románu dal podtitul Život a dielo 
profesora Bagoviča a věnoval jej „Pamiatke K. Č.”. Formálně jej roz-
členil, podobně jako Čapek, do kapitol, které jsou zároveň promlu-
vami jednotlivých svědků – spolupracovníků, známých, příbuzných. 
Zachovává i samotný syžetový půdorys: sleduje chronologicky dráhu 
vzestupu člověka bez skrupulí a talentu a podobně jako Čapek, kte-
rý (podle svědectví Olgy Scheinpflugové) zamýšlel dovršit Foltýnovu 
tragédii smrtí v blázinci, zakončil vzestup svého hrdiny pádem z okna 
ústavu pro choromyslné. Jsou tu však i další souvislosti. Karvašův 
román můžeme číst i jako volné navázání na dějovou nit Čapkova 
příběhu. Zhruba v době, kdy Foltýnův autor umírá, tedy na přelomu 
30. a 40. let, vstupuje na scénu Karvašova příběhu student Bagovič, 
rozhodnutý po neúspěšné kompoziční epizodě (sic!) stát se hudebním 
vědcem. Stejně jako se Foltýnovi nedostává talentu, Bagovič postrádá 
předpoklady pro odbornou práci. Oba tedy rozehrávají hru s okolím 
i s předmětem jejich zájmu. Zatímco Foltýn ji rozehrává proto, aby pro-
lomil kletbu vlastní průměrnosti, hraje tedy o vlastní osud, Bagovičovi 
je prostředkem k jiné hře: ke hře s osudy dalších lidí. V tomto momen-
tě Karvaš Čapkův koncept opouští a rozpracovává téma mechanismu 
fungování moci, které před ním ve slovenské literatuře traktoval napří-
klad Dominik Tatarka v Démonu súhlasu a Ladislav Mňačko v romá-
nech Ako chutí moc a Súdruh Münchhausen.

Toto využití aktualizačního potenciálu Čapkova díla ve shodě 
s domácími vývojovými tendencemi – tedy práce se systémem kono-
tací, odkazujících k oběma literárním tradicím – je příkladem osvojení 
české literární tradice, vnímané jako širší prostor existence slovenské 
literatury, což je jeden z konstitutivních rysů zvláštního meziliterár-
ního společenství české a slovenské literatury. Otázkou je, zda tento 
Karvašův román, vycházející shodou okolností v roce rozdělení obou 
národních států, je projevem přetrvávající tendence, anebo zda se 
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85nestal symbolickou tečkou za nadstandardní fází česko-slovenských 
vztahů, které po rozdělení společného státu prošly kvalitativní pro-
měnou.

Vývoj české i slovenské literatury období po roce 1993 je charak-
terizován stejně jako vývoj obou národních společností transforma-
cí hodnotové struktury. Základním problémem se stala potřeba nově 
definovat smysl literární tvorby a metodologické koncepty literárně-
vědného systému.

Zásadní společenská césura – rozpad jednotného státu – znamena-
la podstatný zásah do systému meziliterárních vztahů, které od kon-
ce 50. let a zejména v 60. letech nabývaly rysů, pro něž Ďurišinova 
systematika meziliterárnosti používá pojem „zvláštní meziliterární 
společenství”1, avšak nebyla bezprostřední příčinou jeho faktického 
rozpadu. Ta spočívá v kvalitativně nové situaci, v níž se obě národní 
literatury ocitly po společenském zlomu na konci osmdesátých let. 

Mezi hlavní znaky specifického meziliterárního útvaru slovenský 
badatel zařadil dvojdomost, případně vícedomost některých autorů 
či děl, podmíněnou vnitřními dějinnými souvislostmi, spouutvářejí-
cími v určitých vývojových etapách společnou literární tradici. Tento 
rys v podmínkách zvláštního meziliterárního společenství na pozadí 
integrační a diferenciační funkce akcentuje komplementární funkci 
meziliterárního procesu, jak ji definoval Stanislav Šmatlák2. Dalším 
rysem pak je specifická zprostředkovací funkce členských literatur 
směrem navenek (meziliterární společenství ve vztahu k jiným mezili-
terárním celkům či k samostatným národním literaturám reprezentuje 
dílo, autor, škola apod. jedné z členských literatur) i mezi nimi navzá-
jem, projevující se například přijímáním podnětů všemi členy spo-
lečenství prostřednictvím překladatelských aktivit jednotlivých člen-
ských národních literatur. V případě překladů uvnitř bilingvistického 
(polylingvistického) meziliterárního společenství pak dochází k zvý-
raznění kreační funkce překladu na úkor funkce informativní. Nejde 
zde totiž primárně o přetlumočení díla, ale o jeho nový výklad, daný 
jeho vřazením do nového kontextu. Z jazykových faktorů nelze opo-
minout zejména častý bilingvismus, případně polylingvismus (bilite-
rárnost, příp. polyliterárnost), z faktorů mimoliterárních pak zejména 
administrativně-politický, státotvorný princip. 

Uvedené znaky (kromě posledně jmenovaného mimoliterárního fak-
toru) charakterizovaly česko-slovenské meziliterární společenství od 
počátku novodobého formování obou literatur, pochopitelně v pro-
měnlivé intenzitě včetně historických období útlumu řady specific-
1 ĎURIŠIN, D. a kol.: Systematika medziliterárneho procesu. Bratislava 1988, s. 47 an., srov. též 
D. Ďurišin: Teória medziliterárneho procesu I. Bratislava 1995, s. 74
2 ŠMATLÁK, S.: O vzájomných vzťahoch českej a slovenskej literatúry. Slovenské pohľady 78, 
1962, č. 10, s, 18.



86 kých funkcí, ať již šlo o třetí čtvrtinu 19. století anebo o období druhé 
světové války. 

Po roce 1989 a zejména po roce 1993 jsme svědky nového období 
útlumu tendencí příznačných pro funkční strukturu zvláštního mezili-
terárního společenství. Některé znaky již nejsou identifikovatelné, jiné 
lze pojmenovat spíše díky setrvačnosti vývojového pohybu. Projevem 
tohoto stavu je stále častější nahrazování teoretické reflexe vnitřních 
souvislostí aditivní, paralelistickou koncepcí (mechanické přiřazování 
v synchronních časových vazbách). 

Problém prohlubující se diferenciace obou členů bývalého mezilite-
rárního společenství je ovšem nutno nahlížet v širších souvislostech. 
Obě literatury prošly obdobím hlubokých strukturálních proměn, avšak 
míra diskontinuity je ve slovenském literárním vývoji oproti literatuře 
české podstatně menší. Tento faktor, způsobený literárními i mimolite-
rárními okolnostmi, má pro vzájemné vztahy nečekaný důsledek. 

Dynamika revolučního zvratu v historicky krátkém čase ozřejmila 
to, co bylo patrné již v průběhu 80. let. Tři proudy literárního vývoje 
– tzv. oficiální, samizdatový a exilový – se v druhé polovině 80. let 
začaly opatrně sbližovat, aniž bylo zcela zřejmé, jak silný je jejich 
skutečný tvůrčí potenciál. Krátkou chvíli po „velkém třesku” se zdá-
lo, že vývoj obou národních literatur se budou stejně jako doposud 
pohybovat po společné trajektorii, totiž že vývojové impulsy na obou 
stranách budou nyní přicházet od reprezentantů doposud mocensky 
potlačovaných proudů. V počátečním období se tak skutečně dělo 
a v důsledku toho integrační fáze česko-slovenských meziliterár-
ních vztahů ještě zesílila. Toto období aktivizace česko-slovenských 
meziliterárních kontaktů mělo svou zrcadlovou obdobu v oblas-
ti administrativní a politické: bývalí představitelé slovenského disi-
dentsko-samizdatového tvůrčího proudu se stali díky svým životním 
zkušenostem a osobním vazbám výraznými obhájci federalismu na 
všech úrovních kulturního a politického života. Byli to právě oni ve 
spolupráci s bývalými představiteli tzv. šedé zóny, kdo v diskusích 
s exilovými literárními kruhy o smyslu slovenských literárních dějin 
obhájili v zásadě koncepci dějinné i místní kontinuity (s přehodno-
cováním dílčích vývojových aspektů) a odmítli „variantu polského 
romantismu”, jež pracovala s teorií více ohnisek slovenského literár-
ního života, jejichž vývojová hodnota by byla odvozována z mimo-
literárních kritérií morálky, duchovních kvalit apod. a jejíž aplikace 
by zásadním způsobem změnila dosavadní pojetí slovenského lite-
rárního pohybu.

Toto většinově přijaté potvrzení kontinuity má pro česko-slovenský 
vztah (při vědomí vší jeho vnitřní rozporuplnosti) konstitutivní dosah. 
Umožnilo slovenské literatuře integrovat dosud ostrakizované auto-
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87ry a jejich tvorbu do stávající druhové, žánrové, tematické struktury, 
aniž tím byla bytostně ohrožena její historická stabilita. 

Česká literatura se naproti tomu ocitla v situaci hlubokého dějin-
ného zlomu, který vyvolal závažné tektonické pohyby. Důsledkem 
opožděné publikace děl napsaných v předchozích desetiletích došlo 
v 90. letech k faktické regresi literárního vývoje. Jedním z viditelných 
projevů této diskontinuitní tendence byla vlna „deníkové literatury”, 
suplující tradiční literární žánry, v první řadě román, který v předsta-
vách svých tvůrců i části literárněteoretické obce měla plnohodnot-
ně nahradit, a provázená diskusí o autenticitě prožitku jako o kritériu 
estetické kvality díla. 

Na zvláštní meziliterární společenství české a slovenské literatury, 
jež nabývalo ve shodě se zákonitostmi meziliterárního procesu ně-
které specifické rysy jednotného nadnárodního celku, měla tato dispa-
rátnost vývojového procesu vážné důsledky. Každá z obou národních 
literatur v průběhu 90. let sleduje vlastní vývojové imanentní prou-
dy, jejichž tendence a zákonitosti nenacházejí odezvu ve vstřícných 
proudech druhého člena bývalého společenství. Charakteristické rysy 
zvláštního meziliterárního společenství, jmenovitě polyfunkčnost3 
a koncentrace vývojového úsilí4, bylo možno naposledy zaznamenat 
počátkem 90. let při studiu prezentace samizdatové a exilové literatu-
ry v ediční politice nakladatelství a literárních periodik i v konkrétních 
tvůrčích i publicistických projevech českých a slovenských účastníků 
tohoto dialogu (např. Ivan Klíma, Václav Havel, Ludvík Vaculík, Milan 
Jungmann, Milan Šimečka, Martin M. Šimečka, Dominik Tatarka, 
Hana Ponická, Ivan Kusý).5 Diskuse o novém definování koncepce 
českých literárních dějin 20. století poté zasáhly i do meziliterárních 
vztahů. Jejich teoretická reflexe je často považována za produkt ofi-
ciální politické strategie, který nemá oporu v konkrétním literárním 
materiálu. Teorii meziliterárnosti nahradila „literární” varianta obecné 
koncepce dobrých sousedských vztahů založené na bázi výměny kul-
turních hodnot a osobních kontaktů. 

3 Viz POKORNÝ, M.: Česko-slovenské meziliterární vztahy v 70.–80. letech z hlediska kategorie 
polyfunkčnosti. In: Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Bratislava 2000, s. 163–161.
4 Viz POKORNÝ, M.: Několik poznámek k současné podobě českého a slovenského meziliterár-
ního společenství. In: D. Ďurišin a kol.: Osobitné medziliterárne spoločenstvá 4. Bratislava 1992, 
s. 160–174.
5 K této problematice viz např. MĚŠŤAN, A.: Česká a slovenská exilová literatura: shody a rozdíly. 
In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Brno 2000, s. 34 an.
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ÚVAHA K ČESKO-
-SLOVENSKO-MAĎARSKO-
-(POLSKÉMU) TROJ(ČTYŘ)ÚHELNÍKU

IVO POSPÍŠIL 

Opodstatněnost uvedeného čtyř(troj)úhelníku, tedy přirozené, histo-
ricky zdůvodněné specifikum všech jeho čtyř komponent, verifikova-
ly dějiny a od roku 1993 i milosrdný čas; v této nové situaci, kdy se 
z trojúhelníku s vnitřně diferencovanou jednou stranou stal definitivně 
čtyřúhelník, jsme si uvědomovali jednak to, že z ní vznikaly a vznikají 
nové pokusy o integraci, nové sbližování, jednak ovšem i nové kon-
flikty, rezistence a eventuální nedorozumění. S rizikem, které se hodí 
k této delikátní situaci, hájím tezi, že neexistence československého 
státu, ať již v jakékoli podobě, měla ovšem své závažné geopolitické 
důsledky, byť zatím skryté; na to se již tehdy upozorňovalo, ale tyto 
hlasy byly náhodně nebo záměrně oslyšeny; tato změna měla jistě 
svou celoevropskou a tím zprostředkovaně i jistou světovou dimenzi 
a rezonanci, ale především zapůsobila povlovně, ale jistě na středoev-
ropské poměry: ukázala na nestabilitu versaillského, resp. v revidova-
né podobě jaltského uspořádání. Tomu se ani filologové, zejména ti, 
kteří usilují o transcendenci svého oboru směrem k sociálním vědám, 
nemohou vyhnout. Nicméně, jak jsem již uvedl, vážím si spíše ote-
vření problémů než jejich umělého uzavírání a retušování; v tomto 
smyslu byl rozpad či rozdělení nebo rozbití československé federace 
aktem bolestně pozitivním i ve smyslu nového uvědomění emancipa-
ce a svébytnosti Čechů a Slováků, ale také dalších členů zmíněného 
čtyřúhelníku. Znovu tedy hájím tezi, že rozpad Československa půso-
bil mnohem komplexněji, než se obecně soudí, nebo než je připuště-
no soudit, neboť jde o věci – znovu opakuji – delikátní. Všichni čtyři 
členové tohoto čtyřúhelníku si znovu uvědomili své dějiny, nemož-
nost je měnit v jejich diachronní dimenzi, ovšem také fakt, že, jak 
zpívají Jiří Voskovec a Jan Werich, nic není definitivní; rozkolísání 
geopolitického, a tím i jazykového a obecně kulturního prostoru, 
může být někým chápáno jako negativní (přiznám se, že jsem byl 
a jsem dosud zastáncem spravedlivě uspořádaného československé-
ho státu, ale uznávám, že vývoj ukázal oprávněnost jeho rozdělení 
a jeho funkcionalitu; to však neznamená, že by takto, hůře nebo lépe, 
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nefungoval v blíže neurčeném vnitřním uspořádání i společný česko-
slovenský stát, ale dějiny nemají rády „kdyby”), ale jako každá věc 
má nejméně jednu pozitivní stránku: znovu, již poněkolikáté, obnažil 
v plné nahotě politicko-kulturní problém středoevropského prostoru 
i letitého česko-slovenského vztahu. Položil implicitně řadu otázek 
k minulosti a současnosti tohoto prostoru a vztahu a měl své nezvrat-
né konsekvence: otevření, ale také další kontroverze. Nebudu se nyní 
dotýkat různých mediálně silně exploatovaných incidentů, konfliktů 
apod.; to je spíše věcí praktické politiky, event. politologie, sociologie 
a psychologie, často i psychiatrie.

Jestliže vztah česko-maďarský se po rozpadu Československa ještě 
zlepšil, i když ani předtím nebyl špatný, když nepočítáme výroky sapé-
ra Vodičky v Királyhidě, protože Maďaři čtou Švejka skoro se stejnou 
chutí jako my, zkomplikovaly se vztahy slovensko-maďarské; nebude-
me nyní ovšem hledat příčiny v politických stranách, vnitropolitické 
polarizaci tu i onde nebo ve výrocích politiků, ale spíše v historic-
ko-kulturní dimenzi. Vycházím tu z koncepcí maďarského slovakisty 
a našeho partnera a účastníka četných konferencí na středoevropská 
témata Istvána Käfera, které vyložil několikrát, zejména od 90. let 20. 
století, a podložil svými výzkumy období předcházejícího; mimo jiné 
v jednom ze svazků Brněnských textů k slovakistice měl jeho příspě-
vek na toto téma značný, byť rozporný ohlas, často však bohužel spíše 
v kuloárech.

Opíraje se o jeho nejnovější článek v časopisu Impulz, mohu jeho 
názor shrnout tímto výrokem: „Naša súčasná situácia je zvláštna. 
Slovenské kultúrne dejiny boli poldruha storočia nútené vytvoriť si 
v konfrontácii tu s maďarskými, tu s českými, tu s československými, 
tu se socialistickými a rôznymi –istickými vlastné suverénne kultúr-
ne dejiny. Dnes následnické krajiny stredovekého Českého, Polského 
a Uhorského kráľovstvá majú z tohto hľadiska jednoduchšiu situáciu, 
avšak všetky vzťahy medzi národmi nesú v sebe spoločné regionál-
ne problémy.”1 Jde o článek o společné modlitbě maďarských a slo-
venských biskupů za vzájemné odpuštění, k níž došlo v ostřihom-
ské bazilice 29. června 2006. Výchozím patosem jeho koncepce 
i v tomto článku je historicita společného státu Maďarů a ostatních 
národů v Uhersku, tedy snaha nevytrhávat z historického uherského 
rámce vlastní izolované národní entity, ale spíše akcentovat společ-
né hodnoty. Badatel dokládá tuto maďarsko-slovenskou vzájemnost, 
odhlížeje od všeho, co diskriminačně tento vztah deklasovalo, i když 
to nepopírá: společná místa nachází mimo jiné v takových osobnos-
tech, které měly nadetnický dosah, jako byli Alexander Rudnay, Pétér 
Pázmany, Matej Bel a desítky dalších, jež patřily do dějin Uherska 

1 Impuls, 2006, č. 3, s. 86.
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a byly Maďary i Slováky. Existence tří středověkých středoevropských 
království je nepopiratelná: ale uvědomme si, že ve středověku šlo 
o feudální státy, nikoli o státy národně založené; tu převažoval zemský 
princip, nikoli princip etnický. Uvedu to raději – na moravské půdě 
- na příkladu Zemí Koruny české; jejich sepětí s Římskou říší národa 
německého je ovšem známé, tedy onen široký geopolitický rámec; 
současně však Markrabství moravské se až do 19. století cítilo spíše 
podle principu zemského; ostatně nedaleko odtud v moravské zemské 
sněmovně, nyní Ústavním soudu České republiky, rokovali moravští 
stavové, kteří mluvili slovanským i německým jazykem – k čechiza-
ci slovanské Moravy dochází definitivně až v průběhu nacionalismů, 
slavismů, antislavismů a národních obrození a tvrzení, že Slované na 
Moravě jsou rodem Moravané, ale národností Češi trvaleji platí až 
u F. Palackého v Dějinách národu českého v Čechách a v Moravě (ten 
podtitul se v novějších vydáních bůhvíproč vynechává). Co je však 
nepopiratelné, je dominance jednoho etnika, které přebralo z mocen-
sko-vojenských důvodů úlohu státotvůrce; víme, že do této polohy se 
Slovanům příliš nechtělo, to je historicky dáno; to však neznamená, 
že Slované své státy neměli nebo že byli civilizačně a kulturně níže: 
jen příliš zdůrazňovali jiné aspekty lidské existence. 

V názvu Magyarországh, který můžeme přeložit také jako Uhersko, 
se zračí úloha dominantního, státního národa, který jako původní 
kočovné etnikum vtáhl do Evropy, obsadil Panonii a přilehlé oblas-
ti, přispěl (ale asi – jak připouští moderní historie – nikoli rozhodu-
jícím způsobem) k zániku Velké Moravy, v dalším výboji na západ 
byl zastaven a zachoval svou identitu přijetím křesťanství, stejně jako 
někteří západní Slované - na rozdíl od jejich příbuzných Polabských 
Slovanů a baltských Prusů, kteří pak byli genocidně zlikvidováni. 
Křesťanství a zvláště církev všeobecná mohou proto být – historic-
ky vzato z donucení - oním sjednocujícím bodem, onou plochou 
pro debatování o slovensko-maďarských sporech obecně, ale zase je 
u vědomí těchto dějinných souvislostí.

Käferova koncepce je vstřícná, hledá styčné body, aniž pomíjí rozdí-
ly, kontroverze, spory, diskriminace, potlačování, násilí, apod. Dějiny 
měnit nelze, lze jen zmírňovat jejich dopady na člověka a ovšem měnit 
současnost a tím i budoucnost. Uhersko bylo jistě i státem Slováků, 
stejně jako Ukrajinců, Rusínů, Chorvatů, Poláků a Rusů, ale již jeho 
název reflektoval dominanci jednoho národa, stejně jako Rakousko 
ukrývalo po svou střechou postupně se zmenšující Země Koruny čes-
ké, ale ve svém oficiálním názvu již české etnikum neobsahovalo, 
i když rakouský a později rakousko-uherský císař byl i králem českým, 
uherským, ale nikoli slovenským. Když jsem kdysi o Bělorusech na-
psal, že neměli vlastní národní stát, někteří běloruští kolegové se ohra-



92

 1
3 

 L
E

T 
 P

O
T

É
/1

3 
 R

O
K

O
V

  P
O

dili, že jej měli, a na dotaz, jak se jmenoval, nemohli odvětit jinak, 
než Rzecz pospolita: v tomto názvu se však zračí „United Kingdom” 
dvou národů, rozhodně však nikoli Bělorusů. To znamená, že v tomto 
státě žili, že mu přinášeli hodnoty, ale dominantním národem byli 
Poláci spolu se zčásti nebo úplně popolštěnými a pokatoličtěnými 
Litevci, resp. bývalou východoslovanskou šlechtou.

Historická práva odděloval od statu quo v průběhu první světové 
války i T. G. Masaryk, tedy není nijak ponižující, že národ nevytvá-
řel, resp. ani nemohl vytvářet stát, protože mu to nebylo silnějšími 
dovoleno, tedy své středověké království. Dominantní etnikum tuto 
iniciativu neumožnilo a on se mohl zapojit jen do jím vytvářených 
struktur, podílet se na jejich dalším budování, vytvářet společně se 
všemi nové hodnoty, nebo hledat cesty – například v rámci nacio-
nálních hnutí 19. století, tedy národních obrození – k národní eman-
cipaci až k utváření vlastního státu nebo jiných států, kde bude hrát 
– někdy ovšem i s nechutí - významnější úlohu. Někdy se nám ostat-
ním - méně Polákům, ale více Maďarům a Čechům – zdá, že slo-
venské zdůrazňování slovacity, slovenskosti v minulosti, za prvních 
Slovanů, za Velké Moravy (viz známou koncepci Velkoslovenské ríše) 
i za Uherského království zdá upřílišněné a ahistorické; zdá se nám 
předčasné mluvit v raném středověku o Slovácích jako o moderním 
národě (etymologie „Slověné” jako Slováci je opět ahistorická: jde 
prostě o slovanské obyvatelstvo Velkomoravské říše, samozřejmě to 
jsou předchůdci dnešních Slováků či Moravanů, kteří se později pro-
hlásili za Čechy; to, že se ze Slověnů stali Slováci, znamená jen to, že 
chtěli odlišit obecné pojmenování pro Slovany od pojmenování svého 
konkrétního slovanského kmene: podle Nestora žili v oblasti dnešního 
Novgorodu Velikého také Slověné; Slovenci, po našem Slovinci - také 
kvůli rozlišení - jsou jižní Slované: je to tedy obecné pojmenování pro 
konkrétní slovanský kmen; z toho vyvozovat jeho stáří nebo nějakou 
jinou prioritu včetně ztotožňování moderního národa se středověkým 
etnikem je opět ahistorické), stejně jako o Maďarech, Polácích nebo 
Češích – spíše o jejich etnických předchůdcích; někdy se nám zdá 
úporná slovenská snaha zdůrazňovat slovenskost Jána (Jana) Kollára 
nebo Pavla Josefa Šafárika (česky Šafaříka) jako nadbytečná; domnívá-
me se, že to, že se k těmto etnickým Slovákům hlásí i česká a němec-
ká slavistika (psali ostatně nikoli slovensky, ale česky a německy), aniž 
by to ovšem nějak popíralo jejich slovenskost; majoritnímu etniku to 
připadne jako detail a skoro hnidopišství, ale minoritnímu nikoli. 

Často se tyto postoje - například v českém liberálním tisku – chápou 
jako jakási politická nezralost, takřka jako nezdravý nacionalismus, 
ale abychom to lépe pochopili, stačí nahlédnout do hlubin českého 
národního obrození a na léta těsně po roce 1918 (Wellek – Jakobson 
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– Vočadlo) a na Wellkovu snahu smířit český a německý kulturní 
a politický živel v Praze, což se ukázalo nad jeho síly a přivedlo ho 
do řad anglistů, literárních teoretiků a komparatistů. Tak může být 
chápán i Roman Jakobson; tuto kauzu jsem se snažil přiblížit ve stati 
o brněnských tzv. votech separatech. Šlo o razanci a citlivost k české-
mu národnímu prostředí a nepochopení jejich zvláštností, např. i ve 
smyslu jazykového purismu – to je však již problém Pražského lin-
gvistického kroužku, který Jakobson spoluzakládal. I když Jakobson 
v roce 1969 na pražské konferenci o Konstantinovi - obrazně řečeno 
se stopami po střelách ze sovětských tanků ze srpna 1968 za zády – se 
v exaltovaném proslovu prohlásil za Čecha, později již normalizova-
né Československo nikdy nenavštívil, zatímco v SSSR byl vždy vítán 
jako velký ruský filolog. Ocenil tehdy malý národ, který ctí takové 
životní ztroskotance, jakými byli Konstantin a Metoděj, což by prý 
v jeho nové vlasti - USA - nebylo možné. Ale jeho pražské počátky 
byly jiné: živil se v německém slavistickém časopise, doktorát filozofie 
složil na pražské německé univerzitě, Čechy poučoval, že musí zane-
chat svého protiněmecky zaměřeného purismu a zdůrazňoval úlohu 
Říjnové revoluce a marxismu-leninismu ve filologii; ještě hluboko ve 
30. letech byl občanem SSSR. Napadal hlavně český purismus a čes-
ké protiněmectví: v tom měl pravdu, ale bylo to ahistorické a projevil 
tím přinejmenším nedostatek empatie, neboť to bylo krátce po vzni-
ku Československa, což také znamenalo v jistém smyslu i obnove-
ní a založení slovenské státnosti, i když to tak mnozí Slováci tehdy 
nechápali a někteří nechápou dodnes – možná částečně právem. Bylo 
třeba upevnit češtinu i puristickými zásahy proti německým vlivům, 
aby se posílil její samostatný charakter, možná byl sice tento boj již 
tehdy vítězně dobojován, ale jazykový purismus bych – na rozdíl od 
dobových funkcionalistů – posuzoval přece jen benevolentněji. 

Klíčový problém tedy netkví v terminologii, tedy v tom, co někteří 
Slováci této Käferově koncepci vytýkají: neexistenci maďarského poj-
mu pro Uhersko. Käfer se opět snaží vyjít vstříc v rámci své hungaro-
slovakologie pojmem Magyarhon, tedy něco jako maďarská vlast, ale 
ani tento pojem nelze nahradit pojmem „Uhorsko”, protože opět obsa-
huje jednoznačný etnický komponent. Dějiny, které jsou reflektovány 
v názvosloví, nelze změnit a myslím, že my Středoevropané nemu-
síme ve všem napodobovat proslulou political correctness. Mnohem 
cennější je, když si uvědomíme, jak dějiny reálně, bez retušování pro-
bíhaly, když si uvědomíme nespočetné křivdy, jež se děly, diskrimina-
ce, k nimž docházelo, potlačování, které vedlo k stavu oboustranné 
nespokojenosti, a zdůrazníme, jak se o to leckdo snaží, spíše styčné 
body a průniky, spíše sdílení než rozdělování, aniž bychom rýsovali 
„tlusté čáry” za dějinami. Ať si každý ponechá, co chce, minulost 
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změnit nelze, zatím se do stroje času nikdo neposadil, můžeme však 
měnit současnost a budoucnost tím, že budeme o konfliktech minu-
losti i dneška hovořit, třeba se o ně i hádat, ale spíše je kultivovaně 
rozebírat, hledat jejich příčiny, uvědomovat si rozdílnost našich pří-
stupů, které mají často právě dějinné příčiny, kdy si znovu vyložíme 
své národní zájmy, jež by však nemířily proti zájmům jiných. I když 
tak sporům nezabráníme, ani jim pravděpodobně zcela nepředejde-
me, vytváříme prostor k jejich zředění, k jejich zracionálnění; je to 
v jistém smyslu prevence před nacionálním šovinismem a bojovnou 
národní psychózou. Intelektuálové v dějinách v podstatě vždy v tako-
vých případech selhávali a je možné, že ani tentokrát tomu nebude 
jinak. Ale pokusit se udělat, co je v silách této malé a nikoli mocné 
kulturní a vědecké komunity, je její mravní a badatelská povinnost.



95

Koller_1981_Ufonaut_JK



96

 1
3 

 L
E

T 
 P

O
T

É
/1

3 
 R

O
K

O
V

  P
O

OBRYSY SOUČASNÉ 
ČESKO-POLSKO-SLOVENSKÉ 
„LITERÁRNĚVĚDNÉ” SPOLUPRÁCE
LUDVÍK ŠTĚPÁN 

Tento text bude v jistém smyslu navazovat na můj příspěvek z před-
chozí publikace z česko-slovenské konference konané v prosinci 2005 
v Brně,1 v němž jsem se zabýval reálností či mytičností středoevrop-
ského slovanského trojúhelníku. V něm jsem mj. dospěl k závěru, že 
„v soudobé konstelaci nejde o ,národní hru‘, národy jsou dané státními 
celky, v nichž stále větší roli však hrají multietnické principy, přičemž 
v údajích o národech jsou zakódovány i znaky ,vzájemnosti‘. Specifické 
regiony tří státních celků musí řešit závažné problémy vyplývající pře-
devším ze společenské identity v rámci celé Evropy…” – těmi třemi stát-
ními celky jsem měl na mysli Českou republiku, Polsko a Slovenskou 
republiku.

A právě realizace vzájemnosti, tedy konkrétně spolupráce mezi 
literárněvědnými pracovišti a vědci po roce 1989, resp. po rozdělení 
Československa, příp. od vzniku nově koncipovaného Ústavu slavisti-
ky na brněnské univerzitě, v uvedených třech státních celcích si chci 
všimnout. Nepůjde mi o výčtovou ani bilanční studii, ale o náčrt obrysů 
důležitých prvků, jež taková vzájemnost, tedy vzájemná spolupráce, 
s sebou nese.

Především je třeba připomenout, že i „literárněvědná” spolupráce se 
odehrává v rámci vytčených areálových pohledů;2 nemůže však jít pou-
ze o propojení studií filologických s pohledy sociologickými, psycho-
logickými, historickými, politologickými, či antropologickými, nýbrž 
o zkoumání vytčené problematiky z hlediska humanitních disciplín 
vůbec. To přináší, byť jde o pouhý trojúhelník, tedy o trojstranné vztahy, 
nejednu komplikaci, neboť otázku spolupráce je třeba řešit na úrovni 
všech relevantních majorit a minorit daných areálů,3 samozřejmě sou-
časně s přihlédnutím k rozhodujícím skutečnostem ve středoevropském 

1 Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (stav – metodologie – mezinárodní souvislosti). Brněnské 
texty k slovakistice VIII (eds. I. Pospíšil, M. Zelenka, A. Zelenková). Ústav slavistiky FF MU, Brno 2005.
2 Srov. zejména I. Pospíšil a kol.: Areál – Sociální vědy – Filologie. Brno 2002, příp. I. Pospíšil, M. Moser: 
Comparative Cultural Studies in Central Europa. Brno 2004.
3 Jde o regiony dnes už do značné míry multilingvální a multikulturní, v nichž integrační a dezintegrační 
tendence, zejména na nižších úrovních a v různých národnostních, etnických, politických, společenských 
a kulturních vrstvách, jsou permanentní a historicky podložené.
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prostoru,4 kam zasahují vlivy dalších sousedních státních útvarů, při-
nejmenším německého, rakouského, maďarského, ukrajinského a bělo-
ruského, tzn. rovněž východoevropských a neslovanských.5

To, že „literárněvědná” česko-polsko-slovenská spolupráce od 
vytčených časových mezníků na skutečně dobré úrovni existuje, 
nevyplývá z direktiv, jak tomu bylo v minulosti, nýbrž z nutnosti spo-
lupráce a současně z dobré vůle spolupracujících subjektů v rámci 
států Evropské unie, v nichž sice dochází k mnoha integracím a de-
zintegracím, ale přece jenom v situaci, jak se to většinou prezentuje, 
chaosu a fragmentace převažuje touha po rovnováze mezi ingerencí 
a neingerencí.6 Navíc k této spolupráci neexistují pouze důvody poli-
tické – na jedné straně existence tří samostaných států, na druhé stra-
ně jejich participace na evropsko-unijním projektu, pouze historické 
– vzájemná propojenost od počátků dějin na území všech tří národů, 
pouze duchovní – všechy spojuje obdobný vývoj v rámci křesťanské 
Evropy, včetně všech oscilací mezi ortodoxiemi a liberalismy atd.7

Domnívám se, že období od druhé poloviny 90. let 20. století je 
skutečně kvalitativně (ale i kvantitativně) novou etapou „literárněvěd-
né” spolupráce v rámci středoevropského slovanského trojúhelníku. 
Naplno se začínají rozvíjet kontakty s evropskými (a nejen evropský-
mi) slavistikami, prohlubuje se součinnost s bohemistikami a slovakis-
tikami v Polsku, s polonistikami a slovakistikami na Slovensku a slo-
vakistikami a polonistikami v České republice,8 rozšiřují se možnosti 
grantových projektů a projektů v rámci různých mezinárodních orga-
nizací a rovněž příležitosti publikační, poněkud nevyvážená zůstala 
činnost mezivládních institucí.

Z tohoto byť jen letmého výčtu vyplývají roviny současné trojstran-
né spolupráce:

1. výměna a kontakty mezi studenty;
2. spolupráce mezi pedagogy a literárními vědci;
3. výměna, kontakty a většinou bilaterální spolupráce mezi univer-

4 Nebudu se na tomto místě vracet k diskusi o pojmu střední Evropa, středoevropský atd., neboť 
jde do značné míry o kombinaci různých pohledů politických, geografických, společenských ad. 
s tím, že právě střední Evropa leží na jistém švu mezi chápáním Západu a Východu a také Severu 
a Jihu, což také ovlivňovalo a stále ovlivňuje i situaci v literární vědě.
5 O některých specifických otázkách (mj. o klaustrofobii obyvatel) v prostoru střední Evropy, který 
tvoří kromě velkých států (jako Německo či Polsko) také státy malé, píše Lajos Grendel ve studii 
Stredná Európa a jej príznaky, in – Moja vlasť, Absurdistan, Bratislava 1998.
6 Viz ST. KONOPACKI: Integracja Europy w dobie postmodernizmu. Poznań 1998.
7 Vývoj v historických souvislostech v tomto smyslu dobře mapuje knina Friedricha Heera Eropäis-
che Geistgesgeschichte. Stuttgart 1965, viz překlad – Evropské duchovní dějiny. Přel. M. Žemla, 
Praha 2000.
8 Důležitým impulsem bylo založení nově koncipovaného Ústavu slavistiky na FF MU v Brně v ro-
ce 1995 jako kompaktní slavistiky, která integruje slavistické filologie do jednoho celku a zároveň 
umožňuje její přesahy k jiným disciplinám – viz např. činnost Kabinetu integrované žánrové ty-
pologie a areálových studií.
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zitami a odbornými institucemi (tento bod převážně zahrnuje i obsa-
hy bodů 1 a 2);

4. odborné kontakty a akce na státní úrovni.
Poměrně rozsáhlá je spolupráce pedagogů s pracovišti v Polsku a na 

Slovensku. Zahrnuje nejen literární vědce (polonisty a slovakisty, resp. 
i bohemisty), ale rovněž představitele dalších oborů – a nejen slavis-
tických.9 Intenzivní a tradiční je spolupráce s polskými pracovišti: 
v Poznani s Univerzitou A. Mickiewicze (výměna pedagogů a studentů, 
spolupráce lektorů, publikace v časopise pro slovanské filologie Slavia 
Occidentalis a různých sbornících, spolupráce na konferencích a Slov-
níku polských spisovatelů, ve Vratislavi s Vratislavskou univerzitou 
(výměna studentů a pedagogů, stáže, přednášky, publikace v různých 
sbornících, spolupráce na konferencích, na Slovníku polských spisova-
telů atd.), ve Varšavě s Varšavskou univerzitou a s dalšími vědeckými 
pracovišti (výměna studentů a pedagogů, stáže, přednášky, spolupráce 
na konferencích a vědeckých projektech – např. Mezinárodní vědec-
ké sítě, z níž vzešla čtyřdílná publikace Literatury słowiańskie po roku 
198910 atd.), přínosná a plodná je spolupráce s Lodžskou univerzitou 
v Lodži, která vyvrcholila např. účastí brněnských literárních vědců na 
mezinárodní konferenci o goticismech11 a při tvorbě Slovníku literár-
ních druhů a žánrů,12 a pochopitelně spolupráce, zejména brněnských 
literárních vědců, se světovým genologickým časopisem Zagadnienia 
Rodzajów Literackich.

Obdobně široká je spolupráce brněnských literárních vědců se slo-
venskými univerzitami a vědeckými institucemi, která má často pře-
sahy i do dalších států (nejen slovanských). V tomto smyslu má na ní 
největší podíl Ivo Pospíšil, který se rovněž zasloužil o konstituování 
a rozvoj slovakistiky v Brně – jde o jeho pedagogické působení na 
Univerzitě M. Bela v Banské Bystrici a užší spolupráci a publikační 
výstupy i s dalšími pracovišti: v Bratislavě, Nitře a Prešově.13 Důležitou 
platformou pro setkávání literárních vědců a výzkum aktuálních témat 

9 Z našeho ústavu mají nejintenzivnější styky literární vědci prof. I. Pospíšil a L. Š. a rusisté, z fakulty pak 
zejména filozofové, pedagogové, psychologové ad.
10 Byly to mj. Mezinárodní konference o malých literárních formách ve Varšavě (zúčastnil se jí L. Š.) či 
projekt Mezinárodní vědecké sítě, z níž vzešla čtyřdílná publikace Literatury słowiańskie po roku 1989 
(tam z ČR příspěvky mj. I. Pospíšila, D. Vlašínové, L. Martinka a L. Š.). Důležitá je zejména spolupráce 
s profesory Halinou Janaszek-Iwaničkowou a M. Dąbrowskim, E. Czaplejewiczem a E. Kasperskim.
11 Konference se zúčastnili Ivo Pospíšil a L. Š., kteří své příspěvky publikovali v pokonferenční knize Wokół 
gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo (red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płucenik). Kraków 2002.
12 Slovník je v tisku (vydá jej nakladatelství Universitas v Krakově) a práce na něm se zúčasnili K. Kardyni-
Pelikánová, I. Pospíšil a L. Š.
13 Za poslední roky jsou to desítky příspěvků I. Pospíšila v konferenčních sbornících i profilových publikací 
a jeho spolupráce s Akademií věd v Bratislavě a většinou univerzit. Se slovenskými pracovišti mají kontakty 
také I. Dorovský a L. Š., mj. pravidelnou účastí na bratislavské akci BraSlav (tam jezdili i brněnští bohemis-
té). Zajímavé jsou i přesahy jinam – spolupráce s maďarskými slavistikami v Piliscsabě (I. Pospíšil a L. Š.) 
a Szegedu (I. Pospíšil) v Maďarsku nebo účast L. Š. na konferenci polských slovakistů v Katovicích atd.
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poskytují právě pravidelné brněnské slovakistické konference, jejichž 
výsledky se zrcadlí v pravidelných sbornících nazvaných Brněnské 
texty k slovakistice.

Odborné kontakty a akce se uskutečňovaly i na mezistátních úrovních, 
i když v rámci středoevropského slovanského trojúhelníku se to spíše daři-
lo Polákům a Slovákům. Už v minulém příspěvku (viz poznámku 1) jsem 
načrtl nevyváženost mezistátních komisí humanitních věd při národních 
ministerstvech školství. Zatímco česko-polská a polsko-česká komise 
pracovaly spíše v rovině bádání historického (regionální historická čes-
ko-polská témata), komise s vazbou česko-slovenskou a opačně neexis-
tuje dodnes. Přes různá úskalí přešly komise polsko-slovenská a sloven-
sko-polská; nicméně ty konají pravidelné akce, každoročně vydávají 
časopis Kontakty (vždy v polské a slovenské verzi)14 a od roku 2006 
prošly reorganizací zejména z polské strany.15 Nedávno byla bohužel 
zrušena česko-polská komise, která nevyvíjela přílišnou aktivitu a jak 
jsem předeslal, nebyla komisí humanitních věd, ale spíše věd historic-
kých, i její polský protějšek. To, že se nyní v Polsku formuje česko-pol-
ská společnost je sice chvályhodné, nicméně nejde o instituci na státní 
úrovni – ta citelně chybí a bude chybět, stejně jako ona zbývající strana 
trojúhelníku mezi českými zeměmi a Slovenskem.

Přitom společných česko-slovensko-polských prostorů a aktuálních 
témat je mnoho. A nemohou rozhodně být uzavřeny do krunýře regio-
nalistiky, přeshraničnosti či ryzí literární vědy. Přesvědčil jsem se o tom 
nedávno na vřelém přijetí knihy brněnského filozofa Josefa Šmajse ve 
slovenštině Ohrozená kultúra.16 Šmajsovy filozofické názory na vzta-
hy kultura – příroda (v koridoru jím nově koncipovaného oboru evo-
luční ontologie) jsou dostatečně známé17 – tvoří ono potřebné prol-
nutí názorů filozofa, kulturologa, ekologa i biologa. Člověk nemůže 
soupeřit s přírodou, jeho kultura nemůže jít proti ní, neboť člověk jako 
subjekt by měl mít s přírodou, jejíž je součástí, harmonické vztahy. Jak 
tvrdí Šmajs, existenční konflikt současné kultury se Zemí je podsta-
tou globální ekologické krize. Ale rovněž krize vztahu život – umění, 
14 V roce 2006 vyšlo již páté číslo časopisu, který vždy obsahuje důležité studie, rozhovor, zprávu o čin-
nosti komise, recenze a kroniku, včetně medailonků publikujících autorů.
15 Zatímco v čele slovensko-polské komise zůstal Jozef Hvišč, v čele polsko-slovenské stanul Jacek Bałuch, 
nám známý jako někdejší velvyslanec PR v České republice. Časopis na polské straně vedou J. Goszczyńska 
(šéfredaktorka), M. Papierz (zástupkyně šéfredaktorky) a A. Mikołajczyk (tajemnice redakce), na slovenské 
jsou to Jozef Hvišč, Marta Pančíková a Štefan Chrappa.
16 ŠMAJS, J.: Ohrozená kultúra. Od evolučnej ontologu k ekologickej politike (přel. E. Kohutiarová, úvod O. 
A. Funda, doslov E. Višňovský, s básněmi M. Rúfuse), Banská Bystrica 2006. Jde o první slovenské vydání, 
upravené a rozšířené podle druhého českého vydání. Kniha mezitím vyšla také v angličtině a němčině. 
Autor za první vydání (1995) dostal cenu ministra životního prostředí ČR.
17 Známé přinejmenším autorům a čtenářům těchto slovakistických textů – viz. I. Pospíšil: Změna literárně-
vědného paradigmatu: pokus o česko-slovenský dialog, in: Literatury v kontaktech, Brno 2002; ve studii se 
autor zamýšlí i nad Šmajsovou knihou Gnoseologické aplikace evoluční ontologie. Obecné charakteristika 
gnoseologie. Biologické předpoklady poznání, Brno 2001.
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dodávám, neboť umění, tedy i literatura, je subjektivní reflexí života 
lidí ve společnosti.

Jsme dědici plodů evropských kulturních dějin: myšlení Jana Husa 
i Františka z Assisi i Jany z Arku, neboť oni všichni zvěstovali radostný 
život i radostnou smrt a z jejich zvěsti vyrůstala lidová mystika spjatá 
se Zemí, s přírodou. Např. Fioretti di San Francesco, to je nové evan-
gelium „o Kristu narozeném na zemi”,18 to je vztah pokory k přírodě, 
ke všemu živému i vytvořenému lidskýma rukama. Pokud se nevrátí-
me k oné pokoře, nebudeme se chovat k přírodě přátelsky (ekologic-
ky), nebudeme vytvářet kulturu přátelskou k přírodě i člověku, bude-
me se neustále potácet v permanentních krizích.

18 Viz HEER, F.: Evropské duchovní dějiny, op. cit., s. 219.
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BERNOLÁKOVSKÁ A PO 
ČESKY PÍSANÁ OBRODENECKÁ 
POÉZIA NA SLOVENSKU 
AKO LITERÁRNOHISTORICKÝ 
PROBLÉM
MILOSLAV VOJTECH 

Predmetom nasledujúcich úvah, ako už naznačuje názov, bude pro-
blematika reflexie oboch línií slovenskej obrodeneckej poézie v literár-
nej historiografii. Pokúsime sa prezentovať zložito štruktúrovaný a roz-
siahly korpus textov slovenskej poézie konca 18. a prvých troch decénií
19. storočia ako problémový jav, a to z hľadiska metodologického, 
interpretačného i textologického. Z diachronického aspektu sa bude 
pozornosť koncentrovať predovšetkým na dejiny poézie od konca 
baroka po nástup romantizmu, a to predovšetkým na problémy a ja-
vy, ktoré slovenská literárna historiografia z najrozličnejších príčin 
dostatočne nereflektovala. 

Zásadným problémom metodologického charakteru, od ktorého sa 
odvíja ďalšie množstvo parciálnych literárnohistorických problémov, 
je otázka kontinuity a diskontinuity literárneho procesu na prelome 
18. a 19. storočia, presnejšie povedané, kontinuita slovenskej baro-
kovej a obrodeneckej kultúry. Vzťah barokovej a obrodeneckej epo-
chy slovenská literárna historiografia posledných desaťročí zväčša 
prezentovala ako značne diskontinuitný (až na malé výnimky, kto-
ré predstavujú niektoré štúdie Milana Hamadu1 a Mikuláša Bakoša2). 
Obrodenecká literatúra, a v jej rámci poézia, sa reflektovali izolova-
ne od predchádzajúcej etapy tzv. staršej literatúry, ako keby vyrastali 
z hypotetického „nulového” bodu, ktorým sa stal konvencionalizova-
ný letopočet 1780, po ktorom nastáva postupné „budovanie” novodo-
bej slovenskej literatúry, a to „budovanie od základov”. Vďaka tomu-
to zjednodušujúcemu a zároveň skresľujúcemu literárnohistorickému 
1 Ide najmä štúdie publikované súborne vo vydaní M. HAMADA: Zrod novodobej slovenskej 
kultúry. Bratislava 1995.
2 Štúdie venované dejinám slovenskej poézie z konca 18. a začiatku 19. storočia publikované vo 
výbere M. BAKOŠ: Z dejín slovenského verša. Ed. Stanislav Šmatlák. Bratislava 1984.
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obrazu, ktorý zakonzervoval aj druhý zväzok tzv. akademických dejín 
slovenskej literatúry z roku 1960, sa „vypestovala” ahistorická pred-
stava hiátu medzi barokovým a obrodeneckým obdobím3. 

Pri reflexii slovenskej poézie sa vychádzalo z predstavy „tzv. lite-
ratúry nového typu”, z predstavy budovania novodobej literatúry, 
literatúry sekularizovanej, oddanej duchu osvietenstva, z predstavy 
poézie rezignujúcej na barokovú persuazívnosť, funkčný a výrazový 
synkretizmus a, naopak, emancipujúcej estetickú funkciu a prinášajú-
cej nové témy.

Táto ideálna a apriórne formulovaná predstava o poézii sa však 
v literárnohistorickej praxi priečila charakteru textového materiálu, 
najmä charakteru textov spadajúcich do obdobia osvietenského kla-
sicizmu, ktorý vymedzujeme rámcovo rokmi 1780–1815. Preto sa 
často konštatoval problém žánrovej nedotvorenosti poézie, neprí-
tomnosť alebo minimálne zastúpenie žánrov hodnotených klasicistic-
kou normatívnou poetikou ako vysokých či obmedzenosť tematickej 
variety poézie. Karol Rosenbaum vo svojej monografii Poézia národ-
ného obrodenia (1970) k tomuto problému poznamenal, že „sloven-
ská poézia zo začiatku 19. storočia sa len veľmi nesmelo pokúšala 
vyjadriť vzťah k rodnému kraju, k Slovensku, k jeho krásam, k vedú-
cim myšlienkam prebúdzajúceho sa novodobého slovanského, čes-
koslovenského a slovenského patriotizmu, k ľudovej kultúre, k minu-
losti národa”4. Rosenbaum vo svojej úvahe jasne vymedzil okruh 
problémov a tém, ktoré v oblasti dejín poézie prioritne reflektovala 
vtedajšia literárna história. Motivický diapazón vymedzený Karolom 
Rosenbaumom skutočne nebol v slovenskej poézii najmä do básnic-
kého vystúpenia Pavla Jozefa Šafárika, Jána Kollára a Jána Hollého 
dominujúci a objavoval sa zatiaľ len v náznakoch a akosi nesmelo. 
Táto skutočnoť teda viedla literárnych historikov ku konštatovaniam 
o žánrovej a motivickej nerozvinutosti našej ranoobrodeneckej poé-
zie, ba dokonca ku konštatovaniam o malom počte básnických textov 
a tvorivých osobností vôbec! 

Tieto konštatovania sú dnes už, samozrejme, neudržateľné, no ako 
isté stereotypy pretrvávajú v literárnohistorickom povedomí a najmä 
v školskej praxi naďalej. Táto predstava o dejinách našej poézie je 
dôsledkom výrazne selektívneho prístupu k textovému a pramenné-
mu materiálu. Iste, selektívnosť je na jednej strane nevyhnutným pred-
pokladom syntetického uchopenia literárnohistorickej problematiky, 
najmä pokiaľ ide o tzv. veľký žáner literárnej histórie, ako sú „deji-
ny literatúry”, no je akceptovateľná len vtedy, pokým nie je motivo-
3 Podrob.: VOJTECH, M.: Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej 
literatúre v rokoch 1780–1840. Bratislava 2003, najmä kapitola Problematika literárnych smerov 
medzi barokom a romantizmom v literárnej historiografii, s. 9–23.
4 ROSENBAUM, K.: Poézia národného obrodenia. Bratislava 1970, s. 19 – 20.
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vaná metodologickým apriorizmom, ideologickými limitmi, ale aj 
málo intenzívnym textologickým výskumom s relevantnými výstupmi 
v podobe kritických edícií básnických textov skúmaného obdobia. 
Na druhej strane je aj výsledkom popretia spomínanej kontinuity 
s barokovým obdobím, ktoré naopak prerastá v podobe výrazných 
tematických, motivických či žánrových rezíduí priamo do substrátu 
obrodeneckej kultúry a literatúry5. No práve rozsiahly korpus textov 
tzv. prechodného typu, ktoré na jednej strane ešte nesú znaky baroko-
vej literárnosti a barokových komunikačných modelov, no na druhej 
strane už anticipujú klasicistické poetologické trendy či osvietenský 
diskurz, zostávali mimo pozornosti literárnej histórie.

Príčinu ich vynechávania či obchádzania možno vidieť jednak 
v celkovej metodologickej koncepcii dejín novodobej slovenskej poé-
zie ako dejín emancipácie jej estetickej funkcie a postupného zba-
vovania sa funkcií mimoestetických (moralistických, didaktických, 
nábožensko-teologických) ako prejavu deštrukcie staršieho (poveda-
né termínom Františka Mika) funkčného a výrazového synkretizmu6. 
Slovenská obrodenecká poézia obsahuje práve veľké množstvo textov 
s latentnou prítomnosťou funkčného a výrazového synkretizmu star-
šieho barokového typu, textov, v ktorých ešte nedošlo k emancipácii 
estetickej funkcie od funkcie nábožensko-teologickej či didaktickej, 
ale naopak, možno tu pozorovať symbiózu operatívnej línie výrazu, 
reprezentovanú často teologizovaním, didaktizovaním, ba dokonca 
hrubozrným moralizovaním či prezentovaním istých komunikačných 
stereotypov a integrálnej estetickej línie, ktorá je limitovaná práve 
funkčným zacielením textu.

5 Podrob. VOJTECH, M.: Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej lite-
ratúre v rokoch 1780-1840. Bratislava 2003, kapitola Doznievanie baroka v slovenskej literatúre 
po roku 1780, s. 40–63.
6 MIKO, F.: Funkčný a výrazový synkretizmus v barokovej literatúre. In: Litteraria XIII. Literárny 
barok. Bratislava 1971, s. 194–231.
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ČESKÁ A SLOVENSKÁ 
LITERÁRNA KOMPARATISTIKA 
20. STOROČIA
MILOŠ ZELENKA 

V medzivojnovom Československu sa formovala generácia, ktorú 
literárna historiografia nazvala „českou školou literární kompara-
tistiky”1, resp. „pražskou komparatistickou školou”2 usilujúcou sa 
o moderné chápanie porovnávacej literárnej vedy. Prvý vrchol tej-
to generačnej skupiny, ku ktorej patrili Jiří Polívka (1853 –1933), 
Jan Máchal (1855–1939), Matija Murko (1861–1952) a Václav Tille 
(1867–1937), spadá síce do rokov 1890–1920, ale aj napriek tomu 
títo bádatelia po roku 1918 zásadným spôsobom rozvinuli porovná-
vacie poňatie slovanských literatúr ako integrálnej súčasti literatúry 
svetovej, kde sa základom stávajú obojstranné literárne relácie medzi 
Západom a Východom. Dôraz na štúdium folklóru viedol k ustanove-
niu nového odvetvia komparatívneho bádania – tematológie (látko-
slovia), čo sa prakticky prejavilo v zostavovaní medzinárodných kata-
lógov, syžetov a motívov (J. Polívka). Nálepka pozitivistickej školy nie 
je celkom presná, išlo skôr o bádateľov s filologickou a kultúrnohis-
torickou orientáciou, ktorí popri zmysle pre systematizáciu a kritické 
triedenie faktov realizovali viaceré syntézy opierajúce sa o rozsiahle 
materiálové výskumy, ale aj o minuciózne analytické interpretácie. 
Metodický dôraz na väčšinou genetické chápanie literárneho procesu 
a statickú konštrukciu jeho vývojových schém však smeroval k nedo-
ceneniu metodologických otázok odboru, k určitej redukcii estetickej 
špecifickosti slovesného textu, ktorá, naopak, stála v popredí záujmu 
literárnovedného štrukturalizmu.3

Druhá bádateľská generácia, ktorá dozrela v priebehu 30. rokov 
(J. Horák, O. Fischer, M. Szyjkowski atď.), syntetizovala vo svo-
jich vedúcich osobnostiach René Wellkovi (1903-1995) a Frankovi 
Wollmanovi (1888-1969) poznatky staršej kultúrnohistorickej školy 
1 Porov. monografiu S. Wollman: Česká škola literární komparatistiky (Tradice, problémy, přínos). 
Praha, Univerzita Karlova 1989.
2 WOLLMAN, F.: Naše pojetí slovanské filologie a její dnešní úkoly. Slavia 18, 1947–1948, č. 3, 
s. 249–264.
3 Podrobnejšie porov. štúdiu M. Zelenka: Literární věda ve Slovanském ústavu – sedmdesát let 
činnosti (1928–1998). In: V. Vavřínek (ed.): Slovanský ústav v Praze – 70 let činnosti. Praha, Euro-
slavica 2000, s. 70–80.
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so štrukturálno funkcionalistickým hľadiskom Pražského lingvistické-
ho krúžku. Americký slavista českého pôvodu R. Wellek vo svojej 
metodologickej integrite, ktorá sa odrazila v jeho slávnej Theory of 
Literature (1949, spolu s A. Warrenom) a v monumentálnom projekte 
A History of Modern Criticism 1750–1950 I–VIII (1955–1992), ideálne 
stelesnil literárnovedné spojenie pražského štrukturalizmu, nemecké-
ho neoidealizmu (W. Dilthey) a husserlovsko-ingardenovskej feno-
menológie. Analýza Wellkových filozofických koreňov relativizuje 
tvrdenie o násilnej cezúre medzi psychologizujúcou líniou českej 
literárnej vedy a štrukturálno technologickými prístupmi kanonizo-
vanými v 30. rokoch v štrukturálnej estetike.4 Podobne F. Wollman 
ako člen Pražského lingvistického krúžku vychádzal z funkciona-
lizmu a fenomenologického chápania tvaru. Jeho poňatie eidológie 
znamenalo tvaroslovne vymedzený výskum žánru a literárneho druhu 
s prihliadnutím ku genetickým vplyvom a typologickým analógiám.5 
Wollman už v medzivojnovom období vytvoril špecifický model slo-
vanských literatúr založený na eidologickom (morfologickom) prin-
cípe. Jednota slovanských literatúr vychádza z civilizačných koreňov 
mediteránnej oblasti a s tým je spätá aj bádateľova kritika delenia na 
Západ a Východ. Morfologické bádanie môže podľa Wollmana pre-
konať bariéru ideologizácie: z tohto aspektu videl i tradičný antago-
nizmus najväčších slovanských literatúr – ruskej a poľskej – nie ako 
rozpor, ale aj ako doklad blízkosti a vzájomného obohacovania sa. 
Bádateľ sa dotkol aj spoločného základu slovanských literatúr, ktorým 
je komplementárne postupovanie ústnej slovesnosti a písomne fixo-
vanej literatúry.

Žiaci týchto bádateľov, ktorí začali publikovať už v polovici 30. 
rokov (J. Heidenreich-Dolanský, K. Krejčí, K. Horálek, J. Hrabák 
atď.), vytvárali tretiu generáciu českej modernej komparatistiky, 
do jej formovania však negatívne zasiahla kríza porovnávacieho 
štúdia na Západe spolu s domácim, v 50. rokoch ideologicky pod-
mieneným odmietnutím komparatistiky ako kosmopolitnej vedy 
zaťaženej „vplyvológiou” zakladateľa historickej poetiky A. N. 
Veselovského. Po roku 1945 prolongovala činnosť druhej i tretej 
generácie českej modernej komparatistiky, súbežne s nimi sa však 
presadzovali aj ďalšie výrazné bádateľské osobnosti ako A. Měšťan,
Z. Mathauser alebo S. Wollman, ktorý prepracoval porovnávacie 
štúdium žánrového systému slovanských literatúr.6 

Slovenská komparatistika 20. storočia vyrastala z českých koreňov 

4 Porov. monografiu I. POSPÍŠIL – M. ZELENKA: René Wellek a meziválečné Československo. Ke 
kořenům strukturální estetiky. Brno, Masarykova univerzita 1996.
5 WOLLMAN, F.: Srovnávací věda slovesná v poměru k slovanské filologii (Stav a úkoly slovanské 
filologie v Československu). Část literárněvědná. Slavia 50, 1981, č. 4, s. 308.
6 Porov. monografiu WOLLMAN, S.: Porovnávacia metóda v literárnej vede. Bratislava, Tatran 1988.
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(českí literárni historici vrátane F. Wollmana a J. Mukařovského pred-
nášali po roku 1918 na Univerzite Komenského v Bratislave) a spoloč-
ného česko-slovenského kontextu, ale aj napriek tomu sa tejto inšpirá-
cii vzďaľovala programovým hľadaním nových východísk, hľadaním 
súvislostí s modernými teoretickými trendmi, a tak zároveň prekra-
čovala doterajší koncept komparatistiky spätý s tradičnou „vplyvo-
lógiou” a pozitivistickou faktografiou. Bolo to najmä vedecké dielo 
Mikuláša Bakoša (1914–1972), obdivovateľa Pražského lingvistického 
krúžku, ktoré už v medzivojnovom období čerpalo z literárnovednej 
fenomenológie (R. Ingarden), z technologických škôl (ruský formaliz-
mus) a neskôr aj z viedenského neopozitivizmu.7 V druhej polovici 20. 
storočia si slovenská komparatistika, ktorá si dokázala uchovať zmy-
sel pre štruktúrno morfologické hľadiská, vytvárala špecifický vzťah 
ku komunikatívnym a hermeneutickým modelom: táto línia vyústila 
do metodológie tzv. nitrianskej školy, kde sa komparatistika pohybo-
vala vo sfére genológie, teórie komunikácie a translatológie (najmä 
F. Miko a A. Popovič, ktorý bol vedeckým ašpirantom F. Wollmana 
atď.).8 Druhú vetvu predstavovalo inovačné úsilie svetoznámeho ved-
ca Dionýza Ďurišina (1929–1997), ktorý zavŕšil rozchod s klasickou 
komparatistikou a od 70. rokov sa inšpiroval modernou semiotikou, 
hermeneutikou a matematickými metódami. Vypracovanie novej ter-
minológie a systematiky nahradilo nastávajúcu porovnávaciu literár-
nu vedu tzv. novou komparatistikou, t. j. teóriou medziliterárnosti 
a interdisciplinárnym štúdiom svetovej literatúry, ktoré prekračovalo 
hranice literárnej vedy smerom k politológii, etnológii, kultúrnej geo-
grafii a areálovej slavistike.9 

7 MICHALOVIČ, P. (ed.): Československý štrukturalizmus a viedeňský scientizmus. Bratislava, Slo-
venský spisovateľ 1992.
8 Porov. monografiu POPOVIČ, A.: Štrukturalizmus v slovenskej vede, 1931–1949. Dejiny, texty, 
bibliografia. Martin, Matica slovenská 1970. Ďalej porov. štúdiu I. Pospíšil: Slovenský literárněvěd-
ný trojúhelník: komparatistika – genologie – translatologie. In: I. Pospíšil (ed.): Brněnská slovakis-
tika a česko-slovenské vztahy. Brno, Masarykova univerzita 1998, s. 45–58.
9 Porov. štúdiu POSPÍŠIL, I. – ZELENKA, M.: Komparatystyka, poetyka i literatura światowa 
(O metodologicznych korzeniach i zaleznościach koncepcji zespolu Ďurišina). In: E. Kasperski in 
D. Ulicka (ed.): Dialog – Komparatystyka – Literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi 
w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA–JR 
2002, s. 231–250. 
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POZNÁMKY K INTERPRETÁCII 
NEZNÁMEHO RUKOPISU 
ŠTEFANA KRČMÉRYHO 
„VAJANSKÝ“
ANNA ZELENKOVÁ 

„Má práce o Vajanském bude jistě předně estetizující, a to v míře 
daleko větší, než Vaše vzácná práce o Turgeněvu,” napísal Štefan 
Krčméry v liste 9. 12. 1933 pražskému slavistovi Jiřímu Horákovi, 
v ktorom sa mu zveroval so svojou pripravovanou štúdiou k osob-
nosti S. Hurbana Vajanského. Daná štúdia sa však nenachádza 
v publikovanej bibliografii prác Š. Krčméryho, ktorá bola uverej-
nená v zborníku Biografické štúdie V. (Martin, Matica sloven-
ská 1974, s. 311–349). Zmienku o pravdepodobne existujúcom 
texte nie je možné zachytiť ani v rozsiahlej odbornej literatúre.
Po výskume v pražských archívoch a personálnych pozostalostiach sa 
nakoniec podarilo nájsť rukopis tejto štúdie, napísanej pravdepodob-
ne v roku 1933–1934. V mojom príspevku uvádzam prvú informáciu 
o štúdii s názvom Vajanský. Ide o nálezovú správu, ktorá má obry-
sový charakter, a preto neprináša podrobnú a komplexnú interpretá-
ciu uvedeného rukopisu, rekapituluje iba základné fakty tohto objavu 
a kontextové literárnohistorické súvislosti. Podrobnejšiemu rozboru 
a publikovaniu kritického edičného spracovania rukopisu sa budem 
venovať v rámci grantovej úlohy Vzájomnosť a nevzájomnosť. Sondy 
do česko-slovenských literárnych vzťahov. Zároveň publikujem dva 
listy Š. Krčméryho J. Horákovi z decembra 1933, ktoré sa dotýkajú 
daného rukopisu, a na ukážku prikladám stručný úryvok z rukopisné-
ho textu, v ktorom sa Krčméry venuje aj vzťahu S. Hurbana Vajanského 
k českému kultúrnemu kontextu.

Š. Krčméry patril medzi najvšestrannejšie orientované literárne 
osobnosti u nás a prostredníctvom redigovania časopisu Slovenské 
pohľady sa stal intelektuálnym arbitrom slovenskej kultúry. Práve na 
vrchole svojej profesionálnej kariéry přijal od T. G. Masaryka ponuku 
na doktorát, a tak sa dostal na tri mesiace do Prahy a jedným z posu-
dzovateľov jeho dizertačnej práce Príspevok k dejinám básnickej ško-
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ly Štúrovej, ktorú obhájil na Karlovej univerzite v Prahe a bol promo-
vaný 29. 11. 1930, bol aj Jiří Horák, profesor slavistiky na Karlovej 
univerzite. Po Vlčkovej smrti (1930) konzultoval Krčméry práve 
s J. Horákom, ktorý patril k intelektuálnemu okruhu okolo prezidenta 
T. G. Masaryka a jeho dcéry Alice. Po ťažkých okolnostiach, ktoré 
Krčméryho postihli a po liečebnom pobyte (na ktorom bol spolu so 
svojou ženou Helou) v Ženeve, sa Krčméry na určitý čas presťahoval 
s rodinou do Prahy, kde sa mal podľa želania Alice Masarykovej, kto-
rá nad ním držala ochrannú ruku a pomáhala mu, a na odporúčanie 
ministra školstva a národnej osvety I. Dérera, pripravovať na habilitač-
né konanie práve pod Horákovým vedením. Krčméry nastúpil koncom 
mája 1933 pracovať do Slovanského ústavu v Prahe. Jeho členom sa 
však stal už predtým, 28. 3. 1929 bol na odporučenie práve J. Horáka a
M. Weingarta spolu s J. Škultétym zvolený za člena I. kultúrneho odbo-
ru Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi. V Slovanskom 
ústave sa s Horákom dohodol na práci na zostavovaní bibliografic-
kého súpisu slovacík, napr. slovenských etnografických štúdií. Práve 
o svojej práci v Slovanskom ústave v Prahe, o pokračovaní zhromaž-
ďovania bibliografických údajov a o stave svojej práce Horáka pra-
videlne informoval vo svojej korešpondencii a v liste z 9. decembra 
1933 uviedol: „Jak by já nevyhověl Vaší žádosti ohledně literatury 
o Vajanském! Začal jsem listováním v Národních novinách a v Čase, 
také v Osvětě ... Ale literatury o něm mnoho není.”

Ide o nestránkovaný, perom napísaný rukopis na 118 stra-
nách formátu A5, ktorý je podpísaný Ján Jesom a na titulnej stra-
ne je uvedený názov – Vajanský. Rukopis nie je datovaný, na 
titulnej strane je uvedené iba miesto vzniku – Praha. Iba zo zis-
tených informácií (najmä z korešpondencie, v ktorej Krčméry 
sám píše o danej štúdii prof. J. Horákovi, s ktorým bol v neustá-
lom kontakte, a z odvodených časových súvislostí) vieme, že ide
o koniec roka 1933, keď už nepôsobil v Matici slovenskej, ale žil v Prahe 
a pracoval v Slovanskom ústave pod vedením prof. Jiřího Horáka. List
z 9. 12. 1933 uverejňujem v celom znení, pretože priamo informuje 
a zhruba charakterizuje danú štúdiu. List z 2. 12. 1933 je tiež zakon-
čený vetou: „Rozumie sa, o Vajanskom píšem, a s chuťou.” Rukopis 
o Vajanskom mal byť pravdepodobne súčasťou habilitačného spisu, 
ktorý chcel Š. Krčméry predložiť v rámci odboru dejín slovenskej lite-
ratúry. Ako je už známe, tak táto habilitácia sa zo zdravotných dôvo-
dov Krčméryho nakoniec neuskutočnila, v polovici 30. rokov zosilne-
la jeho duševná choroba, pretože ešte pred prázdninami 1934, ktoré 
strávil v nemocnici, napísal 2. 7. 1934 Horákovi slová plné pracovné-
ho oduševnenia: „Neviem, aké budú prázdniny. Ale kdekoľvek budem 
cez ne a prípadne po nich, budem v práci pokračovať.”



110 Rukopis štúdie kompozične pozostáva z 12 očíslovaných kapitol, 
ku ktorým je pridaná aj sponkou pripnutá záverečná, neočíslovaná 
kapitola. Štúdia má zo žánrového hľadiska charakter estetizujúcej ese-
je, analyzujúcej Vajanského ako človeka i umeleckú osobnosť, ktorá 
mnohostranne obohatila slovenskú literatúru. Je tu pre Krčméryho 
typický intuitívny a lyrizujúci prístup k téme. Subjektívnosť jeho autor-
ského štýlu odkrýva aj Vajanského vnútorný svet, jeho jedinečnosť 
a neopakovateľnosť, ktorá súvisí s úsilím zaradiť slovenského realis-
tu do generačného procesu. Jednotlivé kapitoly Krčméryho rukopisu 
sa obsahovo venujú nasledujúcim tematickým okruhom: Prvá kapi-
tola analyzuje pseudonym Vajanský, v ktorom „svietia svätojánske 
ohne”. V druhej kapitole Krčméry spomína na ženu S. H. Vajanského 
Idu Dobrovitsovú a zachytáva aj svoje osobné stretnutia s autorom. 
Objavujú sa tu analogické motivické okruhy s básňou Vajanský z roku 
1935 (Výber z diela I. Bratislava, SVKL 1953, s. 312), v ktorej tiež 
nachádzame, tak ako aj v rukopise, motív osamelého básnika kráča-
júceho mestom. V nasledujúcej kapitole sa Krčméry venuje začiatkom 
„mladého Vajanského–básnika”, jeho príchodu do Martina na jeseň 
1878 a spolupráci s J. Škultétym, keď od roku 1880 spoločne vydávali 
Slovenské pohľady. Podľa Krčméryho – s Vajanským a Hviezdoslavom 
„slovenský duchovný život dostával sa do novej fázy vývinu zreteľ-
ne”. Štvrtá kapitola analyzuje slovenské a české korene poézie Tatier 
a mora a podáva základný tematický a prozodický rozbor Vajanského 
veršov. Piata kapitola prináša interpretáciu sociálnej a agitačnej pod-
staty Vajanského poézie, ktorú necharakterizuje ako revoltu, ale 
ako „smútok drotársky”. Ďalšia kapitola sa už venuje Vajanskému–
beletristovi v kontexte domácej aj svetovej prózy, v ktorej Krčméry 
Vajanského porovnáva s ruským realizmom Turgeneva, Čechova 
a najmä Dostojevského. Zachytáva jeho vývoj od prvých próz až po 
Letiace tiene, ktoré hodnotí ako „hľadanie nového človeka”. Krčméry 
sa snaží odhaliť poetiku Vajanského próz, pre ktorú je charakteristická 
„citová napätosť”, „realizmus bez drsnosti” a odlišnosť od hlasistickej 
generácie. „Mladý muž veľkého nadania dával sa celý literatúre. Dával 
sa literatúre malého a porobeného národa. Schopný obetovať.” 

V siedmej časti Krčméry vyzdvihuje Vajanského „vieru v slovo”, 
ktorá potláča zmyslovosť jeho poetiky (na rozdiel od Hviezdoslava). 
Krčméry sa tu tiež vyznáva aj zo svojho osobného vzťahu k Martinu 
a jeho osobnostiam (P. a M. Mudroňovci atď.), osobná psychológia 
Martina je doplnená zážitkami z redigovania Slovenských pohľa-
dov. Ôsma kapitola sa venuje citlivému a problematickému vzťahu 
Vajanského k Židom. Podľa Krčméryho Vajanský na jednej strane videl 
„kultúrnu silu židovskú”, ale na druhej strane ich cítil „pijavicami”. 
V podtexte autorových reflexií nachádzame skutočnosť, že Vajanský 
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111sa tzv. židovskou otázkou zaoberal najmä z narodnohospodárskeho 
pohľadu a že „nedovidel, zdá sa, jej význam duchovný”. Vajanský 
Židom vyčítal, že „duch našej zeme” je im cudzí a že inklinujú skôr 
k maďarskej literatúre. V deviatej časti rozoberá národnú otázku vo 
vrcholných prozaických dielach Vajanského Suchá ratolesť a Koreň 
a výhonky, zdôrazňuje jeho metaforický pohľad na národný život ako 
strom so svojou suchou ratolesťou i s koreňmi – „Strom slovom ožije. 
Slovom žije. Schne ratolesť, v ktorej prestane pulzovať slovo národ-
né.” Krčméry neobišiel ani Vajanského otázku zemianstva, „či pulzu-
je v ňom miazga národného života, či schopná je vetev dostať sa ešte 
do kolobehu životadarných síl”. Na túto problematiku nadväzuje aj 
nasledujúca časť, v ktorej podrobne interpretuje motívy a kompozíciu 
zemianskej novely Babie leto – sociálny živel jeho beletrie a poé-
zie. Na rozdiel od Vajanského poézie, ktorú v porovnaní s veršami 
P. O. Hviezdoslava považuje za abstraktnú a civilizačnú, vyzdvihu-
je jeho prózu, v ktorej vidí hlavný význam Vajanského. V rozsahom 
najväčšej kapitole sa Krčméry venuje vzťahu Vajanského ku hlasis-
tickej generácii, pripomína vývoj a peripetie vzájomného postoja 
Vajanského k Masarykovi, ktorý sa od porozumenia dostal ku kon-
fliktu a až k vzájomnému rozchodu. Podľa Krčméryho išlo o nedo-
rozumenie dvoch veľkých osobností, ktoré rozdeľovali najmä názory 
na Rusko a jeho kultúru. V poslednej očíslovanej kapitole si Krčméry 
dáva otázku, čo sa dá považovať za vrchol Vajanského a pri svojej 
odpovedi vychádza z jeho recepčných ohlasov v slovenskom a čes-
kom kontexte. Pravdepodobne národne najsilnejší je Vajanský v Kotlí-
ne, kde je „najväčší v hneve” a kde „rytmus Slovenska pulzuje medzi 
domovom a svetom”. V záverečnom, neočíslovanom zhrnutí, ktoré 
má charakter samostatnej kapitoly, Krčméry rekapituluje základné 
znaky Vajanského štýlu, jazyka a poetiky, a to nielen zo slovenského 
a českého hľadiska, ale aj z európskeho kontextu, zdôrazňuje jedineč-
nosť a veľkosť literáta, ktorý vzbudzoval nadšenie i odpor navzájom, 
ale nikoho nenechal ľahostajným. „Vo Vajanskom paberkovať budú 
stoletia ... hľadá rytmickú rovnováhu prírody a civilizácie, zmyslov 
a mysle, v tom je rytmus jeho života. Ak v štýle je človek, v štýle ho 
poznáš.”
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REFLEXIA O HODNOTÁCH 
A HODNOTENÍ V LITERATÚRE 
PRE MLADÉHO ČITATEĽA
VIERA ŽEMBEROVÁ 

Deväťdesiate roky si žiadali od literárnej vedy, ktorá sa venuje tvorbe 
i výskumu literatúry pre malých i mladých čitateľov, tie isté operácie, 
aké možno z odstupu času nazvať aj revízia zázemia. Pracovníci vedy 
a autori pre mladého čitateľa nežili v takých kultúrnych, spoločen-
ských a osobných vzťahoch a rozporoch, aby sa pociťovala potreba 
využiť príležitosť a rúcať podložia tradície, narúšať kontinuitu a začí-
nať so všetkým na zelenej lúke. Aj naznačovaná budúcnosť periodika 
Zlatý máj po roku 1993, teda že bude vychádzať ako dialóg o pohy-
boch v českom, slovenskom a inonárodnom kultúrnom prostredí, 
presvedčivo napovedá, že sa zamýšľalo pokračovať v tom, čo vyko-
nala česká a slovenská literárna veda o literatúre v literatúre pre svo-
je reálne jestvovanie, spoločenskú i kultúrnu podporu, pre poznanie 
seba i hodnôt, ktoré obhajovala ako estetický, poetologický, ba až 
gnómický nástroj na dohovory ponad osobitosť tých národných lite-
ratúr a kultúr, čo o také dotyky stáli v európskom prostredí.

Zámer zachytiť poznávacie objekty literárnovedných syntéz jas-
ne naznačuje, že hlboká zmena kultúrnej situácie a jej kontextov 
od deväťdesiatych rokov jestvuje ako reálny súbor skutočností a ich 
následkov. Práve tie si vyžiadali operatívnu, ale predovšetkým funkč-
nú premenu, ktorej česká a slovenská literárna veda o vede i tvor-
be pre mladých porozumeli ako príležitosti aj nutnosti pomenovať 
jestvujúci stav, odlíšiť pre ďalší vývin akútne problémy od tých, ktoré 
prinášal hektický prítomný čas a naznačiť, ako nasmerovať najbližší 
výskum. V tom čase sa tento zámer javil tak, že sa načrtli východis-
ká videné ako dialóg literárnohistorického a kritického kontextu „sta-
rej” a „novej” koncepcie literatúry pre mladého čitateľa, ako vzťahy, 
hodnoty a riziká plynúce do prítomnosti z poznania a kooperovania 
oficiálnej a neoficiálnej tvorby pre mladého čitateľa od sedemdesia-
tych rokov 20. storočia, ďalej ako diferencovaný pohyb v literárnej 
vede medzi históriou a kritikou v obidvoch národných literatúrach. 
Objektívne sa ukázali premyslene pripravené návraty k otázkam kon-
cepcie tejto línie autorskej tvorby, k jej reálnemu čitateľovi v nových 



113kultúrnych možnostiach a navrstvujúcich sa nekonvenčných prí-
ležitostiach, k teórii literatúry, teórii textu a vžitej umeleckej metóde, 
ale aj potreba znova overovať v inej, zmenenej situácii (aj s generačne 
i ambíciami novými, názormi odlišnými spolupracovníkmi i autor-
mi), kde sa diferencovala funkčnosť pojmov, objektívnosť umelec-
kých hodnôt a súboru kritérií na ich vyčlenenie v čítaní pre mladého 
čitateľa obmieňali prirýchlo. Navyše do reťazca potrebných zmien 
a ponúk na ďalší výskum vstúpili kríza spoločnosti a kultúry ako výraz 
i nástroj doby. Napokon práve ony najvýraznejšie sprevádzali v čítaní 
pre mladých čitateľov zmenu umeleckej normy a literárnej estetiky. 
V podstate išlo o rešpektované vymedzenie rozčesnutia dotykov „sta-
rého” a „nového” ako prejavov (ná)tlaku na literatúru pre mladého 
čitateľa a na literatúru v literatúre. 

Jedno zo zamýšľaných riešení sa viaže na vertikálne organizovanú 
analýzu a syntézu stavu a na náčrt prognózy (možného) ďalšieho vývi-
nu. Výskum literatúry v literatúre sa zovreto postavil k tradícii i moder-
nosti, ku kontinuite i diskontinuite ako k takým reáliám, ktoré zasiah-
li dovtedajšiu koncepciu národných projektov podpory, jestvovania 
a výskumu literatúry pre mladého čitateľa. Napokon sa ukázalo, že 
primárne (pod tlakom predovšetkým neliterárnych kontextov) pôsobi-
lo ako rizikový fakt to, že sa zrýchlene „menil” autor, čitateľ, vydava-
teľ i záujem o istý typ čítania pre mladého čitateľa. Prvým užitočným 
podnetom pre domáce prostredie v stave krízy, ako ju naznačujeme, 
je rozšírenie ponuky o atraktívne tituly v prekladovej ponuke, o dopl-
nenie kontextu národnej literatúry o „biele miesta” v pôvodnej tvorbe, 
nech už boli príčiny na jej jestvovanie akokoľvek motivované. 

Možno niet „zradnejšieho”, osobitého a dynamického pojmu v lite-
rárnej vede, zvlášť v literárnej kritike, ako sa ním môže stať umelec-
ká hodnota umeleckého diela. Premenlivosť a pohyblivosť „štruktúry” 
pojmu v jeho obsahu a význame je podmienená a riadená viacerými 
činiteľmi umeleckého, vedeckého (axiologického) i široko spoločen-
sky chápaného „prostredia” pre nositeľa umeleckej hodnoty, pritom 
sa nemôže v tejto súvislosti pozabudnúť ani na to, že podstatná ostáva 
osobnosť tvorcu, kontext (národnej) literatúry, štatút druhu a žánru, 
možný skupinový a generačný program, výzva a tlak „spoločenskej 
objednávky,” vplyv módnosti, popularity, záujmu čitateľského spolo-
čenstva (…).

Umelecká a estetická hodnota umeleckého diela pre mladého čita-
teľa, hoci sa jej dovolávame takmer pri každej príležitosti, keď sa hovorí 
o umeleckej literatúre, javí sa aj zo zorného uhla nazerania disciplín 
literárnej vedy ako dominujúca, a povedalo sa, „premenlivá” zložka, 
ktorá už svojou prítomnosťou v texte určuje jeho vnútorné koordináty 
s následkom istého „dôkazu” vo vzťahu k časovej, umeleckej, estetickej, 
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114 filozofickej, etickej, občianskej (…) „vybavenosti” konkrétneho textu 
v rovnakom kultúrnom či druhovom kontexte (žáner, látka, poetika...).

Umelecká a estetická hodnota v čítaní pre mladých sa stala poj-
mom, pri ktorom si predsa len jasne uvedomujeme, že prichádzame 
do kontaktu s kategóriou, ktorá vstupuje, otvára a interpretuje vzťah 
medzi človekom a skutočnosťou, teda je výsledkom (relativizované-
ho) „sťahovania sa” (prenosu, dotyku, vplyvu) z jedného činiteľa tohto 
kontaktu na druhého činiteľa. Navyše kategória (umeleckej a estetic-
kej) hodnoty nielen vyjadruje vzťah, ale ho aj upravuje, modifikuje, 
variuje voči ďalšej - konkrétnejšej - časti svojho „vzorca”: k človeku, 
pretože ho usmerňuje v jeho správaní sa, nazeraní, rozhodovaní sa 
a rešpektovaní istého súboru entít, ktoré aj v axiológii otvárajú otázku 
(umeleckej, poznávacej) hodnoty.

Vo vzťahu literárnej kritiky a literárnej histórie k umeleckému tex-
tu zaváži predovšetkým schopnosť kritika či historika nachádzať takú 
vlastnosť umeleckého diela, ktorou sa uspokojuje potreba autora, čita-
teľa, kultúrnej praxe, poznávacieho zacielenia „úžitkovej” hodnoty 
textu „tu a teraz,” ale i „potom.” I preto ide o komplex nejednoznač-
ných vzťahov, významov a argumentov, ktorý sa oddávna stal pred-
metom záujmu literárnej vedy o literatúre v literatúre, ale mnohé do 
tohto javu vo vzťahu k umeleckému textu vkladá výskum recepcie 
diela a typu mladého čitateľa, teda ide aj o dôkladné sondy do straté-
gie autora a do stratégie umeleckého textu. Umelecká hodnota v lite-
ratúre o literatúre (= znaku, špecifickosti, významu, experimentu…) 
vo vzťahu k umeniu, teda aj umeleckému textu, je ako podobenstvo 
na dvojramennú os so závažím na jednej strane v prospech časovosti 
(ohraničenosti) a na druhej strane v prospech nadčasovosti (univerzál-
nosti, aktuálnej syntézy viacúrovňových „významov” diela ako kom-
plexu entít, z ktorých dielo vzniklo a trvá).

Literárna kritika od deväťdesiatych rokov v slovenskom literárno-
vednom a kultúrnom prostredí s istou nevôľou aj rezervovanosťou 
konštatovala, že sa „rozložil” systém tradičných, overených, rokmi 
kultivovaných umeleckých, estetických a mravných hodnôt v tvorbe 
a čítaní pre mladého čitateľa. Za príčinu tohto javu sa určili „nové” 
skutočnosti, medzi nimi predovšetkým kultúrne, literárne, vydava-
teľské, autorské i recepčné, ale nepozabudlo sa upozorniť i na to, 
že svoj vklad nie zanedbateľným podielom zanecháva v tejto situácii 
(post)moderný „štatút” autora a literatúry v spoločnosti, ale aj „štatút” 
nového čitateľa zvlášť mládežníckeho veku. Vznik prevažne komerč-
ného „hracieho priestoru” (vydavateľ, distribútor, autor) pre detskú 
knihu nedal svojimi dôsledkami dlho čakať na seba: aspoň tak, že jas-
ne uplatnil až kruto svoju predstavu o obchodovaní s knihou a o este-
tickej manipulácii s jej čitateľom. 
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116 SLOVÁCI A ČESI VO VZŤAHU 
K PODKARPATSKORUSKÉMU 
PRIESTORU
PETER ŽEŇUCH 

Etnicky, jazykovo a obradovo zmiešané územie karpatského regió-
nu, do ktorého patrí aj Slovensko, je vďačným objektom výskumu via-
cerých vedných disciplín. Pre lepšie poznanie a hlbšie pochopenie 
komplexnosti, ktorá charakterizuje toto územie a jeho obyvateľov, nie 
je možné obmedziť sa len na oblasť jazykovedy, kulturológie, etno-
grafie či sociológie. Tieto vedné odbory síce v medziach svojich mož-
ností podrobne skúmajú príslušné sféry života jednotlivca i spoločen-
stva, ku skompletizovaniu pohľadu je však nutné venovať pozornosť aj 
duchovnej, náboženskej rovine, ktorá osobitne hlboko formuje a cha-
rakterizuje človeka v jeho individuálnom i spoločenskom rozmere. 
Komplementárnosť jednotlivých vedeckých disciplín a interdiscipli-
nárny výskum duchovnej kultúry je dnes už všeobecne uznávanou 
a aplikovanou pracovnou metódou. 

Odkrývanie spomenutých súvislostí je samozrejme zložité a výskum 
nastolených problémov nemožno uskutočniť bez základného výsku-
mu. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave v spolupráci 
s Centrom spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, 
Pontifico Istituto Orientale v Ríme a Gregorian Foundation organizuje 
celý rad interdisciplinárnych výskumov zameraných na skúmanie vzťa-
hov medzi etnikami a kultúrami v karpatskom regióne. V súčasnosti 
sa črtajú aj možnosti na spoluprácu s Ústavom slavistiky Filozofickej 
fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Zámerom spolupráce viace-
rých vedeckovýskumných pracovísk je systematický výskum dejín, 
literatúry, kultúry a jazyka v prostredí veriacich byzantského obradu 
v karpatskom regióne; zameraný predovšetkým na komplexný výskum 
cyrilských a latinských rukopisných pamiatok, ktoré vznikali v tomto 
priestore. 

Treba zdôrazniť, že jazykový, kultúrny, etnicko-konfesionálny, his-
torický i literárny výskum regiónu pod Karpatmi prebiehal v rozlič-
ných obdobiach s rozličnou intenzitou a vždy závisel od aktuálnych 
spoločensko-historických podmienok a možností, ktoré poskytovali 
jednotlivé štátno-politické systémy v útvaroch, v rámci ktorých sa 
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117región východného Slovenska a dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny 
nachádzal. Samozrejme, že to nie je jazykovo, etnicky ani konfesio-
nálne jednoliaty priestor, ale je to región, v ktorom sa utvorila a podnes 
zachovala jazyková, etnická i konfesionálna rôznorodosť. Uvedená 
členitosť bola i podnes je podmienená regionálne a sčasti aj geogra-
ficky. Na základe týchto skutočností možno usudzovať aj o regionál-
nom charaktere cyrilských i latinských písomností, ktoré vznikali pod 
tlakom byzantsko-slovanskej kultúrno-obradovej tradície, typickej pre 
toto územie. 

Vnútornú (jazykovú, etnickú i konfesionálnu) členitosť umocňu-
je existencia lokálnych nárečových, etnicko-kultúrnych a konfesio-
nálnych spoločenstiev. Komplexne orientovaný interdisciplinárny sla-
vistický výskum si v praktickej, teda výskumnej rovine kladie za cieľ 
hľadať dôkazy o symbióze jazykových, etnických i cirkevných tradícií 
a kultúrnych smerovaní. Je preto nevyhnutné správne osvetliť procesy, 
ktoré nepriviedli obyvateľstvo karpatského regiónu k etnickému či ná-
boženskému napätiu, alebo neznášanlivosti, ak, pravda, neboli a nie 
sú umelo, politicky živené. 

Na zreteli treba mať aj tú skutočnosť, že jednoduchí obyvatelia 
neboli uzatvorení vo svojich náboženských alebo etnických komuni-
tách, nežili v izolácii, ale sa spoznávali a navzájom sa jazykovo, ná-
božensky i kultúrne ovplyvňovali. Pre „vonkajších pozorovateľov” sa 
takéto procesy možno javia ako rizikové, relatívne konfliktné a región 
sa vníma ako nestabilný. Práve symbióza viacerých etník (Slováci, 
Rusíni, Ukrajinci, Maďari, Srbi, Rusi, Rumuni, Nemci, Židia, Rómovia 
a ďalší) na tomto malom území predstavuje veľmi vyvážený celok, 
ktorý je založený na interkultúrnej, interkonfesionálnej a interetnickej 
komunikácii a mobilite. Predstavuje dedičstvo dlhodobých historicko-
spoločenských vývinových procesov a zmien, ktoré boli podmienené 
špecifickými štátnopolitickými a cirkevnoprávnymi zásahmi.1 

O nestálosti politických procesov v skúmanom regióne svedčia mnohé 
skutočnosti. Jednou z nich je fakt, že východné Slovensko a Zakarpatská 
oblasť Ukrajiny sa rozprestiera na teritóriu bývalej Spišskej, Šarišskej, 
Abovskej, Zemplínskej, Užskej, Berežskej a Marmarošskej stolice. 
Najpodstatnejšiu zložku obyvateľstva tvoria Slováci, ktorí spolu s rusín-

1 Ako príklad môže poslúžiť skutočnosť, že dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny spolu s ruthén-
skym obyvateľstvom patrila do zväzku mnohonárodnostnej habsburskej monarchie. Časťou Ukra-
jiny sa stala až po odstúpení Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu na základe zmluvy medzi 
ČSR a ZSSR z 29. júna 1945. Pričlenená bola do Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky 
výnosom Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR z 22. januára 1946. Treba ešte pripomenúť, že latin-
ský termín ruthen používame na označenie východoslovanských etnických spoločenstiev Rusínov 
a Ukrajincov, ktorí žijú v karpatskom regióne. Týmto termínom sa označovali všetci obyvatelia, 
ktorí boli jazykovo a kultúrne spojení s východoslovanským prostredím. Okrem etnickej moti-
vovanosti sa na označenie konfesionálnej príslušnosti k byzantskej tradícii v latinských textoch 
používal rovnaký termín.
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118 skymi a ukrajinskými národnými spoločenstvami v tomto regióne utvárajú 
silné slovanské zázemie. Aj stoličné členenie tohto regiónu rešpektovalo 
geografické a jazykové osobitosti a dopĺňalo ho cirkevnoprávne členenie.
O toto územie sa delilo latinské Jágerské biskupstvo a Mukačevské bis-
kupstvo byzantsko-slovanského obradu, do jurisdikcie ktorého do roku 
1777 patrili aj veriaci obidvoch zjednotení (marčanského a užhorod-
ského) v oblasti Báčky a Sriemu na Dolnej zemi. V roku 1777 pápež 
Pius IV. bulou Charitas illa v priestore Dolnej zeme utvoril osobitné 
Križevacké biskupstvo. V tom istom roku 1777 sa z Mukačevského 
biskupstva oddelilo rumunské veľkovaradínske biskupstvo so sídlom 
v Oradei. Pápež Pius VII. bulou Relata semper v roku 1818 zriadil 
ďalšie dve eparchie: Mukačevskú so sídlom v Užhorode a Prešovskú 
s katedrou v Prešove, pričom mesto Prešov povýšilo na biskupské sídlo 
pre gréckokatolíkov žijúcich v Zemplínskej, Šarišskej a Spišskej sto-
lici, a tiež v časti Gemerskej, Abovskej a Turnianskej stolice. V roku 
1912 vzniklo z časti Mukačevského biskupstva maďarské gréckokato-
lícke biskupstvo v Hajdúdorogu. Po druhej svetovej vojne patrili až do 
vzniku Košického apoštolského exarchátu v roku 1997 obce ležiace na 
Slovensku v oblasti ľavobrežného toku Laborca v časti bývalej Užskej 
stolice de jure do správy Mukačevského biskupstva so sídlom v Užho-
rode (teda na Ukrajine), hoci boli ordinované prešovským biskupom. 13
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119SLOVENSKÁ A ČESKÁ 
SYMBOLIKA

TIBOR ŽILKA 

Čoraz nástojčivejšie nás zaujíma otázka, či nie je v kríze reprezen-
tácia reči, t. j. samotný jazyk. Slová a obrazy, ktoré by mali svet repre-
zentovať, sa vzťahujú čoraz menej na skutočnosť v reálnom svete, 
sprostredkúvajú skôr tzv. autoreferenciu, odkazy akoby medzi texta-
mi. Výsledkom je svet virtuálnej reality, tzv. hyperrealita, v ktorom text 
stráca svoju štrukturálnu autonómiu, rozvetvuje sa a rozširuje sa v sie-
ti hypertextov. Vytráca sa semiotický subjekt a ostáva iba odkazovanie 
medzi textami. Záhadnosť sa vytvára práve tým, že si podávajú ruky 
druhotné významy textov a nie je možné vždy identifikovať spojenie 
medzi nimi. O to väčší význam nadobúda otázka identifikovania is-
tých textotvorných činiteľov, ktoré sa podieľajú na štrukturácii či už 
epického (prozaického) diela, alebo filmu. Budeme sa teraz venovať 
jednej poetologickej, estetickej, semiotickej kategórii – symbolu. 

Ako tvrdí Gadamer, symbol vznikol tak, že hostiteľ dal hosťovi tzv. 
„tessera hospitalis”, akoby časť rozlomenej vázy, s ktorou sa možno aj 
po rokoch preukázať a slúži na identifikáciu (Gadamer, 1994, s. 51). 
A to je prapôvodný zmysel symbolu: dve časti, ktoré sa na seba viažu 
a navzájom dopĺňajú. To je to, podľa čoho možno niekoho identifiko-
vať ako priateľa, spojenca, príslušníka tej istej sekty, spolku či spolo-
čenstva. Podľa Z. Mathausera je symbol charakterizovaný štyrmi kom-
ponentmi, a to (Mathauser, 1988, s. 14-15):

a/ sféra znaková ako abstraktné východisko (v Poeovej básni Havran 
je to nevermore, u Nezvala v poéme Edison slovo-svetlo); 

b/ sféra bezprostredne označovaná (designátovaná): tragický oka-
mih v živote u Poea, svár života a smrti v básni Nezvala; 

c/ sféra metaznaková, ktorá je výrazne konkrétna v porovnaní s pred-
chádzajúcimi: zjav havrana vyslovujúceho osudové slovo u Poea, zjav 
Edisona ako víťaza nad životom a smrti u Nezvala; 

d/ sféra metadesignátová: tragickosť samého života u Poea, radosť 
z tvorivosti u Nezvala. 

Symbol bol v umení vždy výrazom duchovnosti, prenášal sa do abs-
traktnej roviny. Ak chceme dotiahnuť túto otázku do konca, musíme 
jeho korene hľadať v náboženskej symbolike (Ricoeur, 1993, s. 143-
147). Viera ani dnes nemôže byť bez symbolov: symbol je spojením 
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120 už existujúceho niečím novým – môže to byť stretnutie konkrétne-
ho činu a k nemu sa priraďujúcej skoršej udalosti, zmluvy, obsahu. 
V kresťanskom učení toto spojenie sa vytvára medzi Ježišom Kristom 
ako synom Božím a človekom. Prvotnou sviatosťou (prvotným sym-
bolom) je Kristus, cirkev je univerzálnou sviatosťou (univerzálnym 
symbolom), ktorá učenie Krista v čase a priestore rozširuje vo svete. 
Obrazy z Biblie potom možno prenášať aj do literatúry, t. j. prekro-
čia hranice viery, a stávajú sa nositeľmi informácie aj pre neveria-
cich či príslušníkov iných náboženstiev. Symbol preto nie je uzavre-
tým obrazom, ale ho možno naplniť novým obsahom, no vždy spája 
prítomnosť s minulosťou. Duchovný základ symbolu je teda zjavný, 
ale v súčasnosti sme svedkami jeho posunu aj do oblasti materiálnej 
sféry, ba aj náboženské symboly sa stávajú nositeľmi neduchovných 
významov, hmotného zmyslu a obsahu. V Tunisku, Egypte a v iných 
krajinách, vyznávajúcich Korán, sa predávajú predmety, označujúce 
a vyjadrujúce tvar ruky. Tento predmet-ruka prináša šťastie, t. j. je 
znakom šťastia, ale označuje zároveň aj ruku Fatimy, pričom Fatima 
bola sestrou Mohameda. Z toho vidno, že náboženské symboly od 
abstraktného (duchovného) zmyslu prechádzajú do materializovanej 
(každodennej) sféry. Symboly sa natoľko osamostatňujú, že fungujú 
nezávisle od znalosti základného, východiskového textu (Pavelka, 
1992, s. 54). Aj umelo vyrobený had, had ako predmet môže zna-
menať (symbolizovať) nebezpečné pokušenie, faloš alebo skrývané 
nepriateľstvo (Pavelka, 1992, s. 50). 

Zostaňme chvíľu pri výklade samotného symbolu a jeho významu 
v umení. Milan Kundera na základe Brochovej tvorby vysvetľuje sieť 
skrytých významov v texte na podloží iracionality: H. Broch pred nami 
vraj objasňuje, že systém konfúzie, systém symbolického myslenia je 
základom každého individuálneho a kolektívneho myslenia. Podľa 
neho nie racionálne myslenie formuje naše postoje, ale práve tento 
iracionálny systém (Kundera, 2000, s. 69). Iracionálny systém podľa 
Kunderu ovláda aj politický svet: komunistické Rusko okrem vojny 
vyhralo aj boj o symboly, lebo sa mu podarilo nanútiť svoje hodnoty 
na svet – premietnuť do symbolickej roviny, čo je dobré a čo je zlé. Tu 
však treba povedať, že práve Kundera a jemu podobní umelci urobili 
najviac, aby tento falošný svet, svet symbolov obrátili naruby, alebo 
aby presadzovali a v konečnom dôsledku aj presadali nové symboly 
nezávislé od politickej moci alebo konkurujúce s nimi.

Z tohto hľadiska možno hovoriť o dvoch princípoch stojacich proti 
oficiálnym symbolom: 

Dekonštrukčný symbol alebo symbol ako dekonštrukcia oficiálne 
vytváraných symbolov. Príkladom môže byť Ostrava ako topografický 
symbol komunistického Československa, na ktorý sa viaže budovanie 
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121socializmu. Oficiálna propaganda sa usilovala jednostranne idealizo-
vať tzv. budovateľské úsilie pracujúceho ľudu a na potvrdenie výhod 
potrebovala z niektorých miest vytvoriť symbol. V tomto zmysle sa 
Ostrava stala symbolom. Ale práve Kundera zasadzuje dej svojho 
románu Žert aj do Ostravy: Ludvík Jahn po prepustení z vysokej školy 
prichádza „do kasáren v neznámém škaredém ostravském předměs-
tí” (Kundera, 1991, s. 52). Vcelku sa symbol idealizácie výstavby so-
cializmu mení na groteskný obraz, na symbol ošarpanosti, biedy, na 
miesto odosobnenia človeka. Iný príklad: „černí baroni” ako symboly 
zla, nepriateľov ľudu sa u Miloslava Švandrlíka v románe Černí baroni 
menia na objekty, s ktorými sa dá manipulovať, úplne zničiť ich ľud-
skú dôstojnosť.

Vytváranie nových symbolov ako protipól k oficiálnym symbolom. 
Koncom 70. rokov sa v slovenskej próze objavujú témy, ktorých spra-
covanie tak trošku pripomína magický realizmus. V protiklade k odo-
sobnenej (vyprázdnenej) dobe sa vo zvýšenej miere preferujú sym-
boly úzkej lokality, domova: u L. Balleka sa agáty stávajú symbolom 
južanskej prírody, u P. Jaroša na pozadí Tatier ako známeho, ustále-
ného literárneho symbolu osobitné miesto zaujíma včela ako sym-
bol pracovitosti, ale aj plodnosti. Napokon meno Pichanda asociuje 
včelu nielen ako symbol pracovitosti, ale priezvisko obsahuje aj slovo 
´pichať´ s erotickým vyznením. Z odcudzenosti sa literatúra sťahuje 
do intimity, do súkromnej sféry, čo sa vyjadruje práve symbolmi, resp. 
hľadaním a nachádzaním nových symbolov.

Ustálené neliterárne a literárne symboly možno rozdeliť do viace-
rých skupín:

T o p o g r a f i c k é   s y m b o l y, ktoré – zdá sa – nadobúdali oso-
bitný význam v období romantizmu. V roku 1979, keď S. H. Vajanský 
vydáva básnickú zbierku Tatry a more, už majú Tatry dávno symbo-
lickú funkciu. V období romantizmu sa symbolom slovenskosti v lite-
ratúre stávajú nebotyčné končiare hôr (Tatry, Choč, Kriváň, Poľana 
atď.), no napr. v maďarskej literatúre túto funkciu nadobúda nížina. 
Stačí uviesť citát z Petőfiho básne:

Čím ste mne, vy drsno-chladných Karpát
hory-doly s divou krásou svrčín!
Obdivujem snáď, no neľúbim vás,
moja obraznosť nie pre vás blčí.
Na nížine ako more rovnej
je môj domov, svet môj, tam ja bývam,
orlom vyslobodeným je duch môj,
keď sa v rovín nekonečnosť dívam.

Sándor Petőfi: Nížina, prel. Ján Smrek
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122 Treba podotknúť, že topografický symbol je v tomto prípade záro-
veň aj kultúrnym symbolom (Žilka, 2000, s. 17). Domáca topografia 
je aj národnou hodnotou: v poľskej odbornej literatúre existuje štúdia 
Edmunda Kotarského (Kotarski) pod názvom Metaforyka morska w 
literaturze staropolskiej (in: Studia o metaforze, 1980, s. 75-96). Štúdia 
pod takýmto názvom by sotva mohla vzniknúť v našich krajinách – 
v Čechách a na Slovensku. Dokonca aj v jazyku sa prejavujú rozdiely: 
maďarčine stačí na pomenovanie ihličnatých stromov výraz ,fenyő´, 
zatiaľ čo slovenčina má rozdielne výrazy: smrek, borovica, sosna atď. 
Ako tvrdí Lotman, model kultúry má svoju vlastnú orientáciu, ktorá 
sa vyjadruje určitou škálou hodnôt, vzťahom pravdivého a lživého, 
vrchu a spodku (Lotman, 1990, s. 261-262). Pritom najdôležitejším 
topologickým príznakom priestoru je u neho hranica rozdeľujúca text 
(aj kultúru) na dva nepretínajúce podpriestory. Ak by sme to chceli 
preniesť do stredoeurópskych pomerov, treba povedať, že sa v tomto 
období dve kultúry (česká a slovenská) začali zbližovať, na druhej 
strane slovenská kultúra sa začala výrazne vzďaľovať od maďarskej. 
Symbolická rovina determinovala aj politické dianie. To isté by sme 
mohli tvrdiť o deväťdesiatych rokoch minulého storočia: na rovine 
symbolov sa česká a slovenská kultúra a spoločenský život vzďaľujú 
od seba, vznikajú významy čoraz častejšie, ktoré pôsobia divergentne 
a aj symbolmi sa vzďaľujeme od seba.

Topografický symbol však nemusí byť iba kladný a vznešený, môže 
mať aj opačné konotácie. Možno tu spomenúť Kocúrkovo ako najzná-
mejší symbol, ako symbol miesta chaosu, neporiadku, zmätkov. Tiahne 
sa jeho použitie od Jána Chalupku cez Jána Palárika až po Jonáša 
Záborského, ba nemožno nespomenúť ani Nebo, peklo, Kocúrkovo 
od Karola Horáka. Ako sa ukazuje, roky v samostatnej republike ešte 
viac rozširujú diapazón spoločenského a aj právneho chaosu, o čom 
svedčia aj výrazy, ktoré u susedov neexistujú. Výraz ako vytunelovať 
existuje aj v Čechách, ale už výpalníctvo, výpalníci je slovenskou špe-
cialitou. Romány Petra Pišťanka Rivers of Babylon sú predovšetkým 
slovenskými literárnymi špecialitami a naznačujú úskalia samostatné-
ho vývinu. Marakéš (1994) Václava Pankovčina mohol vzniknúť iba 
na Slovensku – samotný názov je symbolom s podobnými konotácia-
mi ako Kocúrkovo, lenže Marakéš je presnejšie lokalizovaný a časovo 
viac ukotvený pojem. Aj vyznačením miesta stredu Európy sa výrazne 
líšime, možno aj tým, ako sa staráme o fiktívny stred Európy... 
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124 OHLIADNUTIA ZA JUBILEOM, KTORÉ SI AJ NESKORŠIE OHLIAD-
NUTIA ZASLÚŽI, ČI SKÔR ZAMYSLENIA NAD ŽIVOTOM ČLOVEKA, 
KTORÝ SA SÁM VZHĽADOM NA PROFESIU OHLIADA, HISTORIKA 
VOJTECHA ČELKA

VOJTECH ČELKO 
ŠESŤDESIATROČNÝ

IVAN KAMENEC

Najprv trochu rapsodické konštatovanie: Slovensko-česká komisia 
historikov „starne“. V ostatných rokoch sme si pripomínali okrúh-
le životné jubileá jej viacerých zakladajúcich členov a doterajších 
aktívnych pracovníkov. Teraz prišiel na rad tajomník českej sekcie 
komisie, náš vzácny, nezištný priateľ, obetavý kolega a organizátor 
PhDr. Vojtech Čelko, CSc., pracovník Ústavu soudobých dějin AV ČR, 
ktorý sa v júli roku 2006 dožil šesťdesiatich rokov. 

Pomenovanie, vypočítanie a zhodnotenie Čelkovej mnohovrstev-
nej odbornej, publicistickej a organizátorskej práce, resp. jeho mno-
hých funkcií, by ďaleko presiahlo rozsahové možnosti tohto príhovo-
ru. Pokúsim sa v ňom nielen úprimne zablahoželať jubilantovi, ale 
napísať aj pár privátnych postrehov, ktoré reflektujú aj našu osobnú 
známosť a vzájomnú spoluprácu. Uvedomujem si pritom, že tie-
to reflexie môžu mať až príliš subjektívne zameranie, vychádzajúce 
z faktu, že s Vojtom Čelkom ma spája dlhoročné kamarátstvo a spolu-
práca, z čoho som v prvom rade vždy práve ja výdatne profitoval.

Pri poznávaní života, práce a mnohostranných záujmov jubilanta mi 
vždy napadne myšlienka, že Vojto Čelko je akýmsi súčasným, dnes 
už veľmi zriedkavo sa vyskytujúcim typom „renesančného človeka“. 
Prežil a prežíva bohatý život typického stredoeurópskeho intelektuála 
– so všetkými peripetiami, úspechmi, nádejami, ilúziami, no aj skla-
maniami a poníženiami, ktorými „osud obdaril“ svojich nositeľov. Pri 
týchto zvratoch a protirečeniach si však V. Čelko vždy udržal svoju 
osobnostnú integritu, nadhľad nad vecami a veľkú dávku tolerancie 
k ľuďom a k udalostiam, ktoré ho obklopovali či sprevádzali. Okrem 
svojich odborných profesionálnych záujmov je totiž V. Čelko aj dôver-
ným znalcom a priam hedonistickým konzumentom krásnej literatúry, 
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125výtvarného umenia, hudby a všetkých produktov kultúry vôbec.
Vyštudoval históriu a orientalistiku na Karlovej univerzite, čo zrejme 

predurčilo, že svoj ďalší osobný život a odbornú prácu spojil s Čes-
kou republikou a osobitne s Prahou. Jeho profesionálne začiatky však 
neboli ľahké ani bezproblémové. Aj jeho totiž postihli surové zásahy 
„normalizačnej“ politickej moci. Po viacročnej práci v rumburskom 
múzeu, sa po čiastočnej „liberalizácii“ pomerov v polovici osemde-
siatych rokov, vracia do Prahy, kde najprv pracuje ako tajomník Klubu 
slovenskej kultúry a v rokoch 1990–1993 bol riaditeľom tamojšieho 
Domu slovenskej kultúry. Spomínané funkcie a s nimi spojená prá-
ca urobili z V. Čelka akéhosi neoficiálneho, no veľmi efektívneho 
vyslanca a propagátora slovenskej kultúry – v jej najrozmanitejších 
formách a podobách – v Prahe a na území Českej republiky. V. Čelko 
túto svoju misiu plnil nielen v rámci svojich úradných povinností, 
ale s veľkým osobným zápalom a zaujatím. Neúnavne organizoval 
početné kultúrne akcie, osobne sa zoznamoval s ich protagonistami 
(umelcami, vedeckými pracovníkmi, so spoločenskými a politickými 
činiteľmi), udržiaval s nimi kontakt a priťahoval ich k plodnej česko-
slovenskej spolupráci. Je to kapitál, z ktorého podnes výdatne ťažia 
obe zainteresované strany. Svoje organizátorské aktivity preniesol V. 
Čelko, takpovediac, aj do svojho súkromného života. Mnohí sloven-
skí návštevníci Prahy nájdu u neho vždy ochotu pomôcť a dokonca 
jeho dom sa pre nich stáva z času na čas „otvoreným internátom“.

Funkciu „vyslanca slovenskej kultúry“ – po organizačnej i publicis-
tickej stránke – V. Čelko ďalej plní aj ako vedecký pracovník Ústavu 
soudobých dějin AV ČR, kde pracuje od roku 1993. Bol a je oficiál-
nym, no aj neformálnym školiteľom a nezištným radcom mnohých 
slovenských i českých vysokoškolských študentov a doktorandov his-
tórie, ktorí sa priamo či nepriamo zaoberajú problematikou česko-slo-
venských vzťahov v dejinách. Bolo preto celkom logické, že V. Čelko 
stál aj pri zrode Slovensko-českej komisie historikov. Asi by bolo ťažko 
hľadať obetavejšieho tajomníka českej sekcie komisie, akým je práve 
V. Čelko. Ani túto svoju prácu nerobí rutinérsky, ale s osobným zau-
jatím, neraz aj s osobnými materiálnymi obeťami, čo nevieme vždy 
dostatočne oceniť. Navyše je členom redakčnej rady Česko-sloven-
skej historickej ročenky.

V. Čelko vo svojich aktivitách  však nejde „jednosmernou ulicou“. 
Nie je iba šíriteľom a popularizátorom slovenskej kultúry v Českej 
republike. Jeho publicistická a organizačná práca je zameraná aj spät-
ným smerom: je horlivým propagátorom českej kultúry na Slovensku, 
je predsedom Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, angažuje sa 
v akciách, ktoré sa týkajú významných osobností slovenských a čes-
koslovenských dejín (napr. Milana Hodžu, Alexandra Dubčeka, Jozefa 
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126 Lettricha a i.), spolupracuje s Nadáciou Jana Husa pri organizovaní 
súťaže Eustory, atď, atď... Pri svojej nesmierne rozkošatenej výskum-
nej, odbornej, organizátorskej a publicistickej práci V. Čelko prézen-
tisticky „nekádruje“ objekty svojho výskumu, ale snaží sa kriticky 
a objektívne interpretovať ich prínos a význam pre slovenské a české 
dejiny.

 Som presvedčený, že v mene všetkých členov Česko-slovenskej 
komisie historikov, môžem nášmu kolegovi, priateľovi a dobrému člo-
veku zapriať do ďalších rokov jeho plodného života veľa zdravia a pra-
covných úspechov. Nám si zas môžeme zaželať, aby Čelkov entuziaz-
mus ešte dlho vydržal, nielen pre potreby a záujmy našej komisie, ale 
aj na prospech celej slovenskej a českej kultúry.

VOJTECH ČELKO – 60
ROBERT KVAČEK

Byl svůj a zajímavý už za studií na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy Praze. Mezi hindštinou a historií volil Vojtech Čelko jako 
diplomový druhý obor. Zaměřil se na novodobé dějiny, ale způsobem, 
který se právě nenosil. Poutala ho slovenská Demokratická strana 
a hlavně její osobnosti. U poznávání osobností také po celý odborný 
život zůstává. Vyhledává a zpovídá ty, kteří jsou ještě pamětníky. Jeho 
znalosti slovenských, českých a dalších memoárů jsou mimořádné, 
o mnohých také – se zvlášním citem – píše do slovenských a českých 
časopisů. Historii důsledně propojuje s kulturou, pro sebe i ve vědec-
kém pojetí. Má po kulturních oborech neobyčejný rozhled, po hudbě, 
výtvarném umění, literatuře.

Přirozená a stále prohlubovaná kulturnost je znát v celém jeho živo-
tě, ve stycích s lidmi, v chování a jednání, v hodnotových přístupech. 
Rozdává se, nezištně a samozřejmě, uplatňuje přitom organizační 
talent, nenaplnitelný bez obětavosti i třeba ochoty vzdálit se do poza-
dí, když se dobrá věc podaří.

Prokázal ho za jedenáct let působení v rumburském muzeu, kde 
našel uplatnění za času normalizace, která ho také postihla, zasáhla 
jeho dráhu vědeckou a přinesla obtížné chvíle v konfrontacích s mocí. 
Rozvinul své organizační schopnosti v pražském Dome slovenskej 
kultúry, který mohl od roku 1985 modernizovat, a pak a dodnes 
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v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Osvědčuje se také jako tajemník 
české části česko-slovenské komise historiků. Je symbolické i k prak-
tickému užitku, že tuto funkci zastává rodilý Slovák (narozený 26. 7. 
1946), který zároveň bytostně, upřímně a nanejvýš aktivně reprezen-
tuje blízkost Slováků a Čechů a po svém obohacuje prospěšnost jejich 
zvláštních vztahů – stále o nich také publikuje. Stará se o to, aby 
se v České republice dobře vědělo o slovenských nositelích sloven-
sko-české vzájemnosti, především v nové době. Hodně vykonal pro 
trvalé a reálné připomínání pražských let československého ministra 
a premiéra Milana Hodži, pečuje o jedinečný slovensko-český odkaz 
Milana Rastislava Štefánika (je předsedou jeho Společnosti v ČR, 
editoval sborník k 125. výročí jeho narození). Také hledá a nachází 
způsoby, jak novodobé dějiny přibližovat mladým generacím, působí 
i jako konzultant nastupujících historiků. Rozsáhlá a soustavná čino-
rodost je Vojtechovi Čelkovi prostě vlastní, i v šedesátce i po ní.



128 ČESKÉ MÉDIÁ SLOVENSKÝMI 
OČAMI

GUSTÁV MURÍN

Už je to tu zase. Za socializmu sa mi jeden zahraničný komentátor 
chválil: „Toto je prima prácička. Tu si z chuti zanadávaš na tých zlých 
beztrestne a ešte ťa doma aj pochvália.“ S českými médiami píšucimi 
o Slovensku je to obdobne. V základe nepripadá do úvahy, aby Slovensko 
v čomkoľvek prekonalo sebavedomie českého komentátora. A ak by snáď 
nejaký jednotlivec v slabej chvíli pripustil, že sa tým Slovákom predsa 
len čosi podarilo, hneď sa nájde iný, ktorý mu to (ale hlavne českým čita-
teľom) hneď obetavo vyhovorí. Čím menej vie o Slovensku, tým lepšie.

Pred Novembrovou revolúciou som na pražských internátoch poznal 
Moraváka menom Ivoš. Chlastal prvú ligu a bol to spoľahlivý spoločník. 
Na Slovensku bol asi len raz, keď sme ho pozvali do jednej televíznej 
relácie o literatúre. Dostal honorár, slušne najesť a dobre vypiť a ešte sa 
nad ránom sťažoval, že sme mu nedodali nejakú „babu“. Skrátka, parťák-
dáreček. Po revolúcii sa ozval znova a my sme nevychádzali z údivu. 
Ivoš priletel lietadlom, ubytoval sa v najlepšom hoteli, predviedol nám 
v tej dobe očarujúcu vec zvanú notebook, prenajal si auto a predviedol 
otvorené konto od redakcie. Tá záhadná premena mala svoje vysvetle-
nie - náš Ivoš sa stal mediálnym expertom na Slovensko! Jeho kvalifiká-
ciou bolo asi to chlastanie s nami. Keď sme po tom znovuzvítaní sedeli 
v Bratislave na víne, jeden z najväčších vtedajších odborníkov na vnú-
tornú slovenskú politiku, Robert Kotian, sedel oproti Ivošovi a vyzeral 
ako domorodec v sukničke z bambusových listov, ktorý za pohár ohni-
vej vody opisuje cudzincovi najväčšie tajomstvá navštívenej exotickej 
krajiny. Ten pohľad ma už vtedy zarazil. Ale ešte viac Ivošove neskoršie 
mediálne výplody. Ivoš sa stal zakrátko odborníkom na všetko sloven-
ské. Od toho, akého máme mať premiéra, až po to, aké majú byť u nás 
vysokoškolské internáty. Boli to bláboly ešte horšie ako keď sa rozrečnil 
nad ránom po veľkej pitke pri poslednom, kapurkovom, poháriku. Písal 
to totiž (aspoň tak dúfam) triezvy. Teda by za to mal niesť plnú zod-
povednosť. Ale zjavne neniesol. Čokoľvek napísal, vyšlo. A kto by na 
Slovensku vtedy míňal peniaze na známku a list, aby protestoval? Ivoš 
po čase zapadol a ktovie kde je mu dnes koniec. Ale nahradili ho iní. 
Napríklad taká Pavlína Wolfová dokonalo splnila obraz dobre plateného 
amatéra aj za Ivoša...
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Komplex pohľadu „z vysokého koňa“ nepatril vtedy len českým 
novinárom. Vtedajší český minister zahraničných vecí, pán Zielenec, 
prišiel do Bratislavy, aby vybranému poslucháčstvu Spoločnosti pre 
zahraničnú politiku v noblesnom hoteli Danube povedal svoj názor 
o integrácii našich krajín do západných štruktúr. Nevychádzal som 
z údivu. Tento pán celkom zjavne neovládal mapu, keď tvrdil, že 
Česká republika MUSÍ vstúpiť do EÚ a NATO ako prvá, pretože je 
z kandidátskych krajín najbližšie Západu. Celkom mu ušlo, že aj 
Turecko je v NATO a Grécko v EÚ. Ale chyba je v nás, Slovákoch. 
Kedykoľvek príde hosť a tára nezmysly, neprotestujeme. V Čechách by 
sa našiel minimálne jeden „šťoural“, ktorý by na lapsus takéhoto typu 
slovenského ministra zahraničných vecí určite upozornil. My chceme 
byť ako hostitelia grandi a potom si to odtrpíme takýmito lekciami 
agro-geopolitiky (pán Zielenec bol predsa docentom cez kravíny, ale-
bo kukuricu, alebo...?). 

Niektoré zaužívané predpojatosti českých médií voči Slovensku však 
nepovažujem ani za náhodu, ani za omyl, ale za celkom vecnú takti-
ku. Najviac sa to prejavilo práve po našom rozdelení, ktoré sa moh-
lo (ako konštatuje aj Petr Žantovský) stať príkladom a priniesť body 
obom novým krajinám. Ibaže česká politická elita a s nimi aj dobre 
informovaní novinári si uvedomili, že vstup do západných štruktúr 
vôbec nebude ľahký. Nastalo neľahké triezvenie z porevolučného 
optimizmu, že nás Západ čaká s otvorenou náručou. Nečakal, nao-
pak, zľakli sa toho nášho nadšenia a dali si načas. A vtedy, podľa 
mňa, vsadili českí politici aj novinári na hazardnú, ale predsa len 
šancu. Zahodili možnosť dobrých bodov pre obe krajiny a rozhodli sa 
inak. Rozhodli sa urýchliť vstup ČR do západných štruktúr ako „kra-
jiny na úteku“. Na úteku pred nacionalizmom a dokonca fašizmom 
(a dokonca „dedičnom“ ako tvrdila pani Rita Klímová, českosloven-
ská veľvyslankyňa a priateľka nášho demokratického vzoru Václava 
Havla), ktoré hrozilo českému Mařánkovi v stredoeurópskej triede od 
toho najväčšieho záškoláka – Slovenska. Odtiaľ tá mytológia, že na 
východ od rieky Moravy je už Balkán (neuveriteľné! opäť ktosi stratil 
mapu) a že Západ urobí najlepšie, ak rýchlo prijme „pod ochranu“ 
úbohých (dedične demokratických) Čechov. Ešte celý zvyšok 90-tych 
rokov hrala česká politická scéna na túto strunu a veľmi sa nebratala 
ani s inými „spolužiakmi“ v triede kandidátov. Najotvorenejšie o tom 
napísal A. Liehm (Kult. Život č.29-30/2002): „Malá česká arogancia 
nechcela o ničom takom ani počuť. My sme, samozrejme, najlepší, 
najmúdrejší, najschopnejší, dôjdeme do Európy sami, nebudeme vlá-
čiť bremeno menej vyspelých komponentov vyšehradského projektu.“ 
Spolupráca v rámci V4 bola takto sabotovaná, Česi sa rozhodli ísť len 
sami za seba. Nevyšlo to, ale reminiscencie tohto machiavelistického 



130 postoja ostávajú, pretože aj v českých médiách stále ostávajú tí, ktorí 
z tejto pozície Slovensko komentovali dlhé roky. Ako by sa mohli tak 
rýchlo zmeniť?

Mediálny obraz Slovenska v Čechách, ale nie je len výsadou politi-
kov a novinárov. Svoje si prisadili aj intelektuáli, zopár ich patrilo aj 
medzi mojich veľmi dobrých priateľov ešte z 80-tych rokov. To pria-
teľstvo sa malo zachrániť za malú „úlitbičku“: „Všichni Slováci jsou 
kreténi, viď, jenom ty, Gustave, jsi výjimka...“ Priznajme to konečne, 
už je načase. Takmer celú českú spoločnosť v roku 1992 ovládalo 
jedno heslo: „Ať si táhnou.“ A považovalo sa priam za povinnosť, 
prisadiť si k tomu, kopnúť do mŕtvoly. Priznajme to predsa, samo-
statné Slovensko bolo považované za štátnu mŕtvolu. Nikdy nemalo 
normálne fungovať a existovali desiatky argumentov, podľa ktorých 
si Slováci nedokážu sami úspešne vládnuť. A produkovali ich nielen 
mnohí Česi, ale aj niektorí Slováci. Za všetkých to najpriamejšie pove-
dal akýsi americký profesor českého pôvodu svojou lámanou mater-
činou pre ctenú BBC: „Ať si táhnou do svýho slovenskýho pekla, my 
budeme mít svůj český ráj...“ Nebol jediný, kto asi to nielen myslel, 
ale aj prial. Patrilo k dobrému tónu českého intelektuála, aby na túto 
tému čosi pridal. A nebolo to zasa až také ťažké, veď slovenská poli-
tická scéna sa exemplárnymi blbcami len hemžila. Dokonca aj český 
vedecký kolega spísal úvahu „jak jsme na ně dopláceli“ do vedecko-
osvetového časopisíku vydávaného v Třeboni. Keď som mu to po čase 
do očí pripomenul, sklopil zrak. Chvalabohu, hanbil sa. Ale mnohí 
českí intelektuáli (nielen novinári) sa nehanbili a nehanbia sa dodnes. 
Len sa o tom radšej nehovorí. 

Výsledkom bolo, že pred rozdelením Československa boli naciona-
listické postoje na Slovensku publikované len v okrajových, extrémis-
tických periodikách. Hlavné a mienkotvorné médiá viedli polemiku. 
Dokonca aj za cenu toho, že poctivý novinár, ako napríklad zmieňo-
vaný Robert Kotian, v záujme objektivity uverejňoval a komentoval 
názory oboch strán (za aj proti rozdeleniu), až sa vlastne takmer vzdal 
vlastného, jednoznačného postoja. Aj kvantifikovateľne môžeme 
dokázať, že na českej mediálnej scéne boli nacionalistické (chápa-
né však ako „vlastenecké“) postoje prevládajúcim tónom hlavných, 
mienkotvorných českých médií. Umiernené hlasy boli vytlačené na 
okraj mediálnej scény. Rozdelenie (aj preto) väčšinu Slovákov zasko-
čilo. Ale rýchlo sa s tým vyrovnali. Naopak česká strana sa s tým nevie 
vyrovnať dodnes.

Z uvedených dôvodov panuje v českých médiách dodnes voči 
Slovensku paternalistický, rodičovský tón. Nie je to problém, ak sa 
niektoré lapsusy na českej strane jednoducho prejdú mlčaním. Keby 
napríklad na Slovensku komunistická strana ešte aj sedemnásť rokov 
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po Novembrovej revolúcii tak mávala slovenskou politickou scénou 
a dokonca rozhodovala o tom, kto bude slovenským demokratickým 
prezidentom bez toho, aby sa vzdala komunistickej minulosti ako sa 
to deje v Čechách – mali by sme to „na tapete“ denne. Ale o tomto 
absurdnom unikáte českej politickej scény sa vzorne mlčí. Rovnako 
ako, keď napriek jasným dohodám český parlament ukradol spoločnú 
vlajku bývalého štátu a českí novinári sa tvárili, že to je normálne, 
dokonca vlastenecky záslužné. Prečo sa potom čudovať, že smerom 
k vlasti je český komentátor „tichošlápek“ a potměšílek“, ale ak ide 
o Slovensko, mení sa na geroja v kombinácii s „chytrou horákyní“? 
Zažil som u nás ešte pred Novembrom 1989 ako jedného z partne-
rov v literárnej besede Martina Komárka. Suverénne tvrdil veci, kto-
ré si jednoducho nenechal vyhovoriť (môžeme citovať z publikova-
ných pasáží tejto besedy v časopise Dotyky). Neskôr sa ukázalo, že sa 
naozaj mýlil. Ale sebavedomie ho preto neopustilo. Takže sa snáď dá, 
spolu s Petrom Žantovským, konštatovať, že pokiaľ si chce český novi-
nár liečiť komplexy (alebo aspoň „schladit žáhu“), neurobí chybu, ak 
napíše o Slovensku. Vtedy totiž platí to, čo vedel už ten môj známy 
zahraničný komentátor za socializmu. Sú skrátka krajiny, ktoré je také 
sladké kritizovať...

V PRAZE ZA BUDAPEŠŤ 
ANEB SLOVENSKO OČIMA 
ČESKÝCH MÉDIÍ
PETR ŽANTOVSKÝ

Události, jimiž žije dnešní český tisk, když referuje o Slovensku, by 
se daly shrnout do prosté věty: na Slovensku panuje rasismus, namí-
řený proti Maďarům, a může za to Slota. To je přesně typická věta, 
v níž je náznak pravdy a balast efektní nepravdy smíchán v bulvárním 
šejkru tak, aby to při čtení čtenáře na první pohled vtáhlo do děje jako 
americký akční film. Co na tom, že některé postavy jsou větší nebo 
důležitější než ve skutečnosti. Co na tom, že událost sama je zvětšena 



132 optikou zvící Humboldtova teleskopu. Hlavní je akce, děj a možnost 
obdařit jednu ze stran situace plnými diváckými sympatiemi.

Co to přesně znamená na pozadí národního vření na Slovensku? 
Například toto:

Česká média přinášejí obrazy jevů, ale pranepatrně se zamýšlejí 
nad příčinami. Ano, je pravda, že vzájemná afinita Slováků a Maďarů 
má kolísavou úroveň, nikdy úplně nepřekypovala vzájemnou láskou, 
občas byly na pořadu naprosto radikální střety. Dávný příběh o životě 
v područí Maďarů dosud páše na slovenské mentalitě své, stejně jako 
určitá nenaplněná ambice Maďarů sehrávat významnější geopolitic-
kou roli, například i tím, že vrátí do hry velkouherskou myšlenku. Ve 
kterých českých novinách jste si mohli přečíst důkladnou historickou 
analýzu vzájemného vztahu Slováků a Maďarů? Ruku na srdce – kdo 
z dnešních českých novinářů tuší, co byl Trianon? A kdo se vyzná 
ve zdánlivě ospalých, ale uvnitř neobyčejně zajímavých a pro vývoj 
Evropy klíčových dějinách Rakouska-Uherska 19. a počátku 20. stole-
tí? A to snad už ani nepřipomínejme mnohasetleté dějiny Uherska jako 
strategického hráče mezi Západem a Východem, jeho hrdé tradice 
i mentalitu. Dnešní neklid na Slovensku (ale též v ulicích Budapešti, 
nezapomínejme!) se nezrodil včera, má hluboké kořeny. Bez jejich 
poznání ale nemáme právo hodnotit současné události.

Napsat dnes, že Slováci jsou xenofobové a z národních pozic útočí 
na Maďary, je stejně hloupé, jako tvrdit, že viníkem tohoto stavu je Ján 
Slota, primátor Žiliny, předseda vládní SNS, člověk, který si svým neo-
maleným vystupováním a rétorikou vskutku mnoho let říká o nálep-
ku nacionalisty.  Říkat, že za maďarsky mluvící studentku zmlácenou 
tupými skinheady se slovenským křížem na čele může Slota, je stejný 
nesmysl, jako kdyby někdo řekl, že za afrického studenta, zavražděné-
ho před lety pražskými ožraly s holou lebkou, může tehdejší premiér 
Miloš Zeman, jehož rétorika taky nebyla dvakrát vybraná a politicky 
korektní. To je prostě účelové směšování aktuálních politických zájmů 
a animozit s procesy, jejichž kořeny, jak bylo řečeno, jsou mnohem 
hlubší, než aby na ně nějaký Slota nebo Zeman vůbec dosáhl. Slota 
může řečnit (pod vlivem omamující davové hysterie a možná ještě 
něčeho tvrdšího) o tom, jak s tanky vtrhne do Pešti a vymlátí Maďary. 
To je věta stejně tak pitomá, jako prázdná a potenciál její nebezpeč-
nosti a schopnosti vyvolat národnostní konflikt je nulový. Ten konflikt 
je zasazen v národní paměti obou národů, a jak jsme viděli v mno-
hem tragičtější podobě na válce na Balkáně před patnácti lety, jistý 
typ historických křivd nebo kolektivně sdílený pocit, že to byly křivdy, 
umí prorůstat skrze věky a generace. S tím nemá smysl nějak inženýr-
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sky bojovat. To má smysl jen osvětově vysvětlovat a věřit, že stejná 
většina jako doposud to bude chápat a nenasedne na ty tanky a neroz-
jede se na Budapešť.

Vedlejším, skrytým důvodem, proč se v českém tisku referuje 
s tak bezpříkladnou sympatií k Maďarům a s takovou zavislostí vůči 
Slovákům (jako domnělým nacionalistům), může být i dlouho dří-
mající české téma odsunu Němců po květnu 1945. To se vrací jako 
bumerang stále a průběžně, posilováno aktivitou sudetoněmecké kan-
celáře, kterou v Praze před nedlouhým časem otevřel europoslanec 
a šéf sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt. Téma tzv. 
Benešových vysídlovacích dekretů (jako následku dohody mocností 
o vyčištění středu Evropy od možných národnostních ohnisek budou-
cích válek) nám stále do hry vracejí někteří novináři jako memento 
jakési historické české viny, za kterou bychom se měli nejen kát (za 
zločiny, které při odsunech proběhly, se česká reprezentace omluvila 
mnohokrát a bude to činit vždy, protože to prostě zločiny byly, a to 
bez ohledu na citlivé historické kontexty), ale za které bychom měli 
kolektivně národně pykat (třeba předáním třísetmiliardového sudeto-
německého majetku domnělým bývalým majitelům). Tady můžeme 
také hledat zdroj aktivity takových českých novinářů, kteří hájí sudet-
ské restituce, zrušení dekretů a prolomení restituční tečky. A je tedy 
i možné, že bychom se per analogiam dobrali i nějakých méně vidi-
telných důvodů, proč média o konfliktu Slováků a Maďarů referují 
právě takto, s takto rozloženými sympatiemi – a zájmy. Možná i proto 
se v Praze tolik bojuje za Budapešť.
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ŤAŽKÉ SRDCE, ĽAHKÉ PERO
VLADIMÍR SKALSKÝ

Ladislav Ťažký patrí bezpochyby medzi najvýznamnejších 
slovenských prozaikov. Pripravuje román o Alexandrovi Dubčekovi, 
ktorý je už vzhľadom na tému plný česko-slovenského dotýkania 
i potýkania. Sme nesmierne radi, že Zrkadlenie/Zrcadlení má možnosť 
priniesť vopred ukážky z tohto očakávaného diela – konkrétne tri 
kapitolky z pripravovaného románu ZÁDUŠNÁ VOJNA ČATÁRA 
MATÚŠA, z knihy prvej LOV NA ĽUDSKÉ TVÁRE. Súčasne sme sa 
rozhodli priblížiť názory jeho autora aj rozhovorom, ktorý s ním viedol 
spisovateľ Peter Andruška pri príležitosti udelenia doktorátu honoris 
causa Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. 

Ladislav Ťažký sa narodil 19. septembra 1924 v Čiernom Balogu. 
Vo Vojenskom zemepisnom ústave v Bratislave sa vyučil za karto-
grafa. Ako devätnásťročný bol poslaný na východný front ako vojak 
Slovenskej armády. Jeho pokus o útek pri ústupe v Rumunsku sa 
skončil v zajateckom tábore najprv v Maďarsku, potom v rakús-
kom Kaisersteinbrucku. Po vojne prešiel niekoľkými zamestnaniami. 
V rokoch 1948–1952 študoval v Prahe politické a hospodárske vedy, 
v rokoch 1957–1960 robil vedeckú ašpirantúru v Inštitúte spoločen-
ských vied v Prahe. V rokoch 1952–1957 a 1963–1964 pracoval 
v ústredných orgánoch v Bratislave, v rokoch 1967–1969 ako redak-
tor denníka Smena. Za politické názory, nesúhlas so vstupom armád 
Varšavskej zmluvy a publikované články stratil zamestnanie a nesmel 
publikovať. V rokoch 1972–1979 bol zamestnaný v Ústredí ľudovej 
umeleckej výroby. Po odchode do dôchodku v roku 1984 sa venuje 
výlučne literatúre. Aj v súčasnosti vyjadruje svoje sklamanie a zne-
pokojenie z morálnej devastácie spoločnosti, kultúrneho a citového 
pustošenia človeka, politickej praxe doma i vo svete. 

Roku 1993 neprijal kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky, 
ani kreslo ministra kultúry a predsedu Matice slovenskej. Asi to súvi-
sí s tým, čo píše v prvom článku Ústavy svojho svedomia: „Napriek 
tým najfantastickejším lákadlám možnej kariéry, musím zostať verný 
literárnej tvorbe, nedať ju ničím zatlačiť do úzadia inou, pozlátkovou, 
lákavou činnosťou... Byť na seba tvrdý, slovo a literu používať najprv 
ako stavebninu krásy a lásky, ľudskosti a až potom, aj to v najkraj-
nejšom prípade ako obrannú zbraň, ako útočnú zbraň slovo a literu 
použiť len v tom prípade, keď mi niekto... mieni zničiť rodinu, národ, 
keď chce zničiť ľudstvo.“



136 Vydal prozaické diela Vojenský zbeh (1962), Hosť majstra čerta (1962), 
Jánošíkva slza (1962), Amenmária. Samí dobrí vojaci (1964), Dunajské 
hroby (1964), Kŕdeľ divých Adamov (1965), Pivnica plná vlkov 
(1969), Pochoval som ho nahého (1970), Evanjelium čatára Matúša 
I. a II. (1979), Jánošíkova slza (1983), Márie a Magdalény (1983), Aj 
v nebi je lúka (1986), Pred potopou (1988), Smrť obchádza štadióny 
(1990), Kto zabil Ábela (199l), Fantastická Faidra (199l), Dvanásť zla-
tých monarchov (1992), Maršálova dcéra (1993), Ľudia nie sú anjeli 
(1995), Zastavte paľbu (1996), Amor Antimoloch (1997), Krásna zlatá 
beštia (2001), Slzy neplačú (2002), V kráľovstve zelenej bohyne (2004). 
Okrem toho sa venoval aj dráme - Hriešnica žaluje tmu (1966) – scená-
ristike i rozhlasovej tvorbe.

TAKMER SÚKROMNÝ 
ROZHOVOR 
S LADISLAVOM ŤAŽKÝM
PETER ANDRUŠKA

Skutočnosť, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa rozhod-
la udeliť Ti vedeckú hodnosť „Doctor honoris causa“, je pre Teba 
iste pocta. Rovnakou poctou však pre našu univerzitu je fakt, že si 
túto vedeckú hodnosť prijal. Išlo o výsostne slávnostnú a vážnu uda-
losť, jednako keďže sa poznáme dlhé roky, azda nebudeš pokladať 
za nevhodné, ak teraz zabočím do oblasti najmä literárno-súkrom-
ných... Čitateľovi týchto riadkov by som totiž rád pripomenul, že aj 
v súčasnom veku takmer jednosmernej racionality žijú ešte ľudia, 
ktorým nechýba duša, ktorí preferujú dušu a pestujú dušu – ľudskú. 
Dovoľ teda prvú otázku: o ľudskej duši, o zmysle ľudského bytia, 
o tom, prečo a načo sme vlastne tu na tejto Zemi, čím si ako ľu-
dia navzájom môžeme byť užitoční... Na túto otázku si odpovedal 
už svojím rozsiahlym dielom, napriek tomu prosím, aby si povedal 
niekoľko slov o hodnotách ľudského života, ktorých živnou pôdou je 
duša...
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Duša je mysliteľská, citová, rozumová náplň podstaty človeka, teda 
to, čo ho robí človekom, a vrcholom alebo výrazným znakom duše 
i ducha človeka je svedomie. Ak duša cíti výčitky, bolesť alebo lásku, 
ozýva sa v svedomí. Svedomie je ohlasovateľ zla v duši, jej obranca 
i vyslanec, je aj jej čističom, údržbárom jej dobrého zdravotného sta-
vu. Skrátka, duša, to som ja, to si ty, to je on, to sú oni – ľudia. Akú 
hodnotu má moja duša, tak si ma cenia ľudia. Oni síce moju, tvoju, 
jeho dušu nevidia, lebo je neviditeľná, nehmatateľná, nemateriálna. 
A predsa. Je všade, kde som ja. Ľudia vidia moje konanie, správanie, 
hodnotia moju prácu-tvorbu. Na klzkej ceste v nezmyselnom behu 
za čímsi, povedzme, za ctižiadosťou, slávou, zárobkom, postavením, 
za pochybným víťazstvom alebo za erotickou túžbou, ktorú nemožno 
nazvať láskou, alebo za pomstou, teda za zlom, ktoré sa mi javí na 
prvý pohľad ako príjemné dobro, je najistejším brzdárom už spomí-
nané svedomie.

Lenže, kde sa vzalo svedomie? Darovali mi ho rodičia? Výchova? 
Vzdelanie? Viera v Boha, alebo viera v nejaké humanistické idey, ale-
bo politické ideály a programy? Neviem. Jednoducho bolo vo mne tak 
ako v každom inom. Viem len to, že ak sa mi svedomie ozývalo v det-
stve, keď som oberal susede hrach, alebo natrhal si z cudzej čerešne 
lákavé plody, ak som nepomohol žobrákovi alebo spolužiakovi, ak 
som po „akcii“ necítil radosť ani pocit víťazstva, nebol som spokojný, 
cítil som, že je vo mne neznáma sila, ktorá v mojej duši vztýčila napo-
mínajúci prst, ktorý hovoril: „Nerobíš dobre.“

Ľudia, ktorým vládnu výčitky svedomia, nemajú ľahký život. Často 
sú chudobní, upracovaní, bez kariéry, a predsa sú veľkými boháčmi, 
vlastnia najcennejšie ľudské klenoty: čistotu svedomia, pokoj, istotu, 
pokojný spánok a široký rozmer duše.

Pravdaže, k týmto poznatkom prichádza človek pomerne neskoro 
a neprichádza k nim bez toho, aby sa nebol v živote dopustil chýb, ba 
priam zla, ktoré aj on považoval za dobro. Teda niet človeka, dokon-
ca ani svätca bez omylov. Sám vtedy cíti, že ako liek je potrebná 
najprv tá samovnútorná pokorná spoveď, potom aj tá u kňaza alebo 
u psychológa, niekedy na to stačí dobrý priateľ, rodičia, v dospelom 
veku vnímavá, citlivá a odpúšťajúca manželka.

Teda hodnoty ľudského života sú v čistote duše a v dobrom duchu, 
ktorý sa prejavuje v pokoji a dobrej vôli. Na svete sme na to, aby sme 
žili s ľuďmi dôstojným životom v rodine, ale v nijakom prípade nie na 
úkor iného. Žijeme a my spisovatelia aj tvoríme najmä preto, aby sme 
spolu so svojimi čitateľmi predstavovali, videli a chápali zlo v celej 
nahote alebo obludnosti a bojovali proti nemu svojím talentom, tvori-
vými schopnosťami a pracovitosťou. A najmä nebáli sa, že nás to zlo 
(ten čert) kopne tvrdým kopytom.



138 Verím, že ľudské hodnoty sú dosiahnuteľné a nezničiteľné. Zahynú 
len s ľudstvom a zemeguľou. Aj potom ich duch a istá podoba bude 
existovať. Samozrejme, že my ľudia ich nebudeme cítiť, lebo nás 
nebude. A čo bude s našou dušou, keď opustí telo, ktoré prestane cítiť 
a myslieť, neviem. To je už viera v život večný.

Keďže som si „vymohol“ súkromný tón pre tento rozhovor, rád by 
som pripomenul, že počas svojho pracovného života som mal troch 
vynikajúcich šéfov: dramatika Jána Soloviča, prozaika Ladislava 
Ťažkého a básnika Jána Buzássyho. Každý z vás bol iný, a predsa boli 
ste si blízki veľkorysosťou, múdrosťou, talentom a vernosťou svojim 
myšlienkam a ideálom, čo, iste uznáš, v tomto svete nie je málo. 
Mohol by si povedať niekoľko slov o tom, ako si videl Ty svoju cestu 
na post čestného predsedu Spolku slovenských spisovateľov?

Najprv poznámka k môjmu „šéfovaniu“ tebe a Jaroslavovi Rezníkovi. 
Boli sme šťastne zvolenou trojkou spolkových ťahúňov v prospech 
slovenskej literatúry.

Moju cestu na post čestného predsedu Spolku slovenských spiso-
vateľov videli stovky spisovateľov možno lepšie ako ja sám, lebo oni 
ma prehovárali, nahovárali a niektorí dokonca veľmi vážne apelovali 
na mňa, až mi začali vstupovať do svedomia, aby som prijal voľbu za 
predsedu spisovateľského spolku. V revolučných dňoch, keďže všet-
ko staré padalo a ťažko sa rodilo nové, zväčša nepodarené, keď staré 
tresty boli šmahom zrušené, t. j. bol zrušený aj môj trest, dvadsaťroč-
ný zákaz publikovanania, šrotovania kníh, organizovania sa, volenia 
a ďalšieho obmedzenia, boli takí, ktorí po funkciách naťahovali obe 
ruky. Už neviem presne, ani kto vlastne zrušil či surovo rozbil starý 
Zväz slovenských spisovateľov a demonštratívne opúšťal „revolučný“ 
a nemohúci zjazd a vymyslel novú, či dokonca nové organizácie spi-
sovateľov. Viem, že to boli krikľúni (nky), nie som si istý, či to boli 
aj skutoční spisovatelia, alebo len takí – také, čo sa okolo literatúry 
motali. Viem len to, že slovenskí spisovatelia sa zrazu začali štiepiť na 
spolky a asociácie, Maďarov, Ukrajincov, nezávislých a všelijakých 
iných, v podstate však tých, ktorí sa jasne a bezpodmienečne hlásili 
k slovenskému národu a jeho kultúre a politickým právam, a tých, 
ktorým všetko národné začínalo „mľanieť“ vraj nacionalizmom a ich 
konanie sa veľmi ponášalo na antinárodné, kozmopolitné a vyhro-
cujúce sa nepriateľstvo stoj čo stoj! Keď som zbadal, o čo v rozbí-
janí Zväzu slovenských spisovateľov ide, na zdĺhavé presviedčanie 
vážených majstrov som kandidatúru na predsedu Spolku prijal, ale 
s podmienkou, že nebudem úradníkom, ale len „čestným predsedom“. 
Tak sa aj stalo. Bol som ním tri roky. Čestný znamenalo NEPLATENÝ. 
Takého predsedu, čestného a neplateného, si viem predstaviť aj dnes. 
Viem si predstaviť aj to, že by ktosi (lebo samy organizácie spiso-
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vateľov sa nezrušia) zrušil tieto organizácie, ušetril na administratíve 
a pre spisovateľov zabezpečil auto a šoféra, aby mohli chodiť medzi 
čitateľov tak, ako to robili pred revolúciou. Viem, pravdaže, viem, že 
je tu demokracia a s ňou kráča byrokracia, chuť po vláde, aj keď niet 
komu vládnuť. Zdá sa, že spisovatelia sa rodia aj mimo organizácií. 
Vlastne tak sa aj rodili. Mňa prijali za člena Zväzu, až keď som mal za 
sebou tri knihy – moje základné diela!

Po troch rokoch, tak ako nám to kázali stanovy Spolku, som prestal 
byť čestným predsedom. Noví funkcionári spolku už čestného predse-
du nepotrebovali. Bolo po revolúcii. Všetko bolo vyhrané. Spolok sa 
uzákonil, usadil, aj jeho satelity. Prichádzala nezamestnanosť a ťažké 
časy pre literatúru a spisovateľov. Začali sme sa cítiť ako bezdomov-
ci v slovenskej kultúre. Bolo si treba hľadať sponzorov a zamestna-
nie. Mnohí sa dali na politiku, diplomaciu a podnikanie. Sloboda sa 
nám valila ponad možnosti tvorby a zaplavovala ich. Medzi spolkami 
a ich členmi začala narastať žiarlivosť až nevraživosť.  Literárni „vedci 
a kritici“ nehlásiaci sa k Spolku slovenských spisovateľov začali kád-
rovať a zaraďovať spisovateľov medzi „proslovenských“ (vraj menej 
významných!) a „svetových“, hodnotnejších. Urobili to najhoršie, čo 
mohli. Totiž nie je to pravda, je to len spolková-klubová nenávisť. 
A práve tá slovenským spisovateľom i slovenskej literatúre najmenej 
chýbala.

Čestná hodnosť Doctor honoris causa Ťa pasovala do pozície ved-
ca. Mohol by si povedať niekoľko slov o svojom vzťahu napríklad 
k národopisu rodného Čierneho Balogu a vôbec k slovenskému ľudo-
vému umeniu?

Naozaj stručne. Keď ma strana a ŠTB zapísali na ČIERNU LISTINU, 
t. j. medzi tie „kádre“, ktoré majú byť pod prísnym dohľadom a v čase 
núdze aj likvidované, minister Miroslav Válek ma zaradil – zamest-
nal v ÚĽUV-e. Keď som vraj z Čierneho Balogu, tak ľudovému ume-
niu rozumiem lepšie, ako keby som ho bol študoval na vysokej škole. 
Isteže ľudové umenie mi je blízke, mám ho v krvi, vyrástol som s ním, 
preto v ÚĽUV-e sa mi stalo osudným. Zamestnalo ma. Výskumná práca 
„Drevorubači a uhliari na Čiernom Balogu“ sa mi vydarila. Pomohol 
mi pri nej môj otec, ktorý bol posledným žijúcim uhliarom s výučným 
listom na Čiernom Balogu. Okrem nej som napísal vyše tridsať umelec-
ko-tvorivých a osobných portrétov majstrov ľudovej umeleckej výroby 
z rôznych odborov. Ako začínajúci „výskumný pracovník“ ľudového 
umenia som pracoval necelých sedem rokov. Avšak čo ako krásna bola 
táto práca, predsa len bol som do nej nútený. Žiadala sa mi literár-
na tvorba. Za tie roky som propri „výskume“ napísal aj dvojzväzkový 
román „Evanjelium čatára Matúša“, ktorý je priamym pokračovaním 
románu „Amenmária, samí dobrí vojaci“. Dlhé roky ležal v šuplíku. 



140 Teší ma, že veda z Tvojho života nevytlačila krásnu literatúru 
Povedz, prosím, niekoľko slov o tom, čo pre Teba znamená literatúra 
a čím – z literárneho hľadiska – chceš ešte prekvapiť slovenskú kul-
túrnu pospolitosť?

Literatúra je pre mňa predsa len ten najlepší „nástroj“, alebo jazyk, 
ktorým viem ľahšie, zaujímavejšie, hĺbavejšie a krajšie povedať ľu-
ďom, aký som bol, aký som a aký chcem byť, čo si o nich myslím, 
ako ich vidím, ako sa medzi nimi cítim, čo im odkazujem, aké vzo-
ry človeka sú mi blízke a prečo im ich odporúčam. Ale ani toto nie 
je to hlavné, prečo píšem. Literárnou tvorbou sa pred svetom spove-
dám, priznávam svoje hriechy a trocha sa chválim. Všetky moje diela 
vychádzajú z mojich zážitkov. Jedni sú takmer „dokumentárne“, druhé 
sú mojím životom pošepkané a životmi iných dotvorené. Prekvapuje 
ma, že niektorí kritici by radi menili osudy mojich postáv. Jedni sa 
priam dožadujú, aby môj hrdina, čatár Matúš, z vojnových románov 
prešiel na „druhú“ stranu, t. j. k „Rusom“, alebo sa pýtajú, prečo sa na 
východnom fronte vôbec ocitol, iní mi zasa vyčítajú, že sa čatár Matúš 
dal zajať a stoj čo stoj sa mal stať „udatným partizánom“. Ale ja som 
Amenmáriu napísal práve preto, že čatár Matúš neprešiel. Nebol to 
nijaký hrdina, len obyčajný plachý chlapec, preto utekal domov a na 
úteku z jedného (poľného) lágru ho Maďari znova zajali, väznili a odo-
vzdali Nemcom, ktorí ho internovali v ďalšom lágri. Bránim sa tým, že 
román píšem ja a nie kritik a píšem ho najmä pravdivo. A vôbec celá 
moja literárna tvorba je životný, cestovný, vojnový dokument, moja 
púť životom, reportáž o ceste životom. Je až príliš pravdivá, úprimná, 
otvorená. S pravdou a za pravdou idem až do detailov.

Anglickí kritici-slovakisti chcú, aby Ťažký písal ako Tolstoj, jeho 
vlasteneckú vojnu (a mier), a porovnávajú ju s mojou nevlastenec-
kou vojnou (a mojím mierom). Robia sa znalcami slovenskej literatúry 
a pritom nevedia, ani čo je to „oštiepok“: Ten vraj akoby do literatúry 
ani nepatril. Práve najkrajšie scény z románu „Amenmária“ sú tie, kde 
čatár Matúš provokuje Nemcov vôňov oštiepkov a predstavuje ich 
ako slovenské granáty. Alebo keď opustený v noci v krymskej stepi 
sedí na otcovom drevenom kufríku z prvej svetovej vojny a zajedá si 
oštiepok a popri tom sa v mysli prenáša na Priehybinský salaš k bačo-
vi Lukáčovi a do slovenských hôr. Nuž, čo robiť s takým Angličanom? 
Keby prišiel na Slovensko, podaroval by som pár slovenských graná-
tov, aby cez ne čuchol Slovensko.

Na záver k veci. Čatár Matúš žil šesťdesiat rokov v búrlivej spoloč-
nosti. Bol takmer všade, kde sa čosi prevratné, dnes už historické, 
dialo v živote slovenského národa. Tie roky boli pre neho vojnou 
i mierom, civilnou vysokou školou ľudskosti, prepadal v nej i vyzna-
menával sa. Skončil takmer na morálnej, psychickej poprave. Takmer! 
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Nakoniec sa mu predsa len dostane satisfakcie. Ale ja som ho v romá-
ne „Poprava čatára Matúša“ nechal zomrieť bez satisfakcie. (Veď mno-
hí sa jej nedočkali.) Bolo mi ho ľúto, ale aj keď ostrieľaný vojak, vä-
zeň, zajatec bol tvrdý chlapík, jeho citlivá duša nezniesla útoky na 
česť, nezniesol bičovanie duše. Zomrel od žiaľu. Zdalo sa mi, že aj 
sám chcel zomrieť. Ale kniha, aj keď je už takmer napísaná, ešte stále 
čaká v šuplíku môjho stola. (Na amnestiu?) Počkám... ešte počkám... 
Ale na čo? Na pravdu? Tá sa zo dňa na deň stráca... Alebo si čatár 
Matúš počká na mňa a odídeme spolu. Sme predsa dvojčatá. Odtrpeli 
sme si svoje jeden za druhého. Mňa vynesú od stola a jeho zo sto-
la. V nekrológu ho možno oživím a očistím. Prepáč! Je to smutné. 
Ale mne je naozaj za čatárom Matúšom smutno. S ním akoby som 
odchádzal z literárneho života. Skončíme, ako raz skončí každý.

Na záver si nemôžem odpustiť otázku akoby z iného košíka, i keď 
tiež na neveľmi veselú tému: pred rokmi sme boli spolu v Nadlaku 
na návšteve u rumunských Slovákov. Ty si o tom písal, ba literárne 
si zvečnil i naše nočné peripetie, keď stačila konzerva, aby sme sa 
dozvedeli, kde býva náš kamarát Ondrej Štefanko. Spomínaš si na 
dolnozemských Slovákov?

Áno, spomínam a veľmi často. Na tých v Rumunsku i na tých vo 
Vojvodine a Banáte, ale aj na tých v Békešskej Čabe, v Slovens-
kom Komlóši, v Poľsku, vo Švajčiarsku, v Kanade... Rád by som sa 
k tým do Nadlaku ešte vrátil. Ako sa dozvedám, mám tam ísť s Miro-
slavom Bielikom, správcom MS, a Petrom Mišákom, šéfredaktorom 
Slovenských národných novín. Za všetkými Slovákmi v zahraničí mi 
je smutno, lebo aj oni nám pomaly, ale iste odchádzajú ako čatár 
Matúš.

NA MARGO PRIATEĽSTVA 
S ALEXANDROM DUBČEKOM 
PRVÉ STRETNUTIE

Prvý raz som sa stretol s Alexandrom Dubčekom v Banskej Bystrici. 
Hrali sme futbal. On mal asi tridsaťšesť a ja tridsaťštyri rokov. Športovo 
bol zdatný. Všetkých, obidve jedenástky, nás ubehal. Hral so zápa-
lom ako v skutočnom zápase. Hru bral vážne. Kto a v akom zložení 
hral a proti komu, či presnejšie kto s kým, musím dolovať v pamäti. 
Viem len to, že na jednej  strane pracovníci Krajského výboru strany, 
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na druhej zamestnanci Krajského národného výboru. Brat Anton hral 
obrancu, Dubček útočníka. Ja som v prvom polčase bol ľavým kríd-
lom, v druhom brankárom. Prehrávali sme 2:0, ale vyhrali sme 4:2.

Alexander Dubček mi dlho zostával v pamäti ako plnokrvný hráč, 
rozpálený, spotený, červený v tvári, počas zápasu vážny, ale bez vrás-
ky, bez úsmevu. Po zápase bol usmiaty, rozvravený ako chalanisko, 
tvár priateľská, smiech za smiechom, samý žart a vtip, smiech hlasitý, 
charakteristický len pre neho. Keď sa nahlas smial, bol to chalanisko, 
smiech z neho vybuchoval hrdelným hlasom, v smiechu to bol kto-
si iný, mladistvý, veľmi známy, blízky človek, ktorý nám pripomínal 
niekoho z detstva. Rád spieval. Po zápase sa opekalo pri vatričke, 
vypil sa aj aperitív a pivo. Víno vtedy ešte nebolo také známe ako 
je dnes, najmä v Banskej Bystrici. Môj starší brat Anton miloval slo-
venské pesničky-prekáračky  (najobľúbenejšia „Chrochotská mlynár-
ka, peknô pozdravenia“), ale Alexandrovi sa zapáčila čiernobalocká 
hymna:

 „Hor sa chlapci do skoku, nie je to už žiaden špás,
 cez balocké čierne hory idú žandári  po nás.
 Keď idú nech idú, ja sa ich nebojím,
 mám ja smelých kamarátov, smelo sa im postavím.
 Kamaráti smelí, ušli kade ktorí,
 tí sú na slobode a ja som lapený.“
Melódiu i slová ovládal brat Anton a pravdaže aj ja, veď som šesť 

a pol roka účinkoval v čiernobalockom folklórnom súbore Kýčera 
a „hymnu“ som hral na heligonke. Čo je veľmi ťažko.

Po rokoch som si uvedomil, aké tušenie sa vkrádalo do Alexandrovej 
duše. Alexander v ťažkej chvíli zostal naozaj opustený, zradený 
a „lapený“. Jeho kamaráti smelí naozaj ušli kade ktorí, pozvali oku-
pantov, písali listy a zahanbujúce sebakritiky, len aby zostali na slo-
bode a podľa možnosti pri válove, vo funkciách a to nie hocijakých. 
Slová a melódia „čiernobalockej hymny“  sa zvlášť prihovárali aj mne 
a bratovi Antonovi.

„...tí sú na slobode a ja som lapený.“
Zimomriavky mi išli po tele, oblieval ich studený pot. Veď je to taká 

krutá veštba, pravda, ku ktorej netreba nič dodať. Áno, boli sme lape-
ní, ale predtým zradení.

Ale na to zradenie si ešte počkajme aspoň päť rokov. Toľko nám 
trvalo, kým sme boli schopní pochopiť čo strana, ŠTB a súdy robia 
s národom, kým sme sami na sebe pocítili krivdu biednych, kým sme 
sa rozhodli nad nimi vyroniť slzu a vykríknuť:

„Dosť! Dosť bolo diktátu! To nie je socializmus! To je zlý sen, to 
je systém čo nemá ľudskú tvár!“ Preto najprv inteligencia, až po nej 



143strana a Dubček ako jej najprv prvý tajomník strany na Slovensku 
a v rokoch 1967-69, potom ako prvý tajomník strany v Prahe, teda 
v Československu, nebojácne z tribúny pred státisícovou masou ľudí 
a pred oboma národmi Slovákov a Čechov vyhlásil boj za dôslednú 
nápravu chýb a zločinov a za socializmus s ľudskou tvárou. Najvyšší 
funkcionár strany konečne  nahlas hovoril o krivdách a ich náprave. 
Začala sa revolúcia socialistov  proti diktatúre Moskvy.

Ale zmyslom mojich zápiskov nemá byť vysvetľovanie vtedajšej 
politiky strany a Alexandra Dubčeka v nej. Táto téma je spracovaná, 
vyobracaná, zmapovaná zo všetkých strán, svietiaca pošpinená, lebo 
na „lapených“ sa mohlo doslova nakydať špiny toľko, koľko kto chcel. 
A tých, čo usilovne kydali a kydali naozaj myšlienkový hnoj bolo pri-
veľa. Boli to usilovní paholci gazdu Brežneva, slúžili mu verne preto, 
aby sa stali politikmi, štátnymi funkcionármi, tajomníkmi, ministrami. 
Bridí sa mi menovať ich. To sú totiž ľudia, ktorí zo svojich nečistých 
činov urobia hrdinstvo a oni, zradcovia, nazvú zradcami tých, ktorí 
naprávali chyby a zločiny, ktorých sa opäť (a nových) za dvadsať rokov 
nahromadilo neuveriteľne veľa.

Nedávno som sa dozvedel, že istý, bývalý veľmi vplyvný minister 
píše knihu, v ktorej má „zhovädiť“ Dubčeka a obviniť ho, že svoj 
„socializmus s ľudskou tvárou“ presadzoval len preto, aby nás „Rusi 
a spojenci“ mali dôvod obsadiť. Bez Dubčekovej činnosti a jeho soci-
alizmu s ľudskou tvárou vraj nemali dôvod vtrhnúť do našej vlasti, aj 
keď veľmi, až priveľmi vtrhnúť chceli, aby od nás mohli prevalcovať 
napríklad Nemecko a zastaviť sa pri Atlantickom oceáne.

TRETÍ TREST
V šesťdesiatom treťom roku mi Alexander Dubček ponúkol funkciu 

osobného tajomníka, ktorý vlastne bol vedúcim jeho kancelárie. Funkciu 
som neprijal s odôvodnením, že chcem pracovať na úseku kultúry, že 
chcem písať. Čo znamenalo, že chcem robiť  sám sebe šéfa i tajomníka. 
Písať. Tajomníčenie sa mi videlo ako mrhanie tvorivých síl.

Čo ako som sa bránil politike, po zlých skúsenostiach uhýbal  jej 
z cesty, novej vlne som sa nevyhol. Tá sa začala po odhaleniach 
a odsúdeniach zločinov, ktoré odhaľovali komisie na vyšetrovanie 
nedostatkov, krívd i zločinov. Najprv  rafinovane a farizejsky a čiastoč-
ne vychádza impulz zo strany  a ŠTB. Tieto dve organizácie plus súdy 
sú za ne zodpovedné. Ony vymysleli zločin i trest. V tom boli obdi-
vuhodne dôsledné. Cez súdy, väznice a popravy predvádzali svoju 
vernosť. Komu? Sebe a Stalinovi. Zatiaľ sa vedelo o vyše dvesto popra-
vách politických pracovníkov alebo vymyslených nepriateľov štátu. 
Odhaľovanie pravdy na zásade „padni komu padni“ sa začínalo páčiť. 
Konečne sa ľady pohli, konečne príde jar.
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Písal sa rok l962. Docent Ján Uher ma presvedčil, aby som išiel 
s ním robiť na ÚV KSS kultúru. Pravdaže, od gruntu po novom – kultú-
ru. On si vzal vedu a školstvo. Mne ku kultúre pridelili zdravotníctvo 
a šport. Miešanina-galimatiáš. A všetko bez zmyslu, navyše zbytoč-
né a staré. Na tomto poste som sa dlho neohrial. Oteplenie, príchod 
jari som začal brať „naivne“ vážne. Na kultúrnom poli začali rašiť 
puky kvetov slobody. Z väzenia vyšli „buržoázni nacionalisti“ Husák, 
Okáli, Novomeský, Holdoš a ďalší. Politbyro mi uznesením prikázalo 
rehabilitovaných ubytovať, zabezpečiť lekársku starostlivosť, zamest-
nať a uviesť do verejného života, t.j. aby mohli publikovať a tým vše-
ličo povedať z vtedajšieho politického, represívneho tabu, najmä zo 
života väzníc. Bolo nám to trocha známe, ale to, čo povedali, napísa-
li, bolo otriasajúce. Do svojej práce (ako pomocníka-politického sani-
tára prepustených) som sa vhĺbil, horel som nápravou krívd, odškod-
nením a vytrvalo som polieval púčky na ratolestiach prichádzajúcej 
bratislavskej a neskoršie aj pražskej jari. V celom spoločenskom živo-
te bolo cítiť závan  teplého jarného vetríka.

Naprávateľa krívd som robil z presvedčenia, zanietene, počúval som 
prepustených a rehabilitovaných väzňov s otvorenými ústami a pred-
sa zaťatými zubami a hanbou.

Toto? Také niečo? Piť vlastný moč? Jesť vlastné výkaly? Vešanie za 
ruky? Bitka po podošvách? Ľadový kúpeľ v šatách? Obludy! Ohavy! 
Z akého sveta pochádzate? Utýrať mladú mníšku! Ukrižúvať muža 
a ženu len za to, že prenocovali istého kňaza. Odsúdiť a popraviť 
troch študentov?! Za čo?! Niet takej viny, aby im v tom veku vzali 
život. Búril som sa aj proti rozsudku smrti nad prezidentom dokto-
rom Jozefom Tisom. Spôsob jeho popravy?! Zošmyknutý povraz...? 
Roztrhnutý povraz...!? Ako to vlastne bolo? Vraj kričal. Oni z toho 
kriku urobili „rev“. Hyeny!

Zrazu som sa v budove ÚV KSS cítil ako vo väzení. Bál som sa... 
Koho? Ja som sa v tej budove začínal báť každého a čo je hrozné, 
začínal som sa báť aj sám seba. S dodatkom aj o seba. Veď koľkých 
skántrili čo nesplnili ich predstavy, odmietli slúžiť, prečo by nemohli 
aj mňa? Prečo by funkcionár z Gemera aj mňa neprekročil ako pre-
kročil popraveného prezidenta, prečo by sa aj do mojich otvorených 
úst nemohol vyšťať český plukovník poverený dohliadať na popravu? 
Všetko je možné! Tu nie je nik spoľahlivý alebo nedotknuteľný. Práve 
tí najspoľahlivejší môžu skončiť ako Bucharin. Ja už týmto katom ne-
chcem byť ani spoľahlivý, už nechcem nikomu slúžiť. Som unavený zo 
strachu. Nechcem už viacej vedieť zo zákulisia politiky, intríg, súdov, 
väzníc. Nechcem sa denne dívať do prestrašených tvárí stránok, kto-
ré za mnou prichádzajú, aby som pomohol, aby som vyriešil, aby 
som zasiahol, lebo ešte stále sú vo väzení nevinní. Mám ujsť z toh-



145to diabolského úradu?  Kde? Mám veriť, že sa strana mení? A opäť 
byť naivný? Mám veriť, že sa socializmus s ľudskou tvárou stane jeho 
obrodou? Bude mať toľko sily? Nezadlávia ho? Je vôbec možné obro-
diť socializmus sovietskeho typu, pod ktorý podliehame? Teda mám, 
môžem či musím odísť z tohto úradu?

Nie, dobrovoľne nemôžem, len nútene. Tak ako sa zo strany nevy-
stupuje, len vylučuje s trestom, tak sa aj z jej sekretariátu neodchádza, 
ale vyhadzuje.

Sťažujem si Alexandrovi, že ma ŠTB odpočúva, že všade, kde sa 
pohnem, cítim a vidím satanových sliedičov. (Jeden z nich sa po 
príchode „Rusov“ ako spolužiak a krajan priznal mojej manželke, 
že aj ja som bol v jeho sliedičskom „revíre“, že bol mojím (zver)-
dozorcom. Mohol ma kedykoľvek v hláseniach zlikvidovať, ale neuro-
bil to. Svoje sliedičstvo stonásobne napravil, keď v roku 1968-69  bez 
problému vydával záujemcom o cestu do cudziny pasy s doložkou, 
aby nakoniec aj on našiel azyl v Amerike a tam našiel aj svoj hrob. 
Odpustil som mu. Za tohto statočného Tonka, manželkinho krajana 
sa nám patrilo aj pomodliť. Ako nebol Nemec ako Nemec, komunista 
ako komunista, nuž nebol ani fízel ako fízel. Sedem statočných sa 
vždy a všade nájde.

Čo mi Alexander odpovedal na sťažnosť, že ma odpočúvajú?
„Nemysli si, že len teba. Aj mňa odpočúvajú. Veliteľ mi odpovedal, 

že to robia pre moje dobro a pre stranu. Ak niekde urobím chybu, že 
ma zavčasu na ňu upozornia. Komu predkladajú  záznamy a hláse-
nia o mne, nemôžem povedať, že neviem. Novotnému, Brežnevovi, 
Berjovi? To je hlúposť. Veď nás sú tisíce, ba milióny zo socialistické-
ho tábora. Každý národ mal svojich Stalinov a má aj svojich Berijov, 
Chruščovov a Brežnevov.“

„Tvoje odpočúvane sa zatiaľ nachádza len na mojom stole a v ich 
archíve,“ povedal mi dôverne  Alexander. „Si vraj príliš mäkký vo 
vzťahu ku Kultúrnemu životu a príliš priateľský k bývalým väzňom. 
Oni to s ich rehabilitáciou nemysleli tak vážne ako ty, ale len naoko, 
aby boli krajší pred svetom. Nechápu, prečo sa priatelíš s jeho šéfre-
daktorom Pavlom Števčekom. Spisovateľov, umelcov, novinárov  her-
cov nekrotíš, nevytváraš atmosféru, aby sa aspoň trocha báli. Stávaš 
sa jedným z nich. Vraj ťa pohltili. Protestoval proti tebe... Emil Peťko... 
vraj ti treba, a všetkým oportunistom vyraziť pero z ruky. Nie je to 
dobre s tebou... Samá sťažnosť...“

„Aj ty si myslíš, že robím zle?“
„Okato. Príliš otvorene to robíš. Nie si diplomat. Nechápeš, že sme 

len na začiatku. Ideš so srdcom na dlani. To politika neznáša. Aj ja 
robím tú chybu. Aj v Prahe sú z tvojho správania vrcholne znepokoje-
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ní. Obrátilo sa na mňa aj oddelenie kultúry, aby sme ťa vymenili.“
„Chvála Bohu! Zajtra?“
„Áno. Na to by vás bolo. Chcete všetci ujsť a mňa nechať, aby ma 

dogmatici, totalitári roztrhali na franforce?“
„Nevyhovárajme sa vždy na Prahu,“ oponujem mu. „Praha má 

v Bratislave svojich pražských i bratislavských ľudí. Sú na každom 
oddelení ÚV, sú v polícii, armáde, sú v kultúre, literatúre. Náš dušev-
ný politický život je okupovaný dohliadajúcou, školiacou a riadiacou 
Prahou... Bez Prahy sa nesmie pohnúť ani lístok na politickej lipe.“

„A v Prahe bez Moskvy.“
„Kto okupuje a vládne Moskve?“
„Triumvirát a z neho jeden. Rusov vládne málo... Ale nechajme 

to tak. Verím vo vývoj. Bolestný vývoj. Ty hovoríš umelcom, aby sa 
nebáli, kto povie mne, aby som sa nebál? Ja si sám hovorím, boj sa 
človeče, poznáš ich. Mladosť si prežil medzi nimi. Nesmiem sa im dať 
obviniť skôr, ako niečo povieme.

„Čo radíš ty mne?“ pýtam sa Alexandra.
„Rob tak, ako si začal. Veľa času na to nemáš. Budem ťa chrániť, 

dokiaľ budem môcť!“
„Ako to myslíš? Ešte sa nerozhodlo o mojom odchode?“
„Ešte nie, ale tuším, že sa rozhodne, aj ako sa rozhodne. Najprv 

o tebe, potom o mne. Ale na to si ešte počkajme. Ty odísť môžeš, 
síce s následkami. Ja nie. Som predsa prvý a ten môže odísť len ako 
posledný. Naša loď sa zatiaľ len pripravuje vyplávať na more a hľadať 
v ňom ostrov, ten náš ostrov, obývaný ľuďmi, ktorí milujú a ctia si 
slobodu. Zatiaľ tú loď len pripravujeme. Ostrov nepoznáme. Ale, ty 
Matúš, si predsa mapár, hľadaj ho a zakresli na mapu  nášho snaženia 
a opíš, si nielen mapár, ale aj spisovateľ. A vôbec...Nezdá sa ti, že 
vy, spisovatelia sa postupne a nenápadne rýchlo meníte na politikov. 
Viete klásť len požiadavky, chrliť slová, požiadavky a podmienky, ale 
kto a ako ich má splniť, ani slova. To nie je fér.“

„A politici sa menia na spisovateľov. Píšu a píšu. Kto ich má čítať?“
„To nie je nebezpečné. Píšu za nich iní a oni sami sa čítajú.“
„Výstižné...“
„Myslíš, že to dopadne dobre? Pochopí a pomôže nám spisovateľská 

a umelecká obec zmeniť stranu?“
„Nie! Stranu zmení len veľký otras. Možno v ňom aj sama zahy-

nie. Zadusí ju priveľa moci. Aj jej chýba sloboda, vzduch. Nemôže 
dýchať.“

Ako to bolo naplánované, kedy a kým, aké sily, aké vetry a odkiaľ 
začali duť a unášať našu politickú loď na rozbúrený oceán svetovej 
politiky, sme nevedeli presne určiť. Vedeli sme len to, že to bude plav-
ba nebezpečná, že nás na oceáne čakajú nielen búrky, ale aj pirá-



147ti... Čo horšie, piráti na vlastnej lodi, ktorí slúžili až priveľmi verne 
moskovským admirálom a loď navigovali v kurze na východ, nie na 
západ. Ale o tom neskoršie.

Odpočúvanie pokračovalo. V lete 1962 som išiel s LÚČNICOU do 
Juhoslávie. Boli sme prvou lastovičkou slovenskej kultúry, ktorá po 
dlhých rokov hyenizovania maršala Tita priletela do jeho „kráľov-
stva“.

O tomto zájazde som napísal nadšený článok, ktorý prebrala aj 
belehradská BORBA. Nadšený článok vzbudil mimoriadnu pozornosť 
aj doma. Denne som sa stretával s bývalými politickými väzňami, 
pravdaže, len s časťou, s radosťou som  plnil humánne uznesenia, kto-
ré mi prikazovali starať sa o nich. Áno, kritici Michal Chudík a spol. 
mali pravdu. Bol som prihorlivý.

Tajní spovedníci pracovali na plné obrátky, naozaj spoľahlivý, vytr-
valý politický a policajný stroj. Moje stretávanie s rehabilitovanými  
ich veľmi zamestnávalo. Najmä stretnutie s Husákom, Novomeským, 
Holdošom, Okálim a O. Pavlíkom Zvlášť ich zaujímalo stretnutie 
s Husákom na oslave jeho narodenín u istej skromnej sympatickej 
dámy v jej byte na Palisádoch, ktorá sa Husáka ujala, keď vyšiel z vä-
zenia, ako žena samaritánka. Jeho rodinné hniezdo bolo rozbité. 
Najmä obsadené. Pani Magda, jeho manželka, žila s veľkým hercom 
a statočným človekom Ctiborom Filčíkom. Husák mu bol vďačný za 
podporu a starostlivosť o jeho rodinu, ale chlapská česť mu kázala 
hľadať si nové hniezdo. Na úzkej „rodinnej“ slávnosti okrem mňa 
s manželkou bol aj Dr. Alexander Matuška, Juraj Špitzer a prof. Ján 
Telúch, ktorého si Alexander Matuška veľmi vážil. Bol to predsa pro-
fesor z Banskej Bystrice.

Zmysel tohto stretnutia? Husák sondoval situáciu a hľadal spojen-
cov.

Po jeho víťazstve na mňa nielenže zabudol, ale súhlasil aj s mojím 
vylúčením a potrestaním. Zopakoval len to, čo iní spáchali na ňom. 
Zákon strany. V „boji“ nemáš zľutovania ani nad bratom.

Už sa píše rok 1963.
Na aprílovom pléne ÚV KSS ma na návrh Michala Chudíka pozba-

vili účinkovania na kultúre a jednoducho vyhodili. Dôvod? Prihorlivo 
som plnil uznesenie o rehabilitovaných, príliš často som sa s nimi 
stretával, vynášal im „tajnosti“ z ÚV, inštruoval čo, koľko môžu robiť 
proti strane.

Toto bol už tretí trest. V strane ma zatiaľ nechali, ale s poznámkou: 
„Pozor! Spisovateľ! Nespoľahlivý!“

Čo nás čakalo netušil ani Alexander ani ja. Verili sme v nápravu. 
Verili sme v nemožné. A mýlili sme sa. Ako vždy. V politike sme nebo-
li majstri.
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148 ALEXANDER NA NÁVŠTEVE U NATÁLIE ALEXANDROVNEJ

BOLI ČASY BOLI, 
KEĎ AJ MAČKY FAJČILI
LADISLAV ŤAŽKÝ

O týždeň som šiel na pracovnú návštevu do NATÁLIE, ktorá sa 
vypína nad Bratislavským hradom pod múrom Starovinárskej cesty. 
Meno NATÁLIA dostala malá chatka v záhrade po premiére prvej 
a poslednej mojej divadelnej hry, ktorú uviedla činohra DPOH 
v réžii Pavla Haspru ešte v roku 1966, keď som mal 42 rokov. Z tohto 
miesta medzi Červeným krížom a Slavínom je nádherný pohľad na 
hrad, Staré mesto, Dunaj, Slovnaft a do diaľav na nedozierne roviny 
rozprestierajúce sa za Petržalkou na území Maďarska a Rakúska, ktoré 
som nazýval slovenskou Panóniou. Tak sme s profesorom, hudobným 
skladateľom Alexandrom Moyzesom pomenovali aj kaštieľ s rozsiah-
lym lesným parkom v Rusovciach, kde sídlil SĽUK. Mesto sa v noci 
pod NATÁLIOU trblieta ako nebo posiate hviezdami. Parníky, lode 
s vlečniakmi sa ticho šinú hore dolu po hladine Dunaja. Len málo-
ktoré čmudia. Väčšinou sú už poháňané dieselovými motormi. Z tohto 
pohľadu si každý návštevník NATÁLIE obľúbi Bratislavu a neudrží sa, 
aby jej neprejavil obdiv. Dunaj je jej najväčším bohatstvom – európ-
skou plávajúcou diaľnicou a najkrajšou ozdobou. Preto jej žiadne 
mesto na Slovensku nemôže konkurovať. 

NATÁLIU som sám „vyprojektoval“, s manželkou vykopal a vybe-
tónoval „základíky“, sám navozil materiál a sám začal stavať. 
Samozrejme, že som to naozaj sám nerobil, ale s manželkou a prí-
ležitostne aj s priateľmi a najmä s bratom Tónom, ktorý bol vtedy síce 
politik, ale vyučený murár. Synovia boli ešte deti. Tí si svoje hrady sta-
vali z piesku ako sa na deti patrí. Samozrejme, že sa museli podobať 
pyšnému hradu nad Dunajom.

NATÁLIA bola tajomnou dámou najmä pre tých tajných, ktorí mali 
o mne vedieť všetko. Najmä kde a s kým sa stretávam, o čom hovorí-
me. Pri vyšetrovaniach i návštevách v byte sa veľmi opatrne vypy-
tovali na Natáliu, kedy ju opäť navštívim a tvárili sa, akoby Natáliu 
dôverne poznali. Chceli vedieť, aké styky s ňou pestujem. Vtedy ešte 
nevedeli, že je to chatka. Považovali ju za ženu. Skúšali, hádzali ná-
vnady, aby som sa pomýlil a okrem mena niečo o nej prezradil. Vedel 
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149som, že o nej vedia, ale len to, že existuje, ale nevedeli, aká je a kde 
býva. Aby som sa s nimi trochu pohral, podal som im knihu noviel 
KŔDEĽ DIVÝCH ADAMOV a v nej novelu HRIEŠNICA ŽAĽUJE TMU. 
V tejto novele je hlavná postava Natália Alexandrovna. „Zoznámte sa 
s hriešnicou, tu je v celej nahote.“ 

Jeden z nich, predstavil sa mi ako Cesnak, vysmial sa mi do tváre, 
aby som sa s nimi nehral, nerozprával im rozprávky, oni nie sú malé 
deti, dobre vedia, že Natália nie je len postava z literatúry, ale živá 
žena a ubezpečuje ma, že sa s ňou raz zoznámia aj bezo mňa, že ich 
raz sama pozve na návštevu. A keď bude treba, tak sa s ňou aj trocha 
„pohrajú“. Vtedy som bol presvedčený, že o NATÁLII stále nevedia 
nič, len si vymýšľajú, kombinujú a cítia, že Natália je veľká ryba, 
ktorú nemožno chytiť na hocijakú návnadu a vytiahnuť z podsvetia 
na slabej udici.

Hneď ako som prišiel do záhradky, retiazku na bráničke som obrátil 
zámkou do záhradky, čo znamenalo, že som v NATÁLII. Chodieval 
som do nej zväčša vtedy, keď som potreboval ticho a to ticho som 
využíval na písanie. Písal som zvyčajne perom, aby som klepotom 
písacieho stroja nepútal pozornosť susedov záhradkárov, ktorí ma 
obklopovali z troch strán, ale v záhradkách sme sa len zriedka všetci 
vídali.

Poloha retiazky zámky bol dohovorený znak. Vedel o ňom len 
Alexander. Stačilo kľúčikom zaklopať morseovým signálom L (.-..) na 
železný stĺp, ktorý len tenučko zazvonil, ale nepútal pozornosť okolia.

Písal som dve hodiny, potom som sa natiahol na gauč. Tak som 
zvyčajne robil, aby som si hodinku pospal, umyl si tvár a opäť as-
poň hodinku pracoval. Ale nestihol som ani zdriemnuť, keď sa ozvalo 
známe (.-..). Strhol som sa a náhlivo vyšiel z chatky. Pri bráničke však 
nikto nestál.

Do paroma! Ako je to možné? Ten signál predsa nik iný nepozná! 
Alebo že by niekto náhodne, nejakí chalani pohýbali retiazkou?

Neváhal som a doslova som sa rozbehol hore svahom ku bráničke, 
aby som stihol vidieť utekajúceho „zvonárika“.

Vľavo smerom k Červenému krížu sú cesta i chodníky prázdne, 
vpravo je cesta tiež prázdna, ale spod konárov košatej slivky beličky, 
ktorá sa rozrástla nad polovicu chodníka, vidieť modro-červenú igeli-
tovú tašku, nohy a o chvíľku sa spod nej vynorila celá postava. Známy 
baloňák, šiltovka, tmavé okuliare a pod nimi známy trocha dlhší nos. 
Prichádzal usmievajúci sa Alexander. Úplne všedný človek, ktorého 
si len málokto všimne na ulici, pravda, ak sa mu nezadíva do tváre, 
známej z novín a televízie v celej republike i vo svete. Šiltovka a po 
rokoch vylúčenia aj tmavé okuliare, ktoré síce nosil len občas, keď 
bolo treba, aby z neho robili neznámeho alebo obyčajného človeka 
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150 z ulice. Takým Alexander chcel byť. To, že ho ľudia aj tak poznali 
a zdravili na ulici, v električke, trolejbuse, vo vlaku, v divadle, do kto-
rého sa zvyčajne dostal tak, že mu lístok kúpili priatelia, lebo jemu by 
ho nepredali, aby sa nedostal medzi masy, čo ho do istej miery tešilo, 
ale okrem potešenia, že ľudia na neho nezabudli, mu nič neprinieslo, 
len to, že sa mu o to viac policajtov lepilo na päty. 

Počkal som, kým príde k bráničke, ktorú som trochu nervózne 
zatváral a retiazku so zámkom som skrútol do ulice. Až potom sme si 
podali ruky. 

Prehovorili sme až v NATÁLII.
„Cítil som, že budeš v NATÁLII. Zobral som aj fľašku vína.“
Je to jeho i môj obľúbený RIZLING RÝNSKY.
Položil ho na stôl, ja som opláchol poháriky a... Alexander naznačil, 

že fľašu otvárať ešte netreba.
Dobre. Odhrnul som záclonku, ktorou sú prikryté knihy i nôž a dien-

ce. Z tašky som vytiahol klobásku a chlieb. Alexander sa usmial, vzal 
fľašku a otvárač a poznamenal: „V tomto prípade ju otvoriť treba.“

Potom vytiahol z igelitky veľkú obálku. Sú v nej kópie akýchsi spi-
sov. „Vezmi si ich domov a preštuduj. To sú listy, ktoré som im posie-
lal. Na ktoré mi neodpovedajú. Ignorujú ma.“

„Nevedia, čo ti majú odpovedať. Nie sú schopní stlmiť zlosť i tlak.“
„Ani nebudú schopní.“
Zajedli sme si, vypili po poháriku vína. Alexander má hodinu času. 
Cítil som aj chcel, aby dnes bola reč o Gorbačovovej návšteve 

Bratislavy.
„Zbabelec! Neodvážil sa stretnúť...Videl som ťa blízko neho. Videl 

som aj to, ako sa Gunár obrátil chrbtom k tebe, aby ti zaclonil výhľad 
na Gorbyho. Ale kameraman ťa odclonil. Ľudia ťa videli. Kameraman 
ukázal aj nadšené tváre, keď Gorby prišiel, ale ukázal ich aj potom, 
keď Gorby začal chváliť, ako sa v Československu máme dobre. A keď 
hovoril o „jeho“ perestrojke, keď jasne povedal, že „jeho“ sovietska 
perestrojka nemá nič spoločné s našou jarou, s našou ľudskou tvárou, 
na tvárach ľudí bolo vidieť veľké sklamanie. I ja som z neho sklama-
ný. Naivne sme sa nazdávali, pamätáš sa, naivne, ale rozmýšľali sme 
politicky, logicky sme čakali, že sa v Moskve prebudili a že on, Gorby 
sa konečne prestane báť a pozve si ma na stretnutie.“

„To by bola politická svetová bombička. Priznanie politického omy-
lu s vojenskou bodkou a výkričníkom.“ 

Alexander prikývol. Potom náhlivo vstal, vypil nedopité víno a ner-
vózne sa začal obzerať po NATÁLII. Poodťahoval knihy od steny, 
nazrel pod dva moje, ceruzou nakreslené obrázky zavesené nad gau-
čom, prehliadol široký doštený vešiak, pätou poklepal po vypuklej 
doštenej dlážke a pohľad uprel na rozťahovací gauč.
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151„Myslíš si, že by mi aj tu nasadili ploštice?“
„Som o tom presvedčený. Poďme radšej von.“
Sadli sme si na neohobľovanú foršňu pod oknom z južnej strany 

chatky. Tá strana je najteplejšia a navyše krytá od Starovinárskej cesty. 
Z juhu nás kryla rozkošatená lieska a staré plechové búdy, v ktorých 
sa záhradkári preobliekali a schovávali náradie.

Pri stretnutí s Alexandrom nemám vo zvyku navádzať obsah rozho-
voru. Aj tu pod stenou to nechávam na Alexandra.

„Znechutený som z Gorbyho návštevy. Prepáč, že sa k nemu vra-
ciam. Keď som ho videl zblízka s Gunárom, bolo mi to absolútne 
jasné.“

Z tohto konštatovania som usúdil, že dnes bude reč opäť o perestroj-
ke a našom „socializme s ľudskou tvárou“.

„Prečo to neurobili oni pred nami? Nik by z ich plodnej perestrojky 
nebol mal väčšiu radosť ako ja. Ich by nebol mal kto okupovať. Čína? 
Tá si svoju Teng Siao Pingovu ekonomickú reformu urobila.“

Na to ja neviem odpovedať, len si môžem domýšľať. Príliš si zvykli 
na diktatúru. Nemohli by vládnuť desiatky rokov niektorí tí istí. Bez 
Stalina si nevedia predstaviť stranu, vládu, štát. A Stalin ani nepo-
myslel, že by nemal byť vodcom. Cárizmus odstránili, cára s  rodinou 
dal Lenin programovo vyvraždiť. A predsa... Namiesto korunované-
ho cára nastúpili cári nomenklatúrni, „volení“ aklamačne straníckym 
zjazdom. Ruka zdvihnutá by bola druhý deň odťatá ako suchý konár 
na rodiacom strome.

„Ako je to vlastne u nás?“ pýta sa Alexander. A sám si odpovedá: 
„To najhoršie sa od Sovietov najľahšie a najskôr naučili všetky stra-
ny. Všetky sa bez vodcu nevedia pohnúť z miesta. Vodcu... Furerovať 
sa Hitler naučil do Duceho, Duce od Cézara, Cézar od Kleopatry, 
tá od božských faraónov... Na sile starých božstiev sme zakladali 
spôsob socialistickej vlády. Kult osobnosti... Aj mňa sa šuchol jeho 
lesk a pach. Ach, masy, masy!“ vzdychol si Alexander, „chcú kráľov, 
generálov, vodcov!“

„A kresťanstvo? Jeho kráľa? Od ktorého sme sa mali najviac učiť, 
toho sme zatvorili do koncentrákov, do gulagov. Ako Hitler. Našťastie 
bez plynových komôr. Tie nahradila otrocká práca, tresty, bitky, cho-
roby a hlad a popravy. Našu zmenu nemohli prijať. Ich triedna duša 
nebola na to prispôsobená.“ 

„Nie náhodou sme sa na celom svete zdravili zaťatou päsťou.“
Alexander siahol do igelitky a vybral nejaké papiere. Boli to výstrižky 

z novín, spomínané kópie listov už boli v mojej taške pri rukopise ese-
je OZVENA SVEDOMIA. V novinách bola jeho fotografia a rozhovor 
v PANORAME maďarskej televízie.

„Pozri sa. Narobil som im starosti. Kádár ma už v sedemdesiatom 
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ôsmom upozorňoval, odhováral, aby sme nešli priďaleko, učili sa od 
nich, siahať po slobode áno, ale brať si z nej po troške, nepodráždiť 
Moskvu, lebo nedostaneme nič, len po nose. Podľa neho by sme 
neboli mali ani začať. Československo, a to je pravda, po NDR vraj 
malo najvyššiu životnú úroveň. Povedzme. Ale to neznamená, že to 
bol vrchol slobody.“

Alexander pri rozprávaní mal zvyk pozerať počúvajúcemu pria-
mo do očí, akoby zisťoval, či ho počúva, či s ním súhlasí. Teraz sa 
zadíval pred seba, spozornel akoby čosi pred sebou zbadal, pozo-
ruje, sleduje, počúva. Prstom na ústa mi dal znamenie, aby som bol 
ticho. Vonia, vetrí, cíti niečo vo vzduchu, ale najmä počúva. Obrátil 
sa ku mne a potmehúdsky sa usmial. Načiahol sa po kamienku, zno-
va ma rukou upozornil, ukázal na plechovú búdu, aby som dával 
pozor. Vstal a hodil kamienok na najbližšiu plechovú búdku, ktorá sa 
chrbtom dotýkala plotu mojej záhradky.

Kamienok nie väčší ako slivka belička padol na plechovú striešku 
a na počudovanie zaznel neobyčajne silný úder. V tichu, ktoré vlád-
lo v záhradách zaznel ako hrom z čistého neba. Ako odpoveď naň 
zamňaukala čierna, neobyčajne veľká, vypasená mačka, ktorá vysko-
čila ako panter na drevený plotík a zmizla vo Vongrejovej záhrade.

„Aj tá pracuje pre ich?“ Chcel som byť vtipný, ale Alexander si opäť 
dal prst na pery, dal mi najavo, že čosi zaňuchal, cíti to vo vzduchu, 
nakoniec sme to už obidvaja celkom jasne videli. Od búdy sa šíri 
vôňa cigaretového dymu, ktorý už viditeľne vychádza štrbinou spod 
striešky.

„Odkedy pri tvojej NATÁLII aj mačky fajčia?“
Túto otázku musel počuť aj ten v plechovej búde, lebo Alexander ju 

vyslovil tak hlasno a pobavene, aby ju aj on počul. Odpovedal som 
mu, že mačky možno nefajčia, ale ten kocúr v búde fajčí známe west-
ky. Usúdil som tak ako starý, bývalý fajčiar.

Vstali sme z foršne a vrátili sa do NATÁLIE, dojedli klobásku, dopili 
víno a mlčali. Do rezervnej igelitky sme napchali púpavu pre zajace 
a dve nepodarené hlávky kapusty a opustili sme NATÁLIU.

On šiel smerom na Slavín, ja na Červený kríž. Obaja ohúrený „faj-
čiacou mačkou“. 

Od tejto „fajčiarsko-mačkovskej“ udalosti Alexander zásadne 
odmietal pozvanie do NATÁLIE . Ale často sme spomínali a zabávali 
sa na čiernej fajčiacej mačke a kocúrovi v plechovej búde, ktorá bola 
strážnicou môjho „anjela strážneho“.

Dozvedel som sa to na jar, ktorá prišla po čudnej novembrovej 
„revolúcii“ a otvorila a prevetrala všelijaké brlohy, plechové búdy, 
skrýše a tisícky odpočúvajúcich ploštíc, otvorila srdcia, rozviazala 
jazyky a pohla svedomím rôznym „čiernym mačkám“ i NATÁLIINMU 
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susedovi, fajčiacemu kocúrovi, ktorý poznal môjho brata Antona a pri 
poháriku vína na Centrálnom trhovisku sám od seba sa mu vyznal 
z „hriechu“, ktorý páchal na mne. 

Záhradku pri NATÁLII mu pridelili v čase, keď jej nájomca, vedúci 
oddelenia ÚV KSS, ktorý bol nomenklatúrny káder a dostal sa kdesi 
(pravdepodobne do Moskvy, lebo vedel len po rusínsky) na veľvysla-
nectvo za ekonomického atašé. Musel im však sľúbiť, že sa so suse-
dom, nebezpečnou osobou, síce nemusí priateliť, ani zhovárať, ale 
aby si zapamätal, zapísal alebo nahral na pridelený magnetofón 
o čom a s kým sa rozprávam, každého, kto NATÁLIU navštívi. Poloha 
jeho plechovej steny a južnej strany NATÁLIE, kde je aj vatrisko, je na 
to priam stvorená. Cez brata mi fajčiaci kocúr odkázal, aby som mu 
odpustil túto službu, že aj tak s ním neboli spokojní a podozrievali 
ho, že s Dubčekom i so mnou sympatizuje, lebo vždy hlási nepod-
statné veci, že do NATÁLIE nechodím, že sa o záhradku nestarám, 
že chodia do nej zlodeji, zavše moji synovia s kamarátmi, na vatrič-
ke opekajú špekáčky, pijú lacné víno a puberťáckymi hlasmi tárajú 
o škole, o dievčatách a vyspevujú slovenské pesničky. Že čo akoby 
mi chcel pomôcť, tie dve vlámačky, pri ktorých vlamač zničil dvere 
a pri druhej vylomil okenicu, rozbil okno a ukradol dve deky, roz-
hádzal knihy, sa mu nepodarilo odhaliť, lebo sa udiali v noci. On sa 
zdržiaval v záhradke len cez deň a do búdy sa stiahol len vtedy, keď 
počul zvoniť retiazku na bráne. Vtedy vraj vyfajčil poslednú cigaretu. 
Za to vďačí NATÁLII a jej návštevníkom. Pre tú cigaretu skoro prišiel 
o záhradku. Zo severnej strany celú udalosť sledovali dvaja mladí pro-
fesionáli. Keď o nej na porade referovali, všetci sa rozrehotali.

Že by boli takí inteligentní?
Nuž čo, boli časy boli, keď aj mačky fajčili a v plechových búdach 

ploštice bývali, ale našťastie, sa minuli.
A ja som po toľkých rokoch a v mojom veku tomu agentovi odpustil. 

Veď naozaj o mne mohol hlásiť len nepodstatné úryvky z môjho živo-
ta. A možno už ani nežije. Bol starší odo mňa.   
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MÁRNE ČAKANIE 
NA GORBAČOVA

Dnes sme sa po mesiaci opäť stretli v Horskom parku. V mojej 
„Natálii“ sa mu čosi znepáčilo. Alexander má v parku svoju obľúbenú 
lavičku. Nemusel som sa pýtať prečo práve v Horskom parku na tej is-
tej lavičke. Sám mi to názorne ukázal. Odtiaľto vidím na všetky strany. 
Žiadne kríky za chrbtom, chodca vidíš zďaleka. A navyše, lavička je 
pár metrov od chodníka. Horský park je bratislavský zázrak. Je to les 
dnes v centre veľkej Bratislavy.

Stretnúť sa chcel on. V poštovej schránke som našiel lístok „o 11.00 
na lavičke“. Zvláštny termín, ale vraj najlepší. Alexander mal voľno.  
Pred obedom sa len málokto prechádza po lese, aj sliediči sa už rad-
šej sťahujú k svojej centrále. Ja som síce mal trochu problém, ako 
odísť z ÚĽUV-u, kde som pracoval šesť a pol roka ako „výskumný“ 
pracovník, ale jednoduchom som odišiel k „lekárovi“. A ani som veľ-
mi neklamal. Alexander bol mne a ja Alexandrovi „lekárom“. Teda 
nie inžinierom ľudských duší, ale lekárom ľudskej duše. Tak veľmi 
sme sa potrebovali jeden druhému zdôveriť, posťažovať, rozčúliť sa 
a ponadávať, vymýšľať prognózy, posilňovať nádej a nevzdávať sa 
našej pravdy, odhadovať vývoj situácie vo svete, v Sovietskom zväze 
a zvlášť u nás. Alexander sa mi zdôveril, že ho opäť navštívil zahra-
ničný novinár Negele, s ktorým si dobre rozumie, dobre sa dohovorí 
a má dojem, že v ňom našiel priateľa. Vo mne žije ešte čosi staré ale-
bo podozrivo novinárske. Myslím si a to Alexandrovi aj hovorím, že 
každý novinár, zahraničný najmä,  je z profesionálneho hľadiska rád, 
že sa môže osobne stretávať, ba dokonca aj „priateliť“ s osobnosťou, 
o ktorej hovoril a ešte stále na ňu nezabudol svet. Pre novinára každý  
rozhovor s ním je úlovok veľmi vzácny. Alexander súhlasí len čiastoč-
ne. Negelemu verí. Aj Talianom verí. Verí všetkým tým, čo ho pocho-
pili a povedali v tlači za neho slovo. Taliani sa vzbúrili proti jeho 
osudu. Vyviedli ho z izolácie. Dali mu úctu a poctu. Sú takí aj dnes, 
ktorí stále oživujú osobnosť a dielo Alexandra Dubčeka, socializmus 
s ľudskou tvárou a oboznamujú s ním dorastajúce generácie.

A naši novinári? Na jeho odsúdení a pošpinení viacerí urobili závrat-
né kariéry. Od šéfredaktorov po generálnych riaditeľov, veľvyslancov 
a ministrov. Kritika Dubčeka a „jeho ľudí“ je vstupným lístkom na 
rebrík vedúci do politických výšin.
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Čakám, že Alexander vytiahne z igelitovej  kapsičky obranný spis, 
o ktorom mu hovoril minule. „Nie,“ hovorí, „ešte stále na ňom pra-
cujem. Už to má okolo sedemsto strán. Uvažujem, čím ho ešte dopl-
ním, nech je to ,bachant,, alebo ho tak zostručním, že to bude len 
desať-dvadsať strán. Protest v bodoch. Ešte sa potrebujem poradiť 
s právnikmi, lebo ten spis je vlastne žaloba. Hovorím o obmedzovaní 
osobnej slobody, špinení môjho mena, šírení klamstiev, rozširova-
ní kompilovanej pornografie, na ktorej je cudzie telo a moja hla-
va, najmä ten dokument, na ktorom som s Martou Kubišovou. Sú to 
hyeny. Radi by urobili zo mňa smilníka a hneď na to slabocha, ktorý 
sa nebráni slzám, ktorému v dojatí zlyháva hlas, robia zo mňa zaja-
kavca, priemerného okresného tajomníka, zradcu Sovietov, agenta 
imperializmu, len nie a nie priznať, že socializmus s ľudskou tvárou 
som nevymyslel ja sám, že v hnutí za jeho uskutočnenie boli státisí-
ce členov strany a milióny  občanov republiky doma i v zahraničí. 
Najmä inteligencie.“

V tejto chvíli som si spomenul na náhodné stretnutie s Bohušom 
Chňoupkom pred terajšou budovou Ministerstva kultúry na námestí 
SNP. Šiel víťazoslávne, sebavedome, ako sa na ministra zahraničia 
patrí, s ochrankou, tváriaci sa ako celebrita, na ktorú sa celá Bratislava 
díva. Pozdravili sme sa.  Ja som zastal prvý, nemohol som prejsť vedľa 
neho a nepodať mu ruku... Veď sme boli priatelia. Jemu môžem ďako-
vať, že si ma ako námestník ministra kultúry v Prahe v roku 1967 
vybral za spolucestujúceho do Kanady na EXPO.

„Nemám veľa času,“ povedal mi a ja som cítil, ako mu je toto stret-
nutie nepríjemné. On minister, ja vylúčený.

„Viem,“ povedal som a vykročil na odchod.
„Urážať sa nemusíš, toľko času zase mám, aby si mi povedal, čo si 

to porobil, že ťa vylúčili.“
„Máš na tom podiel...“
„Ja?“
„Ten, čo písal tie štvavé článočky do Pravdy, kto nás verejne udá-

val, ten čo uverejňoval direktívy, čo s nami, s dubčekovcami treba 
urobiť.“

„Prosím ťa, čo ja s tým mám spoločného?“
„Jazykovedci zistili, že štýl, skladba viet je tvoja.“

Takmer vždy červený v tvári zbledol, zahryzol si do spodnej pery 
a vedomý si moci, odpovedal mi nečakaným súdom na Dubčeka. 
„Ale ten akt s Martou Kubišovou je pravý, žiadna kompilácia. Nik ma 
nepresvedčí, že tí dvaja spolu...“
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„Že sa nehanbíš, Bohuš, to je nedôstojné na ministra. Veď je to stra-
nícky bulvár, na ktorom sa ani novinári nechcú priživovať.“

„Pospícháme, soudruhu ministře,“ upozornil ho ochrankár a pozrel 
na hodiny na ruke i na veži kostola Milosrdných bratov.

To bol náš nemilosrdný a zdalo sa, že definitívny rozchod. Stretli 
sme sa len sedemnásť rokov po nežnej revolúcii na zjazde sloven-
ských spisovateľov. Hlasoval aj on. Jeho sme zo spolku nevylúčili. 
Neboli sme predsa ako oni.

Toto všetko som vyrozprával aj Alexandrovi na lavičke. Osmutnel. 
„Prečo práve Chňoupek ma takto znenávidel? Zabudol, že som ho 
podporoval, aby boli využité jeho schopnosti a dôvera, ktorú požíval 
u Sovietov?“

„Nevďak vždy vládol svetu. Dnes dvojnásobne.“ Týmto mojím, nič 
nehovoriacim zdôvodnením, sme skončili reč o ministrovi zahra-
ničia, pôvodom Čechovi, ale stále aj v Prahe rozprávajúcom per-
fektnou slovenčinou. Vraj jediný z ministrov si písal prejavy sám. 
V slovenčine ho podporovala jeho oravská manželka, sympatická 
Marína. Nakoniec novinársku kariéru v SMENE ako prvotriedne po 
slovensky píšuci novinár a ako jeden z prvých na Slovensku stúpenec 
Chruščova. Tým nás nielen ohúril, ale aj získal proti kultu Stalinovej 
osobnosti.

Alexander zaťal zuby a po chvíľke mlčania skričal. „Prečo nedajú 
pokoj tejto žene?! Áno, mal som rád túto ženu, vážil som si jej sta-
točnosť a hlas.“ Alexander sa rozcítil, potreboval sa vyhovoriť, potre-
boval pri sebe človeka, ktorý ho so záujmom počúval, rozumel mu 
a bol jednoznačne na jeho strane. Na toto stretnutie si vybral dobrého 
poslucháča. Lenže stretnutie na lavičke v Horskom parku malo ešte aj 
iný, veľmi dôležitý a aktuálny cieľ.

Do Československa príde Michail Gorbačov, generálny sekretár 
KSSS. Prvý muž veľkého Sovietskeho zväzu. (Vtedy sme nevedeli, že 
posledný.) Z Prahy príde na jeden deň aj do Bratislavy, ako to zvyčaj-
ne robia štátnici. Praha najradšej posielala delegáciu na Slovensko na 
sobotu a nedeľu, aby mala pokoj od nich.

„Tak stretnúť sa s ním... To by bol gól!“ Začal som reč o ňom.
„Práve o tom chcem s tebou hovoriť. Čo myslíš, je to možné?“
„Ja si myslím, že ak je Gorbačov chlap a charakter, že sa opýta, 

kde je Dubček, čo robí? Chcem sa s ním stretnúť. Je to možné, záleží 
len na jeho politickej odvahe. Nikita Sergejevič Chruščov to predsa 
urobil. Priamo Novotného sa opýtal, kde je generál Ludvík Svoboda? 
Zajtra sa chcem s ním stretnúť.“ 
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Pamätám sa, bol to problém. Svoboda, hrdina druhej svetovej vojny, 
pozbavený všetkých funkcií, vylúčený zo strany, v tom čase pracoval 
ako účtovník na jednom JZD. Generál ešte nezažil taký poplach ako 
v ten a na druhý deň. Autá, politickí policajti, dôstojníci a generáli česko-
slovenskej armády na čele s ministrom mali poplach. Penzionovaného 
generála, aj keď mal starú uniformu, bolo treba obliecť a druhý deň 
dopraviť do Prahy, aby sa stretol s bývalým veliteľom partizánske-
ho hnutia na Ukrajine, pod ktorý spadalo aj partizánske hnutie na 
Slovensku, generálom Nikitom Sergejevičom Chruščovom. Aj sa 
stretli, aj sa, ako sa na Rusov a Ukrajincov patrí, vyobjímali a vo tri 
vrhy pobozkali, dokonca na ústa, ako sa už dnes nenosí, len u homo-
sexuálov. Od tohoto stretnutia Ludvík Svoboda prestal byť účtovní-
kom na JZD, opäť bol generálom, aj keď vo výslužbe, ale generálom. 
Sovietskych miláčikov a gerojov Sovietskeho Sojuza nemožno len tak 
pre hocičo odstaviť.   

„Veríš, že sa Gorbačov bude chcieť s tebou stretnúť?“
Dubčekov pohľad blúdi po lese, sám v sebe hľadá odpoveď. Ale 

nenachádza ju. Pohľadom sa pýta mňa.
„Ak je chlap, tak sa aspoň na teba opýta.“
„Neopýta... nakoniec, koho by sa na mňa mohol pýtať? Gunára? 

Ten ho odvedie aj s Raisou na nejaké JRD, ukážu mu chov prasiat 
a studený odchov teliat. Ešte to by chýbalo, aby mu ukázali živé-
ho Dubčeka.“ Alexander zažmúril oči akoby odpočíval. Čo si myslel 
a cítil v tejto chvíli, nikdy som sa nedozvedel.

Ani ja neverím, že by Gorbačov mal toľko hrdinstva v sebe a opo-
vážil by sa s tebou. Husáka by šľak trafil a Gorbačova by v Moskve 
na prvom Politbyre odsúdili a možno aj odvolali. Stretnúť sa s pravi-
covým oportunistom „v zahraničí“, uraziť spojencov, spoluokupantov 
Česko-Slovenska, to je neodpustiteľné.

Dubček i ja, znalý „straníckej disciplíny“ sme mohli právom neveriť 
možnému zázraku a predsa. Nakoniec sme sa zhodli v tom, že situá-
cia vo svete sa už tak vyhrotila, že už je všetko možné. Dubček viacej 
dúfal v Gorbačovo „obrátenie sa“, ako v Husákov súhlas na stretnutie 
Gorbačova s Dubčekom. Títo dvaja muži, politici, bez obáv a oho-
várania možno povedať, že sa od istého času, ktorým bola výme-
na Dubčeka z postu generálneho tajomníka Husákom, nemali radi. 
Pri našich stretnutiach Dubček nazýva Husáka Gunárom. Ako volal 
Husák Dubčeka v tomto politickom pokročilom štádiu žiarlivosti 
a klebiet i tušeného konca jeho vlády, neviem. Pamätám sa len na roky 
1967-68 i začiatok roku 1969, keď Husák vychvaľoval Dubčekovu 
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statočnosť, najmä pri vyjednávaní v Kremli. Dubčeka do Kremľa priam 
uniesli ako zajatca a Husáka si prizvali na vyjednávanie (na radu 
Antona Ťažkého) ako schopného politického fiškála a skúsenú líšku 
už vtedajší prezident Ludvík Svoboda, bývalý veliteľ československé-
ho vojska pri dobýjaní priesmyku Dukla v Karpatoch na východnom 
Slovensku a veľkého priateľa Slovákov. Svobodova armáda sa totiž 
z väčšej alebo veľmi významnej časti skladala zo Slovákov a Pod-
karpatských Rusínov. Tisícky slovenských vojakov z bývalej Rýchlej 
divízie a neskoršie zo Slovenskej prvej pešej divízie prešli k „Rusom“ 
a v Buzuluku ich začlenili do Svobodovej  Československej armády.

Husák v tých kremeľských dňoch vyhlásil: „Stojím i padám so 
súdruhom Alexandrom Dubčekom.“ Jeho státie a padanie zanik-
lo, keď Dubček padol. Husák preochotne prevzal po ňom funkciu 
prvého tajomníka ÚVKSČ, ba navyše, po smrti prezidenta generá-
la Ludvíka Svobodu, dal sa ako prvý Slovák zvoliť aj za prezidenta 
Československej republiky. Husák ako prvý a dvojnásobný vysoký 
funkcionár strany a štátu Dubčeka nielen opustil, ale začal ho aj kri-
tizovať a intrigovať proti nemu. Príčina? Obrovská žiarlivosť na stále 
veľkú popularitu Dubčeka spojenú s rokom 1968 a trvajúcu podnes. 
Dubčekove sny sa zrútili, Husákovi sa obrovský sen od detstva splnil. 
Pápežom sa síce nestal, ale prezidentom áno. Po Terezíne, Mírove, 
Leopoldove, Praha–Hrad. Úžasné!

Pýtal som sa Alexandra, ako sa vlastne Gustáv Husák stal prvým 
tajomníkom strany. „Vedel si o tom, že ho niekto navrhuje?“

„Vedel, ale mojím kandidátom bol Jozef Smrkovský. Keď som ten-
to návrh predniesol prezidentovi Svobodovi, ten mi prekvapený 
s ospravedlnením povedal: Promiň, Sášo, já myslím, že by to měl být 
Husák.“

Alexandrovi sa zastavoval dych, keď si zaprotestoval a dával svoj 
návrh – protipožiadavku, „nech je to ktokoľvek len nie Husák. Ten 
nás všetkých spacifikuje. Bude slúžiť okupantom, lebo vie, čo to je byť 
v ich nemilosti. Ten nebude mať zmilovanie nad nikým“.

„Svoboda,“ hovorí  Alexander, „sa mi opäť ospravedlnil: Promiň, 
Sášo, promiň, ale já to již Brežněvovi slíbil. Leonid totiž chce jen 
jeho, Husáka.“

„Ludvíku, to si nemal urobiť, to je zlá voľba.“ 
„Ja vím, Sášo, ale Brežněv, nevím proč, ale trval na něm. Tak jsem 

kapituloval. Víš, já  je znám. Oni si i tak udělají, co budou chtít. Kašli 
na to, Sášo. Všechno je v prdeli.“
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„Už ma vôbec nepotrebujete,“ povedal som Svobodovi, „konáte 
bez ohľadu na môj názor. Akoby som už ani nebol.“

„Vedel som, že všetkému je koniec. Ja som musel odísť. Gunár musel 
prísť, lebo prísť chcel. Pre Brežneva to bol vynikajúci kandidát. Urobí 
im všetko. Len jedno som si nevedel vysvetliť,“ zamýšľa sa Alexander, 
„čím si ich Gunár získal. Čo im sľúbil? Že to skonsoliduje? Keď prile-
tel v delegácii so Svobodom do Moskvy, Brežnev sa ma opýtal: Sáša, 
a eto kto? Hovorím mu: Gustáv Husák.“ 

„On byl v ťurme?“ 
„Da, neskoľka let.“
„A možno jemu veriť?“
To bola otázka! Mlčal som. Brežnev naliehal.
„Počemu molčiš, Sáša. Otviečaj!“
Nuž, odpovedal som mu: „Vy, Leonid Iljič, vy mu môžete veriť.“
Brežnev mi pichol prstom do pŕs: „Očeň krasivij otviet. A ty, Saša, 

imenno ty! Veríš jemu?“ A znova ma ďobol prstom do pŕs.
Ostal som v pomykove. Povedať pravdu, svoju pravdu, alebo aká je 

moja predtucha? Nakoniec som predsa len odpovedal: „Áno, aj ja mu 
verím. Musím, ináč by som tu s ním nesedel.“

Vtedy sa mi zdalo, že má triezve názory. Správal sa ku mne úcti-
vo, ale chlapsky. Všímal som si, ako postupne preberá iniciatívu pri 
rokovaniach. On aj mňa nakoniec najpresvedčivejšie lákal, ba psy-
chicky i politicky prinútil podpísať moskovský protokol. On a generál 
Svoboda. Ludvík mal s nimi naozaj veľa skúseností. Videl dosť krvi. 
Najmä na Dukle. Kapituloval! Ja som kapituloval z prinútenia s ním. 
Nechcel som krv. Ťažko o tom hovoriť. Nechajme to tak. Bol to čierny 
deň Československa. Potom prišli aj čierne listiny. Gunár súhlasil, že 
nás do nich zapísali.

Politika strany a Moskvy bola jednoznačná a zásadová: Odpor potla-
čiť, ľudskú tvár socializmu natrieť opäť na červeno. Áno, aj krvou! Tá 
najlepšie a najistejšie farbí.

• • •

Náš rozhovor doslova preťalo zjavenie. Pred nami sa zjavil pes. 
Výstražne vyceril zuby a zavrčal. Alexander mi ticho hovorí, nehýb 
sa! To je doberman. Hrozný pes! Bojový! Ale nezaútočí prvý. Počká 
na pána.

V tej chvíľke, keď sme sa mlčky pozerali do očí zvieraťa, obáva-
ného dobermana, jeho divý pohľad s rozšírenými zreničkami a ich 
mútnym obalom si nás skúmal, v našich očiach chcel nájsť nebez-
pečenstvo, útočnosť alebo pokoj, nad ktorým prevládal strach. Uši 
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mu stoja a naznačujú, že je maximálne sústredený, opatrný, kýptik 
chvosta je nadvihnutý, narovnaný ako kolík a nehybný. To je znak 
opatrnosti, prípravy na útok. Ale doberman je v útoku zdržanlivý. Vie, 
že ak zahryzne a obeť sa bude brániť, jeho čeľuste sa zatnú, takmer 
spoja, zmocní sa ich kŕč, skamenejú, obeť vykrváca a on zvyčajne 
hynie s ňou. Záchrancovia napadnutého jeho čeľuste musia roztvo-
riť násilne, zvyčajne tak, že ho zabijú, prerežú kŕčom stiahnuté sva-
ly čeľuste a tak ich roztvoria a oslobodia obeť, ak ešte žije. Pes to 
inštinktívne cíti, preto neútočí, ak neútočia naňho. Zdržiava sa a tým 
si chráni život.

Alexander i ja si uvedomujeme, že každý pohyb môže byť pre jed-
ného z nás osudný. Zmeraveli sme, hypnotizovali nás dobermanove 
rozšírené zreničky a mútne oči. Mám dojem, akoby registroval nielen 
náš pohyb a pohľad, ale aj dych.

Konečne sa ozval hvizd pravdepodobného majiteľa. Doberman 
zakýval kýptikom chvosta, ale neopúšťal nás, nespúšťal nás zo strážne-
ho dohľadu.

Potom sa ozvalo pánovo volanie: „Tabak! Tabak! Ku mne!“
Tabak sa nepokojne zavrtel, obrátil sa smerom k hlasu, otvoril papuľu 

a akoby zazíval, zaskučal, pokrútil sa na mieste, rozhodoval sa, či má 
poslúchnuť pána alebo nespustiť z dohľadu svoju korisť. 

Na opätovné volanie pána Tabak odbehol, ale hneď ako mu podal 
správu o nás, opäť dobehol k nám a tak ako pred chvíľou sadol si 
a pokojne čakal na príchod pána.

Dobermanov pán, vysoký muž v lesníckej uniforme, ale s bielou 
košeľou a červenou kravatou, zahalený v zelenej peleríne so zele-
ným klobúkom a striebornou brošňou na kravate, chytil psa za obo-
jok, prezrel si nás, pozdravil dobrý deň, a požiadal o prepáčenie. 
„Vytrhol sa mi. Ešte nemá skončený výcvik.“ Tvár mal červenú, vpra-
vo v hornom chrupe jeden zlatý zub, v ruke bakuľu s ostrým hrotom. 
Potom sa prihovoril dobermanovi: „Tabak! To sú priatelia! Rozumieš? 
Priatelia!“

Tabak si najprv ovoňal Alexandra, pozrel sa mu do očí, potom 
prešiel ku mne, otvoril papuľu a zaskučal, akoby chcel čosi povedať 
a zakýval krátkym kýptikom, ktorý mu zostal po amputácii chvosta.

Priatelia, Tabak, priatelia! Zopakoval „poľovník“.
Tabak mi oblízal ruku, to isté urobil aj Alexandrovi.
Pán si nás stále prezerá, znova sa ospravedlňuje: „Prepáčte páni, 

nevedel som, že v túto hodinu, na tomto mieste môže niekto sedieť. 
Len chvíľku som nedal pozor... áno, vytrhol sa mi, odbehol. Zacítil 
vás. Nerobieva mi to. Prepáčte.“ 

Pán si nás ešte raz prezrel, ba priam zapisoval do pamäti a zavelil 
dobermanovi: „Tabak! Ideme! Nech sa páni porozprávajú.“ 
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Prečo pán Tabaka ľavým okom žmurkol? A na koho? Na mňa či na 
Alexandra?

„Mali by ste si ho uviazať na vodítko!“ upozornil ho Alexander. 
„Neviete, koho tu stretnete aj v túto hodinu. A nemusí to byť priateľ.“ 
Pán v zelenom bez slova poslúchol. A zmizol v lese. „Čudný poľov-
ník,“ zošomral som.

Pozreli sme sa na seba a Alexander sa ma trpko opýtal, ale vyzeralo 
to skôr na konštatovanie:

„Priatelia...? V túto hodinu...? Na tomto mieste...? A doberman... 
zabiják, ktorý keď zahryzne, nepustí... Čo myslíš, bola to náhoda?“

„Prečo nie? Vyzeral síce  trocha ako čudák, výstredný ako operetný 
lesák, akýsi lesný šénenáci. Ale ľudia, aj zdanlivo čudní, predsa môžu 
byť normálni. Všimol si si, že trocha šušľal?“

„Ty si ho zapíš ako šušľajúceho dobráka, ja sa ešte musím roz-
pomenúť, kde som tú tvár videl a v akej uniforme alebo vo fraku. 
Ubezpečujem ťa, že priateľ to nebol...“ 

„Ale dobermanovi povedal... priatelia.“
Alexander sa zasmial tým jeho známym chalanovským smiechom. 

„Ešteže aspoň doberman uveril, že sme jeho priatelia!“
A bolo po našom politizovaní. Z lesa sme si odnášali silný dojem 

z dobermana a šušľajúceho lesníka v peleríne. Mohli sme len hádať, 
čo mal pod ňou skryté a mohli sme sa na neho a jeho Tabaka vykašľať. 
Z upodozrievania a strachu sa nedá žiť. Nech bol čo bol!

Príchod Gorbačova do Prahy a Bratislavy s ľudskými „dobermanmi“ 
rozvíril hladinu politického života v Československu, rozbúril mysle 
aj nás vylúčených, tých z čiernej listiny, o ktorej som ja ešte nevedel 
a v Alexandrovej mysli sa zrážala nádej s beznádejou na stretnutie 
s Gorbačovom.

Ako sa zachová Gorbačov k Alexandrovi Dubčekovi? Nevyprchal 
mu z pamäti? Akú úlohu mu pridelil v budúcnosti? Znamená Dubček 
pre Sovietsky zväz to, čo pre Európu a svet?

Nebude Gorbačovovi lepšie vyhovovať ignorácia ako podanie ruky? 
Nech potom ide do hája aj s jeho perestrojkou, keď nie je schopný 
sám seba „perestrojiť“.

Uvidíme o týždeň! Ja pôjdem na námestie. Alexander bude čakať 
doma.

 
• • •

Po odchode záhadného poľovníka s dobermanom Alexander vstal 
a vykročili sme chodníkom smerom k poliankovému námestíčku 
Horského parku a ako zvyčajne, chvíľku sme postáli pri miniatúrnych 
bralách, v ktorých je zasadený pomník významnej osobnosti. Prešli 
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sme ešte niekoľko krokov k ďalšej lavičke, ktorých je tu niekoľko desia-
tok. Aj tu mal jednu obľúbenú v prostriedku polianky. Zvrchu i spre-
du ju kryjú k zemi sklonené husté konáre. Sem chodieval najradšej 
s niekoľkými priateľmi v čase, keď svietilo a hrialo slnko. Slnečné dni 
mal Alexander rád. Vtedy zmizli chmáry nielen z neba, ale aj z jeho 
duše. A tá si potrebovala odľahčiť z ťarchy, ktorá naň doliehala najmä 
vtedy, keď rozoberal osud Československa a v ňom svoj vlastný. A to 
bolo takmer vždy. Nielen v bdení, ale aj v snení. Postavenie, ktoré sa 
mu dostalo, obrovská zodpovednosť za osud štátu a národov v ňom 
žijúcich, ho celého pohltila. Vedel sa síce aj chalansky tešiť a smiať, 
ale na jeho tvári bolo vidieť, že je to len obrana proti záťaži zodpo-
vednosti, ktorá sa na neho valila a z času na čas mu nedala dýchať. 
Okupácia pre neho znamenala katastrofu národa, ale aj osobnú, krach 
socializmu s ľudskou tvárou a čo najhoršie, šírenie panickej nenávis-
ti normalizátorov a strachu z nej. Nemuseli sme si ani klásť otázku: 
kto sa to vlastne bojí ľudskej tváre socializmu? Je to len Kremeľ? Nie! 
Zďaleka nie, ľudská tvár socializmu bola na západ od Šumavy dobrá 
len dovtedy a natoľko, nakoľko odhaľovala tú neľudskú tvár socia-
lizmu, diktátu a policajného dozoru, súdov a oslabovala obrovskú 
a dovtedy neslýchane mocnú kremeľskú ríšu.

Akonáhle by sa celá táto ríša premenila na ríšu s ľudskou tvárou, 
stala by sa neporaziteľnou.

Ale najprv bolo treba ukázať jej neľudskú tvár. A to sme robili my, 
v Československu.

A to bolo dobre aj pre Západ. To bolo treba podporovať. Pravdaže, 
opatrne, bojazlivo, alebo taktne. Lenže na Brežneva žiaden takt 
nepôsobil. Trpko poznamenal Alexander.

Debatovať o tomto sme už vlastne ani nevládali. Pripadalo nám to 
ako mlátenie prázdnej slamy. Len čo sme začali, zazdalo sa nám, 
že mlynček našej politiky melie naprázdno, že po stý raz melie už 
zomleté, že sa už nielen opakujeme, ale reči o ňom (socializme s ľud-
skou tvárou) sa aj nám už prejedli. Preto sme často mlčali a ja som 
s radosťou prenechával miesto a čas na to, čo hovoril Alexander. On 
mal chvíľky, keď rozprával viac a skôr ako mu prichádzali myšlienky, 
vtedy rozprával mocným prúdom, ktorý vychádzal z jeho doráňanej 
duše. Vtedy mi Alexandrova duša pripadala ako lietadlo preťažené 
na maximum, z ktorého bolo treba vyhadzovať aj veľmi cennú záťaž, 
aby nehavarovalo. Keď odznela mimoriadne zaujímavá otázka, zod-
vihol som ruku s dvoma vztýčenými prstami, prihlásil som sa k slovu 
zvyčajne otázkou. Napríklad:

„Bili ťa v Moskve?“
Otázka ho prekvapila. „Prečo sa pýtaš?“
„Medzi ľuďmi sa to hovorí.“
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„Prečo? Ako na to prišli?“
„Z Moskvy si sa vrátil strašne smutný, telesne zničený a vraj si mal 

aj modrinu na tvári.
A na Václavskom námestí si sa pred národom rozplakal. Vysielala 

to aj televízia.“
„Hej! Viem... Nevládal som sa zdržať. A to mi neodpustia. Zaplakal 

som nad krivdami biednych ako Kuzmány, zaplakal som nad skla-
manými národmi, ktoré mi dôverovali, ktoré odo mňa žiadali... dnes 
možné, ale aj vtedy len ťažko možné. Nepodpísať protokol, ten poko-
rujúci protokol..., ktorý sa stal okupačnou listinou Kremľa. Naša dele-
gácia na mňa tak tlačila, útočila na moje svedomie, obviňovala ma zo 
zodpovednosti za krviprelievanie, nevedela si predstaviť, že by som 
sa z Moskvy nevrátil ako prvý tajomník alebo nevrátil vôbec. Zlomili 
ma svoji.“

„Len veľmi zodpovední ťa pochopili. A tých bola menšina.“
„Viem, povedali mi to, napísali mi to, vynadali mi za to. Pár hlasov 

bolo aj za to, že ak som si mal zachovať ľudskú tvár, že som mal stratiť 
život. Mnohých som sklamal, preto ma aj opustili. Chvíle, keď sa píše 
strašná história, sú bolestivé, naozaj blízke smrti. Čo len pomyslenie 
na to, že by som mal zomrieť v Moskve, ma koplo do svedomia. Moja 
smrť vtedy – to by nebolo hrdinstvo, ale dokonalá zrada. Ja by som sa 
zbavil zodpovednosti, stal sa hrdinom a národ by zostal.“ 

Všetko povedané zhrnul do tejto vety:
„Vraj by som bol naveky zostal hrdinom Pražskej jari. Ktože už 

mohol byť väčším hrdinom ako nadšený ľud? Ja som hrdinom nechcel 
byť. Do funkcie prvého tajomníka strany ma prehovorili a zvolili. 
Niekto musel vziať na seba tú obrovskú zodpovednosť. Keď som ju 
preberal, cítil som, že je to veľká zodpovednosť, ale že to vyústi do 
medzinárodného konfliktu a do tragédie našich národov, aj keď tuše-
nie nedalo pokoja, predsa som len veril, aj keď v drastický, ale nie 
okupačný zásah.“

„Musel to byť Slovák?“
Namiesto odpovede položil otázku: „A musel to byť Slovák, ktorý 

prebral funkciu po mne?
Musel tankami zanešvárenú Prahu zametať Slovák?“ 
„Kto si ho vymyslel? Kto ho poradil Brežnevovi?“
Alexander zaváhal, sústredene sa mi podíval do očí a takmer slabi-

kujúc mi pološeptom, aby to nepočul ten, ktorý nás na diaľku pozoru-
je, možno aj odpočúva, povedal:

„Ludvík... priznal sa mi.“
„Tak Svoboda...! Generál... hrdina od Dukly... Prečo asi?“
„To mi nevysvetlil. Vraj Rusov lepšie poznal ako ja, aj keď som medzi 

nimi vyrástol a naučil sa ich reč. Keď som mu radil, koho má navrh-
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núť namiesto mňa a zásadne som bol proti Husákovi, ja som mu totiž 
navrhoval Smrkovského, previnilo sa mi ospravedlňoval: Promiň, 
Sášo! Já jsem již Husáka slíbil Brežnevovi. On ho chtěl. Promiň. Tady 
se nedá odporovat.“

„Prepáčil si mu to?“
Alexandrovi naskočili lícne svaly, zaťal zuby a zavrel oči. Nie, ten-

to raz sa na jeho líci neobjavila slza. Keď otvoril oči, ticho zašepkal. 
„Nie! Neprepáčil. To bol od Svobodu podraz. Ešte nikdy som si nebol 
taký neistý ako vtedy, čo sa so mnou udeje v najbližších dňoch. Gunár 
síce vyhlásil pred odchodom delegácie do Moskvy, že žije a padá 
s Dubčekom...“

„Áno, povedal to verejne, pamätám si to... Prijali sme to so sympa-
tiami aj vo Zväze spisovateľov.“

„A vtedy? Ja som padal... on vzlietal. Jeho štart sa začínal na mojej 
politickej havárii.“

„Čo asi Husák sľúbil Brežnevovi, že si vybral jeho a nie Smrkovského?“ 
Alexander sa usmial a pokáral ma: „Ty to naozaj nevieš, či nechceš 
vedieť? Nepocítil si to na svojej koži? Nepocítila to tvoja rodina?“

„Áno, rozštiepil obyvateľov republiky...“
„Gunár sľúbil Brežnevovi KONSOLIDÁCIU a doviedol ju do kon-

ca.“ 
Pamätám sa na jeho prvú vladársku konsolidačnú vetu na pozjazdo-

vej konferencii strany po návrate z Moskvy v Parku kultúry.
„...a čo je oportunistické, nech odpadne hneď!“
Vtedy mi brat Anton povedal: „A skončili sme, brat môj! Môžeme 

odísť. A neodišli sme. Nechcelo sa nám veriť, že Husák túto vetu do-
tiahne do konca v praxi. Veď to „oportunistické“ ho ťahalo z väzenia, 
rehabilitovalo a znova zvolilo do vysokých funkcií.

Isteže, to oportunistické bolo aj proti okupácii vlasti vojskami 
Varšavskej zmluvy. Brežnev si vybral najvernejšieho, najdôslednej-
šieho a najposlušnejšieho sluhu. Vyrovnal sa mu len Biľak, len s tým 
rozdielom, že Husák na to mal. Myslím istý rešpekt a zásluhy ako 
väzeň.

Brežnev a Husák konsolidovali, čistili najprv stranu, státisíce z nej 
vylúčili, potrestali, zostavili zoznamy, čierne, biele a červené listi-
ny, tvrdo sa pripravili na odpor, ktorý neprišiel. V republike sa vlády 
zmocnila Štátna bezpečnosť a stranícki zadubenci, ktorí sa kryli za 
vernosť okupantovi, Sovietskemu zväzu. Najväčším nepriateľom sa 
stali vylúčení členovia strany a ich rodiny. Nebyť svetovej mienky, 
boli by skončili v GULAGOCH.

Prekvapil som Alexandra, keď som ukončil tento prierez histó-
rie a nášho osudu tým, že som trval na odpovedi na otázku, či ho 
v Moskve bili.
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Na Alexandrovej tvári sa objavil mráčik smútku, opäť mu ako zvyčaj-
ne naskočili lícne svaly a preglgol slinu horkosti. Ten mráčik vytlačil 
z tváre smutný, ba až bolestivý úsmev.

Pre mňa je odpoveď na túto otázku nielen senzačná, ale podstatná. 
Preto na nej trvám.

 „Neveríš mi, ale nebili... Na mojom tele nespočinula ruka ich vyšet-
rovateľov a prehováračov. Mali iné metódy... zodpovednosť za masy, 
krv, katastrofu.“

„Naozaj nebili? Nechrániš ich a tým aj svoju dôstojnosť?“
„Naozaj... telo nebili.“ Alexander sa zahľadel do neznáma. „Ale bili 

dušu. A doráňaná duša strašne bolí. Okupovali nám republiku a nú-
tili nás okupáciu schváliť a dokonca poďakovať sa za ňu. Bili nás 
všetkých tak, ako nás ešte nikto nikdy nebil. Tú bolesť stále cítim. 
A hanbím sa za nich, že nemali v sebe toľko statočnosti, aby aspoň po 
rokoch povedali: „Izvinite!“ My by sme tomu slovu mimoriadne dobre 
rozumeli. Som zvedavý, či sa na to slovo zmôže Gorbačov, keď príde 
do Prahy a Bratislavy.

Vstali sme a vracajúc sa z polianky Horského parku na Starovinársku, 
nestretli sme ani človiečika. Vpravo i vľavo v lese sem tam pukala 
halúzka, v bezvetrí sa nezakýval ani konárik buka. Ale už ani žiadny 
doberman s čudným poľovníkom, čo niečo skrýval pod pelerínou, sa 
už neobjavil.

• • •

Ten, čo nebol na námestí SNP, keď prišiel Gorbačov položiť veniec 
k soche Kulichových plačúcich žien a partizánovi, videl v televízii 
viac ako ten, čo bol tam a pri tom. Ochranka, kamery, mikrofóny, 
fotoaparáty s bleskami i bez bleskov, súbor tanečný i spevácky, myslím, 
podľa profesie, že to bola zájazdová úderka súboru LÚČNICA, značný 
počet divákov, hovorím divákov, lebo ľudia idú na takéto udalosti zo 
zvedavosti, menšia „tlačenica“ okolo skupinky, v strede ktorej sa leskne 
hlava s charakteristickým červeným znakom na temene a veselá, nadše-
ná, ba až povznesená tvár zhovorčivého Gorbačova.

Pred obchodom Kamzík sa mi podarilo na podanie ruky dostať sa 
k vzácnemu hosťovi, aj som mal nutkanie naozaj podať mu ruku, keď 
som to chcel urobiť, prístup k nemu mi prehradil chrbát muža, ktorý 
by nebol rád, keby som sa skontaktoval s Gorbačovom.

Bol to chrbát Gustáva Husáka, generálneho tajomníka KSČ a prezi-
denta ČSSR. Dobre videl, ale nepoznal ma. Zdržoval sa tesne vedľa 
hosťa a usilovne až zadychčane, vzrušene s nervozitou v hlase prekla-
dal Gorbačovovi, čo hovoria ľudia, ktorým Gorbačov ľudomilnícky 
a demokraticky podával ruky.
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„Spasiba, tovarišč Gusak, vsjo ponimaju, nenada perevodit. 
Ponimaju.“

Ale nada, nada, čo by on popri ňom len tak postával, prípadne aj on 
len ruku podával.

Čo som mal robiť ja v ich blízkosti. Mal som byť hrdina a zakričať: 
Tovarišč Gorbačov!

Priviet od Alexandra Dubčeka! On vás žďot pod Slavínom. Prijdite 
k nemu v gosti.

Nezavolal som. Podnes neviem, či bolo správne mlčať a počúvať 
skandované „družba, družba, družba“. To sa Gorbačovi páčilo. „Da, 
pravilno, tovarišči! Družba! Očiň charašo! Nam vsjem nada družba! 
Pravilno! Družba! Da zdravstvujet družba!

Keď som sa vymotával z Gorbačovsko-Husákovského klbka ešte stá-
le znelo skandovanie družba, družba. Do cesty sa mi náhodne posta-
vil vysoký chlap s mimoriadne veľkým fotoaparátom. Myslím si, že 
to bol fotoaparát, nie automat. Ja som síce inštinktívne, ale hrdinsky 
zvolal: Tabak! Fotografista sa na mňa pozrel zvysoka a sotva znateľne 
usmial. 

Bol v tom klbku i okolo neho najvyšší. Ešte aj spred hotela PALACE 
som ho jasne rozoznal.

Bol to lesník z Horského parku či zahraničný novinár? Na heslo 
„tabak“ zareagoval, nie síce nápadne, ale obzretím sa a sotva „znateľ-
ným úsmevom“. Kde a kedy sa ešte s ním stretnem? A s kým vlastne?

Usilujem sa rozpamätať, či v tom klbku pri Gorbačovi bola neroz-
lučná Raisa, neviem.

Musím sa opýtať Ivana Mjartana, ktorý priamo z tohto klbka reporto-
val v priamom prenose Slovenského rozhlasu. Podľa diplomatického 
protokolu sa o manželku hosťa má postarať manželka hostiteľa. Možno 
boli v Cíferi na husacej či slepačej farme alebo na Zväze žien.

Ja vždy, všade, kde vidím Gorbačova, vidím aj šarmantnú, ako 
modelku oblečenú Raisu.

V sojuze ju vraj volajú carica, ale prezývajú mačičkou. Rusi totiž 
potrebujú aj carice aj mačičky. Prečo asi?

Preto, že sa jedným páči ako carica a druhým ako mačička. Všetci jej 
závidia. Politicky by mali milovať Annu proletárku, nie caricu. Cársku 
rodinu predsa pri „fotografovaní“ celú zastrelili. Na príkaz Lenina.

Ale čo mňa do toho! Prečo mi to prišlo na um pri spomienke na šar-
mantnú Raisu. Mali sme jej povedať, že sa chceme stretnúť s Michai-
lom... Ona vedela robiť európsku politiku.

Naozaj by bolo stačilo stretnúť sa s Raisou?
Ako si môžem vôbec postaviť takúto otázku? Nepoznal som politický 

život u nás a fungujúci stroj straníckej byrokracie, strachu a upodozrieva-
nia v Moskve? To nebola disciplína, ale morálne galeje, útlak svedomia. 
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V straníckom aparáte bol aj prvý tajomník ako možný nepriateľ. Nemal 
len poradcov, ale aj kontrolórov. Preto nemal len ochranku, ale aj dozor. 
Bol silnou, ale predsa len figúrou všemocnej anonymnej strany. Čím teda 
bol aj Dubček a kto v skutočnosti vládol? U nás práve tak ako v Moskve.

ZLÝ DUCH

Viem, že to nie je uspokojivá odpoveď, ale pre mňa jediná možná 
odpoveď. Zlý duch moci, ktorý je v každom človeku, len musí dostať 
príležitosť. Zlý duch strachu, ktorý sa zrodí z moci. Slepá poslušnosť 
akejsi bohyni Strane, ktorú nik nikdy nevidel, ale každý sa jej bál, 
ktorou zaklínali členstvo, strašili masy, na ktorú sa vyhovárali, ktorej 
radili veriť, keď bolo zle, ktorá snímala i zločiny a hriechy politikov, 
ktoré napáchali  diktátori alebo triumviráty v Politbyre vraj v jej pro-
spech a v jej mene. Zlý duch bol všade, prenikol do duše každého 
člena, aj keď ho z nej mnohí násilne vyhnali, neprestal ich strašiť a oni 
sa ho nikdy neprestali celkom báť. Mal svojich Satanov, Luciferov, 
čertov a diablov. Bola to duchovná mocnosť vládnuca na Zemi, bola 
to Mať rodná, ktorá mávala obdobia veľkého hladu, vtedy strácala 
rozum a požierala vlastné deti. Ona to mala a stále má v génoch, lebo 
bola a je dcérou každej revolúcie, ktorá tento zákon dodržiava od 
vekov podnes. Pravdaže, všetko to, čo robí, robí len a len v prospech 
utláčaných más. Akože inakšie.

Prečo by ten zákon bola mala porušiť práve v nejakom Československu, 
ktoré „právom“ (podľa Varšavskej zmluvy) okupovala ako svoju dcérsku 
krajinu a urobila z nej guberniu.

• • •

Večer sme sa stretli s Alexandrom, keď šiel na prechádzku so švag-
rom na Radvanskú ulicu a ulicu v Záhradách. Vedľa môjho domu. Bol 
neskorý večer. Počul som ostrý hvizd. Na ulici pri mojom plote pod 
lieskou stál Alexander so švagrom. Zišiel som k nim. Alexander bol 
vyrovnaný. Dokonca mal chuť žartovať. „Čudujem sa sám sebe, že 
som sa naivne nazdával, že Gorbačov bude schopný tohoto vysoko 
politického gesta. Ešte stále si neuvedomuje, že k jeho pádu je už len 
niekoľko rokov. Možno dva-tri...“

Písal sa rok 1987. Gorbačovova perestrojka sa síce vyhlasovala, a to 
dosť nešťastne bojom proti vodke, ale ešte stále sa poriadne nerozbeh-
la. Možno práve preto. A je v Sovietskom zväze vôbec možná nejaká 
zmena smerujúca k „socializmu s ľudskou tvárou“?
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A bez vodky? Nevládne práve v Politbyre a v Kremli najväčší strach 
práve z nej, ľudskej tváre socializmu? Objaví sa jeho tvár aj v Mosk-
ve?

Ťažko... veľmi ťažko. Tam to nepôjde bez obetí, tak ako u nás. Ale 
ani bez vodky. Príliš veľa Rusov zajala a porazila.

Dopĺňam ho: „Ani u nás to nešlo bez obetí. Okupácia...!“
Alexander prikývol a polovraviac, polospievajúc, zarecitoval slová 

našej čiernohronskej hymny: „Kamaráti smelí, ušli kade ktorí, tí sú na 
slobode a ja som lapený.“ Náhodným chodcom sme mohli pripadať 
ako ponadpití. My sme boli len smutní. A bezradní.

Našťastie, nie nadlho. V Alexandrovi bolo ešte stále veľa energie. 
Viac ako vo mne.

Gorbačova sme sa nedočkali. Čoho sa dočkáme? Horšieho či lep-
šieho? Zatiaľ sa to pre nás nevyvíja dobre. Začínam pochybovať, či 
Gorbačov je ten správny muž, ktorý sa stal prvým po toľkých silných. 
On zatiaľ silu neukazuje. Doteraz sa len strojí prestrojiť neprestroji-
teľné.

MUSIA HRDINOVIA ZOMRIEŤ?

O týždeň sme sa opäť stretli v Natálii. Napriek tomu, že sme sa 
vedeli o fajčiacich mačkách v plechovej búde. Sadli sme si do chatky. 
Alexander rozprával málo. Gorbačova a Raisu ani nespomenul. Ani ja. 
Priniesol (opäť v igelitke) sťažnosti, odvolania, listy, ktoré napísal, ale 
ešte neodoslal. K nezákonitostiam podával sťažnosti súdu (nepamä-
tám sa či Okresnému alebo Krajskému), polemizoval s ohováračkami 
a podlými útokmi aparátnikov i vysokých funkcionárov strany. Všetko 
to som už o neho čítal, len intenzita odporu sa v nových listoch stup-
ňovala. S ich obsahom som súhlasil, poznámky som mal len k forme, 
najmä k slovu  „veškerý“ (už som o tom písal), ktoré ma v jeho textoch 
dráždilo. Keď som ho naň upozornil s pripomienkou, že predsa vie, 
že je to „čechizmus“, ako keby ma provokoval, povedal, že o tom vie, 
ale necháva ho úmyselne, že súd i strana budú presvedčení, že si tex-
ty písal sám. A on ich naozaj písal sám. Kto mu ich opisoval, neviem. 
Nepýtal som sa, on sa nechválil.

Alexander bol citlivý pozorovateľ. Všimol si, že papiere som si len 
prelistoval, podrobne nečítal, ale keď som siahal po pere, upozornil 
ma, aby som ho odložil. Obsah i forma listov, odvolaní, má zostať 
taká, aká je. Nechce, aby sa na nich zmenilo čo len slovo. Dobre, veď 
ja nie som ani korektor ani jazykový redaktor.

Čo som teda Alexandrovi? Priateľ, tešiteľ, spoločník, spovedník...? 
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Čím som mu vlastne na osoh? Odvolania a články mu nepíšem, aj 
Bolognu mu pomáhali pripraviť iní. (Na univerzite v Bologni dostal 
Alexander Dubček Dr.h.c. Ja som sa na jej pôde ocitol až v roku 2004, 
keď prezident R. Schuster preberal vysoké vyznamenanie.) Mňa o nič 
také ani nežiadal. Skupina nie sme. Dvaja sú málo aj na konšpiráciu. 
Samozrejme, že Alexander má toľko dôverných priateľov, že by z nich 
bola schopná a silná malá strana. O niektorých priateľoch viem, ale 
o väčšine nie. Nakoniec ich menoslov ma nezaujíma. Ja sám sa stre-
távam len s niekoľkými, ani nie starými, ale najnovšími priateľmi, ktorí 
sa neboja, že si ich predvolajú na Februárku (políciu). Niektorým to 
robilo dobre, mali pocit, že niečo znamenajú, keď je o nich záujem. 
Riskovať vlastne ani nemohli, lebo moja činnosť voči strane a štátu 
bola mizerná. V podstate žiadna. Ja som bol, tak ako všetci vylúčení, 
odzbrojený, znemožnený, odstavený, politicky umŕtvený, z literatúry 
a knižne vyhodený a zakázaný. Podobnosť môjho života lovnej zveri 
zatvorenej v obore je naozaj výstižná.

Ale aj hrdinovia sú len chlapci, aj muži sa stávajú deťmi, ktoré na 
seba soptia, znenávidia sa na život a na smrť.

Spoločnosť, t.j. obyvatelia Československa sa v sympatiách k tým-
to dvom politikom začala výrazne rozdeľovať. Komunisti, tí, čo sa 
prešmykli preverovačkami alebo tí, čo preverovali, ale aj tí, čo len 
nedávno stáli za Dubčekom (časť z nich) sa začali prikláňať k Husá-
kovi, mužovi, ktorý vraj aj nás vylúčených zachránil pred GULAGMI 
a Dubčeka začali kritizovať, že priďaleko pustil spisovateľských „hav-
káčov“, ktorí zapríčinili okupáciu. Ale to stále bola len jedna tretina 
z tých hlasov, ktoré sa prikláňali k Dubčekovi, t.j. k socializmu s ľud-
skou tvárou, samostatnosti a jednoznačne boli proti okupácii, ktorej 
koniec bol v nedohľadne.

Tak, ktorý z týchto mužov bol hrdina a ktorý zradca?
A čo, kto je to vlastne hrdina? Odkedy a za čo? Dokedy a prečo trvá 

jeho hrdinstvo?
A je tu ešte aj tretí hrdina, Vasil Biľak. Niekoľkokrát som ho stretol 

v uliciach Bratislavy na nákupoch. Ako Dubček do Natálie, aj on nosil 
na nákupy igelitku... Pozdravil som ho, podali sme si ruky, ako zvyčaj-
ne padla otázka. Ja: Ako sa máš..?  Súdruh mi už nešlo z úst a Vasil 
som si ho predsa len nedovolil osloviť. Nepotykali sme si a je odo mňa 
o osem rokov starší. Áno, áno, nepotykali a predsa sme si tykali, ale 
neoslovovali sme sa krstnými menami a „súdruh“ nás už nespájal. 

„Jak se mam? Nevidiš? Nakupujem. Starám sa o ženu.“
Z mojej strany nepadlo slovo výčitky na jeho osobu, aj keď mňa 

a brata Antona aj on mal na svedomí.
K Biľakovmu hrdinstvu:
Keď v októbri 1967 Dubček odchádza s Biľakom do Prahy na zasada-
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nie Ústredného výboru strany, na ktorom sa očakáva útok Novotného 
na „buržoázneho nacionalistu“, zavolali si brata Antona. Zmysel 
a obsah rozhovoru medzi nimi bol asi takýto:

„Odchádzame do Prahy. Ak by sme sa nevrátili, lebo od Novotného 
môžeš čakať aj to najhoršie, obviní nás z buržoázneho nacionalizmu, 
vieš, čo máš robiť?  Poverujeme ťa... vedením strany. Kodaj má tiež 
inštrukcie. Súhlasí.“

Brat Anton sa dobrosrdečne usmieval aj vtedy, keď mi to rozprá-
val a práve tak, stíšeným hlasom, ale dôrazne, s prestávkami medzi 
každým slovom im odpovedal. „Ja sa nebojím, že sa nevrátite, ale 
bojím sa iného.“

„Čoho?“ Dubček aj Biľak zvedavo čakali na vysvetlenie. 
Po náležitom napätí Anton ukladal slovo za slovom. „Ja sa bojím, 

Šaňo, že sa vrátite. Ty ako prvý tajomník ÚVKSČ. Zvolia ťa namiesto 
Novotného. On sám ťa na tú funkciu navrhne. Prečo? Aby zostal as-
poň prezidentom.“

Na tvári Alexandra sa objavilo radostné zdesenie. „Čo to táraš, Tóno? 
To neprichádza do úvahy. Novotný sa ani jednej funkcie nevzdá dob-
rovoľne.“

„Stavíme sa? Nie, to nie je na stávku, to je hazard. A hazard v poli-
tike sa končí tragédiou.“ 

HRDINOVIA

Ľud (nie národ) si robí čo chce, vyberá alebo bez hlasovania volí 
hrdinov, ale ešte častejšie robí aj to, kto a čo mu (najčastejšie papuľnatí  
demagógoia-politici a to tí, čím sú menší, tým sú väčší) všetko možné 
nasľubuje, na čo ho nachytá. Za necelých sto rokov boli u nás nasle-
dovní hrdinovia: Najprv tí, čo najhlasnejšie volali „Eljen haború!“ ale-
bo „Es lebe Kajser und  Konig Franz Jozef“ a najmä tí, ktorí pobili veľa 
Rusov, Ukrajincov, Bielorusov a najmä Srbov. Potom to boli legionári, 
bojovníci proti Nemcom, Maďarom a boľševikom.

Potom tí, čo s boľševikmi v Rusku i v Maďarsku bojovali proti legio-
nárom. Počas okupácie a vojny to boli ilegálni pracovníci, atentátnici 
(na Heydricha) a na Slovensku partizáni a povstaleckí vojaci a všet-
ci, ktorí mali právo na „dvestopaťdesiatpäťku“, na zvláštne uznanie 
a zvláštnu odmenu. Trocha slávy a uznania sa dočkali aj bojovníci 
za Slovenskú republiku rád, ktoré pre Slovákov v roku 1919 vymyslel 
Béla Kún (vraj s Leninom), aby pomocou Slovákov mohol legálne oku-
povať Slovensko (Horné Uhorsko) a pripojiť ho k Veľkému Maďarsku,
ktoré ako Uhorsko čakalo v rade v Trianonskom zámku pri Paríži na 
rozparcelovanie na národné štáty.
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Po SNP a skončení druhej svetovej vojny prišli ďalší hrdinovia, 
hrdinovia „Vítězného února“, statoční robotníci milicionári, ktorí 
znárodnili všetko počínajúc holičstvami, pekárňami, krčmičkami 
a „vetešníckymi“ obchodmi po železiarne a banky a s pomocou „robot-
níckych“ hrdinov“ skolektivizovali drobných roľníkov a rozkulačili 
bohatších gazdov. Lenže prišiel odmäk. Z kuklí sa liahnu a vyletujú 
pestrofarebné motýle a hlásajú svetu socializmus s ľudskou tvárou. Ich 
hrdinstvo netrvalo viac ako rok. Z hrdinov sa stali zradcovia. Stovky 
z nich sa ocitli na zozname čiernej umrlčej listiny. Mal som v nej 
čestné miesto aj ja. Dokázali im to okupačné vojská Varšavskej zmlu-
vy. Nebolo väčších zradcov ako boli tí, čo sa proti okupácii postavili 
a „dali sa okupantom zabiť“. Čím vyšší funkcionár odporca, tým väčší 
zradca. Teda Alexander Dubček najväčší. Ale... koncom roku 1989 
všetko padá, aj komunizmus v Sovietskom zväze, Sovietsky zväz sa 
dokonca rozpadá a pár mesiacov pred tým odpadávajú od neho všet-
ky jeho satelitné štáty a s nimi odchádzajú aj ich hrdinovia. Vznikajú 
nové štáty, rodia sa noví hrdinovia.

Nové štáty vznikajú hneď po štrnganí kľúčov a hrdinských vyhlá-
seniach revolučných hercov,  národných a zaslúžilých umelcov, sku-
piniek spisovateľov, najmä tých, ktorí boli dlhé roky v priazni padajú-
ceho režimu a zo dňa na deň ho zradili. Všetci sa obliekli do teplých 
vlnených svetrov z ovčej vlny, niektorí do nohavíc po členky a ráčko-
vali. Ale revolúcia sa im vymkla z rúk. Vznikla Slovenská republika 
a s ňou prišli ďalší, najnovší hrdinovia.

• • •

Aký je súčasný stav a počet hrdinov a hrdinstva najmä u nás? 
Moderátori, hlásatelia a štrngajúci hrdinovia zamatovej revolúcie 
padajú do neľúbosti más, lebo prišli o národný-štátny majetok, zaľahla 
na nich drahota, nezamestnanosť, na kultúru, umenie a spisovateľov 
zvlášť aj ekonomická, mocenská i politická „absolútna slobodná cen-
zúra“. Môžeš si napísať takmer všetko, čo chceš, môžeš si to aj vydať, 
ak máš sponzora alebo vlastné peniaze, môžeš si to aj predať, zisk 
samozrejme zdaniť, ale najistejšie je, keď tie knihy rozdáš, dokonca 
aj celé vydanie, ak knižnice budú také láskavé a knihu slovenského 
autora ráčia zaregistrovať ako Dar a uložiť do regálu. Tam si potom 
oddýchne, pospí, zahalí sa do prachu, lebo nik po nej nesiahne pre-
to, že je slovenská, preto, že Slovák má už oči len pre televíziu, nie 
pre knihu, preto, že ho zaujíma život na Manhantane, v Las Vegas, 
nie v Petržalke, láka ho fantastika, odpudzuje realita. Jeho hrdinovia 
sa musia vola Joe, Jean, Georg, nie Jozef, Ján, Gregor. Aký Ťažký? 
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Heawyman! Schwer! V tom najhoršom prípade Nehéz. Ako téma, 
samozrejme, naturalisticky opísaný sex, furmanské hrešenie, samé 
zadky a predky, akéže srdce, cit, rozum, ľútosť, pomoc, láska, to je 
nezaujímavé. Bi a bi! A zabi! A nie hocijako, ale beštiálne. A choď 
s úsmevom ďalej do brlohu pichnúť si dávku drogy, vyholiť si hlavu 
a zajtra v Petržalke zaklať študenta. To je  hrdina našich čias. Ale čo 
ako sa usiluje, čo všetko vystrája, svojmu vzoru z New Yorku, Bostonu 
alebo Los Angeles sa stále nie a nie vyrovnať!

Čo keby tak odišiel k svojmu vzoru a doučil sa u neho, u majstrov 
naslovovzatých? 

Alebo najlepšie, keby zostal u neho v službe. Aj tam by mohol 
Slovákov kopať do kostrče  a robiť politiku. Politický hrdina (masme-
diálny) je ten, čo kreslí ako populistického, nebezpečného diktáto-
ra Mečiara, najnovšie Fica. Keď sa už podarilo rozbiť mečiarovcov 
a zneistiť samého Mečiara, na rade je Robert Fico a jeho SMER. Ach!

Politika... politika! Čo je politika? No predsa huncútstvo! Aké? 
Pánske? Keby len to. Vo svete a žiaľ aj u nás sa to huncútstvo začína 
podobať zločinu.

Len podobať!
Aké hrdinstvo žiadali šialenci od Dubčeka? Smrť! Smrť je vždy hrdin-

stvo? Kto má právo žiadať od skutočného hrdinu falošné hrdinstvo?
Stretol som sa s jedným vzdelaným mužom, ani nie tridsiatnikom, 

ktorý mi smelo, mne sa zdalo, že skôr drzo povedal tieto slová bez 
toho, aby som sa pred tým bol s ním dlhší čas zhováral. Vlastne toho 
muža som poznal len tak, že sa o ňom hovorilo, že je smelo-drzý či 
drzo-smelý a že v politike má budúcnosť. „Dubček, ak chcel zostať 
hrdinom, mal zomrieť!“

Zadíval som sa na jeho tvár, vnikol očami do jeho duše a vyčítal z nej nie-
len nepokoj, ale istú vyšinutosť. Žiadať smrť iného, najmä hrdinu, je naozaj 
nenormálne, ba až zlé. Dobrý človek želá svojmu druhovi či blížnemu 
zdravie, šťastie, dlhý život, nie choroby, nešťastie, utrpenie a smrť.

„Myslíš to vážne?“ opýtal som sa ho a nedovolil mu uhnúť pohľa-
dom.

„Smrteľne vážne,“ odpovedal mi a nielen že neuhol pohľadom, ale 
prebodával ma a dodával: „Skutočný hrdina je len mŕtvy. Aj Gagarin 
zaživa bol len chlap, frajerkár, ale po smrti sa stal skutočným hrdi-
nom. Jeho telo vraj stále blúdi vo vesmíre. To sa ešte nepodarilo žiad-
nemu kozmonautovi.“

V Natálii som uvažoval, ako túto strašnú tému načať práve s Alexan-
drom. Je to príliš citlivý chlap, schopný hrdinstva, ale neprístupný dik-
tátu. A názor čiernovlasého tridsiatnika, vzdelanca, je morálny diktát, 
psychický nátlak, alebo... ťažko sa mi to vypovedá..., alebo návod 
k samovražde, ak nie vražda samotná.
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Keď som to Alexandrovi načrtol, že jeden... takto... Alexander sa 
trpko usmial a namiesto odpovede sám sebe ticho povedal. Nech si 
ešte počkajú. Smrť si po každého príde. Aj po mňa. Smrť kde komu 
pomôže. Možno aj mne. Prečo by nepomohla.  Ale v Kremli by ma 
bola smrť potupila. Leonid a tí druhí by rozniesli po celom svete, že 
som nezniesol výčitky svedomia, že som zradil robotnícku triedu, sve-
tový proletariát, že som bol agentom imperializmu a pritom čestný 
človek. Preto som radšej volil smrť ako pokračovať v zrade. Možno by 
si vymysleli ešte hlúpejšie, ešte proletárskejšie dôvody, aby im moja 
smrť v Kremli pomohla. Ale viem, že aj oni nakoniec boli radi, že som 
sa z Moskvy vrátil živý a vo funkcii prvého tajomníka.

Alexander si vzdychol, strašne, strašne osmutnel. „Ja by som bol 
zniesol aj smrť, ale nemal som právo na ňu. Bola  by to operetná 
fraška. Zbytočnosť. Viem... cítim to, že oni si moju smrť pozvú na 
kádrový rozhovor. Ale ja jej verím. Ona sa tak ľahko nepodá. Príde 
vtedy, keď ona bude chcieť. Nad ňou nemajú vládu. Ona je všemoc-
ná. Spravodlivá...“

„Správne. Ty vieš za všetkým dať bodku.“
Potom sme stíchli, dívali sa smerom na Bratislavský hrad, ponad 

Dunaj ďaleko, ďaleko do neznáma. Ja som sa rozprával so smrťou 
a počerným inteligentom.

Na čo myslel a s kým sa rozprával Alexander, neviem. So smút-
kom...?

To bol môj prvý a posledný rozhovor s Alexandrom o smrti.

ČO SA STALO V UHROVCI
v rodisku Alexandra Dubčeka

Najprv treba povedať, že mestečko Uhrovec neďaleko Bánoviec nad 
Bebravou je rodiskom Alexandra Dubčeka. V škole sme sa kedysi uči-
li, že v Uhrovci sa narodil aj tvorca spisovnej slovenčiny, národný 
buditeľ a záchranca slovenského národa Ľudovít Štúr. Je to pravda. 
Dokonca sa títo dvaja muži, ktorí sa zapísali do slovenskej i európ-
skej histórie, narodili v jednom dome. Je to neuveriteľné a predsa je to 
pravda. Dnes je v ňom múzeum venované obidvom osobnostiam.

Tento úvod je potrebný preto, aby sme pochopili, prečo Alexander 
Dubček ešte vo funkcii predsedu Federálneho zhromaždenia Česko-
Slovenskej republiky chcel ísť a prišiel do Uhrovca. Alebo bol pozva-
ný? Kým? Neviem. Ja som šiel s ním aspoň so stovkou jeho priateľov 
autobusmi.

Zhromaždenie sa s miestnymi občanmi i návštevníkmi z blízkeho 
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i ďalekého okolia uskutočnilo na voľnom priestranstve. Návštevníci 
ho vo svojom rodisku privítali s úctou a hlasito. Ľudia ho stále mali 
radi, mnohí ho  obdivovali, chceli mu podať, i podali ruku, chceli 
ho počuť, lebo čas bol „revolučný“, politici sa rojili, áno ako osy, 
nie včely, neznášali, ale kradli med z úľov ako osy z podzemného 
hniezda. Pravdaže, všetci múdri, zaslúžilí. Slovensko sa hmýrilo disi-
dentmi ako zdochlina červíkmi. Každý šikovník si chcel niečo z neho 
nasať alebo odšklbnúť. Padol predsa komunistický systém, treba ho 
doraziť a byť víťazom nad ním aspoň takým ako koridoroví moderáto-
ri Kňažko a Budaj. Parlament (volený za komunistov) bol vymenený 
a vytvorený z nových „poslancov“, ktorých, už ani neviem, či VPN 
alebo iné revolučné, presnejšie, samozvané organizácie, menovali. 
Vstali noví bojovníci aj bez „rudé záře“, menovaní poslanci a politici. 
Alexander Dubček sa tiež vrátil do funkcie, ktorú musel opustil pred 
vyslaneckým, nediplomatickým vyhnanstvom do Turecka. Teda stal 
sa, resp. Federálne zhromaždenie ho znova zvolilo za predsedu.

Lenže „federál“ sa akosi čudne kolísal a na Slovensku sa začalo 
veľmi otvorene hovoriť o rovnoprávnom postavení Čechov a Slová-
kov v spoločnej federatívnej republike (ba dokonca konfederácii). Ale 
týmto rozmotávaním národnostných vzťahov medzi Slovákmi a Čech-
mi sa politické vzťahy týchto národov začali ešte viac zamotávať. 
Otvorene sa už hovorilo nielen o rovnoprávnosti, ale o samostatnosti 
Slovákov. Niektoré skupinky mne neznámych ľudí sa začali objavovať 
na rôznych zhromaždeniach so značným počtom národných zástav 
a štátnym znakom, troma vrchmi s dvojkrížom a heslami sa dožado-
valo Slovenského štátu. Aj my, ktorí sme boli za skutočnú rovnopráv-
nosť Slovákov a Čechov, sme sa vtedy ešte neopovážili demonštrovať 
za úplnú samostatnosť a rozdelenie už aj tak pomlčkou, aspoň zna-
kom rozdelenej republiky. Báli sme sa ešte stále Benešovej kliatby, 
ktorú uvalil na prvú Slovenskú republiku, ktorá vznikla z Hitlerovho 
nátlaku, ba priamej vyhrážky, že ak Slováci, jeho parlament nevyhlá-
si samostatný štát, t.j. neodtrhne sa od Čechov, juh Slovenska až po 
Nízke Tatry hodí maďarským iredentistickým vyhladoveným dravcom, 
severnú časť po Nízke Tatry ich falošným „bratrankom“ Poliakom, no 
a západné Slovensko, celú Považskú dolinu od Žiliny po Bratislavu 
pričlení k Tretej ríši ako Schutz Zhone, ochranné územie. Navyše 
Slovensko okupovali české divízie pod velením generála Eliaša. Ich 
okupácii podnes nerozumiem. Pravdepodobne ich obsadzovanie 
Slovenska pomohlo Hitlerovi ako argument, že ak nevyhlásime samo-
statný štát, na ďalšie pohltenie Slovenska čaká nevyspytateľný severný 
brat. Ako sa mal rozhodnúť Slovenský parlament? Keď som študoval 
túto históriu, ktorá vo mne žila, lebo som vtedy už aj ja žil v nej, mráz 
mi šiel po chrbte. Absolútne väčšina Slovákov, dokonca aj ľudákov 
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na čele s prvým slovenským politikom Karolom Sidorom bola len za 
autonómiu v rámci Československej republiky. Na otázku, ktorú mi 
postavili na jednej diskusii, akoby som bol hlasoval v Slovenskom 
parlamente ja, odpovedal som na prekvapenie pražských spolužia-
kov, že za samostatnosť Slovenska, aby som uchránil jeho roztrhanie. 
Nastalo zdesenie. Samozrejme, že som si bol vedomý, že nič nie je 
zadarmo, samostatnosť národa zvlášť. Ale prečo sme sa my, Slováci 
a naše Slovensko, museli dostať do takejto strašnej situácie? Byť samo-
statným u Čechov znamenalo byť zradcom. Akým právom?!

Slovensko, úrodná krajina s najzalesnenejšou plochou v Európe, 
s veľtokom Dunajom a obrovskými podzemnými zásobami vody, neda-
lo v minulosti spávať Húnom, Avarom, tureckým a maďarským kme-
ňom, Tatarom, Mongolom, Frankom, Bavorom a Nemcom v Rakúsku 
i v Ríši, ba dokonca ešte aj rímski cisári mali záujem posunúť hranice 
svetovej ríše na jeho územie. Polovica jeho územia bola tisíc rokov 
súčasťou Uhorska a Uhorsko pod Rakúskom, druhá polovica, Morava 
bola pod ochranou Českého kráľovstva a to päťsto rokov pod ochra-
nou Rakúskeho cisárstva. Nečudujme sa, že v čase, keď sa všetky 
národy prebúdzali po páde Sovietskeho zväzu a jeho satelitných sys-
témov v strednej a východnej Európe, túžba po samostatnosti, vlast-
nom štáte, už po druhý raz prepukla aj na Slovensku. Táto túžba však 
šla na nervy českým politikom, ktorí chceli buď Československo bez 
pomlčky, t.j. nerovnoprávne, v skutočnosti Česko s českými pasmi, 
českými peniazmi, alebo, ak to Slováci nechcú, „tak ať jdou!“ Takže 
za ich pomoci Slováci, istého „vyhadzova“, opäť získali samostatnosť 
a založili si druhú Slovenskú republiku.

Alexander Dubček bol miláčikom Prahy ako vodca hnutia 
Socializmu s ľudskou tvárou i ako prvý tajomník Komunistickej 
strany Československa. Po novembri 1989 sa opäť stal predsedom 
Federálneho zhromaždenia. Opakujem to preto, aby bolo jasné, 
že sa mu z tej funkcie ťažko presadzovalo od Česka odtrhnuté ale-
bo Čechmi odhodené samostatné Slovensko. Chápal som ho, že sa 
cítil ako zrno medzi dvoma mlynskými kameňmi. Pre nejasný postoj 
k samostatnosti Slovenska začal strácať isté, najmä však krajne nacio-
nalistické skupiny obyvateľstva  na Slovensku. A okrem toho, dvad-
saťročné ohováranie, neustále útoky, šikanovanie, nemožnosť obrany, 
zanechalo medzi značným počtom obyvateľstva na Slovensku svoje 
viditeľné stopy. Komunistická strana dve desaťročia ho predstavova-
la v tých najčiernejších farbách. Jeden pracovník aparátu sa o ňom 
vyslovil, že je to „obyčajný hajzel“. Dnes by to nezopakoval. Poznám 
ho. Ak sa k takto vychovanému členstvu pridali aj nestraníci, ktorí si 
chceli zachovať priazeň strany a tým dobré miesta v štátnej adminis-
tratíve, ekonomike, diplomacii, ale čuduj sa svete, aj v kultúre a mne 



najbližšej literatúre, v žiadnom prípade nemohli Dubčeka chváliť. 
Skôr mu uštedrili nejaký ten „múdry“ stranícky pľuvanec. (Že sa zaja-
ká alebo mäkčí- stranu po rusky komuňistická a iné slovné blchy.)    

Neviem presne a dôveryhodne pomenovať tú skupinu asi stopäťdesia-
tich, v absolútnej prevahe, mužov a to medzi dvadsať až tridsať rokov, 
ktorá sa organizovane (preto, že boli platení) presúvala z jedného 
horúceho miesta na také miesto, kde sa niečo politické varilo. Ich 
úlohou bolo rozbíjať akékoľvek zhromaždenia a vykrikovať, propago-
vať Slovenský štát a tým zhnusovať oprávnene demokratické, skutoč-
ne národné a tolerantné hnutie za vznik druhej Slovenskej republiky 
a tým zhoršovať stále dobré vzťahy Slovákov a Čechov. Skrátka boli to 
protislovenskí provokatéri s národnými trikolórami. 

Tento trocha známy a veľmi stručný výklad situácie, do ktorej sa 
Dubček dostal práve v rodnom Uhrovci, kde mu táto ozástavovaná 
čvarga narušila príhovor rodákom. Ani my, ktorí sme Alexandra spre-
vádzali, ani Uhrovčania sme neboli pripravení stretnúť sa a vstúpiť 
do krvavej bitky s opitými provokatérmi, tlačou nazývanými „hejslo-
vákmi“. Chvíľku  doslova vyčíňať, provokovať a terorizovať verejné 
zhromaždenie. Pripadalo mi to ako niečo odporné, ako Rohmova SA, 
keď prepadávali zhromaždenia socialistov a komunistov v povojno-
vom Nemecku počas Weimarskej republiky. Táto a podobné skupinky 
otrikolórovaných a dvojkrížových provokujúcich skupiniek narobili 
veľa škody zdravému národnému hnutiu. Nemôžem dokázať, ale mal 
som dojem, že aspoň niektorí z nich boli aj ozbrojení. Polícia ako by 
ich ani nebola videla.

Na Dubčeka vykrikovali, že je Čechoslovák, že za českú popularitu 
a funkciu v Prahe zrádza  Slovensko, jeho slobodu a že uvidí „ako 
s ním Havlík vybabre“, že na žiaden Hrad, dokonca ani na ten sloven-
ský nad Dunajom nepôjde.

Stál som blízko Dubčeka aj s bratom Tónom, ktorého som musel 
držať za ruku, aby sa nešiel s krikľúňmi biť. Na slovné výpady a urážky 
Dubček odpovedal, ukazoval prstom na najrozkričanejšieho zaplate-
ného vlajkonosiča: „Teba poznám! Ty neslúžiš Slovensku! Viem, kto 
ťa platí. Kryješ sa za slovenské zástavy, ale v skutočnosti po nich šlia-
peš a robíš Slovensku hanbu! A potápaš ešte nenarodenú Slovenskú 
republiku.

Alexander krajne rozhnevaný a urazený mal zmenený hlas i tvár. Cítil 
krivdu. Po Bologni, ktorá mu dala úctu, v rodnom Uhrovci ho uráža 
privandrovaná čvarga. V škriepke a kriku vyhrávajú „hej Slováci“. 
Prečo ich nevyhnali rodení Uhrovčania? Niektorí boli príchodom  
zástavníkov zaskočení, iní, čerthovie, či preto, že ešte nemali oprave-
ný názor na svojho rodáka, ktorý do nich dvadsať rokov vtĺkali vyk-
ladači POUČENIA, ktorých Dubčekov socializmus s ľudskou tvárou 
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rozčuľoval. Dvadsať rokov im ho znechucovala tiež rodáčka z Uhrov-
ca Elena Chuťková, partizánka a jedna zo žien, ktorá bola aj v pred-
sedníctve, t.j. v politbyre Komunistickej strany Slovenska. Verejnosť 
ju viacej poznala podľa mena manžela ako Elenu Litvajovú, jedno-
duchšie Litvajku. Isteže za dvadsať rokov vo vrcholnej funkcii (aj ako 
predsedníčka Zväzu žien) Uhrovčanom a okoliu v niečom pomohla, 
chodievala na rôzne akcie, podujatia, oslavy Slovenského národné-
ho povstania, prvé máje a iné sviatky alebo konferencie. Ako jedna 
z mála žien sa v politike stala známou. To hovorím preto, že aj tu je 
jedno z možných vysvetlení, prečo sa „Hejslováci“ práve v Uhrovci 
mohli beztrestne rozdrapovať a urážať ešte stále v morálke a politike 
prvého muža Československa. Bola to hrubosť, nekultúrnosť a antiná-
rodný, nemorálny čin, ktorý vlastne ani podnes neviem, kto zorgani-
zoval.

Hneď druhý deň som v protestnom článku v SMENE opísal túto uda-
losť. Prekvapilo ma, že Alexander mi namiesto pochvaly vyčítal, že 
som mal byť na provokatérov oveľa ostrejší. Možno. Ale ja som nechcel 
klesnúť na ich  úroveň. Oni brechali, ja som „kázal“. „Brechanie“ nie 
je spôsob môjho prejavu.

A vôbec, po vypuknutí „zamatovej revolúcie“ sme sa začali menej 
stretávať a zdalo sa mi, že ja som nebol pripravený na vstup do novej 
politiky tak, ako on. Politika sa mi sprotivila. Keď Budaj a Kňažko 
„konferovali“ slovenskú či svetovú revolúciu na námestí SNP v Bra-
tislave, na ktorej Alexander chcel za každú cenu vystúpiť. Mal som 
ho k tribúne sprevádzať ja s jeho i mojimi synmi. Stretnúť sme sa 
mali pri kaviarni Štefanka. Ja som s mojimi tromi synmi prišiel, on 
nie. K tribúne sa dostal nenápadne z inej strany. Keď som ho počul 
rečniť, masou tiel som sa prebil do jeho blízkosti. Po vystúpení zišiel 
z tribúny, na ktorú mohol vystúpiť len ten, koho hrozivo zvyšujúcim 
hereckým zlostným hlasom pozval – pustil hlavný konferencier he-
rec, filmový predstaviteľ národného hrdinu kpt. Jána Nálepku Milan 
Kňažko, prípadne jeho pokojnejší zástupca Ján Budaj. Alexander ma 
iste dobre videl z tribúny, lebo keď z nej schádzal, predral sa priamo 
ku mne.

Chytil ma mocne za ruku a prosiac prikázal: „Držme sa. A odveď ma 
domov. Sme v osom hniezde. Nevieš, ktorá osa ťa pichne.“ 

Len s ťažkosťami sme sa predierali natlačenou masou ľudských tiel. Ak 
ho niektorá tvár zbadala a nebodaj zakričala „Nech žije Dubček!“, oka-
mžite sme sa dostali do takého tlaku, že som sa začal obávať, aby nám 
láska  a obdiv k nemu, sústredená do tlaku a úsilia dostať sa k nemu, už 
ani nie podať mu ruku, ale aspoň sa ho dotknúť, nerozmliaždi telá ale-
bo zrazí na zem a najbližší kruh, stlačený ďalšími kruhmi nás pošliape. 
V ruke, ktorá sa ma kŕčovito držala, som cítil chvenie a na tvári som 
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180 videl takmer zdesenie. Alexander asi prvý raz nemal radosť z obdivu. 
Láska ho mohla zabiť. Naozaj v tom stisku, v tej obruči lásky sme strá-
cali dych. Nemožnosť pohybu nás desila. A čuduj sa svete, kto túto 
tlačenicu a nával lásky robil a horko-ťažko nám umožnil dostať sa na 
Poštovú ulicu k hotelu FORUM. Boli to asi štyri ženy. Možno ich bolo 
viac, ale štyri vystupovali mimoriadne bojovne ako Johanka z Arcu. 
Možno to boli mužatky, alebo skutočné ženy plné lásky a obdivu 
k Alexandrovi a navyše stúpenkyne socializmu s ľudskou tvárou. Čo 
tie, v takmer neriešiteľnej situácii, urobili bol zázrak. Surovo použí-
vajúc lakte i jazyky vytvárali Kňažkov toľkokrát opakovaný koridor 
a to taký úzky, že sme už nemohli držiac sa za ruky kráčať vedľa seba, 
ale len za sebou. Tým sme na pohľad boli oddelení a ja som ženám 
pripadal ako jeden z tlačenice. Jedna zo samozvanej ochranky, statná 
tridsiatnička, ma surovo odtláčala s príslušným slovným sprievodom 
ako: netlač sa na neho ako buzerant, neotravuj, pusti ho, my sa o neho 
postaráme! Ale darmo nás oddeľovali, Alexander ma stále silne držal 
za ruku a obložený telami „ochrankárok“ zúfalo kričal: „Nechajte ho! 
Nechajte! Ten je so mnou. To je môj...“

Na voľnejšom priestranstve sme už opäť mohli stáť vedľa seba, ale 
samozvaným „ochrankám“ som ešte stále zavadzal. Nezniesli, aby pri 
ňom bližšie ako ony stál muž. Až keď sa Alexander rázne ohradil, aby 
nás neoddeľovali, že sme priatelia, aby sa nebáli, že sa už sami ochráni-
me. „Ochrankárky“ ho vystískali, vyobjímali, vybozkávali a mne veno-
vali nenávistné pohľady. Najradšej by ma boli kopli do zadku. Vydýchli 
sme si až pri kaviarni Štefanka, uberajúc sa Palisádmi domov... Takmer 
sme nehovorili, len sem-tam sme utrúsili nejaké slovo.

Alexander: „Vidíš, čoho sú schopné masy!“ 
Ja: „Pošliapať toho, koho milujú.“
Alexander: „Musel som ísť na tribúnu. Musel som sa ľuďom ukázať 

a povedať, že som s nimi, ale...“
Ja: „Nemohol si povedať, čo z toho všetkého bude?“
Alexander: „Nemohol. Aj tak by nepochopili.“
Ja: „Pochopia... Ale kedy? Keď sa už nebude možné vrátiť.“
Alexander: „Nebude sa kde vrátiť.“
Ja: „Zmena bola treba, žiaľ... Je po našom socializme, po jeho ľud-

skej tvári. Ale odísť nesmieme. Musíme niečo robiť.“
„Čo chceš s touto masou robiť? Štrngať kľúčmi a počúvať, ako si noví, 

doteraz kolaborujúci a dobre si žijúci herci sľubujú lásku a menia 
sa na „Leninov v októbri“ a pritom rúcajú ich sochy? Na Šulekovej, 
pri židovskej nemocnici sme sa zastavili. On pôjde Mišíkovou a ja 
Staroturským strmým schodíkovým chodníkom. Pôjdeme ako osame-
lí chodci, ktorých si už nik nevšimne. Sliediči sa stratili, lebo sa už 
začalo sliediť po nich. „Čo robiť?“ To sa nepýtal Černiševský, ale pri 
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181rozlúčke Dubček. „VPN by som neveril. Chopili sa jej čudní ľudia. 
Mnohí doteraz boli v strane, v tej strane, ktorá si prisvojila právo robiť 
s nami čo chce.“

„VPN... máš pravdu. Tá nás nepotrebuje, lebo veľa vieme.“ 
„VPN je ako politická sučka, ktorá začne kotiť strany ako šteňatá. To 

je nevyhnutné. Po revolúcii vždy príde delenie a likvidácia konkuren-
tov. Kormidlo vynorenej ponorky začína prechádzať z rúk do rúk. Nie 
vždy do tých najsilnejších, ale šikovnejších, ktoré riadi ľstivejší rozum 
a charakter, ktorý nepozná mravné alebo občianske zábrany.

Alexander sa usmial, v zamyslení povedal viac pre seba ako mne: 
„Povedal si to pekne, ale ak chceme robiť politiku, jednu z tých štenia-
tok si musíme vybrať a šľachtiť ho. Čím skôr to urobíme, tým lepšie.“

„Ja som sa rozhodol starú falošnú suku vyhnať zo svojho dvora. Vrtí 
chvostom pred každým, u ktorého vonia, že má pre ňu niečo v kapse.“

„Ja sa politike nemôžem vyhnúť...“
„Viem, Alexander, ty sám si veľká politika, tvoje meno je politika, 

ktoré všelikto bude chcieť vziať, nie síce nadarmo, ale vo svoj pros-
pech. Ale nejednému politickému fičúrovi sa pri tvojom mene skriví 
tvár.“

„Uvidíme. Teraz chcem ísť domov. Som z toho námestia unavený. 
Musím ho v mysli premyslieť, domyslieť a stráviť, najmä precítiť...“

„Ja v nej cítim všelijaké chute i pachute. Uvidíme, čo sa vyliahne 
z tých vajec, ktoré znáša nevyspytateľná, po moci túžiaca VPN-ka. 
Odprevadím ťa.“

„Netreba. Chcem byť sám. Po tom hurhaji a štrnganí na námestí 
chcem byť sám. Chýba mi ticho.“

„V politike ho nenájdeš!“
„Viem, dlhé ticho by ma ubíjalo.“
„Ja si myslím, Alexander, že by si mal takticky vyčkávať, kým ťa do 

politiky prídu pozvať.“
„To nemyslíš vážne. Veď ja som v nej, mňa možno z nej už len tak-

ticky postupne vyháňať.
Do videnia! Pozdrav Tóna. Mali by sme sa stretnúť.“
„Do videnia!“
Každý  pošiel svojou stranou.
Alexander najprv uvažoval o hnutí OBRODA, nakoniec sa rozhodol 

pre Sociálnu demokraciu. 
V roku 1992 sa stal jej predsedom. Bola to strana veľmi slabá. Na 

Slovensku s pošramotenou povesťou, strana, ktorá prestávala byť 
robotníckou, ale vládnou v kapitalistickom štáte. Z jej chýb a skla-
mania robotníkov sa zrodila dravá, demagogicky i prakticky revoluč-
ná akcieschopná Komunistická strana. Ale aj jej vláda práve v týchto 
dňoch zanikla. Utopila sa v ešte väčších chybách.
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182 Čo to vzniká dnes?
Masy to nevedia. Herci a študenti sú predvojom čudnej, veľmi čud-

nej revolúcie, ktorej sa nik nestavia na odpor. Ako keby bolo všetko 
napísané v scenári. A teraz sa hrá ako Pašiové hry. Režíruje i hlav-
nú postavu hrá doteraz len náhradník Alexandra Dubčeka, spisovateľ 
Václav Havel.

Prešlo niekoľko dní, keď obrovská masa v Prahe na Letnej skandova-
la ako minulé roky na prvého mája, ale nie na slávu toho, čo sídli na 
Hrade alebo v Kremli, ale: „Dubček na hrad! Husák, vzdaj sa!“

V tých dňoch som sa už takmer nestretával s Alexandrom. Veľa času 
trávil v Prahe, na Václavskom námestí náznakovo objímal masy, ktoré 
ho milovali a s tým hradom, t.j. funkciou prezidenta Česko-Slovenskej 
republiky, mysleli vážne. Aj on. Mysleli to vážne aj českí preziera-
ví politici. Uvedomovali si, že ak by sa Dubček stal prezidentom, 
jednota republiky Čechov a Slovákov je zaistená. Slováci by nemali 
dôvod sťažovať sa, že im vládnu Česi, predsa po Slovákovi Gustávovi 
Husákovi je prezidentom opäť Slovák. A vedeli aj to, že Alexandrovi 
Dubčekovi by naozaj nebolo ani na um prišlo hlásať myšlienku samo-
statného Slovenska ako štátu. To naozaj nie. 

A toto cítili aj provokatéri a „hej Slováci“ v Uhrovci.
Po krátkom čase sa však všetko ukázalo ako omyl. Ba dokonca pod-

vod. Masy na Václavskom námestí z ničoho nič začali skandovať: 
„Havel na hrad!“

V tých dňoch som nehovoril s Alexandrom, ako zmenu vôle más 
prežíval, ale my na Slovensku sme mali zmiešaný pocit. Čo to zname-
ná zmiešaný? Po prvé: Havla ako prezidenta spoločnej republiky sme 
si nevedeli predstaviť. Nebola to prezidentská osobnosť, ale bábka 
v cudzích rukách. Na Slovákoch mu záležalo len vtedy a na to, aby 
zostali v republike do počtu  s vynikajúcim priestorom, krásnou kra-
jinou a lacnou pracovnou silou. A predsa, stal sa z neho nový malý 
T. G. M.

Heslo „Havel na hrad!“ sa rozšírilo a zmocnelo ako mohutný požiar 
a Alexander Dubček, miláčik Prahy, sa pomaly, ale iste ocital v pozí-
cii vyhorenej pochodne a politickej siroty, alebo až nápadne podob-
nej pozícii generála M. R. Štefánika po prvej svetovej vojne. Dubček 
im zrazu nebol treba. Naopak. Prekážal.

Heslo „Havel na hrad“ potešilo aj prvého občana republiky na Hrade, 
Gustáva Husáka. Ten mu (tomu heslu) ako šikovný a praktický poli-
tik pomohol konštruktívne. Na výzvu „Husák vzdaj sa!“, „Husák dolu 
z Hradu!“ odpovedal, že áno, ale... Podmienka. Slovák musí byť pred-
sedom vlády. To bola prihrávka na Havlov smeč. Ak sa Slovák stane 
predsedom vlády, už Slovák, v tom čase Alexander Dubček, nemôže 
byť prezidentom. Teda „Havel na hrad“ je okamžite splniteľné.
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183Revolucionári v Prahe požiadavku promptne splnili a za predsedu 
vlády dosadili perfektne po česky „mluvícího“ a pomerne sympatické-
ho Slováka s maďarským menom  (čálfa=falošný), doterajšieho tajom-
níka ÚV KSČ.

Bol to perfektne napísaný a doteraz  perfektne hraný scenár „zama-
tovej revolúcie“, v ktorom Slováci mali svoje vedľajšie role.

To, že Alexandra Dubčeka nepustili na balkón budovy Melantrichu, 
na ktorom sa s masami zdravilo „revolučné vedenie“ Prahy a republi-
ky (zabránil mu v tom síce vzdelaný a doma veľmi rozdrapený, dlho-
dobý emigrant Pavel Tigrid, neskorší český minister kultúry), sa začí-
nalo vyvíjať pre Slovákov jednoznačne urážlivo.

Keď som sa po tejto udalosti s Alexandrom stretol spolu s bratom 
Antonom, ostro sme mu ten balkónový incident vyčítali. Ak vedel 
(mal to vycítiť), že ho na tom balkóne Česi nechcú mať, tak tam vôbec 
nemal ísť, ale keď už šiel, mal na balkón vstúpiť spolu s Havlom, alebo 
sám a to aj cez Tigrida.

Alexandrova odpoveď: „Uvažoval som, či drzému starčekovi dám 
okúsiť moju kováčsku päsť, ale nebolo by to dôstojné. Nechcel som 
im nahrať a pomôcť splniť úlohu. On ma totiž k tomuto činu mal 
vyprovokovať a spoločensky znemožniť, rozmazať a rozvláčiť po novi-
nách. Viete, ako by sa to bolo vynímalo? Dubček päsťou zrazil star-
čeka Tigrida. Potom by ukázali modriny na tvári a na celom tele, lebo 
starček Tigrid, zrazený Dubčekovou mohutnou päsťou, sa kotúľal po 
schodoch a utrpel také zranenia, ktorým mohol aj podľahnúť... atď. 

Áno, päsť som zaťal, aj zuby, ale našťastie som sa ovládol. Odpľul 
som si pred ním a odišiel.

Lenže, oponovali sme Alexandrovi, Slováci jednak takéto vysvet-
lenie nepočuli a po druhé, nebolo by im to stačilo. Zlostný starček 
Tigrid neurazil len Alexandra Dubčeka, doterajšieho miláčika Prahy 
a medzinárodne známu osobnosť, ale cez neho Slovákov ako národ. 
Preto sa v Bratislave sem tam ozvali hlasy ako odpoveď na Tigrida 
„Dubček na hrad!“, ale už nie pražský, ale bratislavský. Tigrid ani 
netušil, čo na Slovensku zapálil. S národnými hrdinami a  národmi sa 
nesmie hrať takáto urážlivá, špinavá hra.

Ja osobne som si odpovedal na drzú provokáciu Pavla Tigrida pev-
ným konštatovaním, že niekto môže byť vzdelaným antikomunistic-
kým novinárom, či ako si sám nahováral aj historikom a vedcom, ale 
v skutočnosti bol len zlostným politikom, ktorý nenávidel všetko so-
cialistické, nemusí byť kultúrnym človekom. To, čo urobil Pavol Tigrid 
Alexandrovi Dubčekovi je antikultúrne, aj keď ho Václav Havel, už 
ako český prezident, menoval ministrom kultúry.
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184 • • •

Posledný raz sme sa stretli na pohrebe môjho brata Antona v pries-
toroch bratislavského krematória tesne pred obradom. Pýtal som sa 
ho, či chce prehovoriť.

Nie som pripravený. A navyše, ťažko znášam jeho smrť. Poznáš ma. 
Pri takých stratách plačem... A ja nesmiem plakať. Vieš, že mne nie 
je dovolené to, čo inému. Aj vtedy, keď sme sa vrátili z Moskvy... 
Pamätáš sa, čo z môjho dojatia urobili.

Na pohrebe môjho brata Antona prehovoril herec, člen Národného 
divadla Juraj Sarvaš. Rozlúčku som napísal ja.

• • •

V SLÁVIČOM ÚDOLÍ  PRI HROBE

Na Alexandrovom pohrebe som prehovoril ja. Rozlúčku som písal 
veľmi ťažko, lebo sa mi stále núkali, ba priam ma sputnávali tie tri 
slová: Záhadná, náhodná nehoda. Z tej autohavárie som bol doslova 
smútkom odzbrojený.

Keď mi zatelefonoval Dubčekov syn Pavol, či by som bol ochot-
ný rozlúčiť sa s otcom v mene rodiny, priateľov a kultúrnej obce, že 
ma prosia o to, mlčal som len pár sekúnd, neopovážil som sa hľa-
dať výhovorky, aj keď som hneď po vyslovení Pavlovej prosby zací-
til obrovskú zodpovednosť, ale zároveň vyznamenanie, ktoré môže 
dostať len jeden jeho priateľ. Rozlúčku s Alexandrom Dubčekom bude 
sledovať celé Slovensko a veľká časť Česka, Európy a správa o jeho 
skone a rozlúčke s ním sa dostane do celého sveta.

Dobre, Paľko, keď je to vôľa celej rodiny, rozlúčim sa.
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185OLÚPENÁ O PRÁVO 
NA ŽIVOT
(ÚRYVOK Z ROMÁNU O SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ, KTORÝ TVORÍ ISTÝ 
PENDANT K PRÓZE ELENY KYTKOVEJ-KOVALOVEJ „MŔTVI SA DÍVAJÚ“, 
VYDANEJ TENTO ROK SLOVENSKO-ČESKÝM KLUBOM)

EDITA DRORI-ERNSTOVÁ

MEDZI NÁDEJOU A ZÚFALSTVOM
Podľa „bojového plánu“ som mala najprv sama nastúpiť na pracov-

né miesto, aby som „preskúmala terén“. Bude to možné, aby sme si 
vytvorili s mamou spoločný život? Azda by som mohla starého pána 
aj zasvätiť do našej situácie.

Nevzdávala som sa viery, že na našej planéte jestvujú láskaví 
a šľachetní ľudia.

Keby sa to podarilo, mohla by Anuša odprevadiť mamu do Bratislavy. 
Bola ochotná to urobiť. Čo sa už mohlo stať na ceste so starou paňou, 
ktorá nevyzerala veľmi na semitku? Tieto myšlienky ma zamestnávali, 
kým som čakala na Anušin návrat. Odišla do Zvolena, aby sa poroz-
právala s matkou a pripravila ju na možnosť úteku.

Anuša sa vrátila s Jóbovou zvesťou. Stála pri dverách biela ako krie-
da. „Všetko je stratené, chudera mama už tam nie je,“ jachtala a hys-
tericky vzlykajúc hodila sa na posteľ.

Úder bol príliš veľký a nečakaný, no kým som ho mohla psychic-
ky zvládnuť, zasiahol druhý: „S tebou, dieťa moje, je tiež zle. Úrady 
vedia, že sa pohybuješ s falošnou legitimáciou. Niekto ťa vyzradil. Je 
na teba vystavený zatykač. Legitimáciu musíš okamžite zničiť.“ Vtom 
si uvedomila, že som sa s legitimáciou prihlásila na miestnom úrade. 
„Ako nesprávne sme konali,“ zvolala Anuša. Oči sa jej rozšírili od 
strachu a začala kričať: „Musíš hneď odísť, kým ťa tu nezatknú!“

Bola som celkom bez seba. Začala som sa triasť a nevedela som sa 
ovládnuť. Odišla som do malej izby a zbalila skromný majetok. Vtom 
ma chytila Jankova pevná ruka. Cítil, ako sa trasiem, a žene energicky 
povedal: „Hystériou sa nikam nedostaneme. Dieťa v noci nevyženie-
me. Prenocuje tu a dom opustí až ráno.“

Prekvapene som počúvala slová pána domu. Vždy som mala dojem, 
že dominantnou osobou je Anuša. „Všetci sme v božích rukách. Čo sa 
nám už môže stať, že sme mladému dievčaťu, ktoré vyrástlo u nás vo 
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186 Zvolene, poskytli na pár týždňov prístrešie. Vari už vymrela aj posled-
ná štipka ľudskosti?“ 

Jeho slová urobili zázrak. Anuša prišla k sebe a porozprávala, čo sa 
stalo vo Zvolene: „Váš byt je zapečatený. Jedna suseda ma zbadala 
a vtiahla k sebe. S hrôzou mi porozprávala, ako starú pani a takmer 
všetky židovské rodiny odvliekli preč, do neznáma. Prečo ju toho 
neušetrili? Prečo ju dali na zoznam? Náš dom, celá štvrť by ju nevyda-
la! Chudera, nikdy na seba nemyslela, hovorila suseda.“

„Iba jedna starosť ju trápila. Krátko predtým ju kvôli tebe vypočú-
val policajt. Chcel vedieť, kde sa nachádzaš. Úrady pátrajú po Márii 
Trepákovej. Mamička poprosila susedu, aby ti dala vedieť, keby mala 
tú možnosť, že legitimáciu musíš hneď zničiť.“

Bez slova som ukázala na odpadkový kôš, v ktorom ležali kúsky 
papiera z mojej falošnej identity. 

Bolo krásne júnové ráno, keď som sa vydala na osudnú cestu. Počas 
bezsennej noci som sa rozhodla, že sa musím prihlásiť na polícii. 
Môj osud bol spečatený. Bola to iba formalita. Vedela som, že cesta 
odtiaľ až do rúk nacistických inštancií bude spojená s utrpením. Budú 
ma vypočúvať buď civilizovaným alebo brutálnym spôsobom. Keďže 
nebudem chcieť nikoho prezradiť, nebudem chcieť nikoho dostať do 
nešťastia, ani tých, čo ma nechali v ťažkostiach, asi ma budú biť a nú-
tiť k výpovedi. Preto som sa rozhodla, že sa prihlásim na polícii vo 
Zvolene, kde som azda mohla rátať s troškou súcitu.

Posledný deň slobody som chcela stráviť v malebnej Banskej Štiavnici. 
Kufor som si dala do úschovne na železničnej stanici. Pozrela som sa 
na odchod posledného vlaku do Hronskej Breznice s prípojom do 
Zvolena a pokojne, čo som si nevedela vysvetliť, som sa vydala pekne 
po meštiacky oblečená smerom k hlavnej ulici.

Výklady boli v posledných rokoch naozaj biedne, ale ja som sa cítila 
ako Alica v krajine zázrakov. Mohla som minúť všetky peniaze, veď 
ich už nebudem potrebovať. V jednom výklade som zbadala cestovnú 
taštičku, ktorú som si nikdy nemohla dovoliť. Zišla mi na um vynika-
júca myšlienka vystrojiť sa na cestu dobrým mydlom, novou zubnou 
kefkou a fľaštičkou kolínskej vody. Ešte mi zvýšili peniaze aj na pár 
ponožiek a spodnú bielizeň. Potom som si dožičila vrecko prvých 
čerešní a napokon trochu lacných vojnových sladkostí.

Nastalo poludnie. Koľko hodín mi ešte zostáva?
Zrazu ma chytila akási ruka za lakeť. Popri mne prechádzala Anuša 

a oznámila mi bledými, takmer nepohyblivými perami: „Zachráň sa, 
kým ešte môžeš. Práve som sa dozvedela, že všetky transporty idú do 
vyhladzovacieho tábora v Ľubline.“

Zostala som stáť ako prikovaná. Anuša zmizla v dave. Slnko svietilo 
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187naďalej, ale mne sa stmievalo pred očami. Nohy ma niesli napred. 
No zrazu celkom nečakane kráčala oproti mne v tomto cudzom mes-
te mladá žena so žltou hviezdou na športovej blúze. S úsmevom na 
ružových lícach zastala a spýtala sa: „Odkiaľ si prišla? Čo tu robíš?“

„Lúčim sa so životom,“ odpovedala som a namáhala som si pamäť. 
Pomaly som si spomenula. Bola to Erna, známa mojej sestry.

„Čo si sa zbláznila? Poď so mnou! Tu sa nemôžeme rozprávať, je to 
zakázané, lebo ja mám hviezdu a ty nemáš.“

Nasledovala som ju do bočnej uličky. Stručne som jej vykreslila si-
tuáciu: už skoro tri mesiace sa trápim. Spojenci sa ma vzdali, legitimá-
cia je neplatná. Nevládzem ďalej a pomýšľam, že sa v noci prihlásim 
na polícii. Tak rada by som žila ďalej, ale som stratená...

Erna ma prerušila a zašepkala: „Príď na túto adresu, len si ju dobre 
zapamätaj: Horná ulica 12, byt vpravo, Erna a Tomáš Blank. Do sko-
rého videnia,“ povzbudzujúco zvolala a rýchlymi krokmi sa stratila.

O štvrť hodiny neskôr som už sedela u Erny pri stole, ktorý sa napĺňal 
ako „stolček prestri sa“. Prezerala som si malý bytík, ktorý bol zároveň 
spálňou i obývačkou. Bola to vydarená kombinácia starožitného ná-
bytku, vyšívaných vankúšov a nádherných bielych dečiek z madeiry, 
ktoré boli starostlivo vyžehlené. Človek vdychoval atmosféru útulné-
ho, udržiavaného domova.

Erna akoby čítala moje myšlienky a smutne povedala: „Kto vie, 
dokedy budeme môcť užívať toto teplé hniezdočko. Je nám to však 
jasné, Tomášovi aj mne, že spomienka na tento domov, ktorý sme 
s láskou a ťažko zariaďovali, nám pomôže znášať strasti budúcnos-
ti. Tomáš má zatiaľ pracovné povolenie, ktoré nám zaručuje výnim-
ku. Ako suspendovaný študent medicíny dostal miesto ošetrovateľa 
v nemocnici. V tejto oblasti chýbajú pracovné sily. Mnohých poslali 
na front do služby vo vojenských jednotkých. Tomáš je veľmi obľúbe-
ný. Slúži aj mimo nemocnice ako ošetrovateľ predčasne prepustených 
pacientov z nemocnice, poväčšine z odľahlých dedín a samôt. Sú to 
prevažne lesní robotníci, ktorých rany sa ťažko hoja. Často sa teda 
stýka s dedinčanmi. Neprekáža im, že láskavé ruky, čo im pomáhajú, 
sú ruky Žida. Pozorujú náš osud a tak sa zdá, že niektorí z nich sú 
ochotní pre nás aj niečo urobiť, keď príde na to čas. Môj švagor a jeho 
žena si čoskoro budú musieť hľadať prístrešie.“

Pochopila som, prečo ma Erna odrádzala pred kapituláciou. „Škoda,“ 
dodala, „že Tomáš je práve na inšpekčnej ceste. Domov sa vráti až zajt-
ra večer. Čo len teraz urobíme? Nie som v týchto záležitostiach dosť...“ 
Erna nestačila vetu dokončiť. Prerušila som ju a zašepkala: „Ide sem sku-
pina ľudí.“ Nebezpečenstvo som zazrela cez záclonu okna oproti mne. 
Bleskurýchle som dostala nápad a skočila do kúta izby, kde boli na hroma-
du poukladané vlnené deky a koberce. V okamihu som zmizla pod nimi.
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188 Boli piati. Jeden vydával rozkazy: prehľadať skrine. Druhý vliezol 
pod manželskú posteľ, ktorá vypĺňala výklenok v stene. Prehľadali aj 
kuchyňu a komoru. Iba môjho kúta sa nedotkli. Ako to bolo možné? 
Banda odtiahla viditeľne nespokojná. Veliteľ zajachtal pár ospravedl-
ňujúcich slov, že on za to nemôže, plní iba rozkazy. Ťažko povedať, 
ktorá z nás dvoch bola bledšia, ale jedno bolo jasné: musela som čo 
najrýchlejšie zmiznúť.

Po chvíli váhania, či neurobí niečo zle, mi Erna dala adresu jed-
ného chlapa v Kozelníku, v dedine, ktorá bola vzdialená asi pätnásť 
kilometrov. Nebola si istá krstným menom: „Martin alebo Andrej, môj 
ty Bože, teraz si neviem spomenúť. Na tom až tak nezáleží. V dedine 
iných Sovákovcov niet. Dom stojí pri úzkej cestičke, ktorá vedie zo 
železničnej stanice do dediny. Je natretý na bledozeleno a brána 
na tmavozeleno. Uvidíš ho už zďaleka. Pozdrav Sováka od Tomáša 
a popros ho, aby ťa ukryl v jaskyni. Vraj je tam miesto pre šiestich. 
Dúfam, že sa tam stretneme.“  

Spomenula som si na kufor, ktorý som nechala na stanici. „Erna, tu 
máš lístok, vyber ho. Je to môj posledný majetok.“

Mesto som opustila pešo, do vlaku som nastúpila až na zastávke za 
Banskou Štiavnicou. Vlak bol preplnený. Nikto si ma nevšímal. Našla 
som si volné miesto v kúte. Vo vozni panovala hlasná vrava. O čom 
to rozprávajú? O Židoch a znovu o Židoch. Staršia dáma udávala 
tón: „Je to hanba, neľudské, vyháňať a posielať na smrť nevinné ženy 
a deti.“

„Mami, prosím ťa, mlč,“ povedal mladík a jemne ju štuchol do boku. 
„Keď to niekto z nich začuje, umlčia ťa.“

„Ja nemám strach, ale chvalabohu svedomie. Čo už urobia starej 
žene?“ odpovedala.

Sedela som ticho a predstierala ľahostajnosť, čo mi nepadlo ľahko. 
V Kozelníku som vystúpila s malou dušičkou.

Zelená brána bola otvorená a dvor prázny. Bola som v rozpakoch. 
Podlhovastý dom mal totiž dvoje vchodových dverí. Na ktoré mám 
zaklopať? Oproti domu bola dreváreň a tá ma prilákala. Steny boli 
nedbanlivo zbité z dosák a medzery medzi nimi mi dobre poslúžili na 
pozorovanie situácie na dvore.

Bola už takmer tma, keď konečne niekto prišiel k jedným z dverí. Oprel 
si pílu a sekeru o stenu a chystal sa vstúpiť do domu. Pozbierala som 
odvahu a zakričala na neho. Prekvapene sa opýtal: „Kto ste, slečna?“

Mlčala som. Kto som vlastne bola? „Čo tu robíte?“ Zrazu som zosta-
la neistá a opýtala som sa: „Ste, prosím, pán Sovák?“

„Áno, som.“ Zadržaný dych sa mi uvoľnil. „Nesiem vám pozdrav od 
Tomáša z Banskej Štiavnice,“ pokúsila som sa naznačiť situáciu, keďže 
sa mi zdalo, že nemá ani tušenia, kto je Tomáš. Alebo to iba predstie-
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189ral? Poškriabal sa za uchom a pravdepodobne mu niečo napadlo, lebo 
povedal: „Ach, hľadáte asi môjho brata Martina. Ja som Andrej. Martin 
má styky s mestom. Popri pití vždy aj politizoval. Komunistom bol už 
v starom Československu a určite pri tom aj zostal. Celkom presne 
to neviem, lebo sa s ním nerozprávam už niekoľko rokov. Zazlieva 
mi, že som sa pridal k ľudovej strane.“ Vari si ten chlap všimol, že mi 
z tváre zmizla aj posledná kvapka krvi? Vystrel ku mne ruku. Čo som 
mala urobiť? Rýchlo utiecť? Ale kam? Hneď som však zistila, že nebol 
nepriateľský. Dotkol sa mi ruky a povedal: „Nebojte sa, neschvaľujem 
všetko, čo vláda robí, najmä nie prenasledovanie nevinných a bez-
branných ľudí. Poďte dnu a počkajte, kým príde Martin.“

Onedlho som sedela pri veľkom stole v kuchyni. Hostiteľ priniesol 
z komory hlinený džbán, nalial mi pohár cmaru a vyzval ma, aby 
som si ráčila poslúžiť pečenými zemiakmi z misy. „Sú síce studené, 
ale celkom dobre chutia, keď je niekto hladný. Je to naša náhrada 
za chlieb, ktorý iba zriedka dostaneme. Čo sa dá robiť, keď sa múka 
vyváža do Nemeckej ríše. Ešte šťastie, že vlastníme kúsok zeme, ktorý 
obrába moja žena a deti. Je to naša záchrana. Z mojej práce so seke-
rou a pílou by sme nevyžili.“

Onedlho bola celá rodina pospolu. Deti si ma hanblivo obzerali. 
Andrejova žena hneď pochopila sitáciu. S láskavým úsmevom sa spý-
tala, či mi postačila skromná večera. Práve sa vrátila z poľa a hovorila 
o zemiakoch v plnom kvete, čo sľubovalo bohatú úrodu, ak z požeh-
naného neba dosť naprší. Bolo už veľmi neskoro, keď sme u Marti-
na začuli buchotať dverami. „Zájdite tam, prosím, sama,“ rozpačito 
poprosil Andrej. Porozumela som.

Martin s radosťou prijal pozdravy od Tomáša. Trochu neistoty som 
však u neho vycítila. Zdalo sa mi, akoby ho poznámka o jaskyni 
dostala do pomykova. „Áno, je hlboko v lese. Budem sa musieť potrá-
piť, aby som ju po toľkých rokoch znovu našiel.“ Neznelo to veľ-
mi povzbudivo, ale skôr, ako sme o tom mohli podrobnejšie hovoriť, 
vošla dnu chudá stará žena. Postavila vedľa dvier vedro čerstvo nado-
jeného mlieka, namierila na mňa ostrý pohľad a spýtala sa Martina: 
„Kto je to?“

„Ružena, to je Tomášova známa,“ predstavil ma. Pomyslela som 
si, aká je tá Ružena zvädnutá. „Odkiaľ prišla v túto nočnú hodinu? 
Nebola aj u tamtých? Potom musí zmiznúť prv, než nám pošlú na krk 
gardu.“

„Buď už ticho, ženská,“ nakričal na ňu Martin, „v našom dome som 
ja pánom.“ Ružena sa odmlčala. Iba tu i tam na mňa zazrela pohľa-
dom, ktorý neveštil nič dobrého.

Na takúto situáciu som nebola pripravená. Martin mi sľúbil, že ma 
na druhý deň popoludní odvedie k jaskyni. Chcel skôr odísť z práce.
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190 „Máte so sebou nejaké potraviny, kým sa o vás Tomáš postará?“
Ukázala som na plnú tašku, ktorú mi nabalila Erna. Martin potom 

prikázal žene, aby uvoľnila jednu z troch postelí v miestnosti. Keď 
Ružena ani nenaznačila, že by chcela mať niečo spoločné s mojím 
prenocovaním, zdvihol dcéru z postele a preniesol ju k sestre do dru-
hej postele. Potom mi pošepky povedal, že keby sa náhodou niečo 
stalo a nemohla by som na neho počkať v dome, mám ísť smerom na 
Banskú Štiavnicu. Skôr ako sa hradská dostane do poslednej dediny, 
vedie cez most a po jeho pravej strane stojí osamelý dom. Pod tým 
mostom mám naňho počkať.

Ranný pozdrav bol jednoznačný. Zobudila som sa na to, že ma 
akási ruka chmatla za rameno. „Preč, okamžite zmizni!“ Nad mojou 
posteľou stála Ružena s diabolským pohľadom. A čo som jej na to 
povedala? „Prepáčte, že som vás obťažovala!“ Nemohla som jej pove-
dať, že by som ju ľutovala, čo by za to dostala od svojho rozhodného 
muža. Vyskočila som, schmatla tašky a zatvorila za sebou dvere, ako-
by som sa chcela poistiť, že za mnou nepôjde.

Čo som však mala robiť do neskorého popoludnia? Les vedľa cesty 
mi ponúkal svoju ochranu. Vošla som doň a zmizla v húštine.

Lesy som mala veľmi rada už od detstva. Hrubé pokrovce machu, 
množstvo kvetov, tôňa stromov, to je nádhera! Musí predsa jestvovať vyš-
šia moc, ktorá to všetko stvorila! O chvíľu som si už pochutnávala na 
polozrelých jahodách, ktoré tu i tam vyčnievali z tmavozeleného krovia.

Spomenula som si na krížovkársky časopis, ktorý som si dožičila za 
posledné peniaze. Aká to úľava vypĺňať prázdne štvorčeky a odpo-
vedať na otázky namiesto premýšľania nad problémom, čo prinesú 
najbližšie dni a hodiny.

Poloha slnka ma prinútila vydať sa na cestu, ak som chcela prísť 
načas na miesto stretnutia s Martinom. Nikto si nevšimol, že som vkĺz-
la pod most. Čakanie bolo dlhé a plné napätia. Čo ak Martin nepríde? 
Zišla mi na um takmer zabudnutá pieseň: „kolesá vo fabrikách stoja, 
ľudia umierajú pod mostami,“ ale kým som stihla umrieť, zbadala som 
Martina.

Začali sme hľadať jaskyňu po horách, dolinách a lúkach, ktoré sa 
tu zaradom striedali. Okolo večera Martin zrazu pri úzkom potoku 
zdvihol hlavu a z vysušených pier sa mu vydral spokojný víťazoslávny 
výkrik: „Vidíte hore tú obrovskú skalu? Tam to musí byť.“ Pred nami sa 
v asi stometrovej výške týčil skalnatý kopec.

Odkiaľ nabrať silu, aby som sa tam vyškriabala? Martin navrhol malý 
oddych. Uľahčene som súhlasila. Nohy ma ledva niesli.

„Pitnou vodou sa budete musieť zásobiť zavčas rána alebo neskoro 
večer, aby vás nikto nezbadal.“ Utrel si spotené čelo a celkom nečaka-
ne sa ku mne prišuchol. Dych mu razil alkoholom.
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192 Skôr než som pochopila jeho úmysel, strhol zo mňa bielizeň. 
Nebránila som sa. Bolo mi jasné, že sa mu za námahu musím odme-
niť. Bola to jediná poistka, ktorá ma držala pri živote. Zaplatila som 
mu telom. Po tomto hroznom čine sa zdvihol a zajachtal: „Nemyslel 
som si, že ste ešte... Nepovedzte nikomu, čo som vykonal!“

No kde by som ho aj mohla zažalovať? Na polícii, u žandárov, na 
gestape? A za svedkov by som uviedla prvé večerné hviezdy alebo 
veveričky, čo tu skackali po vrcholcoch stromov? S vypätím posled-
ných síl som vyliezla hore za Martinom.

Pod skalou ma privítala čierna diera. Martin vliezol dnu, po chvíli 
sa vrátil von a povedal: „Pamätal som si to trochu priestrannejšie. Pre 
šiestich tu samozrejme niet miesta, ale pre jedného to na nejaký čas 
postačí.“ Podal mi zvinutý balík, ktorý niesol so sebou. Bola to stará 
deka. Rozprestrela som ju na hrboľaté kamene. Mala som len jedno 
želanie, aby som ho už nikdy viac neuvidela. Pred odchodom mi ešte 
sľúbil, že o niekoľko dní privedie Tomáša.

JASKYŇA, ČI PEKLO?
Obývala som teda skalnatú trhlinu. Ťažko sa mohla nazvať jaskyňou. 

Plaziac po bruchu som sa šuchla dnu. Ležať som mohla iba polose-
diačky. Údy mi tŕpli, nemohla som si ich natiahnuť, lebo trhlina bola 
príliš krátka. Ani chrbát som si nemohla vystrieť, lebo skalnatý strop 
mi narážal na hlavu. Najväčšmi ma však trápila zima. Celá som sa 
triasla v nekonečnej noci, ktorá vládla v trhline. Vonku ju síce vystrie-
dal deň, ale ja som si ho nemohla užiť, neodvážila som sa vyjsť zo 
strachu, aby ma nechytili.

Noc som identifikovala podľa zvláštnych znemení: vo vnútornej, 
neprebádanej časti skaly sa niečo hýbalo, vydávalo zvuky a tóny. 
Pravdepodobne tam žili nejaké živočíchy. Raz sa mi dotklo hlavy nie-
čo handrovité. Vo vlasoch som pocítila tenké pazúriky. Mojím trhlino-
vým spoločníkom bol netopier. Aspoň som vedela, načo som sa učila 
zoológiu. Mäkký dotyk akejsi srsti bol menej znepokojujúci. Kožušina 
patrila asi jazvecovi, ktorý tu tiež býval. Musela som byť tolerant-
ná, lebo votrelcom som bola ja. Trápili ma myšlienky a zima. Ak je 
súčasnosť nočnou morou a budúcnosť neistá, človeku príde na um 
minulosť. Znovu je prežíva ako voľakedy: šťastne či smutne, ťažko či 
ľahko. Moja minulosť nebola veľmi veselá, skôr smutná a ťažká. Moje 
detstvo poznamenali smutné udalosti: otcova predčasná smrť, bieda 
a príslušnosť k neželanej rase.

Otcovu smrť som nepochopila. Mala som iba päť rokov. Viera mala 
desať. Ona vedela, čo sa deje. Zavetrila nebezpečenstvo okolo milo-
vaného otca inštinktom zvieraťa. Chudera mama, ktorá sa posledných 
osem dní a nocí nepohla od otcovej postele, sa napokon rozhodla, že 
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193deti pošle z domu. Najbližšia suseda nás všetky štyri deti láskavými 
rukami pobalila a vzala do svojho jednoizbového bytu. Bola to stará 
práčka, ktorá neúnavnými rukami živila ovdovenú bledú dcéru Zuzu, 
chorú na tuberkulózu, a vnučku v mojom veku. Temné kontúry izby, 
Zuzin suchý kašeľ a lapanie po vzduchu, Vierin plač a lamentovanie 
za otcom, to boli moje prvé spomienky. Na druhý deň som už otca 
neuvidela. Keď sme sa vrátili domov, jeho posteľ bola už prázdna. 
V prostriedku izby ležalo niečo veľké, zabalené do tmavého plátna. 
Nepýtala som sa, čo to bolo. Mala som strach. Po oboch stranách 
toho tajomného „niečoho“, nad ktorým bdela matka so strnulou tvá-
rou a planúcimi očami, blikali dve sviečky. Zaplakala len po skončení 
siedmich rituálnych dní smútku a neskôr jej vždy zvlhli oči, keď bola 
reč o otcovi.

Treskúcu zimu roku 1928 sme prežili už v novom, priestrannom 
byte. Tiež bol na predmestí v severnej robotníckej štvrti, ale v porov-
naní s inými bytmi na okolí bol náš dvojizbový byt na prvom poschodí 
suchý a slnečný. O rok neskôr som na vlastnej koži pocítila nepísaný 
židovský osud, antisemitizmus. Jedného dňa som prišla domov s roz-
bitou hlavou, zaliata krvou. Kameň ma zasiahol do hlavy pri uchu. 
„Pohádala si sa s deťmi?“ opýtala sa mama. „Nie,“ odpovedala som 
a pozorovala matku, ako mi odstrihla chumáč vlasov okolo rany. 
Matka od nás nikdy nechcela počuť jednostranné pravdy, preto som 
zrekapitulovala, čo sa stalo: keď som prechádzala popri skupinke star-
ších predmestských detí, jeden chlapec na mňa zakričal „židovka“ 
a druhý ma udrel päsťou do chrbta. Mala som asi čo najrýchlejšie 
utiecť, ale namiesto toho som sa pustila s nimi do reči: „Môžem ja za 
to, že som židovka, a je to hriech?“ pokúsila som sa argumentovať. 
„Vy Židia, ste zavraždili nášho Ježiša,“ vzrušene mi vyčítali. „Ale ja 
za to nemôžem.“ Jedno veľké dievča sa mi pustilo do vlasov a dve 
ďalšie ma bili palicami po chrbte. Videla som ich ako na fotografii. Na 
tvárach sa im však mal zračiť smútok a ľúbosť nad tragickým osudom 
Ježiša, namiesto toho som v ich jasných očiach videla len zadosťu-
činenie a rozkoš z krutosti. „Nie, mama, ja som ich neprovokovala. 
Robilo im to dobre.“ Bande som sa vytrhla za spŕšky kameňov...

Keď som niekedy nevedela upokojiť svoje ubolené telo, utiekala 
som sa s trpkým humorom k mytológii. Videla som sa, akoby som bola 
Prometeus: bez očí, spútaná a vydaná na pospas trhajúcemu orlovi. 
Všemohúci, ty si predsa dobrý a milosrdný! Zabudnutá skalná trhlina 
mi záštitou a ochranou! Pocítila som to najmä jednej noci: k prame-
ňu som mohla ísť len neskoro večer, lebo už dlhší čas som zdola 
občas začula hlasy. Veľmi sa zotmelo a stratila som cestu. Zúfalo som 
blúdila, vrážala do stromov zhrozená možnosťu, že nenájdem svoj 
„hotel“.
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194 Jedného dňa som začula kroky. Zjavil sa Tomáš v sprievode Martina. 
Oh, predsa na mňa nezabudli! Tomáš bol bucľatý, ako keď som bola 
hosťom v mládežníckom hnutí. Tá istá tvár s usmievanými očami, ste-
lesnená dobrota. „Dievča,“ zvolal na mňa, „vzduch je čistý. Poď, máš 
návštevu!“ Zložil plný plecniak, na vlhkú zem rozprestrel pestrú deku 
a vyťahoval z vaku skutočné zázraky: peceň čierneho chrumkavého 
chleba, ovčí syr, pohár marmelády, plechovú škatuľu pečiva. Všetko 
pripravili Ernine láskavé ruky. Bolo tam dokonca aj vrecko čaju. Čo si 
s ním počnem, pýtala som sa sama seba, ale vzápätí prišla odpoveď: 
predo mnou stála škatuľa s kockami tuhého liehu, dva balíky sviečok 
a zápalky. „Dievča, keď si to doteraz prežila, ešte vydržíš, kým sa pre 
teba nenájde nejaké ľudskejšie bývanie,“ vyhlásil Tomáš plný nádeje.

Všetky správy z okolitého sveta som počúvala dychtivo. Najprv 
o najbližších: Tomášov brat, švagriná a matka sú už v ilegalite. 
Skrývajú sa na salaši kdesi pod Sitnom. On a Erna trávia asi posledné 
týždne v civilizácii, ktorá ohrozuje náš život. Hľadajú ďalšie možnosti 
úkrytu a čo bolo pre mňa najdôležitejšie, rátali aj so mnou! Plná oča-
kávania som sa vypytovala na udalosti v šírom svete. „Naďalej zúria 
boje. Nacisti stále postupujú. Každú noc počúvame zakázané správy 
z Londýna. Straty sú šialené, ako je šialený aj ich stratég Hitler. Všetky 
sily sa sústreďujú na juh. Zdá sa, že cieľom je Kaukaz a Ural. Moskvu 
a Leningrad chcú dobyť z východu.“

„Veria ešte ľudia vo víťazstvo nad Sovietskym zväzom?“
„Kto ako. Generáli sotva, ale kaprál Hitler so svojím nacistickým 

aparátom ženie wehrmacht dopredu.“ Kým sa návšteva rozlúčila, 
Tomáš mi radil, čo mám urobiť, keby som sa dostala do ťažkostí: „Ak 
by sa tu niečo stalo a nemohla by si na nás počkať, choď k osamelému 
domu pri moste, kde si čakala na Martina. Tam sa zdržujú naši ľudia. 
Už som im o tebe rozprával.“

Odteraz moje polárne noci osvetľovala horiaca sviečka. Veľa svet-
la nevydávala, ale aspoň trochu hriala. Šálka čaju, chlieb, dokonca 
natretý - ako málo potrebuje telo bez väčšieho pohybu. Istý čas sa mi 
celkom darilo, kým neprišla prvá víchrica. Voda zo všetkých puklín 
skaly tiekla práve ku mne. Ťažko sa dalo niečo zachrániť. Posledné 
zápalky zlyhali, chlieb spesnivel, šaty sa zmenili na studené obklady. 
Tak deň, ako aj noc boli rovnako neznesiteľné. Pochopila som, že ten 
hotel budem musieť opustiť.

ÚDOLIE PLNÉ LÁSKY
Asi som vyzerala hrozne, keď som prišla do jednoduchého, ale čis-

tého domčeka Kočalkovcov. Anka sa na nič nepýtala. Rýchlym pohľa-
dom odhadla, že sme rovnako vysoké. Priniesla zo skrine sukňu, blú-
zu, spodnú bielizeň a vtisla ma kamsi do práčovne. Pri mise horúcej 
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195fazuľovej polievky sa jej rozviazal jazyk a začala sa ma vypytovať: 
„Teraz idete z jaskyne v kozelníckych lesoch?“ Iba som prikývla, lebo 
ústa som mala plné fazuľovej polievky. „Chúďa, ako dlho sta tam boli 
sama samučká?“ Pozrela som do kalendára na stene. „Desať dní, jede-
násť nocí.“

„Ako ste prišli k tej líščej srsti na hlave?“ opýtala sa ma dívajúc sa 
na moje vlasy, ktoré v polárnej noci sčervenali. Musela som sa smiať, 
Anka tiež. „Boli zafarbené na blond,“ vysvetlila som. Čoskoro som 
pochopila, že nemusím veľa rozprávať, lebo Tomáš ju už dostatočne 
informoval.

Anka pozrela z okna a spokojne skonštatovala, že nebo je milo-
srdné. Slnko žiarilo spomedzi potrhaných oblakov a moja hostiteľka 
povedala: „Tak, teraz už môžeme ísť na malý výlet.“ Vzala pletený kôš 
a šli sme. Na nič som sa nepýtala, len som kráčala za ňou. Čoskoro 
som stratila záujem o miernu, peknú krajinu. Sústredila som sa na roz-
právanie spoločníčky: „Je mi ľúto, že nemôžete u mňa zostať. Sledujú 
náš dom odvtedy, čo sme ukrývali Mira Lednára.“

„Kto je to ten Miro?“ spýtala som sa zvedavo. „Vidno, že nie ste 
z nášho kraja! To meno je tu legendárne. Stalo sa to pred dvoma 
rokmi. Môj muž Jano, ktorý pracuje ako kontrolór železničnej tra-
te, dostal jedného popoludnia nečakanú návštevu. Jeho šéf, mladý 
inžinier Kurti, vošiel dnu a vzrušene mu rozprával, že pri koľajniciach 
našiel raneného chlapa, ktorý je síce pri vedomí, ale odmieta hovoriť. 
Pohľad na spútané ruky však prezradil, že je to väzeň.“

„Človeče, nebojte sa, chcem vám pomôcť. Mimochodom som Žid.“ 
Táto výpoveď dodala neznámemu odvahu a posilnila dôveru.

„Vyskočil som z vlaku,“ zastonal chlap. „Niekto vyzradil našu schô-
dzu a všetkých poslali do Ilavy. Uprosil som ich, aby mi dovolili roz-
lúčiť sa s rodinou. Nech moje štyri deti ešte raz uvidia otca! Obmäkčil 
som ich, čo mi umožnilo útek,“ s námahou rozprával ranený.

„Už ani slova, priateľ, vyhľadám pomoc a nájdem vám úkryt,“ 
povedal mu inžinier Kurti. Raneného odvliekol do najbližšej húštiny, 
naštartoval a ponáhľal sa za lekárom, ktorý tiež patril k prenasledo-
vanej rase. Lekár sedel vonku v aute s materiálom prvej pomoci. Jana 
vzal so sebou a mňa sa spýtal: „Pani Kočalková, môžeme ho priniesť 
sem, kým mu niečo nájdeme?“

„Pravdaže,“ súhlasila som. „Pripravila som mu lôžko v izbe nášho 
syna Janka, ktorý už bol na vojenčine. Vrátili sa až v noci. Klbko obvä-
zov a roztrhaný odev, to bolo moje prvé stretnutie s Mirom Lednárom. 
O niekoľko dní ho vzali do gazdovského domu v Iliji pod Sitnom. 
Len čo odišiel, vtrhli nám do domu. Podozrievali nás, ale nič nám 
nemohli dokázať. Odvtedy uplynuli dva roky. Miro žije naďalej v ile-
galite, ale to nie je život. Niekedy v noci navštívi ženu a deti. Bývajú 
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196 v Hute, v priemyselnej štvrti Banskej Štiavnice. Jeho žena si našla 
robotu v pletiarni, inak by umreli hladom. Pred zatknutím Miro pra-
coval ako strojný majster v baniach. Bol nenahraditeľný, preto ho po 
prevrate zo Slovenska nevyhostili ako ostatných Čechov.“

Ankino rozprávanie som so záujmom počúvala. Ani som nepostreh-
la, ako sa zmenila krajina. Po oboch stranách poľnej cesty sa týčili 
strmé zelené vrchy. Prešli sme cez hlbokú dolinu. V diaľke som zba-
dala neveľký dom, niekoľko hospodárskych budov a na stráňach malé 
obrábané políčka.

„Ja vám tu rozprávam staré historky a vy máte plnú hlavu starostí 
z budúcnosti,“ s pocitom viny povedala Anka a zmenila tému. „Pozrite 
sa, tu na tejto samote žije moja sestra Katarína. Volá sa to tu Hlbodol,“ 
dodala a ukázala na osadu. „Tu bývajú Necpalovci, moji najbližší 
príbuzní, hoci v istom zmysle sú nám vzdialení. Katarína a jej muž 
Paľko sú veriaci kresťania, katolíci. Nemajú nič spoločné s politikou. 
Nezaujíma ich. Denne sa modlia Otčenáš, požehnávajú jedlo, prežeh-
návajú sa pred každým krížom a nech sú akokoľvek unavení, nikdy 
nevynechajú bohoslužbu vo vzdialenom kostole. V ostatnom čase to 
robia ešte horlivejšie, lebo ich všeličo trápi. Katarína často opaku-
je: „Prezident Slovenského štátu, farár a nechá sa dirigovať Hitlerom! 
Ako mohol zabudnúť na ozajstného Pána, nášho Ježiša Krista? Jeho 
najdôležitejším prikázaním je predsa: miluj svojho blížneho ako seba 
samého. Dokonca človek má milovať aj svojich nepriateľov. Vidíte, 
takýto dom nie je v podozrení,“ povedala nakoniec Anka, keď sme 
vchádzali do dvora.

Veľký, sivý vlčiak oznamoval náš príchod silným brechotom. Na 
Ankin pach bol zvyknutý, ale ja som mu bola nebezpečnou nezná-
mou. Pred prahom dverí sa zjavila vysoká, statná žena. Jej tmavé oči si 
ma odmeriavali, kým sa jej po tvári nerozšíril teplý, dobrotivý úsmev. 
„Vitajte,“ povedala a pozvala nás dnu.

Večer sa usadila celá rodina okolo veľkého jedálenského stola. Pán 
domu, postarší roľník s fajkou v ústach a sivočiernymi fúzmi, sa zdal 
byť málovravný. O to zhovorčivejší bol chlapec, čo s ním vošiel. Vrhol 
pohľad na sporák a posmešne zvolal na matku. „Mama, aj dnes, ako 
včera a zajtra budeme požehnávať naše každodenné zemiaky?“

„Paľko, mlč a nerúhaj sa,“ karhala ho Katarína. „Ale v Otčenáši sa 
modlíme o chlieb,“ povzdychol si chlapec. Po meštiacky oblečená, 
mladšia Zuzana, ktorej tiež chýbal chlieb, vecne poznamenala: „Za 
čias nášho Pána zemiaky ešte jednoducho nepoznali.“ Starší syn Janko, 
ktorý chodil do lesníckej školy, chválil objavenie nového kontinentu: 
„Ako by sme bez tej zázračnej rastliny z Ameriky prežili vojnové roky?“ 
Všetci sme sa zasmiali a po krátkej modlitbe sme sa vrhli na zemiaky. 
Musím priznať, že poliate troškou masla boli celkom chutné.
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197Prvý večer sa mi zdalo, že som sa o rodine dozvedela viac ako 
oni o mne. Prijali ma však srdečne a o krátky čas som už patrila do 
rodiny. Malé kúsky pôdy, ktoré som pomáhala obrábať, kvitli mi pod 
rukami a ja som mala pocit, že sú mojím kráľovstvom. Obdivovala 
som biele rady rozkvitnutých zemiakov, úrodu hrášku, mladé cibuľky. 
No najkrajšie pre mňa bolo to, že Katarína sa čoskoro zmenila na tetu 
Katarínu, ktorá mi poskytovala hodne lásky a rodinného tepla.

Čoskoro som v kuchyni zaviedla revolučné zmeny. Z dennodenných 
zemiakov som pripravovala rozmanité jedlá – zeleninový guláš 
bez mäsa, ale s opraženou cibuľou, mladým hráškom a mrk-
vou. Opovrhované zemiaky znovu získali na cene. Večer sa všetci 
poschádzali pri stole a s nepredstaviteľnou rozkošou vdychovali vôňu 
jedla. Korunou všetkého bolo, keď som raz v nedeľu predpoludním 
vyčarovala z vrecka múky a slivkového lekváru parené buchty, kto-
ré som zospodu pripiekla. Teta Katarína a starý Pavol prišli z kostola 
poriadne unavení, ale aj ich prekvapenie bolo veľké.

Neskoro večer sa mi zlepšila nálada, keď sa v dome zjavil veľmi 
zaprášený chlap. Vlčiak iba zakňučal, ale nebrechal. Poznal Mira 
Lednára. Čoskoro som ho spoznala aj ja. Sadli sme si na povalu nad 
mojou komôrkou, kde bol otvor, ktorým sa dalo v prípade nebezpe-
čenstva utiecť do lesa. Na jeho vzhľade nebolo nič mimoriadneho. 
Vyzeral ako nenápadný tridsiatnik, ako tucet iných, ktorých si človek 
ani nevšimne, keď ich stretne.

Náš rozhovor prebiehal nenútene, len ma rušilo, že sa mi ani nepozrel 
do očí. Pohľad mu blúdil naokolo, akoby ho zaujímalo predovšetkým 
seno a kopa slamy. No čoskoro mi bolo jasné, že pred sebou mám gene-
rála, ktorý sa pokúša zostaviť armádu. Nebola to ľahká úloha. Potreboval 
regrútov, ktorí nemali čo stratiť. Na to som sa rozhodne hodila aj ja.

Jednou z prvých otázok, ktoré mi položil, bola otázka, či poznám 
Ruda Blažovského. Moja odpoveď ho možno prekvapila. Bola som 
najlepšiou priateľkou jeho najstaršej dcéry Gizely, ktorá zomrela sot-
va šestnásťročná. Bolo to inteligentné dievča, ktoré od raného det-
stva trpelo na cukrovku. Pomáhala som jej dobehnúť to, čo zmeškala 
v škole kvôli častým pobytom v nemocnici. Rudo ma často našiel kvo-
čať s Gizkou nad knihami a zošitmi. Keďže som za pomoc nechcela 
prijať peniaze, rozmaznával ma darčekmi.

Po Gizelinej smrti sme sa stretávali zriedka, ale po uzavretí nemec-
ko-sovietskeho paktu som ho vyhľadala. Bola som zmätená ako mno-
hí iní. Rozhorčilo ma, že obhajoval pakt. Nahnevaný mi povedal, že 
sa neviem zbaviť svojich židovských pocitov voči nacistom, a mys-
lel si, že Rusi vedia, čo robia. O pár mesiacov ma Rudo vyhľadal. 
Potreboval niekoho, kto mu na stroji prepíše pokyny pre podzemné 
hnutie. Súhlasila som a medzi iným som naznačila, že hľadám akúkoľ-
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198 vek prácu. Ponúkol mi jednoduchú prácu v malej sódovkárni, čo mu 
patrila. Pracovala som teda vo dne v noci, lebo pokyny som mohla 
prepisovať iba v nerušených nočných hodinách. Na odmenu som sa 
nepýtala, no čoskoro som bola sklamaná: odmenou za prácu malo 
byť stravovanie u neho doma. Mne to veľmi nepomohlo. Potrebovala 
som peniaze, aby som mohla pomáhať matke. Keď som potom dostala 
ponuku opatrovať na vidieku starú, chorú statkárku za dobrú plácu, 
naše vzťahy sa prerušili. 

Miro počúval, chápal a angažoval ma ako spolupracovníčku. Sľúbil, 
že sa mi postará o prístrešie niekde pod Sitnom.

Poprosil o niekoľko týždňov trpezlivosti, keďže všetko bolo iba 
v začiatkoch.

Miro rozprával o vzťahoch k Tomášovi. Už sa tešil, že ho prijme do 
svojej jednotky.

Keď som jedného nedeľného dopoludnia pripravila slávnostný obed, 
lebo deň predtým sme zarezali dve sliepky, aby sme ich zachránili pred 
prirodzenou smrťou, ponáhľala som sa do komôrky, aby som si oprala 
zopár vecí. Cestou späť k rozvoniavajúcej kuchyni som začula nezná-
me hlasy. Necpalovci zrejme priviedli z kostola hostí, pomyslela som 
si a pre istotu som zostala stáť. Prekvapilo ma, že predmetom rozhoro-
vu som vlastne ja. „Ľúbime to dievča. Je ako jedna z nás,“ počula som 
tetu Katarínu. „Rodina by vám však dobre zaplatila,“ odvetil neznámy 
hlas. „Nevytĺkame kapitál z nešťastia prenasledovaných ľudí,“ odvetil 
pokojne, ale rozhodne mlčanlivý gazda, „komôrka nie je vhodným 
prístreším pre celú rodinu. Dosť už o tom, poďme jesť.“

„Paľko, zavolaj to dievča, čo tu tak pekne prestrelo stôl,“ prikázala 
gazdiná. „Tu som,“ odpovedala som, ako keby som nebola nič počula. 
No len čo som vstúpila dnu, priskočila ku mne mladá žena a zvolala: 
„To je predsa Mária Trepáková, alias Edita. Aký je ten svet malý!“

„S kým mám tú česť?“ spýtala sa s dobre skrývanou iróniou. 
„Spolupracujem s Wollnerom. Vaša falošná legitimácia prešla aj moji-
mi rukami.“ „Už jej niet,“ odpovedala som. „To je dobre! No kde sa 
tu beriete?“ pýtala sa ďalej.

Nemala som v úmysle čokoľvek o sebe prezrádzať osobe, ktorá vo 
mne nevzbudzovala dôveru. „Človek ako ona je dar boží,“ ozvala 
sa Katarína a ušetrila ma odpovede. „Aké máte plány?“ vyzvedala sa 
žena ďalej. „Plány? Aké dnes možno mať plány? Nanajvýš môžeme 
dúfať, že prežijeme.“

Neskôr mi svitlo, že mladá žena je dcérou Kataríninej sestry. Keď 
odišla, cítila som sa trochu deprimovane. Až po niekoľkých dňoch 
poľných prác a dobrého vzťahu Necpalovcov som sa z toho znovu 
dostala.
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199Monotónnosť dní prerušila návšteva Tomáša a Erny. Nadšene mi 
rozprávali o prvých chvíľach života v ilegalite na salaši pod Sitnom. 
Tešila som sa, že podľa Mirových sľubov aj ja nájdem prístrešie kdesi 
v tom okolí. Náramne som sa na to tešila a s týmto očakávaním stú-
pala aj moja nálada.

Jedného dňa sa Katarínina neter znovu zjavila. Tentokrát nie s vlast-
ným mužom, ale s neznámym človekom. „Editka,“ povedala slad-
ko, „máme pre teba vynikajúcu správu: v banskobystrických lesoch 
vznikla partizánska skupina. Čakajú na teba!“ Obaja boli veľmi milí. 
Prečo by som sa nemala chopiť príležitosti?

Utekala som do komôrky zbaliť si svoj skromný majetok. Odrazu sa 
ku mne prikradla akási postava. Bol to gazda Pavol Necpal. „Preboha, 
nechoďte s tými zločincami. Dozvedel som sa, že vás chcú odstrá-
niť. Len im nepovedzte, že som vás varoval! Bojím sa, ale nemohol 
som mlčať. Som veriaci kresťan. Ako by som vás mohol nechať odísť 
s nečistým svedomím?“ A bol preč.

Veci, ktoré som chcela zbaliť, sa mi roztriasli v ruke. Utekám pred 
nacistami, ale napokon ma odstránia takzvaní bojovníci podzemia? 
Bolo to na mňa priveľa, no musela som predstierať, že je všetko v po-
riadku. Vrátila som sa do obývačky ako stelesnený pokoj. Podišla som 
k tete Kataríne, pred očami banditov som ju vrúcne objala. „Ja by 
som ešte nejaký čas radšej zostala tu, kým Miro nesplní prísľub. Takto 
zostanem aj v blízkosti Tomáša a Erny,“ jasne som vyhlásila. „Ako 
chceš. Nikto ťa nenúti,“ povedala s úškľabkom neter. „Asi ti chýba 
odvaha stať sa bojovníčkou!“ Odpoveď som jej zostala dlžná.

Miro sa ukázal posledného júlového týždňa. Zronený nás infor-
moval, že Rostov padol, wehrmacht postupuje oboma smermi: na 
Kaukaz a na Stalingrad. Necpalovci sedeli s nami pod plodmi oveša-
nými stromami a so slzami v očiach hovorili: „Bože dobrý, nedovoľ, 
aby zvíťazili Nemci! Čo by potom bolo s nami?“ Moja posledná pros-
ba bola: „Teta Katarína, budem potrebovať nové krycie meno. Môžem 
sa volať Katarína?“

„Áno, dieťa moje milé. Odteraz si našou Katkou!“ Horúcim bozkom 
spečatila novú premenu Edity a vážne dodala: „Vždy, keď nás budeš 
potrebovať, dvere v Hlbodole sú pre teba otvorené!“
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201O STOROČÍ, KTORÉMU 
NEPRISTANE SLUŠNÝ 
PRÍVLASTOK
TIBOR FERKO

Čítať knižku Toto posrané 20. storočie historika umenia Tomáša Štraussa 
znamená ocitnúť sa v bludisku časov, pred ktorými je naša empatia ešte stále 
otupená. 

„Dějiny se docelují budoucností,“ písal Sabina a túto tézu potvr-
dzujú aj odvážni proroci, lebo aj oni potrebujú na pohľad späť diop-
trie od súčasného oftalmológa, aby mohli pridať k svojim proroctvám 
pravdepodobnosti nezvratné fakty z minulosti. 

Štraussova kniha však nie je o proroctvách, hoci by som hneď aj 
dodal, že skoršie práce autora sú aj o tom, i keď sa venujú len dejinám 
umenia. Vidieť dopredu pomocou artefaktov minulosti nedokáže kaž-
dý. No aj proti svojej vôli to vie ten, kto si vie vybrať určujúce, zlomové, 
na perspektívu vytušené úseky dejín, javy či osobnosti a oproti nim to 
či tých, ktorí si nevidia ani pred nos. Minulé storočie, presnejšie naša 
(ne)schopnosť vidieť krok dopredu, nebolo však z tohto aspektu vždy 
len „posrané,“ aj o tom sa v knihe dozvieme. 

Tomáša Štraussa si pamätám, keď ako pätnásťročný bol v Paríži na 
svetovom zraze skautov zvanom „jamboree“ a vydával aj vlastný skaut-
ský časopis. Mal pred mnohými z nás náskok pol života a v mnohom 
ohľade si ho udržal dodnes. Skutočne si nepamätám, že by bol otrocky 
podľahol módnym tlakom a nariadeniam v polovici minulého storo-
čia, hoci bezprostredne v jeho blízkosti tvorili duchovia profesorských 
kalibrov (napríklad M. Bakoš a R. Brtáň, ktorí „doplnili a spracovali“ 
ruský Slovník literárnovedných termínov a v ňom napríklad heslo: sur-
realizmus – pozri dekadencia). Kým sme podajedni vyrastali na tých-
to „pseudognómach“, Tomáš Štrauss vydáva v roku 1962 Umelecké 
myslenie a o štyri roky knihu Anton Jasusch – zrod východoslovenskej 
avantgardy dvadsiatych rokov. Kým však v tejto knihe autor rámcuje 
jedinečné znaky fenoménu (s prepáčením provincionálnej) avantgardy 
v európskych súvislostiach, v „Posranom storočí“ sa ich ani nepokúša 
zaradiť do kapitoly „Povedzme avantgardy“ a zmieňuje sa o Jasuschovi 
až v kapitole Socialistický realizmus, no ani tu nie je v zlej spoločnosti. 
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202 Jednako mi len vŕta v mysli, prečo Štrauss vzdal ďalší pokus prevetrať 
túto vzácnu epizódu našej domácej avantgardnej historicity v kontexte 
a „s presahom umenia do života a jeho anticipačnej funkcie“ (s. 85), 
keď práve tu sa dalo povedať niečo aj o tom, ako sa neraz vedomie vzo-
prelo bytiu, hoci stále platí, že za ním zaostáva, ale na truc sa niekedy 
správa aj anticipačne a vtedy bytie ťahá za kratší koniec... 

O únikoch z klietok 
Toto však je jediné miesto, kde si dovolím byť kontra, ale môže to 

vypáliť aj inak, keď si ťuknem na čelo a ihneď sa preferencie javov i osob-
ností ukážu nie v súvislostiach tušení, ale v rámci umeleckohistorických 
kauzalít, pre ktoré autor nemá pochopenie v klietkach, v „ktorých by 
sa podľa potreby a ako to už tí starší prízvukovali (,v záujme celku´) 
zakazovali myšlienky voľného trhu, individualizmu a slobody“ (s. 26). 
Štraussovo triedenie javov a tvorby skutočne nie je o klietkach, ale skôr 
o únikoch z nich. 

Keďže „niet ničoho vo vedomí, čo by už predtým nebolo obsiahnuté 
v zmysloch“, nemá autor ďaleko k Platónovi. „Platónske poňatie tvori-
vého činu a vedenia ako ,anamnezis´, t. j. ako spomienky na kedysi už 
nevyhnutne videné a zažité, ovláda vo svojej vzájomnej previazanej 
štrukturálnej podobe viac než dva a pol tisícročia európskej kultúry 
a vzdelanosti (s. 19).“ Mohol by som teraz parafrázovať „pionierov 
novej filozofie vedy“ a mohlo by to znamenať aj to, že niet ničoho, čo 
už predtým nebolo. Takto by sa aj Platónova karanténa uvalená „na 
všetko, čo zaváňa odbojným duchom poézie, zmyselnosti a nekontro-
lovanej jedinečnosti“ (s. 23) náramne zhodovala s tým, že ani „dvadsia-
te storočie nebolo obzvlášť originálne vo vymýšľaní klietok“ (s. 26). Nuž 
na to, aby sme sa mohli poučiť, všetko už síce bolo, a bolo toho dosť, 
len si ľudstvo každú lekciu musí párkrát zopakovať, lebo pamäť je inšti-
túcia, ktorá sa nerada otvára sama pred sebou. 

Stále sme na samom začiatku knihy, ale takto by sme mohli preberať 
vetu po vete, kapitolu po kapitole. No určite by sme sa znova stretli 
s tým, z čoho vychádzal Štrauss nielen v úvode knihy, ale aj na za-
čiatku svojich pražských univerzitných štúdií, keď ho „zaujala klasická 
grécka filozofia“ (s. 13). Na rozdiel od svojich súvekých kolegov, ale 
aj od mnohých dnešných apologétov, pre ktorých sa dejiny stále dejú 
podľa (nielen ich) ideologických konštrukcií, alebo čerstvo doručených 
inštrukcií, Štrauss má, hoci nepriamo, odkaz aj na adresu tých, ktorí by 
Milanovi Šimečkovi za jeho vyučovanie marxizmu najradšej prikladali 
na hlavu somárske uši. Nie je to len o Šimečkovi, ktorý „bojuje proti 
dobovo panujúcim vetrom“, ale aj o Bretonovi, pre ktorého v tridsia-
tych rokoch je „Engelsovo poňatie kauzality z jeho panoramatickej 
Dialektiky prírody (...) bázou ontológie a neotiky surrealizmu“ (s. 55). 
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203Hoci práve Štraussa upozorňovať na to nemusím, ale pre prípadných 
čitateľov tejto sumarizácie chcem pripomenúť, že aj exemplárna perso-
na non grata v bývalom režime a autor Prvního sešitu o existencialismu 
Václav Černý bol socialista („Řekl jsem už, že důvod mého rozchodu 
se stalinským revolučním socialismem byl základně a zásadně mrav-
ní. Socialistou jsem byl od mládí, domnívám se, že jím jsem dosud“ 
- Paměti III (1945 -1972), s.293). No a už iba na útechu: aj celá česká 
medzivojnová avantgarda žila z utópií, čo sa môže rovnako vzťahovať aj 
na Picassa, Dalího a iných heretikov z laboratória európskej moderny. 

Nemusí hovoriť inak 
Tomáš Štrauss bez klapiek na očiach si posúva pod mikroskop dejiny 

„posraného 20. storočia“ a vidí ich v skľučujúcich paradoxoch a pro-
tirečeniach, na rozdiel od tých, pre ktorých je ešte aj dnes príznačná 
binárna optika čiernobieleho videnia i vedenia. Na Slovensku bol azda 
jediným vykladačom výtvarnej moderny, ktorý nemusí hovoriť o soc-
arte inak teraz, ako hovoril a písal pred polstoročím, a jediný preplieta 
domáce tradície, javy, osobnosti a ich tvorbu s európskym kontextom. 
V tejto pavučine omylov nie je všetko len posrané, a nie o tom je titul 
knihy. Môžeme dedukovať, prečo sa tak volá: či len pre naše domáce 
premárnené živorenie v polstoročnom socialistickom bloku, no celkom 
isto aj pre holokaust a gulagy, no a najskôr pre pokus zodpovedať na 
otázku vyslovenú v podtitule knihy Umenie a ideológia? 

Keď však pozorne čítame knihu, zisťujeme, že ani ekonomický raj 
v západnej Európe neznamenal len priaznivú klímu na tvorbu, naproti 
tomu priebojne vystupovala undergroundová postavangarda z východ-
ného bloku, resp. prúd, ktorý v dikcii autora je „novo sa obrodzujúca 
minimalistická úžitková avantgarda“ (s. 180). 

Hoci predmetom skúmania je umenie, bez spoločenského kontaktu 
tvorby a tvorcov by to bolo nemysliteľné. Bez takejto konotácie by sa 
umenie mohlo ponášať na Morov ostrov Utopus – „Kto v ňom pozná 
jedno mesto, pozná všetky“ (s. 22). 

Tomášom Štraussom citovaná bibliotéka v texte knihy i v poznám-
kach pod čiarami je štruktúrovaná ako na seba naukladané fosílne vrst-
vy v zemskej doske. Všetky spolu súvisia, jedna druhú drží ako Atlas 
zodpovedný (v gréckej mytológii) za udržanie Zeme v správnej polohe. 
Určitým zjednodušením sa dá povedať, o tom je citát Kahna Wienera 
pod čiarou: „Ak sa kultúra a umenie niektorej epochy so svojím systé-
mom vyznačuje senzualizmom, inklinuje celá táto epocha k podob-
ným fenoménom v celom spoločenskom živote, rovnako ako dobových 
formách a intímneho života súčasníkov (s. 131,132).“ Potom vždy musí 
prísť niekto, kto upozorní na to, v akej polohe sa nachádzala epocha, 
povedzme, v minulom storočí. 
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204 TOTO POSRANÉ 
20. STOROČIE

(UKÁŽKY)
TOMÁŠ ŠTRAUSS

VSTUP. VO VÍRE PRUDKO SA MENIACEHO ČASU: 
STOROČIE AKO KRITÉRIUM?

Musím to povedať na úvod: Nemám na to, čo sa úhrnne označuje 
ako „dvadsiate storočie“ obzvlášť dobré spomienky. Ustavičné štátom 
a straníckou vrchnosťou nariaďované zákazy (publikačnej a pedago-
gickej činnosti, možnosti verejne vystupovať a pod.) spôsobovali, že 
som mohol pracovať podľa svojich možností a predstáv iba občas, 
kým zas neprišiel ďalší príkaz či zákaz. Snažím sa však pochopiť celé 
práve uplynulé storočie ako čosi substancionálne viac než len ako 
osobné príkorie a číro subjektívnu, navracajúcu sa a tak trocha trp-
kú spomienku na minulosť. Považujem to bezprostredne pominulé 
storočie za svojím spôsobom ešte aj dnes za nepochopiteľne existu-
júcu záťaž, a preto za reálnu prekážku faktickej slobody, t.j. voľného 
a nezaťaženého myslenia a konania, ktoré by už medzičasom mohlo 
a malo nastať.

Nenastalo však. Na veľkohubé a rozkošatené gestá a vyprázdnené 
reči, na ustrašené konvenčné správanie a opatrnícke, zo zásady a zo 
zvyku pribrzdené myslenie si totiž ešte aj dnes, tak ako v časoch nedáv-
nej totalitnej tmy, potrpíme. O minulosti uvažujeme analyticky a prin-
cipiálne neradi. S údivom registrujem napríklad reč našich médií, ktoré 
pri každej príležitosti nezabúdajú zdôrazniť, že to, čo sme ešte predne-
dávnom všetci zažívali, sa odohralo v dávno už pominulých časoch, či 
v „uplynulom storočí“. A to je dokonca ešte akosi zdržanlivo vyslove-
né. Na to, čo sa odohralo povedzme pred pätnástimi rokmi by sa totiž 
ešte pôsobivejšie dalo povedať čo aj „v uplynulom tisícročí“.

Tak či onak, uplynulé storočie (nehovoriac už tisícročie) zname-
ná dávno. Nekonečne dávno. Možno preto – tak sa nám to navráva 
– na to všetko, čo tu kedysi bolo s pokojným svedomím zabudnúť. 
Nič nám to totiž už dnes nedáva. To „minulé storočie“, „storočia“ či 
„tisícročia“, to môže byť napríklad z jaskyne práve vyliezajúci pračlo-
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206 vek, ktorý sa učí vzpriamene chodiť. Môže to byť aj biblický Babylon, 
dobytie Jeruzalema a križiacke výpravy či tridsaťročná vojna v Európe, 
Napoleon, Hitler a celé to v školách do nás vraj nadbytočne vtĺkavané 
historické haraburdie. Niečo, čo sa síce možno stalo, nás sa to však už 
nijako nedotýka. My sme – pretože sa niekoľko rokov píše dvadsiate 
prvé storočie – už automaticky iní, očistení od minulosti a pozerá-
me sa preto na to, čo nami ešte prednedávnom hýbalo a čoho sme 
boli často nechtiac viac než len povedzme postrannými svedkami, so 
sebavedomým a arogantným odstupom.

Bodaj by sa tento sebavedomý a arogantný postoj dnešných mla-
dých na niečom aj zakladal. Bodaj by to prekliate dvadsiate storo-
čie bolo už naozaj definitívne za nami. Bojím sa však, že to tak ešte 
nie je. Ak by sme naozaj a nielen fiktívne vykročili smerom k dneš-
ku, museli by sme sa totiž s tým všetkým, čo nás po dlhé desaťro-
čia formovalo a čo dodávalo (a bojím sa, že ešte aj dodáva) smer 
a zameranie našich úsudkov a skutkov, aj zásadne popasovať. Obrátiť 
list v kalendári a zahodiť ho veľkým oblúkom a s demonštratívnym 
pocitom uľahčenia kamsi do odpadkového koša samo o sebe nestačí. 
Bez akéhosi hlbšieho zamyslenia alebo zásadnejšej reflexie nad tým, 
čo ešte aj dnes zažívame, sa asi nezaobídeme. Obzvlášť nie v našich 
domácich pomeroch.

Problém rozhrania vekov a (definitívneho) vstupu do toho, čo ozna-
čujeme ako súčasnosť je totiž obzvlášť nejednoznačný, najmä ak ho 
posudzujeme z perspektívy za vývojom diania už tradične meškajúcej 
krajiny, akou je práve naše Slovensko. Tri storočia sa  tu neodlučiteľ-
ne vzájomne vplietli do seba. Ak už mnohí filozofi a sociológovia 
uplynulého storočia (Max Weber, Georg Simmel, ale najmä Ferdinand 
Tönnes) videli rozhodujúci uzlový bod prechodu k moderne (čo mô-
žeme čítať aj ako prechodu k liberalizmu či kapitalizmu) v para-
digmatickom zlome od „Gemeinschaft“ (prosto: „spoločenstvo“) ku 
„Gesellschaft“ (právne a ináč gruntovaná „spoločnosť“), Slovensko 
tento obrat k ekonomicky, politicky, právne a ináč fundovanej prítom-
nosti nezažilo v priliehavom čase a zažíva ho dodatočne takto vari 
iba dnes. 

Regionálne ohraničené predindustriálne spoločenstvá založené na 
tradícii uzavretých ekonomických, kultúrnych a informačných okru-
hov, parciálnych zvyklostí, nacionalizmu, presvedčenia a viery, sa tu 
podivuhodne udržali do prítomnosti. Príbuzenské a iné hierarchicky 
štrukturované väzby (napríklad otec v povedomí rodiny, pán a funkcio-
nár – „činovník“ voči poddanému ľudu a beztvárnej anonymnej mase, 
rozdielne postavenie muža a ženy v domácnosti a v spoločnosti, pod-
riadenie mladších starším, laikov klerikom a pod.) utvárali síce formál-
ne neartikulované, ale aj tak určujúce a nehybné hodnotové vzťahy.
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207Vznik Československej republiky po prvej svetovej vojne podnie-
til predovšetkým pre Slovensko rozhodujúcu pozemkovú reformu. 
Dvadsať resp. dvadsaťpäť rokov demokracie nestačilo však vytvoriť 
trvajúcu bázu moderny, čo sa prejavilo aj v ďalšej fáze slovenskej 
štátnosti a socialistickej prestavby Slovenska. Marxovský „vedecký 
socializmus“, ktorý sa kedysi ambiciózne usiloval racionálne vykres-
liť možné alternatívy industriálnej spoločnosti, prešiel medzičasom aj 
u nás do brežnevovského či husákovského feudálneho a nehybného 
„reálneho socializmu“.

Smerodajná politika, poučoval v rozhodujúcom roku 1968 vodca 
sovietskych komunistov jeho naivného miestodržiteľa A. Dubčeka, 
musí brať ohľad na faktické mocenské danosti. Sú to napríklad – podľa 
Brežneva – postavenie, zaužívané väzby a návyky rozhodujúcich 
spolupracovníkov a činovníkov, v podstate v danom momente určujú-
cej vrstvy ľudu. Skúsenosti a tradície kultúrno-politického východu 
boli a museli byť smerodajné aj v mnohých krajinách strednej Európy. 
I keď sa to mnohým asi nepozdávalo, paradoxne do týchto zaužíva-
ných orientálnych zvyklostí a návykov už v tomto prelomovom storo-
čí zasahovali prvé, ešte neurčité a rozporné signály ohlasujúceho sa 
informačného veku. (Vari už 21. storočia?)

Vtedajší riaditeľ Slovenskej televízie si spomína, ako sa táto vôľa 
niekdajších riadiacich údov spoločnosti, ktorí pre samé schôdzovanie, 
intrigy a opíjanie sa nemali čas sledovať podriadené im médiá a kultú-
ru, preniesla smerodajne na ich manželky, málo vzdelané a nudiace 
sa ženy v domácnosti. Ony to boli, čo cítili povinnosť vyvolávať den-
ne riaditeľa a zodpovedných redaktorov, tlmočiac im rezolútny názor, 
ktoré programy a ktoré inscenácie sú vhodné a ktoré nie, ktorí režiséri 
a herci sa na obrazovkách majú objavovať a ktorí zas nie. Nejaký iný 
mienkotvorný mediálny prieskum, na ktorý sme už dnes zvyknutí, sa 
vtedy ešte nekonal. Ani sa konať nemusel a nemohol.

Na jednej strane nechá takto pozdravovať starobylá rodová občina, 
v ktorej každý každého pozná a sleduje a neomylne vie, ako sa pat-
rí správať a predvádzať sa „na verejnosti“. Na druhej strane – i keď 
to znie možno neuveriteľne – ale aj na Slovensko druhej polovice 
dvadsiateho storočia prenikali už živelne isté skutočnosti a zvyklosti 
informačného či mediálneho veku. Pritom tie zásadné z predchádza-
júcej, povedzme občianskej či industriálnej éry, t. j. reálne, právne 
a ináč zaručená sloboda na individuálny názor, prácu a výkon, infor-
mácie všetkého druhu (alebo prípadne aj na ich osobnostný výber 
a odmietnutie) ešte nie.

Slovensku a spoločnostiam, nachádzajúcim sa na približne obdob-
nom vývojovom stupni, prichodí takto s ideami novej postindustriálnej, 
vedomostnej a informačnej spoločnosti inštalovať, prípadne dovŕšiť 
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208 zároveň aj fázu industriálnej či občianskej, všeobecne demokratickej 
právnej spoločnosti a trhového hospodárstva, povedzme „kapitaliz-
mu“. Fázu, v ktorej sa už dávno nachádzajú tzv. západné spoločnosti. 
Že to prináša za týchto okolností so sebou aj viac menej sústavne 
(akých sústav sa však máme u nás vlastne pridržiavať?) porušova-
nie akýchkoľvek tradičných pravidiel života, mnohé nečakané sko-
ky, preskoky a úskoky, nielen u tých obďaleč sa prizerajúcich, azda 
nerozhľadených a dezorientovaných, ale aj u tých zodpovedných 
a rozhodujúcich politikov, ideológov, právnikov a iných moderátorov 
spoločnosti, je za týchto okolností pochopiteľné.

Skôr než však čitateľ začne v predloženej knihe listovať, prípadne ju 
aj čítať, cítim povinnosť vysloviť tu čosi ako varovanie. Vlastný pred-
met knihy – práve uplynulé storočie a jeho aktuálne, do cesty sa nám 
ešte i dnes stavajúce úskalia, vzájomný vzťah umenia a ideológie – sa 
vymyká akejkoľvek nateraz dostupnej skúsenosti. Existujú síce me-
dzitým už objemné textové a obrázkové bibliografie a iné prehľady 
o tom, čo a ako sa to a iné (a to v každej krajine pritom obzvlášť) 
odohrávalo. Nie však, prečo to všetko vlastne vznikalo a navzájom 
tak či ináč aj súvisí. Jednotlivé vedecké disciplíny – či už sú to všeo-
becné alebo špecializované dejiny, filozofia, psychológia, sociológia 
či politológia – pojednávajú daný predmet zo svojho vlastného, vyso-
košpecializovaného odborného aspektu. Jednotlivosti – a to dokonca 
aj mnohé, čo aj veľmi mnohé konkrétne fakty – však ešte nedávajú 
zmysluplný celok. Zostaviť z týchto parciálnych, vzájomne izolova-
ných pohľadov celostnú panorámu prednedávneho diania, ktorá by 
istým spôsobom korešpondovala aj s našou každodennou životnou 
skúsenosťou, nie je však jednoduché.

Tento isteže neurčitý súhrn neurčitých skutočností nemá – a ani 
nemôže mať – nejakú systematickú, logicky či ináč zdôvodniteľnú 
osnovu. Nemá svoj predmet, začiatok a koniec. V dôsledku a nevy-
hnutne tu preto vlastne nejde o jednu jedinú filozofickú, alebo inú 
logicky jednoznačne a príčinne previazanú výpoveď, ale skôr o súbor 
voľne súvisiacich a navzájom sa tak len voľne podporujúcich (alebo 
aj nie) príležitostných postrehov a hypotéz. Knihu tak možno čítať nie-
len, ako je to zvykom, odpredu dozadu, ale rovnako aj povedzme od 
prostriedku našich nikde nezačínajúcich a nikde nekončiacich úvah, 
ktoré nechcú byť ničím iným než provokujúcim podnetom k ďalšiemu 
nadväznému domýšľaniu problematiky.

Ak v ďalšom vyslovíme ešte predpoklad, že aj takto komplexne 
a bezhranične budovaný pokus o panoramatický náčrt práve uplynu-
lého, ale pritom vari ešte vždy plynúceho storočia musí byť nevyhnut-
ne nejednoznačný až rozporný, sme už uprostred danej problematiky. 
Čím väčší časový úsek sa totiž stáva predmetom nášho príležitostného 
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209zamyslenia, tým mnohoznačnejšia (a povedzme si aj subjektívnejšia) 
je reflexia akéhokoľvek dejinného faktu, jeho hodnotenie a zaradenie 
do širších kauzálnych súvislostí. „Na vine“ je pritom nielen vlastný 
priširoký a neurčitý predmet, ktorému sa tu chceme venovať, ale is-
teže nemenej aj jeho príležitostný komentátor, autor týchto riadkov. 
Dovoľte v tomto zmysle preto na úvod ešte niekoľko bezprostredne 
osobných poznámok.

V tejto súvislosti si spomínam predovšetkým, ako ma kedysi v časoch 
mojich univerzitných štúdií v Prahe zaujala klasická grécka filozofia. 
Predmetom východiskových úvah a hľadania orientácie či životnej 
múdrosti tu boli zdanlivo všetkým známe a dostupné fakty, dalo by 
sa povedať očividnosti. Obloha nad nami, svietiace hviezdy, svetlo 
a tma, príroda a jej mohutnosti (voda, oheň a iné živly) a z nej potom 
odvodené (alebo aj nie) správanie človeka, individuálny osud, obec 
a spoločnosť, teda povedzme celok a jeho efemérne či klamlivé, so 
zdanlivou samozrejmosťou sa nám však ponúkajúce izolované parciál-
nosti a následne potom aj to, čo je za tým. Fenomenológia a zároveň 
aj ontológia. Tieto zdanlivé očividnosti inšpirovali pritom v časoch 
prvotného rozhliadania sa po svete pochopiteľne obzvlášť práve začí-
najúceho „konkretistu“, t. j. estetika, výtvarného historika a kritika. 

Zrakové javy nadobúdajú svoj vlastný – a náš – zmysel však iba tam 
a vtedy, ak z nich vieme vyčítať aj širšie (tentoraz už nie očividné, ale 
hlboko pod povrchom ukryté) dejinné a vývinové impulzy. Treba tu 
spomenúť, že mojím učiteľom gréckej klasiky bol vtedy na Karlovej 
univerzite v Prahe pôsobiaci filozof Ivan Sviták, známy permanent-
ný provokatér aktuálnej politickej stagnácie a ustrnutých pomerov, 
zakladateľ „Klubu angažovaných nestraníkov“ a iných verejnosť 
poburujúcich širších kultúrnych iniciatív šesťdesiatych rokov. Nie div, 
že keď k nám v auguste 1968 vstupovali okupačné vojská, hľadali 
ešte viac než povedzme Dubčeka a jeho druhov práve permamentné-
ho narušiteľa všade panujúceho konsenzu nehybnosti. Môj niekdajší 
učiteľ – vari jediný, ku ktorému sa dodnes bez rozpakov priznávam 
a z ktorého sa na prelome od päťdesiatych k šesťdesiatym rokom stal 
napokon aj môj dobrý osobný priateľ – ma inšpiroval hľadať za zdan-
livými očividnosťami aj ich skryté filozofické súvislosti a podstatné 
spoločenské vývinové tendencie. A ak treba, formulovať ich potom aj 
v primerane provokatívnej podobe.

Ale k veci. Uvedomujem si, že napísať niečo ako svojho druhu kri-
tickú bilanciu na práve uplynulé dvadsiate storočie, obzvlášť ak ho 
napíše niekto v od centra historického diania tradične už tak vzdiale-
nej krajine, akou bolo a je Slovensko, sa zdá prinajmenej rozporné. 
Náplňou aktuálneho diania kultúry (ale i politiky, práva, ekonómie, 
vedy, techniky a všetkého iného) bolo u nás ešte prednedávnom vždy 

TO
TO

  PO
SR

A
N

É
  20. STO

R
O
Č

IE



210 len úporne naháňanie toho, čo sa práve dialo za naším chotárom. 
Čo znamenalo aj naháňanie neobyčajne prudko a konfliktne okolo 
nás svojím vlastným rytmom pulzujúceho, a preto napokon pre svoju 
novosť aj pre nás svojím spôsobom i príťažlivého dvadsiateho storo-
čia.

Konkrétne to v minulosti znamenalo pokukovať kradmo či verejne 
najprv do Budapešti, potom do Prahy (a cez ňu potom do Paríža či 
Londýna). Neskôr sa tu núkal Berlín a Rím a napokon vari Moskva. 
Pre inú skupinu zvedavcov zas ešte viac vzdialený a utajený New 
York či Washington. Sám som sa prinajmenej jedno polstoročie aktív-
ne zúčastňoval na tomto zvedavom obzeraní sa po svete a na pokus-
nom ohmatávaní najčerstvejšej súčasnosti, či už to bola súborná 
filozofická esej Umenie dnes (1968), alebo o desať rokov neskôr zas 
mnou zostavený miesto- a povahopis domáceho, ešte len vznikajú-
ceho a najnovšieho alternatívneho diania Slovenský variant moder-
ny (1978-1979. Samizdatový rukopis vyšiel knižne až po zamatovej 
revolúcii v roku 1992).

Naše, alebo pripusťme moje oneskorené, ale predsa len pochopiteľ-
né rozhliadanie sa po svete a po túžobne vyzeranej radikálnej moder-
ne však nič nemenia na možnosti, ba aktuálnej povinnosti, celkovej 
kritickej obhliadky prednedávnych dejín. Uprostred obdivného opisu 
novátorských úsilí napokon aj v tomto práve predkladanom rukopise 
(v tomto zmysle ide tu vari len o akési voľné pokračovanie dvoch 
spomenutých publikácií), som dnes už pocítil potrebu vložiť medzi 
opisné a možno ešte aj málo kritické súdy tentoraz gruntovne skep-
tickejšie až zamietavé úsudky o širšom prednedávnom nami všetký-
mi zažitom a stále ešte živom dianí. Najmä o spoločnenskej recepcii 
kultúry a myslenia. Tak sa to deje aj v tejto knihe. (Napríklad odmiet-
nutie schematického ideologického globálu a všeobecna v umení 
a v politike, podobne ako tvorivosť obvykle narušujúci oportunistický 
kolektivizmus v našich hodnotiacich postojoch a zodpovedajúcich 
im každodenných opatrníckych počinoch a iné pretvávajúce u nás 
neduhy.)

Ak sa vám pritom zdá, že tu ide o rozpor a tak aj o svojím spôsobom 
nekonzistentné hodnotiace úsudky, máte možno pravdu. Či sa nám to 
však už páči či nie, skutočnosť, ak ju vecne a nepredpojato reflektuje-
me, je napokon vždy rozporná. Nové a živé sa rodí iba z priliehavého 
poznania a potom následne aj z nevyhnutného odmietnutia včerajška, 
t. j. všetkého už medzičasom existujúceho a dovŕšeného. Problém je 
v tom, že oboje koexistuje pri svojom zrode takpovediac v organickej 
jednote a nerozoznateľne popri sebe, podopierajúc sa navzájom. To 
zavrhnutiahodné, retardujúce a konvenčné sa ako také ukazuje totiž 
vždy iba dodatočne, to značí s odstupom istého času. Vo svojej dobe 

TO
TO

  P
O

SR
A

N
É

  2
0.

 S
TO

R
O
Č

IE



211sa nám to pritom vnucovalo včera ešte ako práve to „ono“, t. j. to pro-
vokujúco nové, nasledovaniahodné, módne a príťažlivé.

Umenie je v tomto zmysle ideálnym prototypom tejto konfliktnej 
dialektiky objektívnej skutočnosti samotnej. Akonáhle je to nové 
a progresívne už raz verejne k dispozícii, to značí, že obraz je na-
maľovaný a vystavený v ako-tak slušnej galérii či múzeu, skladba 
uvedená a rukopis spisovateľa zas publikovaný, nie je už viac práve 
tým pálčivo novým a nasledovaniahodným, čo však pravda nijako 
neznamená, že by bol už v časoch svojho zrodu aj nadbytočným. 
To dobovo podmienené, konkrétne a jedinečné (a iba ono) prináša 
nevyhnutný pokrok kultúry, súc kliesniacou (a jedine možnou) cestou 
nielen k ustavičnej obrode a k zmene, ale rovnako aj (jedine mož-
nou) cestou k nami tak túžobne vyhľadávanej trvanlivosti, ku klasike 
a stálosti, a teda ku kontinuitnému pretrvávaniu nášho poňatia kultúry 
a bytia.

Povedané ináč a prostejšie: skutočnosť (a autor) z roku 2006 už nie 
je skutočnosťou (a autorom) z roku 1956 alebo 1966, či napokon ani 
nie tým z roku 1986 – skutočnosti a roky to, z ktorých sme v našej 
doterajšej publicistike, či už doma, či v zahraničí zanietene, tvrdo-
hlavo a niekdy azda aj zbytočne provokačne vychádzali. To opozičné 
a kritické vrástlo medzičasom organicky do spoločnosti a stalo sa vo 
svojom globáli už akousi novou samozrejmosťou, čo znamená že aj 
novou, čoraz viac rutinnou konvenciou tvorby, myslenia a správania 
sa.

Odstup alternatívnej či avantgardnej moderny od umenia a kultúry 
všeobecne (nezabudnime: „experimentálne umenie“ a „umenie a kul-
túra vôbec“ je jedno a to isté. Jedno je prieskumnou hliadkou práve pre 
to druhé, masové) sa za istých okolností, charakterizujúcich neskoré 
dvadsiate storočie, voči minulosti iba o niečo zväčšil. Spoločnosť a jej 
sebauvedomenie, optika nahliadania na kultúru a spoločnosť, sa azda 
do istej miery transformovali. Z moderny sa medzičasom stala rovna-
ko na ustavičný pokrok a avantgardu zaprisahaná apodiktická „post-
moderna“. Nič to však na merite veci nemení.

POKUS O NEMOŽNÉ: OTESAŤ ROZVETVENÉ,
ČI ZJEDNODUŠIŤ ZLOŽITÉ

Na rozdiel od vedy, lepšie povedané: jednotlivých vied (veda „ako 
taká“ neexistuje!), skúmajúcich svet v striktne ohraničenom či čiastko-
vom aspekte, abstrahujúc pritom od súvislostí, pre tú alebo inú discip-
línu v danom momente nedostupných, opak týchto zaužívaných pra-
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212 covných postupov – tzv. celostný prístup, t. j. skúmanie sveta súhrnne 
a vo všetkých vynárajúcich sa súvislostiach spoločne a naraz – je po 
bohohladateľoch, teológoch a umelcoch vlastný najmä filozofom. Táto 
východisková paradigma príčinného pospájania o sebe izolovaných 
javov a ich celkovej zovšeobecňujúcej analýzy nadobúda nečakane 
ozrejmujúci zmysel, keď si tieto opisné charakteristiky a predpoklady 
myslenia preložíme zo slovenčiny, v ktorej problém nateraz uvádza-
me, do všeobecného komunikatívneho jazyka. „Celostný“ znamená 
v poňatí klasickej filológie „totálny“, alebo v novšej a aktualizovanej 
politologickej terminológii často aj „totalitárny“. A tým sme vlastne 
nechcene a lapidárne – predpokladáme, že možno aj provokatívne 
– načrtli osnovný predmet našich ináč sa nevyhnutne do šírky a bez-
breho rozprestierajúcich úvah.

Je to už teda tak: predovšetkým umenie, podobne ako tá či iná ná-
boženská viera si už od čias svojho zrodu v strácajúcom sa neprehľad-
nom temne pradávnej minulosti (pred niekoľkými rokmi som v tej-
to súvislosti použil paradoxnú formuláciu o „tritisíc rokov starej 
avantgarde“) robia nárok na meritórny ontologický a gnozeologic-
ký – a následne potom aj na morálny a iný výklad neprehľadne nás 
obklopujúceho sveta. Zrod filozofie a po jej stopách potom povedzme 
matematiky a medicíny, ako napokon i jednotlivých empirických vied 
v starogréckej občine a neskoršie v renesancii a v epoche osvieten-
stva túto niekdajšiu dominantnú pozíciu teológie a estetiky ohraničili, 
vykážuc ich do ich vlastného, presne vymedzeného a ohraničeného 
priestoru. Niektoré skutočnosti rodiaceho sa 20. storočia – presnej-
šie otrasy očividného či empirického obrazu sveta v modernej fyzi-
ke a postupne i vo všetkých nadväzných prírodných a spoločenských 
vedách – podnietili však novú aktualitu zdalo sa, že už dávno zabud-
nutých „celostných“ výkladov sveta.

1.Totalitárne ideológie sú masové ideológie = schémy zdolávania 
narastajúcej zložitosti života. Ide im nie o pravdu, ale o účinnosť

 Prispeli k tomu i katastrofické spoločenské, politické a morálne 
otrasy moderného sveta, ohlasujúce sa od prvej svetovej a druhej sve-
tovej vojny, ktoré nás dodnes právom znepokojujú a na ktoré stá-
le ešte hľadáme primerané či povedzme aspoň ako-tak uspokojujú-
ce vysvetlenia. Takýmto fenoménom je napríklad holokaust, gulagy 
a nemilosrdný vyhladzovací „triedny boj“, t. j. klasifikácia a apriórne 
vytrieďovanie ľudí, presídľovanie a následne potom masové vyvraž-
ďovanie celých skupín obyvateľstva pomocou ideologickej apodiktiky 
a modernej techniky. A na druhej strane – čo značí v demokratických 
pomeroch – zas stále narastajúce nekontrolované a nekontrolovateľ-
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213né spôsoby apriórneho predchádzania zákonných rozhodnutí politi-
kou, narastajúca moc masových komunikačných médií, čo znamená 
i prejavy deštruktívnej a neprijateľnej hromadnej manipulácie ľuďmi, 
prinášajúcej nevyhnutne so sebou obmedzenia individuálnej slobody, 
dôstojnosti a iné stále viac aktuálne úskalia všetkých nás ohlupujú-
ceho populizmu. V ich dôsledku i nedostatočné systemizovanie pro-
blémov všeobecnej zákonnosti a ochrany želateľnej demokratizácie 
spoločnosti.

Idey slobody, rovnosti a bratstva, hlásané koncom 18. storočia 
Veľkou francúzskou revolúciou, sa už v časoch ich zrodu zaplietali 
do svojich vlastných, dalo by sa povedať organických a tak napokon 
aj nevyhnutných rozporov. Nie náhodne začíname našu panorámu 
analýzy paradoxov spoločenského dirigizmu moderny, a teda koniec 
koncov i dnes dožívajúcej totalitárnej ideológie a praxe (čo v istej 
projekcii znamená napokon aj špecificky nás zaujímajúcu problema-
tiku konštitúcie a bytia umeleckých avantgárd 20. storočia) líčením 
tragickej, márnej revolty, osudov a tvorby najvýznamnejšieho malia-
ra, režiséra a organizátora dejov Francúzskej revolúcie J. L. Davida 
a následne potom zas kontradikcie umeleckého programu praotca 
moderných avantgárd, komunarda a zanieteného bojovníka za slobo-
du G. Courbeta. Tu sa náš príbeh vlastne začína rozvíjať najprv číro 
historicky a pokračuje potom logicky a aktualizujúco až do dnešných 
dní.

Pravda, priama a organická súvislosť medzi spoločnosťou a ume-
ním – a najmä medzi súčasnou (modernou) spoločnosťou a súčas-
ným (moderným) umením – je sprostredkovaná mnohými svojbytne 
pôsobiacimi gestickými a rétorickými, spravidla čoraz viac zastiera-
júcimi demagogickými vrstvami, obracajúcimi sa na menej náročné 
a nekritické publikum. Nielen v časoch neslobody, biedy a črtajúcej 
sa zdanlivo všeobecnej bezvýchodiskovej skutočnosti, ale i v časoch 
materiálneho a informačného nadbytku, slobody a neprehľadnej 
hojnosti sa človek ochotne a rád utieka k ponúkaným globálnym, 
poväčšine lacným útechám a fiktívnym vysvetleniam obklopujúceho 
sveta, i málo prehľadných pomerov.

„Utópie“, na ktoré tu cielime, majú pritom svoju organickú životnosť 
a suverénne expandujúci priestor (súhrnne by sme mohli azda pove-
dať čaro) nielen v tzv. predvedeckých, dávno pominulých časoch, ale 
nečakane a prekvapivo i v tzv. moderne. Najhroznejšie skutočnosti 
nedávno uplynulého storočia: dve svetové vojny s doteraz nebýva-
lými obeťami nielen na priamo sa spolupodieľajúcich bojovníkoch, 
ale i na nečinnom civilnom obyvateľstve, ako i všetky tieto katastro-
fy sprevádzajúci, tentoraz už nielen číro myšlienkový, ale aj faktický 
právny, politický a iný ošiaľ a nesloboda sa niesli v znamení aktuálne 
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214 sa formujúcich totalitárnych ideológií spravodlivosti, solidarity a spá-
sy. Či už to tak bolo a je v podobe socializmu a komunizmu, či potom 
(a paralelne) nacionalizmu a rasizmu, fašizmu, prípadne v jeho špeci-
fickej novodobej podobe zas programového klérofašizmu (napríklad 
agresívny a teroristický islamizmus), na to v tejto našej globálnej 
nadhľadovej analýze storočia tentoraz nezáleží.

Považovať tieto čoraz hustejšie chmáry na zdanlivo jasnej oblohe 
demokracie a pokroku len za akési náhodné, jedinečné a prechodné 
atmosferické javy ináč pevne a svojím vlastným rytmom vpred kráča-
júcich dejín (Hegel a jeho nasledovníci), znamená nepochopiť samu 
podstatu a vždy znovu číhajúce a aktuálne sa obnovujúce nebezpe-
čenstvá akéhokoľvek principiálne deštruktívneho a totalitárneho mys-
lenia. Jeho takpovediac všeobecnosť. Ako sa na to pokúšame poukázať 
predovšetkým v kapitole o vari najpríťažlivejšom filozofovi 20. storo-
čia J. P. Sartrovi, interpretoval tento suverénny analytik spoločnosti 
nacionalizmus, fašizmus, komunizmus a iné masové ideológie súčas-
nosti predovšetkým ako akýsi svojho druhu pervertovaný a zvrátený 
„humanizmus“. Nepoznajúc pritom ešte magickú manipulačnú a for-
mujúcu silu novodobých masových médií (predovšetkým televízie), 
postrehol jasnozrivo, že v spleti vývrtiek a zákrut stále neprehľadnej-
šej súčasnosti strhávajú na seba pozornosť nevyhnutne iba zdanlivo 
prosté a jednoznačné východiská a hodnotové orientácie. Nech už 
sú také či onaké. Nie spravidla pravdivé, dlhodobé a analytické, ale 
zväčša iba zábavné, pútavé a krátkodyché.

Pôsobia tu burcujúco ešte stále asi nenaplnené myšlienky 19. sto-
ročia: rovnosť, sloboda a bratstvo. Idea samozrejmosti a jednoduchej 
zdeliteľnosti. A k tomu navyše za povedzme „nevyhnutnými“ vojnami, 
vyprovokovanými inými a zlými ľuďmi, je predstava spravodlivého, 
večného a definitívneho mieru. Ak chceme, odveká utopická vidina 
tentoraz paradoxne práve fašistami, komunistami či inými fundamen-
tálnymi násilníkmi prisľúbený stav idyly, trvalého a bezproblémového 
raja na zemi. Od stúpencov masových totalitárnych ideológií, alebo 
od nás všetkých sa pritom nežiada v ponúkaných ideológiách nič iné, 
než zbaviť sa dobiedzajúcich nadbytočných úvah a pochybností, mys-
lenia a individuality vôbec a prijať vodcom národa či triedy nezištne 
ponúkanú pomocnú ruku. (Dodajme však: ruku, natretú vždy navonok 
spočiatku azda ešte neviditeľnými otravnými a smrtonosnými látkami.)

Paradoxom 20. storočia zostáva však tak či ináč, že sú to práve tota-
litárne režimy a ideológie – a nie povedzme novodobé demokracie, 
moderné filozofie, veda a právne systémy – čo pomáha jednotlivcovi 
vyjsť zo stavu drviacej ho samoty a zodpovednosti. Legendárne na nás 
spočívajúce „bremeno slobody a rozhodovania“ nie je isteže ľahké 
uniesť. Podstatným pri tomto masovom manipulačnom akte zdanlivo 
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215veľkorysej „výpomoci z vrchu“ je predovšetkým vidina (ak chceme 
hrozba) niekoho a niečoho iného, od nás fundamentálne odlišné-
ho. Povedzme nášho doposiaľ rafinovane maskovaného a ukrytého, 
všadeprítomného nepriateľa. Práve on to je, čo nám dodatočne pri-
dáva charakter, osobitosť, kvality a fiktívnu individualitu, o ktorých 
sme doteraz ani netušili. Ponuka rozšírenia a zdôraznenia vlastnej 
dôležitosti je isteže lákavá. Predovšetkým však ľahko a bez problémov 
– a to dokonca aj pre tých najhlúpejších – „očividne“ pochopiteľná 
a prístupná. To, čo nedokáže kresťanská láska, dokáže spoločenská 
nenávisť – podotkol už kedysi Heinrich Heine.

Sám Sartre, v časoch formulovania ideí existencializmu radikálny 
kritik akýchkoľvek predpokladov a ilúzií jednoznačného sebaurčenia 
a determinácie človeka, prepadá postupne čaru vrchnostenského (to 
značí bezprostredne, číro filozofického a intelektuálneho), najčastej-
šie a najistejšie však potom predsa len inými, predovšetkým všemoc-
ným štátom a politickou stranou organizovaného kolektívneho blaho-
bytu a šťastia. Sympatie ku Castrovi a k sovietskemu komunizmu sú tak 
pochopiteľné. Sartre je v tomto zmysle vari príznačným predobrazom 
marxizmom a stupňujúcimi sa spoločenskými rozpormi dodnes bytost-
ne rozdrásaného, so sebou a s inými nespokojného „západného“ vzde-
lanca, umelca a ľavicového intelekturála, kritika všetkého okolo seba.

Jeho východný partner to má podstatne jednoduchšie. Postačuje 
mu aspoň v duchu protestovať, navonok na to nemá obvykle odvahu! 
Stačí si všetko, čo prichádza zvrchu prosto nevšímať a spoliehať sa 
povedzme – ak už nie ináč – na demaskujúcu silu inými produkova-
nej mimosystémovej tzv. krásnej literatúry a publicistiky. V nedôvere 
k verejnoprávnym médiám a k „oficiálnej“ vede a kultúre sa v tom-
to smere pritom pozoruhodne zbližuje (pravda bez toho, že by si to 
bližšie uvedomoval) s ľavicovou, marxizmom a ideológiou napájanou 
inteligenciou Západu. Kým však Adorno, Marcuse a Fromm sa najprv 
v Nemecku a potom v Amerike a Althusser, Foucault, Baudrillard a ďal-
ší francúzski kritickí sociológovia zas všade okolo seba, predovšetkým 
v Paríži, mohli o nových spoločenských a ekonomických realitách 
sveta presvedčiť bezprostredne, ich východní bratranci o rôznoro-
dosti, pestrom bohatstve, inováciách a napokon o všetkom, čo medzi-
časom nazhromaždila konzumná civilizácia a kultúra Západu nemali 
donedávna žiadne priame informácie a tak ani zodpovedajúci hod-
notiaci prehľad. Kým „tam“ odmietanie z nadbytku a z bujarosti, „tu“ 
zas z núdze.

2. Simplifikáciou je napokon nesené aj moderné (avantgardné) umenie

A teraz už k pristupujúcim otázkam estetiky: umenie vo svojej kla-
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216 sickej realistickej podobe bolo isteže kedysi účinným (možno aj naj-
účinnejším) nástrojom opisu a objektívnej analýzy dejín. A pokiaľ sa 
o takúto analýzu, a tým aj o akú-takú kontrolu či revíziu vlastných 
svetonázorových stanovísk priekopníci moderných ideológií ešte usi-
lovali (Marx: „Shakespeare a nie Schiller!“ a „Balzac!“, Lenin: „Tolstoj 
a nie Gorkij!“, Nietzsche: „Wagner!“, Heidegger: „Holderlin!“, „starí 
Gréci!“), fascinácia ponúkajúcou sa reťazou obrazných argumentov 
(t. j. umením a kultúrou) v kruhoch kriticky zaujatých intelektuálov 
ešte pretrváva. Vizionárskych ideológov nasledujúci praktickí politi-
ci Stalin, Hitler či Mao-ce-tung chápali však už umenie čisto inštru-
mentálne, povedzme ľudovýchovne a propagandisticky, tak či ináč 
sebaozdobne. 

Namiesto pravdivosti sa čoraz častejšie na verejnosti objavovalo 
tentoraz už heslo „služby“ spoločnosti, či angažovanosti umenia. 
Namiesto klasiky či národného dedičstva, heslo straníckosti či príklo-
nu k dnešku. O pochopenie skutočnosti tu už išlo čím ďalej, tým 
menej. Žiadala sa predovšetkým masová použiteľnosť, čo znamena-
lo bezprostredné myšlienkové ovplyvnenie či preformovanie diváka 
či konzumenta v duchu vládnucej ideológie. Ako najúčinnejší sa tu 
ponúkal novodobý vynález v rýchlom slede šokujúcich veristických 
fotografických či filmových (alebo čo aj namaľovaných) obrazov, 
pôsobiacich na esteticky negramotného vari ako autentická skutoč-
nosť sama. Politické školenie v súčasnej podobe a v želateľnom (maxi-
málne aranžovateľnom, „umeleckom“) duchu.

Pripustená je ešte prípadne nenáročná a bezproblémová zábava. 
Po otrockej práci „na panskom“, jeden deň v týždni, povedzme cez 
voľnú nedeľu, oddych. Žiadne trudnomyseľné intelektuálne špeku-
lácie. Dokonca (dar najveľkomyselnejší!) žiadna propaganda. „Zo 
všetkých umení je pre nás najdôležitejší film“, jasnozrivo postrehol 
už v začiatkoch tohto nového žánru umenia inšpirátor a vodca rus-
kých revolucionárov V. I. Lenin. Že Stalinovi napokon i film (napríklad 
Ejzenštejnov „Ivan Hrozný“, nakrútený pôvodne na jeho vlastnú glo-
rifikáciu) spôsoboval napokon prudké bolenie hlavy, patrí už do inej 
kapitoly dejín novodobej kultúry, tej sovietskej predovšetkým. 

O slovo sa tu v politike, ideológii, kultúre a všeobecnej komuniká-
cii hlási už podstatne preštruktúrované dvadsiate storočie. Vzájomný 
vzťah umenia, politiky a ideológie sa radikálne mení približne 
v časoch nástupu umeleckých avantgárd okolo roku 1911 (mani-
festy futurizmu, prvé zgrupovania dadaistov, protokonštruktivistov 
a iných). Nezvyčajná hlučnosť ich sebaprezentácie, doteraz neob-
vyklá verejná propaganda a expanzia problematiky estetiky, sklon 
k vyhľadávaniu, ba k aranžovaniu škandálov v inštalujúcej sa masovej 
mediálnej komunikácii sú najneskoršie v prvých rokoch po ukončení 
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217prvej svetovej vojny všade v Európe a následne aj v Spojených štá-
toch amerických (vzájomná následnosť môže byť prípadne zameniteľ-
ná) neprehliadnuteľné. Formujú sa predovšetkým v konzumných a na 
trhové hospodárstvo orientovaných demokratických spoločnostiach, 
ale paralelne i v propagandistickej mašinérii na dirigovanie a ohlupo-
vanie verejnosti zameraných („moderných“?) autoritatívnch a totali-
tárnych spoločnostiach.

Bez toho, že by si to jednotliví politickí vodcovia, ale napokon 
i filozofi a ideológovia sami možno čo i len uvedomovali, preberajú 
dnes už vari všetci verejní činitelia a populárne osobnosti spoločnosti 
interpretačné výrazové mohutnosti a mnohoznačné pseudoosobnost-
né rétorické gestá (hovorí sa tomu „charizma“): prejavy, vlastné dopo-
siaľ  iba hercom, kaukliarom a umelcom. Výrečná obraznosť, hraná 
psychologická presvedčivosť a všetky núkajúce sa spôsoby masovej 
komunikácie a bezprostredného vplyvu na síce sa len prizerajúce, 
pritom však vždy suverénne hodnotiace publikum (v demokracii vari 
konečná a meritórna inštancia rozhodovania a vkusu), približujú 
predovšetkým politiku, ale i jednotlivé avantgardné výboje a napo-
kon všetko, čo sa ponúka na verejnosti (marketing) režijne vopred 
aranžovaným postupom predovšetkým scénického umenia. „Politik 
ako umelec“ znie takto prvý aspekt rovnice, ktorej doplňujúci a dru-
hý pól, svojho druhu niečo ako psychologický inštrumentálny zdroj 
a návod k všeobecnej viditeľnosti a počuteľnosti, znie zas „umelec 
ako rétor a politik“.

Pokiaľ ide o vzťah umeleckej kultúry k svojmu času, črtajú sa tu 
v najnovšom umelecko-historickom a sociologickom bádaní prevrat-
ne nové pohľady na ontológiu a fenomenológiu umeleckých avant-
gárd. V prvých štyroch desaťročiach dvadsiateho storočia sú ešte širo-
kou verejnosťou skôr vysmievané a stoja tak mimo verejného záujmu, 
bezprostredne po druhej svetovej vojne sa však pripravuje ich všeo-
becná rehabilitácia. Ak v New Yorku prebehlo v roku 1913 ešte prvé 
hosťovské vystúpenie európskych experimentátorov a prvolezcov 
estetiky bez zvláštneho ohlasu domácej verejnosti, skypril po roku 
1940 dlhodobý pobyt popredných predstaviteľov umeleckých avant-
gárd v Amerike (Breton, Duchamp, Léger, Ernst, Mondrian, Moholy-
Nagy, Albers a ďalší; a k tomu ešte Siqueiros a mexickí muralisti) dote-
raz panenskú domácu pôdu. Škandalizujúca mníchovská panoráma 
experimentujúcej moderny v roku 1937 priniesla v očiach demokra-
tickej verejnosti k proskribovaným autorom následne len živý záujem 
a vrelé sympatie.

Kým svojbytný a vždy tak trochu mondénny Paríž kráča v štyridsia-
tych rokoch – i napriek nemeckej okupácii – vpred svojím vlastným 
tempom, nie veľmi sa pritom obzerajúc za tým, čo sa deje mimo fran-
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218 cúzskej metropoly, pútajú prvé vystúpenia amerických abstrakcionis-
tov (Pollock, de Koonig, Rothko a iní) zvrchovanú pozornosť postupne 
i európskej verejnosti. Clement Greenberg vidí v nich zore črtajú-
cich sa podstatne nových čias, symbol zvrchovanej a neohraničenej 
slobody jednotlivca, jeho definitívnej antropologickej vzbury proti 
akémukoľvek determinizmu a všetkým historickým, človeka doteraz 
obmedzujúcim slohovým a ideologickým regulám. V roku 1955 sa 
pridávajú západní  Nemci (kasselské Documenta) a iní. Na svetovej 
výstave 1958 v Bruseli sa pod záhlavím „50. rokov moderného ume-
nia“ (po prvý raz na takejto pôde – a treba povedať, že nie nedôstojne 
– i z bývalého Československa) sumarizujúco predstavila triumfujúco 
víťaziaca avantgardná moderna.

Oslavný až patetický tón, myslený ako svojím spôsobom nenalo-
mený hold víťazom nad spojenými silami temna a reakcie pokra-
čuje v nasledujúcich rokoch bilancujúcou kolínskou panorámou 
„Westkunst“ v roku 1981. Potlačený je tu však predovšetkým fakt, že 
predbojovníci nových spôsobov myslenia a tvorby súvisia organicky 
ani nie tak s hlučne sa ohlasujúcim Západom, ale viac so sústavne 
zabúdaným Východom. Teda v neslobode sa nachádzajúcou a ešte 
len na prevratné reformy a revolúcie čakajúcou odvrátenou polovi-
cou Európy (predovšetkým Rusko so všetkými priľahlými územiami, 
potom bývalé Rakúsko-Uhorsko, prípadne Taliansko, Španielsko a juh 
Európy). Anglicko a iné materské územia industriálneho sveta a libe-
rálnych hodnôt, podobne ako napríklad Spojené štáty severoameric-
ké, Kanada, Austrália a iné blahobytné demokratické krajiny sveta, 
zostávali pritom avantgardnou estetickou revolúciou vari až donedáv-
na nezasiahnuté. Jej vznik a formovanie práve v prostredí tmy, násilia 
a spiatočníckeho dogmatizmu zanecháva však – a to si uvedomujeme 
najmä my, v tomto prostredí žijúci – svoje markantné stopy.

Vo zvláštnom odseku našich úvah sa pokúšame na tieto podivuhodné 
a isteže práve nás, v istých podmienkach dozrievajúcich niekdajších 
bezvýhradných obdivovateľov umeleckej moderny, vari i zarážajúce 
charakteristické črty jednotlivo upozorniť. Ide najmä o neochotu, ba 
neschopnosť rešpektovať akékoľvek príležitostne sa núkajúce a nevy-
hnutné kompromisy. Ide o bezpodmienečné novátorstvo za každú cenu 
(„na všetko už existujúce treba zabudnúť... Možno, ba treba ho rázne 
a čo aj naraz energickým a odvšadiaľ viditeľným gestom odstrániť...“). 
Rozhodujúci jedinec: politický či umelecký predátor, apoštol a formu-
látor nového hovorí zásadne vždy v mene akéhosi bližšie nedetermi-
novaného kolektívu či „vyššieho“ posolstva. Akýkoľvek štiepny indivi-
dualizmus je v tomto poňatí – v politike, živote a v umení – zásadne 
neprípustný.

Dôkazy, že avantgardné umenie a jeho estetika (azda už impresio-
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219nizmus a všetky sledujúce ho všeobecné slohové iniciatívy) sú akousi 
novou kolektívnou rečou, módou alebo akýmsi imperatívnym príka-
zom, svojho druhu etikou, vierou či náboženstvom súčasnosti, sa nám 
pohotovo núkajú zo všetkých strán. A ďalej a ešte viac odpudzujú-
co: pozor, odpadlíci a zradcovia (v politike, v myslení a v rozhodujú-
cich činoch) sú potenciálne vari všetci tí naokolo nás, aj naši rovnako 
zmýšľajúci priatelia a doterajší stúpenci, ľudia príliš vrtkí a svojhlaví. 
Bojovať treba preto nielen proti staromilcom, nechápavcom a zásad-
ne z tých či iných dôvodov od nás odlišným, ale i proti tým, ktorí sa 
ma chystajú možno opustiť a zradiť. Ak úporne hľadáme, nejaké tie 
prejavy samorastlosti, nerozhodnosti a kolísania sa isteže nájdu vari 
u každého z nás! Hľadajme, alebo ešte lepšie: konajme preto – tak to 
žiada už viac než dvestoročný revolučný kódex – vždy preventívne, 
rázne a včas!

Zostručnene,
estetika a etika od Maleviča po Bretona:
Východisko: ja a teraz (a rázne)

Predo mnou (s malými výnimkami) tma, iba ja zapaľujem večné svetlo.
Posolstvo, ktoré sa ti dostáva, nie je o niečom konkrétnom, ale 

o všetkom (konkrétnom), t. j. o bytí, žití a morálke.
Meradlom a hnacím motorom je tak vždy celok a nie jednotlivosť.
Iba celkové (totálne) myslenie a celková (totálna) tvorba je vlastne 

myslením a tvorbou.
Všetko, alebo nič!
Metódou pokroku nie je evolúcia, ale revolúcia. Buď bojovníkom!
Všetko už existujúce je zrelé na to, aby sme ho v mene nastávajú-

ceho zbúrali.
Nielen: ja som Tvoj Boh, ale aj: nebudeš mať žiadnych iných bohov, 

okrem mňa! Na všetkých ostatných nevyhnutne zabudni!
Príchodom vodcu (inovátora) sa dejiny vlastne navždy zastavili.
Zapamätaj si preto túto hodinu! Nič iné vlastne nepotrebuješ.
Konaj a neuvažuj! Na uvažovanie som tu – moja nezištná služba 

tebe a všetkým – ja!
Pochybnosti sú od diabla. Tvojou cnosťou nech je viera.
Liberalizmus znamená chaos. V ponúkanej neprehľadnej mnohosti 

sa stráca lúč svetla, ktorého som nositeľom.
Iba isté umenie a istý pokrok spasia svet. Ide o to, vedieť, ktoré...
Ak sa pridáš k nám, objasním ti to...

• • •
Ako vidno: avantgardná estetika vo svojej celkovej dikcii i v jed-

notlivých manifestačných článkoch viery je z vlastnej bázy vyrasta-
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220 júcim paralelným a sprievodným prejavom moderných totalitárnych 
režimov, akousi ich demaskujúcou socio-psychologickou matricou. 
Napriek ojedinelým pokusom (predovšetkým a najucelenejšie v pore-
volučnom Rusku, potom v Mussoliniho či Marinettiho Taliansku 
a paralelene azda aj v nemeckom expresionizme a napokon i v exteri-
toriálnych racionalizačných snahách Bauhausu) k organickej a priamej 
spolupráci medzi násilníckymi politickými režimami a umeleckými 
avantgardami natrvalo predsa len nedošlo. Principiálne populisticky 
zameraná totalitárna teória a prax sa po istých etapách dezorientácie 
a tolerancie (lepšie by bolo povedať neinformovanosti a nezáujmu) 
obrátila v rozhodujúcich okamihoch napokon vždy proti konkurujú-
cim pseudonáboženským presvedčeniam a výbojom. Napriek tomu, 
ako to, že sme o týchto zjavne existujúcich súvislostiach doposiaľ 
nevedeli, alebo vlastne nechceli vedieť?

Odpoviem sám za seba. Pri postupnom rúcaní všetkých ešte tu i tam 
vrchnosťou šírených ilúzií a ponúkajúceho sa determinizmu akého-
koľvek druhu, pokúsil som sa kedysi pred štyridsiatimi rokmi urobiť si 
aký-taký poriadok v ustavične na nás dorážajúcich nových podnetoch. 
Na obrodu marxizmu a na prísľub novej ekonomickej politiky a štá-
tom organizovanej vedecko-technickej revolúcie som už – podobne 
ako mnohí iní u nás – v doznievajúch šesťdesiatych rokoch prestával 
veriť. Trvalé východiská neponúkala však ani zo západu k nám aktu-
álne prúdiaca kritická filozofia či všeobecná metodológia vied, či už 
to bola psychoanalýza, fenomenológia, hermeneutika, štrukturálna 
antropológia, kritický racionalizmus, sémantická analýza a semio-
lógia a iné scientistické varianty neopozitivizmu či neopragmatizmu. 
Rezignujúc, zvykal som si už na všeobecnú teóriu obklopujúcej nás 
neurčitosti a chaosu.

Východisko z tohto urputného hľadania istôt som napokon našiel 
v rezignatívnej metodologickej premise matematika a zakladateľa 
kybernetiky Norberta Wienera. Jeho zovšeobecňujúcu filozofickú 
analýzu či výzvu: „To, čo Maxwell, Boltzmann, Gibbs vo  svojich 
fyzikálnych prácach nazvali tepelnou smrťou našlo podobný výraz 
v etike Kierkergaardovej, dôvodiacej, že žijeme vo svete chaotic-
kej moálky. V tomto neprehľadnom svete je našou prvoradou povin-
nosťou utvoriť predovšetkým ľubovoľné ostrovčeky usporiadanos-
ti a systému,“ som si vzal za svoje vlastné metodologické krédo. 
Orientačné východisko („ľubovoľné ostrovčeky usporiadanosti a sys-
tému“) som sa pritom domnieval nájsť práve v principiálne otvore-
ných a ustavične sa obmieňajúcich podnetoch umeleckých avant-
gárd 20. storočia.

Ako som už uviedol, bolo toto rezignatívne presvedčenie o zásadne 
iných – a od okolo nás len naprázdno zvučiacich rétorických fráz 
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221diametrálne odlišných – pracovných východiskách pre obyvateľov 
totalitárnej poloeurópy azda pochopiteľné. Nebolo mi vtedy však ešte 
jasné, že kritické, v podstate modernú civilizáciu odmietajúce stano-
viská zaujímajú v konečnej inštancii aj nami vtedy možno ešte bez-
výhradne obdivovaní západní kolegovia. Rok 1968: čas, keď moja 
seba- a teba spytujúca kniha vyšla, ma mal o tom vari definitívne 
presvedčiť. V tomto roku, ale potom najmä o desaťročie neskôr som sa 
konečne dostal do bezprostredného osobného kontaktu s fundamen-
tálnymi podnetmi svetového umenia.

V Kolíne nad Rýnom, meste, v ktorom som sa usídlil, sa v tom čase 
práve formoval „Art Cologne“, prvý medzinárodný konfrontačný veľtrh 
aktuálneho umenia a predobraz podobných iniciatív, dnes sa už roz-
prestierajúcich po celom svete. Veľtrh umenia sprevádzalo v tom čase 
v meste až okolo stovky domácich a zahraničných tu usídlených galé-
rií a výstavných siení, reagujúcich na všetko nové a podnetné, čo sa na 
svete práve udialo. Keďže som aj sám kurátorsky organizoval a spre-
vádzal výstavy v miestnom Východoeurópskom kultúrnom centre a in-
de, získal som autentickú možnosť spoznať spôsoby a cesty, akými sa 
podnecujú a potom prípadne aj meritórne ustaľujú tzv. aktuálne hod-
noty a kritériá dňa. Hovoriť o rozčarovaní by pritom nebolo výstižné. 
Doterajšie teoretické rozhľady a východiská bolo jednoducho možné 
a nevyhnutné konfrontovať so živou a ustavične sa mieniacou umelec-
kou, ale aj organizačnou, publicistickou a komerčnou praxou. Mnohé 
ilúzie sa medzičasom prirodzene vytratili, o čom sa usilujem podať 
túto správu.

3. Odmietať (a tým menej súhlasiť) nestačí. Treba sa individuálne 
(=podľa svojej vlastnej miery) presekať cez obklopujúce nás húštiny

Až po tom, čo táto správa vyšla knižne zisťujem, že nie som v tomto 
novom, dištancovanom či kritickom pohľade na ideológiu avantgárd 20. 
storočia nijako osamotený. Do češtiny preložili práve v čase publikova-
nia mojej knihy štúdiu Jeana Claira: „Kritika modernity. Úvahy o stavu 
výtvarného umenia.“ Autor ostrej polemiky s akýmikoľvek kolektívnymi 
väzbami európskych avantgárd mi nie je neznámy. Hneď po prícho-
de do exilu som obdivoval ním zostavenú nesporne pôsobivú panorá-
mu už osvedčených, možno povedať – reštauratívnych (E. Panofsky) 
figuratívnych tendencií: „Realizmus 1919 – 1939. Medzi revolúciou 
a reakciou“ (Centre Georges Pompidou, Paríž 1980 – 1981, násled-
ne Kunsthalle Berlin). V konfrontácii talianskej Pittura metafisica či 
Valori plastici s nemeckou Neue Sachlichkeit a s medzinárodným 
neoklasicizmom (z Československa sa tu prekvapujúco objavil sochár 
O. Gutfreund) možno objavne zažiarili mnohí, v iných súvislostiach 
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222 už známi umelci, predovšetkým Carrá a de Chirico, popri Derainovi 
napríklad poetický a nápovedný Balthus, Nemec Schad, Grosz a Dix, 
Američan Hopper a iní.

Autori výstavy a sprievodných katalógových teoreticky a historic-
ky náležite fundovaných statí sa pokúsili dokázať, že vývoj umenia 
20. storočia nešiel len – ako sa to doteraz predpokladalo – výlučne 
cestou abstrakcie a kolektívnych skupinových iniciatív, ale aj neľah-
kou cestou individuálnych úvah a experimentovania, na čo mal iste 
každý autor svoje nespochybniteľné právo. Problém sa však črtá, ak 
sa pôvodne čo ako polemicky myslená charakteristika (abstrakcia 
či figurácia) predstavuje následne ako hlavná a jedine schodná ces-
ta riešenia vo svojej podstate nevyhnutne vzájomne previazaných 
a komplexných problémov. Jednu formatívnu tendenciu uplynulého 
storočia nie je možné vyhrocovať voči tendencii druhej, okliešťujúc 
tak organickú vývojovú dialektiku obvykle aj tak krajne vyhrane-
ných pozícií, príznačných pre konfliktné dramatické zákruty a voči 
minulým epochám málo schodné a pochopiteľné cesty 20. storo-
čia.

Skôr než sme sa dali do predbežnej kritickej analýzy avantgárd, 
včlenili sme programovo ich nesporné vývinové podnety do celkové-
ho panoramatického obrazu doby, odkazujúc na to, že bez nich by 
bol akýkoľvek obraz moderných čias nesporne okyptený a neúplný. 
Doterajšiu predbežnú charakteristiku moderného umenia ako svoj-
ským spôsobom zrkadlového obrazu a paralely totalitárnych ideológií 
musíme tak rozšíriť na označenie avantgárd ako všeobecnej socio-
psychologickej matrice výkyvných spoločenských pohybov a kultúry 
20. storočia ako vzájomne súvisiaceho a previazaného, až do istej 
miery homogénnneho celku.

Prípadný kritický odstup je zdôvodniteľný iba na základe imanent-
ného pochopenia organickej (jednoducho povedané: historickej, 
a preto tak či inak objektívnej) funkcie cieľavedome pozorovaného 
javu. Aristotelovská elementárna logika: áno, alebo nie – s vylúčením 
možnosti sprostredkujúceho tretieho – je logickou analýzou malých 
a jednoduchých javov. Pri komplexnejších a zložitých fenoménoch, 
akými sú nesporne virulentné prejavy moderny, nevystačíme ani so 
sprostredkujúcim tretím článkom logickej reťaze. Platí tu iba paralel-
né – to značí, že rovnako zdôvodniteľné – áno a nie, už pripomenutá 
všeobecná logicka myslenia v paradoxoch. Umenie, najmä tzv. súčas-
né umenie, je v tomto zmysle neobyčajne vhodným demonštračným 
objektom.
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223Zostručnene,
estetika a etika od Maleviča po Bretona:
princíp mnohosti a slobody

Doteraz kráčalo ľudstvo k poznaniu seba a prírody zdĺhavo a okľu-
kou. Umelec, aby sa dostal na verejnosť, musel sa prispôsobiť vkusu 
a požiadavkám mocných, t. j. objednávateľom tvorby.

Vlastný vývoj prebiehal tak etapovito a konfliktne. Kým ten-ktorý 
sloh dozrel, trvalo stáročia, aby bol hneď na to vyvrátený zas nastáva-
júcim slohom iným a rozdielnym.

Teraz má umelec konečne možnosť vysloviť poznané priamo a bez-
prostredne, čo aj v jednom a jedinom diele. Povedzme „čierny“ či 
„biely“ -  t. j. tak, ako vo fyzike neviditeľný a len myslený - štvorec 
nadobúda postavenie symbolu a ikony, alebo jednorazového obraz-
ného vyjadrenia podstaty (maliarstva, prírody, základných výrazových 
mohutností umenia a človeka). 

V umení možno robiť všetko, len nie opakovať to, čo tu už bolo. To 
žiadny zmysel totiž nedáva.

Najpodstatnejším antropologickým výdobytkom umenia je pozna-
nie sily a podmienenosti človeka (parciálna analýza pocitov, predstáv, 
energií a konkrétneho emocionálneho života  jednotlivca).

Výkaz potenciálnej výrazovej mnohosti umenia je pritom aj výka-
zom potenciálnej mnohosti a bohatstva našich vzťahov ku skutočnosti. 
Tie sa ináč čoraz viac redukujú. Nielen technika a prírodné vedy, ale 
aj filozofia, spoločenské vedy sú už len po svojich koľajach uháňajú-
ce uzatvorené mechanizmy, živiace predovšetkým svojich vlastných 
nositeľov a štáby námedzných zamestnancov. Jedinou ríšou slobody, 
ktorá sa vymyká z ich obsahu, zostáva vari umenie. Vyber si čo chceš 
robiť, poznať či vzývať! Ak chceš, si slobodný!

• • •
Popri Jeanovi Clairovi, od ktorého máme pochopiteľne zreteľný 

hodnotiaci odstup, pozoruhodné podnety prináša iná, totiž v ča-
se publikovania našej knihy súbežne vychádzajúca štúdia o forma-
tívnych estetických a ideologických podnetoch minulého storočia. 
Pod sumarizujúcim záhlavím „Le siécle“ približuje nám francúzsky 
filozof pofoucaltovskej generácie Alain Badiou komplex vzájomne 
súvisiacich porovnávacích štúdií k problematike kontroverznej pova-
hy uplynulého storočia. Podnetné rozbory napríklad poézie Osipa 
Mandelštama a umeleckých iniciatív Andrého Malrauxa, dramatur-
gie Pirandella či Bertolda Brechta, tak isto ako mnohých iných umel-
cov a mysliteľov prednedávna, definujú nové rozmery avantgardného 
myslenia a činu, prekračujúce zvyčajne rozmery singularity javu.

Mnohé z týchto chrakteristík sa temer bezo zvyšku zhodujú s našimi 
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224 pozorovaniami. Často priam fascinujúci rozbor jednotlivých analo-
gických čŕt politického a estického myslenia súčasnosti (promptnosť, 
všeobecná negativita, egocentrizmus, úsilie o totálne pôsobiaci celok, 
upriamenie na budúcnosť a iné) je – podľa nášho názoru – u Badioua 
však sporne zosumarizované psychoanalyticky formulovanou „fasci-
náciou reálneho“. Skutočnosť nových spoločenských javov vo všet-
kých svojich konkrétnych a jedinečných prejavoch inšpirovala k špič-
kovým výkonom najmä rozbiehajúce sa 19. storočie (Balzac, Stendhal, 
Zola, Gogoľ, Tolstoj a ostatní, vo výtvarnom umení najmä zas Daumier 
a ďalší výstižní anekdotisti, moderní nasledovníci Hogartha a Goyu). 
Minuciózne presné opisy jestvujúceho, nadstavené kritické zrkadlá 
spoločnosti v pohybe, podnecovali – ako sme na to už poukázali – 
Marxa, Schopenhauera, Nietzscheho a iných radikálnych analytikov 
jestvujúceho. V avantgardách dávajú zmysel už nie samé o sebe, ale 
len ako signál niečoho iného a vyššieho, pôsobiac tak predovšetkým 
ako stavebný prímer a symbol.

Problém je však širší, takpovediac svetonázorový. Francúzsky autor 
je dodnes fascinovaný predovšetkým revolučným parížskym májom 
roku 1968 – obdobím svojho myšlienkového a autorského dozrieva-
nia. Považuje v tomto zmysle za stále aktuálnu a nenaplnenú napríklad 
dikciu Mao-ce-tunga. Jeho sympatie sú neskrývane na strane aktívne 
protestujúcich antiglobalistov, ktorým do budúcnosti pripisuje forma-
tívnu spoločenskú rolu. Kým v našom poňatí má storočie časovo pres-
ne vymedzený rámec, na začiatku ohraničený formovaním avantgárd 
a prvou svetovou vojnou a končiaci zas v roku 1989 pádom komu-
nizmu a triumfom postmoderny (ide teda fakticky o akési skrátené 
storočie), u Badioua 20. storočie ešte pokračuje, vyžarujúc inšpira-
tívne podnety prípadne aj do budúcnosti. Napriek mnohým zhodám, 
najmä pri opise a hodnotení konkrétnych jednotlivostí, rozdiel je svo-
jím spôsobom koncepčný.

Paradigma postmoderny, ktorá sa aj u nás etablovala rokom 1989, 
mi postačuje. Akékoľvek odchýlky od princípu mnohorakosti a slobo-
dy vyvolávajú vo mne iba obavy.

Významný až rozhodujúci je predsa len východiskový metodolo-
gický impulz skúmania problematiky moderny. Charakteristické je, 
že 20. storočie narušilo predchádzajúcu mu širšiu a panoramatickú 
orientáciu historického výskumu, uzavierajúc sa postupne do vlastnej 
faktografickej a znalostnej ulity (striktné vymedzenie hraníc jednot-
livých vied, napríklad vyvodzovanie filozofie iba z doterajšej filozo-
fie, čo značí uzavretie okruhu záujmov iba na okruh profesionálov, 
pôsobiacich v danej diciplíne, pričom podobné je to aj v umení a vša-
de inde). Stále sa zauzľujúce spoločenské javy 20. storočia si však 
vyžadujú rozširovanie a nie zužovanie svojich záujmov, pracovného 
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225poľa, metodológie a tematiky jednotlivých disciplín. Ich postupujú-
cu nevyhnutnú komplexnosť, spoluprácu a viacodborovosť, namiesto 
čoraz užšej špecializácie a hermetického uzavretia sa do seba.

Po doteraz prevažujúcom číro vertikálnom prístupe (výlučná citácia 
vlastnej disciplíny, teda veda z vedy, právo z práva, umenie z ume-
nia a pod.) sa ukazuje potreba podstatného horizontálneho rozšírenia 
obzoru analytického pozorovania a myslenia. Naše, už na hraniciach 
daných možností stojace študijné porovnávania kultúry s filozofiou, 
ideológiou a politikou by bolo možné a azda aj nevyhnutné konfron-
tovať aj s prírodnými vedami, technikou, hygienou, náboženstvom, 
hrou, športom a rôznymi spoločenskými predstavami a zvyklosťami. 
(Nostalgická spomienka na vedúcich dejepiscov starej generácie, 
povedzme na Micheleta, Taina, Huizingu, Toynbeeho, Burckhardta, 
Dvořáka a ďalších.) Nadväzujúcej iniciatíve sa pritom do budúcnosti 
žiadne hranice nekladú.
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226 ZAČÁTEK DLOUHÉ CESTY
ZDENKA SOJKOVÁ

Poznámka po vydaní ojedinelej štúrovskej pentalógie, ocenenej 
Cenou ministra kultúry SR a Prémiou Slovenskej národnej knižnice, 
Slovensko-český klub, Praha 2003-2007

V lednu 1948 jsem dokončila pojednání Ľudovít Štúr jako pokračova-
tel Kollárův. Co předcházelo? Znovuotevření českých vysokých škol, od 
25. května 1945 Filozofická fakulta Karlovy univerzity a první nadšeně 
vnímané přednášky: hlavně literární historie, Albert Pražák. Zakoupila 
jsem si Pražákovu knihu Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu, 
o něco později jsem se dostala i ke knize Milana Hodži Československý 
rozkol. Z těchto dvou pramenů jsem čerpala první poznatky o Štúrovi 
a jeho době.

Po krátkých prázdninách jsem si nedočkavě zapsala zejména před-
nášky Alberta Pražáka a Jana Blahoslava Čapka, ale také Želmíry 
Gašparíkové „mluvnická a praktická cvičení v jazyce slovenském“, pro-
tože už jsem se zaměřovala i na tematiku slovenskou.

S velkým překvapením jsem zaslechla v rozhlasových zprávách - bylo 
to v neděli večer 14. října 1945 - několik vět z poselství prezidenta 
Beneše do Modry, kde byl toho dne slavnostně odhalen Štúrův pomník. 
Vyvolalo to mé první zapochybování o Pražákových a Hodžových názo-
rech na Štúra, které sdílel i profesor Čapek. 

Pro následující letní semestr jsem si zapsala také „český seminář“ pro-
fesora Čapka. Stále ještě jsem učila na obecné škole v Ořechu u Prahy. 
Ráno vždy před laviceni školní mládeže, pak rychle vlakem do Prahy 
na fakultu... Ta krásná doba netrvala dlouho. Na jaře 1946 mě zasko-
čilo přeložení do pohraničí, na okres Děčín. Nepřerušila jsem ani tam 
své univerzitní studium, pomáhali mi přátelé v našem studentském 
Československém kroužku, který v Praze založil a vedl profesor Čapek. 
I dále jsem sbírala materiál pro seminární práci. (Zvolila jsem si téma 
K počátkům antagonismu mezi Čechy a Slováky, protože jsem nedůvě-
řovala obvyklé idealizaci česko-slovenských vztahů.) Velmi těžko jsem 
nesla odříznutí od fakulty. Ale mohla jsem studovat odbornou literatu-
ru! Mezi knihami vypůjčenými z univerzitní knihovny byly také reedice 
novinářských úvodníků Ľudovíta Štúra (v souborech vydaných Jozefem 
Ambrušem roku 1942 a 1943 Slovo na čase a Hlas k rodákom). Z nich 
jsem si během školního roku 1946-47 na měšťance v Boleticích u Děčí-
na pořídila velké množství výpisků. 
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227Jen málokdy se mi podařilo zastihnout na konci týdne aspoň minimum 
univerzitních přednášek. Avšak nějakou šťastnou náhodou a ne bez 
obtíží jsem se mohla spolu s ostatními členy Československého krouž-
ku dostavit 29. listopadu 1946 na přednášku bratislavského docenta 
Slovenské univerzity Svätopluka Štúra v aule Filozofické fakulty Karlovy 
univerzity. Profesor Čapek nás předem informoval o autorově česko-
slovenském smýšení - na rozdíl od jeho prastrýce Ľudovíta! Přednáška 
s názvem Smysl moderních československých dějin mě překvapila ješ-
tě víc než předtím prezidentovo poselství do Modry. Můj zmatek ještě 
vzrostl, a proto jsem se rozhodla, že budu spoléhat hlavně na důkladné 
studium původních pramenů.

Požádala jsem školní úřad v Děčíně o neplacenou roční studijní dovo-
lenou. Chtěla jsem ji využít hlavně v Bratislavě. Žádost jsem musela 
vícekrát opakovat, ale podařilo se. V říjnu 1947 na Filozofické fakultě 
Slovenské univerzity mi bylo poprvé dopřáno využít všechen svůj čas 
k vysokoškolskému studiu, dočasně osvobozena od učitelských povin-
ností. Poslouchala jsem zejména přednášky Svätopluka Štúra, Daniela 
Rapanta, Antona Štefánka, Milana Pišúta, Andreje Mráze a Antona 
A. Baníka, pilně navštěvovala i Štúrův a Pišútův seminář, vyhledáva-
la odbornou literaturu. V knize Svätupluka Štúra Rozprava o živote 
jsem našla totéž hodnocení českého a slovenského národního obroze-
ní, které jsem už znala z pražské přednášky. Zakoupila jsem si první 
dva svazky Rapantova Slovenského povstania  roku 1848-49 a sborník 
Philosophica slovaca, kde vyšla práce Svätopluka Štúra Obrozenská 
koncepcia Ľudovíta Štúra.

Kromě hojných výňatků z novinářských úvodníků Štúrových jsem 
si přivezla do Bratislavy už také některé pozdější výpisky z jeho poe-
zie a korespondence - z knížky Františka Frýdeckého, vydané r. 1919, 
Dopisy Ľudovíra Štúra Jaroslavu Pospíšilovi (1837-1842), která probu-
dila můj hlubší zájem o životní dráhu mladého člověka, o celou jeho 
mimořádnou osobnost. Od té doby jsem nepřestala myslet na vzdálený 
cíl, nebo spíše sen o pozdějším životopisu Ľudovíta Štúra... Právě proto 
jsem na počátku roku 1948 předložila profesoru Pišútovi jako seminární 
práci své pojednání o knize F. X. Šaldy Duše a dílo, kde jsem se zamě-
řila na problém zpracování životopisné látky. Ale svůj sen o životopisu 
jsem ještě tajila, profesor Pišút věděl asi jen o mém zájmu o redaktora 
Slovenských národných novin. Proto mě jako examinátor zaskočil dota-
zem na první bratislavské (německé) noviny.

• • •
V Bratislavě jsem také vypracovala a odevzdala profesoru Štúrovi 

seminární práci Ľudovít Štúr jako pokračovatel Kollárův. Uplatnila jsem 
v ní své výpisky z novinářských úvodníků Štúrových. Byl to jen struč-
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228 ný náčrt, který jsem později v Praze značně rozšířila, abych toto téma 
prodiskutovala na dvou schůzkách Československého kroužku s profe-
sorem Čapkem a několika kolegy. Konečnou verzi své seminární práce 
jsem poslala do Bratislavy profesoru Štúrovi, jak jsem to předem slí-
bila. Vzkázal mi, že se těší, až to vyjde. Ale na to jsem nepomýšlela. 
Nezůstala mi ani kopie strojopisu.

Na tuto prvotinu přímo navazovalo další pojednání, které rovněž zůsta-
lo v rukopise, Od štúrovců k hlasistům. Tato má druhá štúrovská studie, 
napsaná brzy po únoru 1848, byla tehdy ovšem zcela nevhodná k uve-
řejnění. Originál strojopisu ještě mám, mohu tedy ocitovat nejen motto 
(Sám jsem se revoluce účastnil a ji vedl, ale tato revoluce byla připravena 
generacemi, připravena dlouhou výchovou politickou. TGM r. 1920.), ale 
i názvy šestnácti kapitol: Úvod. Smysl štúrovství a hlasismu. Základní sho-
dy a další prohloubení v programu a metodě. Udržení kontinuity a revize 
tradice. Rozpor s Martinem. Vliv Masarykův. Hlas o Štúrovi. Realismus 
a romantismus. Právo na revoluci. Otázka sociální. Hospodářské zře-
tele. Obrozené náboženství. Jazyková otázka. Československá jednota. 
Političtí bojovníci. Ocenění z hlediska vývojové demokracie. (K této 
tematice jsem se později vrátila dvěma studiemi v letech sedmdesátých 
a pojednáním Masaryk a štúrovci r. 1993.) Rukopis jsem dala přečíst 
profesorovi Václavu Vážnému a od něho se dostal k profesorovi Jiřímu 
Horákovi a jeho ženě Dr. Anně Horákové-Gašparíkové. Oba měli velký 
zájem i o můj pokus o životopis Ľudovíta Štúra.

Ještě za pobytu v Bratislavě jsem se dostala ke studiu písemností z doby 
Štúrovy. V Archívu mesta Bratislavy u Dr. Lehocké jsem si zaznamenala 
první excerpta. O prázdninách roku 1848 jsem už také poprvé studo-
vala v martinských archivech. Do pražských archivů a knihoven jsem 
často zamířila jen na přání profesora Rapanta, když potřeboval vyhle-
dat v časopisech některé údaje; takto jsem se velmi rychle dostávala 
k důležitým pramenům pro práci na Štúrově životopisu.

Na podzim 1948 jsem už zase učila, ještě stále v pohraničí, ale mno-
hem blíže ku Praze, ve Štětí. Především jsem tam dokončovala diser-
tační práci, která vyrostla - v rozsahu 303 stran - z původní seminární 
práce, ale pojednávala už jen o první fázi národního obrození, před 
rokem 1829. Označila jsem ji za „prolog k problematice štúrovské“. 
V červnu 1950 jsem ji na pražské fakultě odevzdala. Obdržela jsem 
vyzvání, abych to přepracovala, hlavně v úvodu, podle pokynů profeso-
ra Julia Dolanského. Dali mi přečíst jeho posudek. Zhodnotil mou práci 
jako zcela nedostatečnou. („Nechť si autorka dobře prostuduje a pro-
myslí známé studie J. V. Stalina... Pozná-li Stalinovo učení o národě, 
uvědomí si, jak zpozdilé a zpátečnické je dovolávat se takových dávno 
překonaných „autorit“, jako jsou např. Milan Hodža nebo Rapant...“ 
V Praze 9. prosince 1950.) Ale v soukromém rozhovoru s ním jsem se 
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229dověděla, že je to krásná práce, mohla by dokonce vyjít v Praze nebo 
v Bratislavě, ale až po nutné změně: „Za týden byste s tím byla hotova!“ 
- To mě zcela znechutilo, a dál už jsem se raději zabývala jen prací na 
Štúrově životopisu. Avšak jeden strojopisný exemplář vrácené diserta-
ce jsem poslala i s kopií Dolanského posudku do Bratislavy profesoru 
Rapantovi. Reagoval delším dopisem, který obsahoval některé výhrady 
k mému pojetí, ale velmi mě potěšil hlavně svým závěrem: „Sám osobne 
by som neváhal prácu admitovať tak, ako je, pre jej materiálovú hod-
notu, pre kvality metodické v nej preukázané. Čo sa týka požiadaviek 
oficiálnych, mám silné pochybnosti, že by ste im mohli, vzhľadom na 
daný historický stav, vyhovieť.“

O nezdaru s disertací jsem informovala také profesora Štúra. Krásně 
mi k tomu v dopise 8. června 1951 napsal: „Mnohokrát Vám mohou bez 
jakéhokoli hlubšího důvodu odmítnout disertační práci, pro nás jste již 
plně akademicky graduovaná, a to nejen intelektuálně, nýbrž i morálně, 
což je nejvyšší životní kvalifikace.“

• • •
Ve Štětí jsem zůstala deset let a napsala tam Knížku o životě Ľudovíta 

Štúra. Koncem roku 1951 jsem začala posílat po částech kopie strojopi-
su: do Prahy Horákovým a Reisovým, do Bratislavy univerzitním profeso-
rům Rapantovi a Štúrovi. Četli ji ovšem i rodiče ve Štětí a o prázdninách 
v Martině vždy také Dr. Mária Jeršová, archivářka Slovenského národné-
ho múzea. Hned na začátku měla Knížka i své první kritiky v Jirce a Vla-
dimírovi Reisových. Nelíbily se jim zejména mé názory o romantismu. 
Ovlivněna Literaturou na Slovensku mladého Jaroslava Vlčka a kritic-
kým realismem, nedoceňovala jsem literární romantismus.

Od roku 1952 jsem si dopisovala s Dr. Jozefem Ambrušem. Jeho první 
list podrobně odpovídal na mé konkrétní dotazy (zda byl opravdu Ľ. Š. 
na Řípu, zda někdy vyjde Štúrova korespondence) a současně mi děko-
val za opis neznámého Štúrova dopisu Dr. Fričovi z r. 1848, který jsem 
získala z plzeňského archivu. V dalším dopise velmi důkladně odpově-
děl na mé nové dotazy a už koncem ledna 1953 oznamoval, že brzy 
odevzdá do tisku první svazek korespondence Ľ. Š. Během toho roku 
mi poslal z Trnavy osm dopisů. Má korepondence s Dr. Ambrušem pak 
pokračovala dalších čtyřicet let.

Téma revolučního roku 1848-49 bylo pro mne velmi přitažlivé, 
protože jsem si mohla při tom velmi důkladně prostudovat druhý díl 
Rapantova díla o slovenském povstání. Naopak nejtěžším, možno říci 
bolestným problémem, se mi stala v práci na Knížce tematika posledních 
let Štúrova života, spojená se spisem Slavjanstvo i mir buduščago. K této 
obtížné problematice jsem písemně poprosila o pomoc profesora Štúra, 
dovolávajíc se jeho spisu Smysel slovenského obrodenia. Pan profesor 
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230 se zabýval tímto mým problémem roku 1952-53 v několika dopisech.
Často jsem v té době navštěvovala paní doktorku Annu Horákovou, 

která začala roku 1954 uveřejňovat své studie o Jankovi Kráľovi v revue 
Slovenská literatúra. Sotvaže jsem dokončila rukopis Knížky, přiměla mě 
k veřejnému vystoupení přednáškou pro Literárněhistorickou společnost 
v Ústřední knihovně hlavního města Prahy večer 23. února 1954. Na 
její radu jsem svou přednášku Ľudovít Štúr a město Praha nově zpraco-
vala pro bratislavskou revue Slovenská literatúra. Takto jsem vstoupila 
na vědeckou dráhu, dík energické iniciativě Dr. Horákové. Kromě toho 
jsem jí vděčila i za první pokus o to, aby byla má několikaletá prá-
ce publikována. Z vlastního rozhodnutí poslala můj rukopis Knížky do 
bratislavského vydavatelství. Stejný pokus učinil téměř současně také 
profesor Daniel Rapant. Tuto první rukopisnou verzi Knížky dalo vyda-
vatelství posoudit profesorovi Milanu Pišútovi.

V Praze jsme zatím připravovali vydání výboru z kratších prací 
Štúrových K přátelům, k bratrům. Iniciátorem byl redaktor Vladimír 
Reis. Ve škole jsem si vymohla úpravu rozvrhu, měla jsem každou středu 
volno, abych mohla jezdit do Prahy do redakce Odeonu (tehdejšího 
Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění). Když bylo roz-
hodnuto, že náš český výbor vyjde k stému výročí Štúrova úmrtí v lednu 
1956 jako první svazek připravované edice Slovenská knihovna, bylo 
třeba velmi spěchat. Můj ediční návrh byl ihned schválen a urychleně 
jsem dodala strojopis. Obsahoval Štúrovy texty v původním českém zně-
ní a mé vysvětlivky. (Trochu jsem se obávala, nebude-li v nich vyžado-
vat bratislavský redigent Dr. Karol Rosenbaum nějaké změny. Ale k mé 
radosti měl jen minimum nepatrných připomínek pravopisného rázu. 
Pamatuji se na jedinou, špatně jsem skloňovala slovo Ružomberok.) 
Postarala jsem se také o obrazovou dokumentaci a přeložila z němčiny 
jednu stať. Slovenské texty přeložil Václav Rosický, předmluvu napsal 
Jan Linhart. Národní umělec Max Švabinský nakreslil dva Štúrovy por-
tréty. Knihu graficky upravil Oldřich Menhart.

 V Bratislavě se na konci roku 1955 uskutečnily dvě mezinárodní kon-
ference k Štúrově „storočnici“. První uspořádali novináři. Pozvali mě, 
asi proto, že mi krátce předtím vyšla studie Štúrovy články v Havlíčko-
vých Národních novinách r. 1848. Velmi mě zajímal referát pražského 
literárního historika Karla Poláka s hojnými citaceni z Havlíčkova časo-
pisu Slovan. Ale sama jsem se rozhodla aktivně vystoupit až na tříden-
ní konferenci, kterou uspořádal Historický ústav Slovenskej akadémie 
vied. Na tištěné pozvánce jsem s radostným překvapením našla krás-
nou reprodukci Štúrovy podobizny od Maxe Švabinského (už se tehdy 
očekávalo brzké vydání našeho českého výboru). Přivezla jsem si do 
Bratislavy referát Štúrův přínos v českém kulturním a politickém dění 
a jeho ohlas v Čechách.
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231 Profesor Pišút mi na konferenci ukázal můj rukopis Knížky, aby mě 
požádal o souhlas k uveřejnění výňatků. Protože jsem trošku zaváhala, 
nabídl se, že je sám vybere. Když vyšly Fragmenty z knihy o Štúrovi 
ve výborném slovenském překladu na počátku roku 1956 v jubilejním 
štúrovském dvojčísle Slovenských pohľadů, obsahovaly také některé 
pasáže o činnosti politika Štúra. Potěšilo mě, že se profesor Pišút rozho-
dl i pro dvě kapitoly (On a svet budúcnosti, Hrdinstvo sna), jimiž jsem 
se vyrovnala s tematikou Štúrova spisu Slavjanstvo i mir buduščago. 
Považovala jsem to za Pišútův tichý souhlas k mému pojetí této těžké 
problematiky.

V mém bratislavském referátu ovšem převládala tematika roku 1848. 
Text jsem později nepatrně rozšířila pro tištěnou verzi ve sborníku 
Ľudovít Štúr. Život a dielo. 1815-1856 (vydalo Vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied, Bratislava 1956). Zejména se mi podařilo dodatečně zís-
kat s pomocí záhřebského historika Jaroslava Šidaka cenné údaje o dvou 
dosud neznámých Štúrových článcích v Havlíčkových Národních 
novinách (Pohled na děje Slovanstva r. 1848 a Rusové, oba převzaté 
ze záhřebského Slavenského Jugu), takže se potvrdila má domněnka 
o Štúrově autorství. Tento důkaz mi ještě chyběl, když jsem oba člán-
ky zařadila do českého výboru; avšak byla jsem si téměř jista, protože 
zvláště druhý článek silně připomínal tematiku porevolučního spisu 
Štúrova, uveřejněného až po jeho smrti v ruském překladu.   

V lednu 1956 skutečně vyšel v Praze zmíněný český výbor K přátelům, 
k bratrům. Kniha měla čtyři části: V čele studující mládeže. V redakci. 
V revoluci. Za reakce.  Převládala v ní politická publicistika. Ze Štúrovy 
korespondence jsem vybrala zejména dopisy posílané do Čech, dopis 
slovenským dobrovolníkům do Prešova a přípis vládnímu komisaři do 
Bratislavy. Z poezie jsem zařadila jen několik básní v původním českém 
znění.

K odeonské edici Slovenská knihovna, zahájené v lednu 1956 naší 
knihou, jsem se později vícekrát vrátila v novinářských článcích: roku 
1965 Kadiaľ viedla cesta, 1966 Kudy vedla cesta, 1969 První a třicátá, 
1986 Zrod portrétu, 2002 Ľudovít Štúr od Maxa Švabinského; U Horáků 
v Praze a Martině (Opožděná reportáž), 2003 Básník Štúr v Čechách, 
2005 K přátelům, k bratrům v polovině let padesátých.

Štúrovské dvojčíslo Slovenských pohľadov r. 1956 recenzoval vynika-
jící slovenský literární kritik Július Noge. K mým Fragmentům, zvláště 
k jejich nevyhraněné literární formě, vyslovil závažné námitky, které 
jsem považovala za zcela oprávněné. Snažila jsem se pak s nimi vyrov-
nat v další práci na Knížce v letech následujících.
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JÚLIUS KOLLER – „J.K.U.F.O.“
BORIS KRŠŇÁK, DUŠAN BROZMAN

Július Koller (1939-2007) je v „západnom“ zahraničí už niekoľko rokov asi 
najznámejší slovenský umelec a na Slovensku je vnímaný spolu so Stanislavom 
Filkom a Alexandrom Mlynárčikom ako zakladateľ konceptuálneho umenia. Už 
v polovici 60-tych rokov sa odvrátili od závesného obrazu a vyjadrovali svoje 

myšlienky a „obrazy“ o svete často 
vo forme textovej, fotografickej ale-
bo v inštaláciách.

Kollerova tvorba sa vyznačuje 
pozoruhodnou ľahkosťou, humo-
rom a určitou dávkou zámerného 
naivizmu. Skrýva sa za tým prenika-
vé analytické myslenie. Zrkadlí sa tu 
bohatá skúsenosť človeka v peripeti-
ách stredoeurópskeho života od 60-
tych rokov až po súčasnosť. 

Už v roku 1964 ako študent vysta-
vil Pohár čistej vody. V čase, keď 
v Československu ešte vládol záves-
ný obraz a klasické, prevažne soci-
alisticko-realistické umenie, Koller 
vystavuje ten najobyčajnejší „hor-
čičák“ naplnený čistou vodou ako 

umenie, ako síce Duchampovský „ready-made“ objekt, ale nielen to. Skrýva sa 
v tom presne to, o čom sme písali vyššie – ľahkosť, humor, zámerný naivizmus 
a veľká inteligencia.

Od roku 1965 oznamuje Koller svojim priateľom a blízkym na malých kartič-
kách zeleným písmom z detskej tlačiarničky situácie, ktoré nazval antihappe-
ningami. Napríklad Akademický maliar 1965, stručné oznámenie o tom, že po 
autorovej promócii sa začína vopred neohraničený úsek života akademického 
maliara. Alebo kartička z 21. 8. 1968, Permanentka šokializmus, v dvoch slo-
vách nájdeme hneď niekoľko významov. Koller zámerne prináša termín antihap-
pening, pretože ním označené situácie nie sú umelcom zámerne aktivizované, 
pretvárané, aj umelec je skôr len svedkom, pozorovateľom....

autoriautorǐ

PohAr_Cistej_vody
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Ping-pongom sa zaoberá od zlovestne symbolického roku 1970, keď vystavil 
stôl s možnosťou zahrať si – demokratickým spôsobom - túto symbolickú hru. Je 
to hra s jasnými pravidlami medzi dvoma hráčmi. Hra sa dá zvonku rôznorodo 
narušiť, sťažiť alebo znemožniť. A práve tu nachádza Koller dodnes možnosti 
vytvárať hravé až sarkastické obrazy o stave spoločnosti. 

Niekedy v roku 1970 antihappeningy nahrádza UFOlógia. Koller, ako 
keby neveril vlastným očiam, vlastnému vedomiu i rozumu, cíti sa ako 
mimozemšťan... ako niekto, kto vôbec nerozumie, čo sa so svetom či na 
svete deje. Jeho ikonou sa v tom období stáva otáznik. 

Pokúsiť sa na takej malej ploche zmapovať celú Kollerovu tvorbu je samozrej-
me nemožné, aj keď jeho hlavné témy a ikonografia sa nemenili často, ale meni-
li sa veľmi lineárne – z otáznika sa stáva vlnovka, z jednej vlnovky viac vlnoviek, 
z nich sieť, a vlnovky potom chytajú ostrejšie (aj významovo) cikcakovitý tvar. 
Rovnako farby majú veľmi symbolickú podobu. Často používa farby trikolóry.

V cykle z posledného obdobia, nazvanom Subjektívno-objektívne kultúrne 
situácie, vidíme umelca ako stojí na rôznych miestach v Európe, jednou rukou 
ukazujúc hore nad seba, druhou opačným smerom. Sú to alegórie ľudskej exis-
tencie, konfrontácia subjektu s objektívnym svetom, akýsi otáznik v gauguinov-
skom zmysle: kto som, odkiaľ prichádzam a kam idem.

Július Koller nečakane zomrel v auguste tohto roku vo veku 68 rokov. V tom 
čase prebiehala v Slovenskom inštitúte v Prahe jeho samostatná výstava, a jeho 
diela mohli návštevníci vidieť aj na Prague Biennale v Karlíne.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1965, Park kultúry a oddychu, Bratislava, 
1967, Galéria mladých, Bratislava, 
1968, Permanentná demystifikácia 1., 2., 
V-klub, Bratislava, 
1969, Antigaléria, Komunálna opravovňa 
pančúch, Bratislava, 
1974, Textilné obrazy, Štátny výskumný 
obraz textilný, Bratislava, 
1990, Nová vážnosť, Kostol klarisiek, 
Galéria SFVU, Bratislava,  
1991, Sondy, SNG, Bratislava, 
1991, Post-komunikácia, Považská galéria 
umenia, Žilina, 
1992, Sondy, Štátna galéria, Ban. Bystrica, 
1993, Hore-dole, Umelecká beseda 
Slovenska, Bratislava, 
1995, Subjekty a reality z r. 1968, 
Galéria Nova, Bratislava, 
1999, J. K. - Univerzálne futurologické 
obrazy, Galéria Soga, Bratislava, 

1999, To, čo sa deje, Štúdio S, Bratislava, 
1999, Partitúry a znaky, Vlastivedné 
múzeum, Trebišov,  
2002, Textextily, Galeria Linea, Bratislava, 
2002, Cikcaková kultúrna situácia 
- výber z tvorby J.K., CC Centrum, 
Bratislava, 
2003, Július Koller, Kölnischer Kunstverein
2004, Július Koller - Kontakt, Kunstraum 
München
2006, Július Koller / Jiří Kovanda, Index, 
Stockholm
2007, J.K.U.F.O., Slovenský inštitút, Praha

ZASTÚPENÝ V ZBIERKACH
Slovenská národná galéria, Bratislava
Centre Pompidou, Paris
Generali Foundation, Wien
Muzeum Sztuki, Lodz
Collection of Erste Bank Group

JÚLIUS KOLLER
NARODIL SA V ROKU 1939 V PIEŠŤANOCH, ZOMREL V ROKU 2007 V BRATISLAVE
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OSTATNÍ AUTORI:
Peter Andruška – slovenský básnik, prozaik a kritik, znalec dolnozemskej literatúry
Dušan Brozman – slovensko-švajčiarsky teoretik umenia a galerista
Edita Drori-Ernstová – slovensko-izraelská spisovateľka, účastníčka SNP, známa ako 
„partizánka Katka“
Ľubomír Feldek – slovenský básnik, dramatik, prozaik a prekladateľ
Tibor Ferko – slovenský dramaturg, publicista, prozaik a novinár 
Ivan Kamenec – slovenský historik
Robert Kvaček – český historik
Boris Kršňák – slovenský divadelník, galerista a novinár, žijúci v Prahe
Gustáv Murín – slovenský biológ a spisovateľ
William Shakespeare – ak neviete, kto je William Shakespeare, pravdepodobne vás náš 
literárny štvrťročník nezaujme
Vladimír Skalský – slovenský novinár, básnik a esejista žijúci v Prahe, predseda 
Svetového združenia Slovákov v zahraničí, editor Zrkadlenia-Zrcadlení
Zdenka Sojková – literárna historička, autorka početných štúdií a kníh o Ľudovítovi Štúrovi
Tomáš Štrauss – slovenský teoretik umenia a publicista
Ladislav Ťažký – popredný slovenský prozaik
Petr Žantovský – český novinár, publicista, vydavateľ a vysokoškolský pedagóg

AUTORI BLOKU 13 LET POTÉ / 13 ROKOV PO
Prof. PhDr . Ivo Pospíšil, DrSc. (Brno), český slavista a komparatista, literární kritik, 
historik a teoretik, člen prezídia Medzinárodného komitétu slavistov, predseda Českej 
asociácie slavistov
Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (Bratislava), slovenská literárna historička a teore-
tička, spisovateľka a prekladateľka, predsedníčka SC PEN
Mgr. Márton Beke (Piliscsaba), maďarský literárny vedec-bohemista
PhDr. Krisztián Benyovszky, PhD. (Nitra), slovenský a maďarský literárny teoretik 
Doc. PhDr. Josef Blüml, CSc. (České Budějovice), český historik 
Doc. PhDr. Dagmar Blümlová, CSc.  (České Budějovice), česká historička
Doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. (Bratislava), slovenský literárny kritik, historik a teoretik 
Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (Bratislava), slovenský lingvista, slovakista
Prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc. (Brno),  český slavista a komparatista, literárny kri-
tik, historik  a teoretik
Doc. PhDr. Bohumil Jiroušek. Dr. (České Budějovice), český historik
Prof. István Käfer (Piliscsaba), maďarský slavista, slovakista
Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc. (Bratislava), slovenská literárna historička
Prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc. (Nitra), slovenská literárna historička
Prof. PhDr. Pavol Koprda, CSc. (Nitra), slovenský romanista, italista, komparatista
PhDr. Petr Kučera, PhD. (Plzeň),  český bohemista, literárny vedec
Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (Bratislava), slovenská literárně vedkyňa, translatolóžka, rusistka
Doc. PhDr . Květuše Lepilová, CSc. (Brno), česká rusistka, teoretička, metodička 
PhDr. Mira Nábělková, CSc. (Praha – Bratislava), slovenská a česká lingvistka-slovakistka 
Doc. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (Bratislava), slovenská lingvistka, slovakistka
Doc. PhDr. Libor Pavera, CSc. (Bielsko-Biała), český literárny historik a teoretik 
PhDr. Milan Pokorný, PhD. (Praha–České Budějovice), český literárny vedec, bohe-
mista a slovakista  
Prof. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD. (Brno), český polonista, slavista, literárny kritik, his-
torik a teoretik
Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (Bratislava), slovenský literárny historik a teoretik
Prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. (Praha - České Budějovice), český literárny vedec, 
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PhDr. at PaedDr. Anna Zelenková, PhD. (Praha), slovenská a česká slovakistka, lite-
rárna historička 
Prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (Prešov), slovenská literárna vedkyňa, slovakistka 
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zídia Medzinárodného komitétu slavistov, predseda Slovenského komitétu slavistov 
Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. (Nitra – Piliscsaba), slovenský a maďarský literárny 
vedec, teoretik
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SONETY AKO ŠVÉDSKA TROJKA
VLADIMÍR SKALSKÝ

Shakespearove sonety boli v čase svojho vydania škandálom. Sú 
prekladatelia, ktorí do nich tú škandalóznosť dokážu dostať naspäť. 
Kto už by na to mohol byť vhodnejší než Ľubo Feldek? Pár sonetov 
ako príklad...

Napríklad tomu s číslom XLII hovorí sám prekladateľ „švédska troj-
ka“, zjavne právom. Sonet LXVI je vari najslávnejší zo všetkých, pri-
tom je jediný politický... „Nadávame na politiku, ale potom nás aj tak 
najviac zaujíma,“ ironizuje Feldek. Ďalšie dva sú korunným dôkazom 
prekladateľovho majstrovstva a fantázie. V sonete CXXXV (rovnako 
ako v nasledujúcom) sa Shakespeare bezostyšne pohrával so skráte-
nou verziou svojho mena – Will. Slovo „will“ má v angličtine veľa 
významov. Ako uvádza český prekladateľ Martin Hilský vo svojom 
komentovanom preklade, nejde iba o vôľu, či budúci slovesný čas, 
ale aj vášeň a v alžbetínskom slangu tiež mužské i ženské prirodze-
nie. Hilský píše: „Vzhledem k tomu, že jde o Shakespearovo křestní 
jméno, nabývá slovní hra sonetu biografický významový odstín, který 
hluboce skličoval, ba urážel ty čtenáře, pro něž byl obraz anglické-
ho národního básníka neslučitelný s hravým erotickým humorem.“ 
A Feldek dodáva: „Slovenčina v možnostiach pohrať sa s menom Vilo 
za angličtinou nezaostáva, najmä ak medzi ne zahrnieme zakončenia 
niektorých slovies v minulom čase (nastavila, postavila), či možnosť 
dvojakého fonetického čítania niektorých slov (vylochce - Vilo chce, 
výlov - Vilov).“ V sonete CXXXVIII riešil prekladateľ iný problém – slo-
vo „lie“ umožňuje dvojaký výklad a pôvodný Shakespearov verš preto 
možno čítať „ležím s ňou a ona so mnou“ i „klamem s ňou a ona so 
mnou“. Riešenie je opäť neuveriteľné...

XLII

Že ty máš ju, ma vôbec nebolí,
hoci som ju mal veľmi rád, to priznám.
Bolí ma, že ty jej si po vôli -
tej strate pripisujem väčší význam.
Ľúbiaci zradcovia! No odpúšťam ti.
Miloval som ju - preto ju máš rád.
Ona zas kvôli mne len s tebou šantí,
je tvoja, lebo si môj kamarát.
Aj keď ťa stratím - moja láska získa.
Stratím ju - zas môj priateľ získava.

Mne vzdialia sa - no milujú sa zblízka.
Dvakrát ma poctí krutosť láskavá:

Sme jedno telo - nuž ju mám i ja.
Sladký kríž - keď s ňou spíme obaja.

LXVI

Ustatý všetkým chcem len smrť! Chcem oddych!
Nech u dvier žobrať nevidím viac česť
a niktošov na recepcie chodiť
a čistotu, čo musí bahnom prejsť,



236 a metále, čo pripnú hlupákom,
a pannu, ktorú znásilňuje prasa,
a bezprávie, čo šliape na zákon,
a moc, čo nad bezbranným vypína sa,
a umelca, čo slúži u despotu,
a tupca, čo vždy múdrych poučí,
a prostú pravdu bitú za prostotu
a zlo, čo dobro drží v područí!

Ustatý všetkým rád to opustím -
len teba nerád zanechám tu s tým.

CXXXV

Máš Vila - a s tým, čo si postavila
a nastavila, máš ich vlastne troch.
Tak som tu trikrát, aby sladká chvíľa
ťa unavila tak, že spadneš z nôh.
Je veľký ten tvoj vílí háj - i šanca,
aby sa veľká vec v ňom zjavila.
Iného tam chceš ukryť vyľakanca?
Nebudeš dobrá víla na Vila?
Oceán prijme dážď - v tom vidím známku,
že veľké ešte viac sa zväčšiť chce.
Bohatšia budeš, keď ti viliamku
Viliam naplní. Aj vylochce!

Milosť pre krásne vylomeniny -
nech trikrát má dnes Vilo meniny.

CXXXVIII

Keď milá prisahá, že neklame,
verím jej, aj keď viem, že klame rada.
Robí to kvôli mojej reklame -
chce spraviť zo mňa neskúsené mláďa.
Namýšľam si, že verí, že ním som,
aj keď vie - viem to! - že som za zenitom.
A takto klameme sa navzájom -
a pravde oči zaviažeme pritom.
Prečo ma zavádza môj anjelik?
Prečo ja nepriznám, že som už starý?
Tvár sa, že veríš, ak máš v láske cvik!
Sme starí - máme tárať o tom vari?

Radšej nech lichotí si so lžou lož.
Lôžko je predsa miesto na súlož.
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