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ÚSPEŠNÝ ROK – NECH JE
PREKONANÝ!
VLADIMÍR SKALSKÝ
Rok 2007 bol pre literárny štvrťročník Zrkadlenie/Zrcadlení i pre
vydavateľa tejto česko-slovenskej revue veľmi priaznivý. Slovenský literárny klub v ČR zaznamenal a tiež v Café galérii Černá labuť za účasti významných hostí oslávil svoje piate výročie, súčasne to však bol aj
úspešný štvrtý, tretí, druhý i prvý ročník. A priniesol aj prísľuby pre roky
budúce.
Ako je to s tými ročníkmi? No napríklad pre Zrkadlenie/Zrcadlení to
bol celkovo štvrtý, ale tretí kompletný ročník (v roku 2004 vyšlo iba jedno, akési nulté číslo). Tretí ročník zaznamenala aj Literárna súťaž Jána
Kollára, víťazné práce vo všetkých troch vekových kategóriách v tomto
čísle uverejňujeme. Druhý rok sa tvorba Slovenského literárneho klubu
v ČR, Zrkadlenie/Zrcadelní na prvom mieste, predstavila nielen na veľtrhu
Svět knihy v Prahe, ale aj na LIBRI Olomouc. Prvý rok sa konala napríklad
Dielňa mladých slovenských publicistov, na organizovaní ktorej sa popri
Slovensko-českom klube podieľal aj Slovenský literárny klub v ČR.
A po prvý raz sa uskutočnil aj program spolupráce so sesterským
časopisom Paralelné zrkadlá/Oglinzi Paralele, ktorý vydáva Kultúrna
a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v rumunskom Nadlaku v spolupráci
s Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku. Blok z obsahu tejto slovensko-rumunskej literárnej revue uverejňujeme tiež v tomto
čísle Zrkadlenia, ktoré držíte v rukách.
Slovenský literárny klub v ČR pokračoval v roku 2007 aj vo vydávaní knižných titulov. Najčerstvejším počinom je pôvabná knižka Violy
Vyholenej-Šípivej (za menom sa asi dá šípiť, že ide o pseudonym)
„Krivolaká prť je ku šťastiu...“ Úryvky z tejto mierne paraliterárnej publikácie sú do tretice zastúpené aj v tomto Zrkadlení, a to ako jeho Post
scriptum.
K prísľubom patria napríklad úvahy o tom, že by sa Slovenský literárny
klub v ČR mohol stať členom českej Obce spisovateľov. Záujem o to zo
strany reprezentatívnej organizácie literátov je pre náš klub, ktorý je už
od roku 2002 aj kolektívnym členom Slovenského centra PEN klubu,
cťou i ocenením. A výzvou. Aby úspešný rok 2007 bol prekonaný.
Nech je tak aj u vás. Majte sa v ňom, ako chcete! Nech je lepší, ako
bude! Pour Féliciter 2008!
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K TROM ŽIVOTOPISNÝM

PAVEL KOSATÍK NA SLOVENSKÚ TÉMU

ESEJÁM A JEDNEJ STATI
NAVYŠE Z PERA
PAVLA KOSATÍKA
VOJTECH ČELKO
Pavel Kosatík patrí k strednej generácii českých spisovateľov a publicistov. Predmetom jeho záujmu je predovšetkým biografická literatúra, v ktorej vo svojej generácii nemá konkurenciu. Aj keď je vzdelaním
právnik, jeho doménou sa stala história, najmä kultúrne dejiny. Po začiatkoch v podobe literatúry science fiction veľmi skoro prišiel na to, že
skutočný život a jeho zákruty prinášajú často neuveriteľnejšie historky
než môže ponúknuť vedecká fantastika. Už jeho prvá kniha o manželkách československých prezidentov Osm žen z Hradu, v ďalšom vydaní
doplnená o deviatu, Dagmar Havlovú, vyvolala priaznivý ohlas kritiky
i verejnosti. Už v nej sa prvý raz dotkol slovenskej témy. Jeho portréty
herečky a režisérky Magdy Lokvencovej–Husákovej a novinárky a prekladateľky Viery Millerovej–Husákovej sú nielen výborným vystihnutím
osobnosti oboch žien, ale aj doby, do ktorej zasadil ich životnú cestu.
Pozoruhodná je Kosatíkova široká škála záujmov. Životopis bankára, ale
pritom neobyčajne kultúrne vzdelaného človeka Jaroslava Preissa, nám
priniesol nový pohľad na tohto takmer päťdesiat rokov negatívne predstavovaného človeka. Príbeh o maliarovi Svatoplukovi Sulekovi ukazuje
umelca, ktorý sa rozhodol pre slobodnú tvorbu aj za cenu nepochopenia okolia i odbornej kritiky. Z iného súdka je Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy. Priam ako príručka obsahujúca
dobu, profil, dielo i návod ako ďalej prístupným spôsobom zaplnila biele
miesto v tejto oblasti. Je zaujímavé, ako Kosatík dokázal vždy vystihnúť,
čo by zaujímalo verejnosť. Jeho životopis Olgy Havlovej, Jana Masaryka
alebo Pavla Kohouta potvrdzuje jeho záujem o dejiny, lebo na pozadí
života svojich hrdinov zobrazuje aj ich svet. V dvoch knihách o novinárovi Ferdinandovi Peroutkovi ukázal, ako si človek môže uchovať mravnú integritu aj vo veľmi ťažkých situáciách ako bol pobyt v koncentráku alebo aj exil. Tri profily manželiek českých skladateľov dopĺňajú
knihu Životy, manželky a lásky velkých skladatelů. S historikom Karlom
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Kaplanom napísal Gottwaldových mužov a zatiaľ jeho poslednou vydanou knižkou je kvázi-kolektívna biografia Ústně více, venovaná generácii literátov, ktorí sa narodili okolo roku 1936 a napriek všetkému usilovali o nezávislý postoj voči oficiálnej literatúre či filozofii. V súčasnosti
pracuje na životopise náboženského mysliteľa, charitatívneho pracovníka a spisovateľa Přemysla Pittra.
Ak by som mal zaradiť Pavla Kosatíka, ktorým smerom ho vidím
kráčať, povedal by som, že v stopách nemeckého životopisca Emila
Ludwiga, ktorého diela boli predchnuté viac filozofiou a politikou než
diela Stefana Zweiga. Ten bol viac beletrista, podobne ako Irving Stone
alebo André Maurois.
Nespomínam Kosatíkove recenzie či state k dobovým udalostiam,
ktoré sa objavujú v kultúrnych prílohách rôznych denníkov a v časopisoch.
Predložené, dá sa povedať, dva súbory textov sú z dvoch pripravených kníh, ktoré by po v roku 2008 mali postupne vyjsť v pražskom
vydavateľstve TORST.
Pod názvom Českí demokrati uverejňuje v esejistickej podobe aj
profily troch významných Slovákov, ktorí svojimi aktivitami v rôznych
obdobiach obohatili český politický život a stali sa jeho súčasťou v československom kontexte. Zdôrazňujem to, aby si hneď niekto nemyslel,
že ich Kosatík privlastňuje do českého panteónu demokratov. Práve
poukazovaním na ich slovenskosť vysvetľuje ich iný prístup, temperament či skúsenosť. Brilantná esej o Milanovi Hodžovi približuje všetky
rozmery tohto najschopnejšieho slovenského politika medzivojnového
Československa. V profile Milana Rastislava Štefánika sa môžeme inými očami pozrieť na slovenského spoluzakladateľa československého
štátu. V čom bola jeho jedinečnosť, ale aj inakosť od T. G. Masaryka či
Edvarda Beneša. Výstižne zobrazuje jeho charakterové rysy, ktoré mu
pomohli získavať sympatie svojich – českých a slovenských zajatcov,
z ktorých vytvoril československé légie, zo zeme vydupané vojsko, ktoré
ohromilo svet ovládnutím sibírskej magistrály, ale i cudzích diplomatov,
politikov, ktorí uverili v správnosť myšlienky rozbitia Rakúsko-Uhorska
a vytvorenia národných štátov.
V tretej eseji, hneď v úvode o Alexandrovi Dubčekovi píše, že okrem
Štefánika asi žiaden iný Slovák neovplyvnil český život ako on. Poukazuje,
v čom spočíval úspech Dubčekovej popularity, a na rozdiel od mnohých
dnešných publicistov nepovažuje Dubčeka i pri jeho obmedzeniach za
naivného politika. Či bolo veľkým šťastím, že sa tento človek minulosti
nestal prezidentom republiky ani pre prechodné obdobie si netrúfnem
tak jednoznačne súdiť.
Bez preháňania môžem napísať, že nepoznám v súčasnej českej
žurnalistike takého dobrého znalca Slovenska ako je Pavel Kosatík.
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Rozhľadeného, sčítaného, ale i kritického. Svedectvom toho je predložená štúdia z ďalšej pripravovanej knihy, tentoraz o českých snoch.
Sen o Slovensku analyzuje vývoj, predstavy i realitu poznania od tridsiatych rokov devätnásteho storočia v Kampelíkovom cestopise, možno
povedať až do konca prvej republiky. Na jednej strane romantický obdiv
všetkého slovenského, na druhej nepochopenie rozdielnosti. Kosatíkova
štúdia, ktorá komentuje historické i kultúrne predstavy, očakávania
a sklamania , uvádza osobnosti obidvoch národov a privedie pozorného čitateľa k pochopeniu, prečo vlastne „sen o Slovensku“ zostal pre
Čechov iba snom.
Zvlášť v nastávajúcom „osmičkovom roku“ je dobré, aby tento text
čítalo čo najviac ľudí, ktorých zaujímajú česko-slovenské vzťahy, lebo
jeho poznanie pomôže pochopiť aj mnohé z nedávnej minulosti.

UHERSKÝ GRÓF V ČELE VLÁDY
Jeden z nejschopnějších Slováků v meziválečné československé politice vynikal mnoha talenty. Skvěle si vedl v politice, byl mimořádně
obratný ve společenském styku. Vedl i složitý soukromý život, jímž do
poněkud upjaté atmosféry Hradu vnášel divokost horké krve z východní poloviny tehdejšího státu. O Hodžových dluzích, zálibě v alkoholu
nebo o nemanželských dětech, na které měl platit alimenty ze státních
peněz, se vyprávěly skazky tím divočejší, čím méně odpovídaly skutečnosti. Protože se Hodža choval, jako by pro něj peníze nic neznamenaly, mínili mnozí, že podobně by tomu mohlo být i s jeho zásadami. V Praze se proto okolo něj dlouho chodilo po špičkách. Byla to
ale křivda: v součtu nelze pochybovat o tom, že Hodža státu prokázal
mimořádné služby.
Pocházel ze Sučan u Martina; jeho otec byl evangelickým knězem,
stejně jako otec dalšího, o dva roky mladšího velikána slovenské politiky Milana Rastislava Štefánika. Hodža se mimoto mohl pyšnit tím, že je
synovcem slovenského buditele a Štúrova spolupracovníka z dob bojů
za spisovnou slovenštinu Michala Miloslava Hodži. To synovce předurčilo k tomu, aby se místo pomaďarštění, které jinak hrozilo rozprášit
celou jeho generaci, dal do služeb formujícího se slovenského národa.
V Budapešti vystudoval práva. Od sedmadvaceti byl poslancem
uherského sněmu, jeho programem bylo přebudovat Uhry ve fungující buržoazní demokracii. Protože si uvědomil, jaký potenciál je ukryt
v masách venkovského obyvatelstva (které ale zatím nemělo ani právo volit), stal se i průkopníkem agrárního hnutí. Ten, kdo ovládne slovenský venkov, se podle něj stane vládcem Slovenska. V roce 1903
založil noviny, Slovenský týdeník, a až do konce první světové války je
vedl způsobem, pro který se od té doby mluví o „hodžovském období
slovenské žurnalistiky“. Promyslel veškeré politické směry, kterými se
Slovensko snad mohlo v budoucnosti vydat – konzervatismus, liberalismus, socialismus – a postupně všechny odmítl jako nevhodné: od
přátel z Čech a Moravy převzal styl politiky, který spíš než na ideologii
byl založen na masarykovském požadavku „drobné práce“ všude tam,
kde to poručí pragmatická potřeba řešit lidské problémy.
Byl to zřejmě první skutečně moderní slovenský politik. Znal sedm
řečí, uměl se pohybovat ve velké společnosti, netrpěl národnostními,
majetkovými ani jinými komplexy. Skutečný „uherský gróf“ se vším
všudy – tedy i s ambiciózním, velkopanským stylem jednání.
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MILAN HODŽA (1878-1944)
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Bylo mu osmadvacet let, když si ho zvolil za jednoho z důvěrníků
následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d´Este. Stejně
jako Hodža nenáviděl Maďary, přesněji řečeno dualistický systém, který rozerval říši na dvě poloviny. Přestože se zdálo, že následník tíhne
k obnovení centralismu, snažil se mu Hodža nabízet i druhé v úvahu
připadající řešení, totiž federalizaci a zavedení stavu, kdy si národy ve
státě budou rovny. Začlenil se tak do následníkovy „belvederské dílny“,
v níž přední politici a intelektuálové své doby připravovali návrhy příštích reforem. Podle historika Jana Galandauera patřil Hodža těsně před
sarajevským atentátem ke dvěma až třem následníkovým nejbližším
spolupracovníkům.
S následníkovou smrtí Hodžovy naděje na reformu říše (a na osobní
účast při tom) zmizely. Větší část války Hodža strávil ve Vídni, do protihabsburského odboje se zapojil až v posledních měsících. Třicátého
října 1918 byl v každém případě mezi těmi, kdo podepsali Martinskou
deklaraci, kterou se slovenský národ přihlásil ke společnému státu.
Hodža uvěřil masarykovské koncepci jednoho československého
národa. Že se v nové době mluví na jedné straně o Češích a na druhé
o Slovácích, je podle Hodži důsledkem nuceného odloučení v minulých staletích. Původně však šlo o jeden kmen, který se teď konečně dá
dohromady. Pokud v třicátých letech Hodža připouštěl existenci slovenského národa, připisoval mu jen mravní hodnoty a odmítal, aby se stal
politickou kategorií. Existuje-li společný stát, ke zdůrazňování slovenských specifik dle Hodži není žádný důvod. Dlouho stál na půl cesty
mezi pražskými centristy a slovenskými autonomisty: s existencí dvou
národů se pod tlakem událostí smířil až nedlouho před Mnichovem.
Pražská politika jako kdyby si s ním dlouho nevěděla rady. Neměl
velké odbojové zásluhy, naopak byl z dob války podezříván z oportunismu. Nevynikal ani zvláštními schopnostmi pro týmovou práci –
v agrární straně, kde působil, zaujímal sice silnou, ale sólovou pozici.
Byl pokládán za muže, který často a rád pracuje na vlastní pěst.
Jeho politický talent mu však razil cestu. Úřední kariéru v republice
sice zahájil na nepříliš významném postu vyslance v Budapešti (dostal
se při tom do prvního většího sporu s Benešem, když nesouhlasil s tím,
že ministrem navrhovaná hranice s Maďarskem měla vést územím
s převahou maďarského obyvatelstva). Už na konci roku 1919 však získal ve vládě významný post ministra pro sjednocení zákonů. V dalších
letech řídil ministerstvo školství, potom zemědělství.
Ve společnosti snadno získával přívržence, přesto před kariérou tribuna lidu dal přednost stylu kabinetní politiky. Platil za jednoho z mála
skutečných znalců slovenských poměrů. Zajímal se o rozdíly mezi českým a slovenským jazykem, napsal o nich dokonce knihu. Měl však
také cit pro vyjednávání s představiteli národnostních menšin: zasloužil
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se o vstup představitelů německých aktivistických stran do vlády a před
Mnichovem i v nemožné vyjednávací pozici, jakou měl, patřil k nejvýkonnějším diplomatům.
Vnímal mezinárodní pozici ČSR jinak než Beneš. Nevěřil tvrzením,
že v případě potřeby západní demokratické velmoci přijdou na pomoc.
V divoce vyhlížejícím a obtížně hajitelném prostoru mezi Německem
a Ruskem by se podle Hodži místo států, které mají uzavřené spousty
smluv, lépe vyjímala federace středoevropských zemí. Sen z dob spolupráce s habsburským následníkem trůnu se připomínal v nové podobě.
Odráželo se v něm však i konzervativní směřování Hodžovy zahraniční
politiky: místo spolupráce s Francií a Sovětským svazem, o kterou se
staral Beneš, se Hodža snažil o spolupráci s Rakouskem a Itálií. Byl
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názoru, že tímto způsobem by se mohlo podařit zabránit Německu
v tom, aby se stalo vládcem ve střední Evropě.
Hodžův neklidný životní styl puritána Beneše rozčiloval – a zároveň
se mu politicky hodil, protože Hodžu v očích veřejnosti spíš oslaboval. Beneš v Hodžovi dlouho viděl nebezpečného rivala: bál se, že se
Hodža chce místo něho stát ministrem zahraničí (měl by na to), nebo
že chce dokonce nahradit nemocného Švehlu ve funkci šéfa agrární
strany nebo na špici vlády. O Hodžovi se šířily řeči, že svým všemocným postavením na Slovensku může pražské představitele kdykoli
začít vydírat. Historik Josef Šusta mluvil o Hodžově „vůli k moci“, prezident Masaryk psal o jeho „panské pýše“. Šířil se názor, že Hodža
nekorumpuje své protivníky ani více, ani méně než Švehla – chybí mu
však Švehlův věcný, drsný způsob jednání, který je v Hodžově případě
nahrazován gesty, furiantstvím.
Přes to všechno mohl Hodža těžit ze situace, kdy po schopných
Slovácích existovala v pražské politice trvalá poptávka. Srovnatelným
vlivem se vyznačoval už jen Andrej Hlinka, který však byl coby autonomista v hlavním městě nepřijatelný. Naopak k tíži bylo Hodžovi připočteno, že v životě měl jen málo společného se socialismem – na lidi,
jako byl Beneš, to působilo iritujícím dojmem.
A tak si ve vztahu k Hradu Hodža vedl jednou dobře, jindy zle – jak
na houpačce. V roce 1929 byl donucen k demisi, aby Benešovi nemluvil do zahraniční politiky; když se však ukázalo, že zůstává nejschopnějším agrárníkem (tedy členem strany, která ve třicátých letech pravidelně vedla vládu), byl povolán znovu.
Od roku 1935 do doby těsně před Mnichovem řídil československou
vládu. Za celou dobu první republiky zůstal jediným Slovákem, jemuž
se to podařilo. Určitě nešlo o nejklidnější tři léta v Hodžově životě:
brzy po jeho příchodu do vlády odstoupil prezident Masaryk a Hodža
byl postaven před úkol zařídit hladké zvolení Edvarda Beneše. Zařídil
je – při tom odmítl více návrhů, aby kandidoval on sám; nepodpořil ani
kandidáta své vlastní strany, profesora Němce.
Podpora Beneše v této rozhodující chvíli se mohla zdát v rozporu s celoživotním, spíš konzervativním směřováním Hodžovy politiky. Pokud se pro ni přesto rozhodl, bylo to proto, že loajalita ke státu jako celku v něm zvítězila nad stranickým přesvědčením. Jistě šlo
o klíčový moment Hodžova života: kdyby v roce 1935 umožnil konzervativním silám, aby na Hrad prosadily někoho ze svých kandidátů,
Československo by se možná dokázalo vyhnout válce s Hitlerem a dějiny by se pak vyvíjely jinak.
S celou vládou Hodža odstoupil až několik dnů před Mnichovem, na
přijetí kapitulace se tak už nepodílel. V posledních pěti letech života
(smrt ho zastihla v exilu ve Spojených státech) se jeho prastaré spory
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s Benešem obnovily. Začal také znovu propracovávat vizi středoevropské unie, nyní pod patronací USA; za hranicemi však nenašel síly ani
lidi, o něž by se mohl opřít, takže se z něho stal politizující soukromník.
Když Beneš v roce 1945 nenechal obnovit agrární stranu, jeden z politických pilířů první republiky, byl v tom i kus posmrtného zúčtování se
zesnulým Hodžou, který socialistu Beneše dlouho a zle trápil.
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APOŠTOL, KTERÝ BYL
U ZRODU STÁTU
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK (1880-1919)
Ve vrcholné politice pobyl krátkou dobu, pár let, ale zanechal v ní
nesmazatelnou stopu. Jako první z trojice zakladatelů Československa
se brzy po své tragické smrti proměnil v mýtus, prototyp všestranného
hrdiny moderní doby. Byl líčen zároveň jako muž činu i člověk myšlenky. Hrdina (válečný letec) a intelektuál (astronom). Politik, tedy mluvčí
veřejného zájmu, i silný introvert. Dodnes nikdo nepopřel, že to všechno byla pravda.
V jeho duchovním aristokratismu bylo dost romantického a operetního, co by z něj jinak snadno udělalo nějakého československého
d´Annunzia – nebýt toho, že Štefánikův aristokratismus byl bytostný,
niterný. Občas se sice projevoval vnějšími gesty, směřoval však k činům.
Tak se Štefánikovi nepřihodilo, co se jinak romantikům stává: v touze
po činech mu neuplynul život, ale naopak svůj čas využil, vzal šanci
pevně do rukou, ku prospěchu všech.
Zapamatoval si ho každý, s kým se setkal. Mezi autory desítek knih
o něm byli politici, diplomaté (Edvard Beneš, Štefan Osuský, Lev
Sychrava), básníci, spisovatelé (Pavol Országh Hviezdoslav, Rudolf
Medek), generálové (Maurice Janin), historici i protestantští kněží.
Režisér Jan Sviták o něm v roce 1935 natočil hraný film. Z mnoha
pomníků, které byly na jeho počest vztyčeny během první republiky,
byly důležité nejméně dva: mohyla na Bradle, dílo architekta Dušana
Jurkoviče, a bratislavská socha, jejímž autorem byl Bohumil Kafka
(zmenšená kopie stojí od roku 1994 před Štefánikovou hvězdárnou
v Praze na Petříně).
Pocházel z rodiny evangelického faráře ze západoslovenských
Košarisk. Mezi evangelíky bylo na Slovensku tradičně nejvíc přátel spolupráce s Čechy: z bible znali český jazyk stejně dobře jako rodnou řeč
a kontakt s českou kulturou pro ně byl samozřejmostí. Štefánikův vztah
k českému světu prohloubila pražská studia, nejprve na technice a pak
na filosofické fakultě. Mimořádně obratný ve společenském styku, uměl
se Štefánik seznámit s každým, kdo mu přišel zajímavý. A pravidlem
bylo, že svou vnitřní opravdovostí na každého udělal dojem.
Podle dobových fotografií to nebyl fyzicky přitažlivý muž. Ačkoliv
navíc drobné postavy, na kolektivních fotografiích to přesto bývá on,
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kdo okolo sebe nejčastěji „cosi“ vyzařuje. Kouzlo jeho osobnosti bylo
založeno na tom, že nelhal – nejenom slovy, ale ani gesty, barvou hlasu
či držením těla. Ve všem, co dělal, se mohl mýlit, avšak bylo zřejmé, že
i ve svých omylech je obsažen celý, úplný, a nenechává si nic pro sebe.
Jako každý, komu je svěřeno několikeré nadání, byl brzy postaven
před trauma osudové volby. Marie Neumannová-Žilková, jedna z jeho
přítelkyň, vzpomínala, jak se na filosofické fakultě rozhodoval mezi
masarykovskou opravdovostí a l´art pour l´artismem, jehož vyznavači
podle ní tehdy byli Růžena Svobodová s F. X. Šaldou. „Vždy se lidsky
ztrácel, když se s nimi spojil,“ psala Neumannová, „a zesílil, když šel
cestou, která vede k pravé skutečnosti.“
Po příchodu do Francie se stal světoznámým a úspěšným astronomem. Proslavily ho pobyty v observatoři na vrcholu Mont Blanku,
ale také pozorování, která prováděl po světě – v Maroku, Polynésii
a v Ecuadoru. Některé cesty mu pomáhala financovat francouzská vláda a Štefánik při nich, v předvečer první světové války, plnil i různé
zpravodajské povinnosti. V roce 1912 získal, ve zkráceném řízení,
francouzské občanství. Byl přijímán západoevropskou elitou, aristokratickou i republikánskou, jako její plnoprávný člen.
Proniknout mezi francouzské a italské politiky znamenalo být stálým návštěvníkem několika prestižních salónů, které v Paříži a Římě
obyčejně vedly vlivné ženské osobnosti. Po Štefánikově smrti se hodně
mluvilo a psalo o tom, že přátelství vlivných žen využil, aby se prodral
vzhůru. Pravda však patrně byla prostší: mnohokrát se zamiloval, sukničkářem ale nebyl. Spíš než aby své milenky využíval, byl některými
z nich – například italskou markýzou Benzoniovou, s níž se dokonce
zasnoubil – využit sám. Mnohé „jeho“ ženy na něho vzpomínaly do
konce života; některé, jako Pařížanka Luisa Weissová nebo Češka Lola
Šetelíková, o něm napsaly knihu.
Pravda však zároveň je, že třeba Masaryk, pokud se vyjadřoval o této
stránce Štefánikova života, volíval tvrdý slovník. „Míval přede mnou
trochu strach pro své hochštaplerství,“ vzpomínal na svého válečného
spolupracovníka. „Bál se, že mu řeknu: co ty, dráteník, chceš s markýzou…“ Expresivitu prezidentových soudů lze zčásti přisoudit tomu,
že je pronášel s velkým časovým odstupem a v soukromí (zachytila je
hradní archivářka Anna Gašparíková). Ostatně právě tak se vzpomínající Masaryk nechal slyšet, že měl Štefánika „opravdu rád“, což u něj
znamenalo mnohem víc než respekt, který pociťoval třeba k Benešovi.
Štefánik vytvořil s Benešem a Masarykem exilový triumvirát, jehož
členové se ideálně doplňovali. Masaryk vnukl zahraniční akci ideu.
Rakousko-Uhersko má zaniknout, neboť jde o stát a režim svou podstatou nedemokratický a vývojově překonaný. To však k získání podpory západních státníků nestačilo: souhlasili sice s Masarykovými ideály,
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neměli však žádný hmatatelný důvod, proč ho podpořit. Beneš byl dříč,
který Masarykovy ideje dokázal vnutit do pera západním žurnalistům
a který k získání lobbistů za československou věc uměl vynalézat metody, jež mezinárodní propaganda do té doby neznala. Ani on však nedokázal předložit lepší důvod, proč Čechoslovákům pomoci, než ten, že
je to správné.
Tím, kdo Masarykovu a Benešovu ideu snesl do roviny bezprostředního politického a válečného zájmu, byl Štefánik. Využil svých četných
styků a v únoru 1916 vzal Masaryka k francouzskému ministerskému předsedovi Briandovi; později zařídil kontakty i s dalšími politiky
Dohody. Ti se tak dozvěděli úžasné zprávy. Dosud měli za to, že Češi
a Slováci bojují v uniformách rakouské armády proti Dohodě; nyní však
slyšeli o desetitisících českých a slovenských válečných zajatců, kteří
ve Francii, Itálii, ale hlavně v Rusku nečekají na nic jiného než na možnost bít Němce. Podle Štefánikova, Masarykova a Benešova plánu tedy
Čechoslováci poskytnou Dohodě třicet tisíc vojáků; Francie je vyzbrojí
a pošle na frontu. Co bude dál, to bylo ve hvězdách, obě strany však
chápaly, k čemu dohoda spěje: pokud československá armáda vyhraje,
přivede na svět, ověnčena válečnými vítězstvími, i československý stát.
K úspěchu Štefánikova plánu přispěla situace na východní frontě
a zejména chaos v Rusku. Ve chvíli, kdy se Leninova vláda zavázala umožnit transport německých a rakouských zajatců Transsibiřskou
magistrálou, tak aby se mohli vrátit do Evropy a být znovu nasazeni na západní frontě, už bylo na Sibiři vycvičené vojsko československé. Stačilo, aby Masaryk poručil, a magistrála zůstala stát. Svět užasl
a pokusil se zapamatovat si podivné jméno těch, kdo spor daleko na
východě rozhodli: Čechoslováci.
Shodou okolností ve chvíli, kdy se Štefánikova myšlenka využití legií
mezinárodně prosadila, zažil její autor zblízka také počátek jejího konce. Když v závěru roku 1918 odjel k ruským legiím, zaskočil ho na místě
rozklad vojsk, nakažených bolševismem. Řešil problém rázně, rozkazy
(zrušil například samozvané orgány vojenské samosprávy). Především
však postupoval, jak to nazýval Masaryk, „apoštolsky“: snažil se přesvědčit vojáky, že komunismus je ve srovnání s demokracií špatná věc.
„Příklad: jsem-li ve své komnatě sám a chce se mi zívnout, učiním tak
beze všeho tísnění, zívnu a případně pohodlně i ruce roztáhnu. Něco
jiného je však, nalézám-li se ve slušné společnosti nebo uprostřed hustého zástupu lidí; tu si nemohu dovolit učinit to, co jsem učinil, jsa
sám, neboť mohl bych rukama někoho udeřit. Musím tudíž mít ohled
na jiné. Mám právo učinit pouze to a takovým způsobem, abych nepoškodil stejné právo souseda. Nečiním-li tak, pak je to bolševismus.“
Mnohým legionářům ale být bolševiky nevadilo. Když Štefánik v prosinci 1918 vyzýval své vojáky k dobytí Kunguru, už si docela zoufal:
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„Přehlížel jsem plán a mohu vám říci, že úloha vám svěřená je velice
malá. Prosím vás, udělejte to pro mne, abych se měl o co opřít, působte
na hochy, že je to moje přání…“ Nebyl jediným legionářským velitelem, který se ocitl ve složité situaci; plukovník Josef Švec se o pár týdnů
dříve, v reakci na to, že mu vojáci vypověděli poslušnost, ve stanici
Aksakovo zastřelil. Dvacátého ledna 1919 Štefánik nakonec od legií bez
rozloučení, narychlo odjel. Vypadalo to jako útěk, a také to útěk byl.
Ani jeho nepřátelé, kteří ho obdivovali z lecčeho, nikdy nenapsali,
že by byl měl v bojových situacích strach. Byl vojákem, jakých rodící
se republika moc neměla. Pokud ho tedy na Sibiři něco zradilo, bylo
to jeho zdraví. Měl je špatné celý život; už od dětství stonal se srdcem,
později se přidaly i potíže se žaludkem. Běžně omdléval, což však,
rozloženo do celého života, znamenalo, že se vycvičil v umění snášet
bolest. Na konci roku 1918 už jí však bylo tolik, že se nedala vydržet.
Mnozí, kdo se Štefánikem v té době mluvili, měli pocit, že hledí do
tváře umírajícího člověka.
Odbojové zásluhy ho vymrštily do vedení exilu, zároveň však zvýraznily i to, v čem se od svých nejbližších spolupracovníků Masaryka
a Beneše lišil. V žádném případě nebyl přesvědčen jako oni, že „vývoj
jde doleva“, naopak si přál v obnoveném státě zachování monarchie;
mezinárodní situace se mu zdála příliš nejistá, než aby ji mohl uřídit
demokratický parlament. Když o tom v říjnu 1918 napsal Masarykovi
v reakci na své jmenování ministrem války, totálně se tím před příštím prezidentem znemožnil. Protože navíc Beneš z Paříže přiživoval
Masarykovy rozpaky zprávami o tom, že Štefánik je vlivem nemoci
vlastně na konci své politické i společenské kariéry, dospěl Masaryk
v prvních měsících roku 1919 k rozhodnutí, že ministra války bude
nutné odvolat, jen co se vrátí do vlasti.
Čtvrtého května 1919 Štefánik nastoupil k rozhodujícímu letu, jímž
se měl po uplynutí čtyř válečných let konečně vrátit domů. Havárii
svého letadla nedaleko od Bratislavy nepřežil. Pro oba jeho nejbližší
spolupracovníky tato smrt znamenala sice tragické, leč přesto vyřešení situace. Sám Masaryk se později domníval, že takto rozhodl sám
Pánbůh.
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LIDSKÁ TVÁŘ
ALEXANDER DUBČEK (1921-1992)
Kromě Štefánika asi žádný Slovák neovlivnil novodobý český život
jako on. Dubčekova éra byla v šedesátých letech krátká, jeho tvář se
však vryla do paměti snad každému, kdo tehdy žil – a daleko za hranicemi tehdejšího Československa. Je to zvláštní: lidský život sice nejvíc
ovlivňují nové myšlenky, ale k těm, kdo je přinesli, obyčejně cítíme
jenom chladnou úctu, která se s odstupem času čím dál víc podobá
zapomnění. Na koho nezapomínáme, jsou spíš lidé naděje a vize.
Pocházel z Uhrovce, ze staré slovenské rodiny s evangelickými a obrozeneckými tradicemi. Ve stejném domě jako on se narodil Ľudovít Štúr. Rodiče však byli spíš přáteli nových pořádků, syn je
v pamětech nazval „párem socialistických snílků“. Pořád hledali, kde
by se jim dařilo lépe, takže emigrovali hned dvakrát. Poprvé ještě před
Sašovým narozením do Ameriky a podruhé, ve dvacátých letech, do
Sovětského svazu. S ostatními nadšenci, sdruženými v komunistickém
družstvu Interhelpo, odjeli budovat nový svět do Pišpeku v Kirgizii.
Přestože tam mladý Dubček zažil například kolektivizaci zemědělství
a na vlastní oči viděl lidi umírající hladem, ideologický dril poznamenal i jeho. Když se v sedmnácti vracel domů, byl víc Rusem než
obyvatelem ČSR.
Do komunistické strany vstoupil v roce 1939. Jak vypadá na Slovensku
normální život, nezažil, hned spadl rovnýma nohama do války. O to
víc uvěřil v hvězdu socialismu, který dá vše do pořádku. Od roku 1945
začal pracovat ve stranickém aparátu a zdál se pro tuto práci jako
stvořený. S lidmi to uměl. Během čtyř let se stal předsedou krajského
sekretariátu v Banské Bystrici, pak v Bratislavě, a když se vrátil z tříletého funkcionářského školení v Moskvě, sahal po nejvyšších funkcích.
V roce 1963 ho zvolili do čela Komunistické strany Slovenska.
V šedesátých letech nebyla na východě republiky taková přehrada
mezi komunisty a „zbytkem“ společnosti jako v Čechách a na Moravě.
Víc lidí tam věřilo, že komunisté mají právo druhé vést, protože si
od toho slibovali i posílení slovenské svébytnosti. Přispívala k tomu
mimořádně neobratná slovenská politika pražského vedení KSČ v čele
s Antonínem Novotným. Když byl na přelomu let 1967 a 1968 Novotný
z vedení odstraněn, rozhodly o tom hlasy slovenských členů ústředního
výboru. Místo kontroverzního Gustáva Husáka, považovaného za vůdce slovenských nespokojenců, se Novotného nástupcem nečekaně stal
málo známý Alexander Dubček.
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Stal se pak symbolem Pražského jara, ačkoliv nebyl jeho iniciátorem
ani motorem. Mnohého z toho, co se od ledna v zemi dělo, se upřímně
děsil. Přesto, mluvilo-li se v té době o „socialismu s lidskou tváří“, lidé
si většinou představovali tvář Dubčekovu. Po dvou desítkách let před
nimi stanul politik, který vypadal jako slušný a normální člověk, dokázal se usmát a promluvit bez papíru. Když se jednou nechal vyfotografovat, jak na veřejné plovárně skáče šipku do bazénu, vznikl poprask
– všichni jeho předchůdci se tvářili, že tráví u psacího stolu dvacet
čtyři hodin denně. Filosofka Eva Stuchlíková ještě v roce 1993 vzpomínala: „V Dubčekovi jsme neviděli všelék ani vzor vzorů, vzbuzoval
však cosi, co samo o sobě bylo v tehdejších konstelacích diktatur jediné
samospasitelné strany divem divoucím: sympatii a lásku.“
Každá doba a každý režim potřebuje vedle těch, kdo utvářejí jejich
skutečný obsah, také ty, kdo ho symbolizují navenek. Často nemusí jít
o tytéž lidi, zásluhy a popularita souvisejí jen výjimečně. Dubčekova
role byla v tom, že říkal: Chcete, aby vám vládli lidé, jako jsem já,
s kterými se domluvíte a u kterých se nemusíte bát, že na vás zas vytáhnou revolver? Ve srovnání s tehdejší politickou kulturou na Západě to
nebylo mnoho, avšak proti československé realitě ještě nedávných let
šlo o mílový skok kupředu.
Jeho politický styl však dál zůstával stylem aparátníka, byť kultivovaného. Jiný svět v životě ani nepoznal. Věděl, že jako funkcionář strany
bude úspěšný, dodrží-li dvě hlavní pravidla: pohlídá si, aby měl za
všech okolností krytá záda v Moskvě, a doma odstraní vnitrostranickou
opozici, kdykoli se snad vyskytne.
Pokud šlo o podporu Moskvy, tu na začátku roku 1968 nesporně měl.
Sám se v té věci, i s ohledem na svou sovětskou minulost, považoval
za předurčeného. Ještě v noci na 21. srpna, když se dozvěděl o probíhající invazi, byla jeho první slova: „Tak přece to udělali – a to udělali
mně!“
Za to, že o svou podporu během pár měsíců přišel, vděčil své představě politiky. Ta podle jeho názoru měla i uvnitř totalitní strany spočívat
nikoli v donucování, ale v přesvědčování. Jeho stylem nebylo nařizovat, ale vytvářet prostor a pak čekat, dokud nepochopí i ti nejpomalejší
soudruzi. Věřil, že k tomu, aby dobro zvítězilo, stačí ukázat lidem směr,
kde je potom sami najdou.
Protože věděl, že Rusové s mnohými jeho kroky nebudou souhlasit
(ale musel je provést, aby jim dal šanci uznat jeho pravdu), stavěl je
obvykle před hotovou věc. Typicky v personálních otázkách. Zejména
Brežněva a spol. tím přiváděl k šílenství. V Moskvě nedokázali pochopit, proč tak nesmyslně porušuje pravidla, která přece fungují a jejichž
pomocí se u moci drží všichni, také on sám. Nebyli zvědaví na to, co
jim chce dokázat, přáli si, aby poslouchal.
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Je otázka, jak mohl Dubček doufat, že své spolubratry přesvědčí,
když viděl, že to nefunguje od samého začátku. Když se počátkem
února 1968 setkal se šéfem polské strany Wladyslawem Gomulkou,
začal Dubček rozhovor větou, která se později stala jeho myšlenkovým
refrénem. V té době ale ještě byla nová, Gomulka ji neznal: „Počítám
s obnovou důvěry v socialistickou společnost, až postavíme stranu na
nové, demokratické základy.“ Gomulkova první slova prý byla: „Ano,
ale…“ K čertu, jaká obnova důvěry? Pokud se v zemi skutečně vládne,
nemají taková slova ve slovníku partajního funkcionáře co dělat!
Síla i slabost politických vizionářů pramení z téhož zdroje – z přesvědčení, že k tomu, aby se lidé chovali lépe, stačí jejich poznání.
Skutečnost však bývá jiná. Lidé většinou jednají nikoli podle toho, co
poznali, ale v souladu se svými zájmy. Vůdcové „bratrských“ stran
Gomulka, Kádár, a snad i někteří sovětští představitelé by patrně souhlasili s tím, že vnitřní demokratizace strany, tak jak si ji Dubček představuje, by mohla být společnosti ku prospěchu. Zcela jistě by ale
neprospěla jim samým. V tomto konfliktu ideálu a reality byl Dubčekův
kámen úrazu.
Nebyl politicky naivní, jak někteří mysleli. Uvnitř aparátu se uměl
chovat hodně machiavellisticky; tvořil sítě svých spojenců a rozděloval
sféry vlivu jako každý jiný. Jakmile však zavedl svobodu tisku, přesunulo se těžiště veřejného života mimo aparát. Mezi své spolubratry tím
vnesl zmatek: když tvrdil, že všechno snad půjde bez poroučení, věřili
mu, i když ne vždycky rozuměli, jak to myslí. Situace, která vznikla,
však znamenala, že k moci se teď přihlásí i jiní.
Jak s přibývajícími týdny Pražského jara rostla nevole bratrských
stran, rostlo i nebezpečí vojenského zásahu. Dubček věřil, že Sovětský
svaz nebude opakovat maďarský zásah z roku 1956, protože je politicky mnohem dál. „Problémem bylo pokusit se manévrovat tak dlouho, až bychom je přiměli akceptovat nás za civilizovaných podmínek.
Optimisticky jsem se domníval, že bychom mohli dosáhnout změn,
protože jejich tyranství nebude moci překročit jisté hranice.“ Žil v chřtánu obludy, nucený jednat, jak si ona přála, ale choval se, jako by
o tom nevěděl. Nepřipouštěl si možnost okupace právě proto, že věřil
v socialismus, i ten sovětský.
Zůstal věrný své vizi až do 21. srpna. Celou dobu měl v rukou všechny mocenské páky, takže by pro něho bylo hračkou vystoupit jakkoli
proti „kontrarevoluci“. Ale neudělal to. Díky němu si Pražské jaro až do
konce ponechalo svůj vysoký kredit, nerozmělněný v nějakých dílčích
pragmatismech.
Na druhou stranu bylo jasné, že Dubčekova politika nemůže mít
dlouhé trvání. Byl typickým vůdcem období přechodu, člověkem, který
vytváří prostor pro ty, kdo přijdou po něm. Jedním z Rubikonů, kterým
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se nemohl vyhnout, by pro něho bylo rozhodnutí o tom, zda povolit či
nepovolit sociálně demokratickou stranu. Před srpnem v té věci pouze
lavíroval: namítal zakladatelům, že to s ohledem na Moskvu nejde,
zároveň jim však nic nezakázal a nevystoupil veřejně proti nim, ani
když v létě jmenovali svůj ústřední přípravný výbor.
Jeho posrpnový život byl smutný a bezbarvý. Po člověku, který vytváří druhým prostor, nebyla v nových podmínkách žádná poptávka. Jako
symbol těch, kdo umožnili řádit silám „kontrarevoluce“, byl Dubček
úplně posledním, kdo se hodil. Ke své vlastní škodě to nepochopil,
a tak přijímal všechny, i sebetrapnější funkce, jimiž ho zvolna likvidovali. Nezapomněl se podepsat ani pod proslulý pendrekový zákon ze
srpna 1969. Postihl stovky lidí, kteří se v ulicích bouřili proti normalizaci a provolávali při tom mimo jiné i Dubčekovo jméno.
Dalších dvacet let prožil v ústraní v Bratislavě jako zaměstnanec
lesní správy; permanentně policejně sledovaný, ale bez vůle či chuti
provokovat. Veřejně vystoupil dvakrát: v roce 1974 napsal protestní
dopis vedení strany, v roce 1988 se v italských novinách přihlásil ke
Gorbačovovi. Chartu nepodepsal. Měl za to, že jeho vlastní způsob
boje bude jiný, až do listopadu 1989 však nepřišel na to, jaký.
Strana, která se s ním dávno rozešla, pro něho dál představovala
autoritu, od níž očekával satisfakci. Žil křivdami, které na něm ostatní,
doma i v cizině, spáchali v roce 1968. Považoval se za muže, který měl
pravdu, a teprve až to svět zas uzná, hnou se věci vpřed.
Svět se však hýbal dopředu i bez Dubčeka, celou dobu. Ukázalo se to
i v listopadu 1989, který sice potvrdil, že jeho minulý kredit stále trvá,
žádný nový obsah však už k němu Dubček nepřipojil. Bylo velkým
štěstím, že se tento člověk minulosti nestal prezidentem republiky.

KE ČTENÍ:
Maxa, Hubert: Alexander Dubček – Člověk v politice (1990-1992); BratislavaBrno 1998. – Naděje umírá poslední – Vlastní životopis Alexandra Dubčeka
(ed. J. Hochman); Praha 1993. – Prameny k dějinám československé krize
v letech 1967-1970, díl 1-11; Praha 1993-. – Šik, Ota: Jarní probuzení – Iluze
a skutečnost; Praha 1990. – Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách
Československa (eds. J. Hoppe a M. Bárta); Praha 2002.

SEN O SLOVENSKU

PAVEL KOSATÍK NA SLOVENSKÚ TÉMU

„Jedete-li z Prahy na sever nebo na západ, za chvíli jste mezi Němci
a vracíte se domů malomyslní. Změňte směr: jeďte na východ! Jeďte do
Kolína, do Pardubic, do České Třebové, do Olomouce, dál a dále na
východ… Tu se vám jinak prsa dmou, tu pocítíte, jak je ten český svět
veliký.“
Když český učitel Karel Kálal v roce 1904 vydal brožuru Jděte na
Slovensko!, v které začal české veřejnosti objevovat neznámé kraje na
východ od moravských hranic, trvala cesta z Prahy do Tater dva dny.
Rychlíkem, který vyjížděl o půl osmé ráno, se turista v půl sedmé večer
ocitl na česko-slovenském pomezí. Tam přenocoval v chatě, pokochal
se krásou Radhoště a ostatních beskydských vrchů – a druhého dne
ráno pokračoval už cizejší zemí, která mu však nastavovala přívětivou
tvář: s místním obyvatelstvem se bez problémů domluvil. Měl pocit, že
je mezi bratry.
Pro turistu, zvyklého jinak z domova na věčné utkávání se s živlem německým, se rozevřela země, která se zdála možným lékem na
dosavadní frustraci. Jet do Drážďan nebo do Berlína znamenalo pro
pražského intelektuála před sto lety zažít konfrontaci s národem, který
početně, hospodářsky i kulturně národ český po všech stránkách převyšoval. Dokonce i vlídná Vídeň naplňovala mnohou vlasteneckou duši
pocitem marnosti: odsávala kvalifikované české pracovní síly, každý
rok tam několik měsíců pobývali dokonce i čeští političtí vůdcové, kteří
poslancovali v říšském sněmu. Recept, který českým turistům nabízel
Karel Kálal, tedy zněl: „Jděte na Slovensko! Cestou poznáte Moravu
a Slezsko, a tak pojmete všecky země československé a zmohutníte na
národním sebevědomí.“
Kálalův průvodce byl určený masám; čeští intelektuálové však začali
Slovensko poznávat už mnohem dřív, systematicky od třicátých letech
19. století. Cesty na východ se v té době staly vyhledávanou prázdninovou kratochvílí českých studentů, z kterých se zanedlouho měla
zrodit politická generace roku 1848. Poznávat neznámé, kulturou málo
dotčené země poroučel romantický kult; Herder a Kollár dodávali, že
by mělo jít o národy slovanské. Čeští studenti tedy zamířili k Jadranu,
do Haliče nebo – a to nejčastěji – na Slovensko.
Průkopníkem cest do krajů pod Tatrami se stal buditel a pozdější
zakladatel známé sítě venkovských záložen František Cyril Kampelík.
Přesvědčený, že „cestování rozšiřuje zkušenosti, odvádí od spekulacie
jalové“, vydal se na Slovensko prvně v roce 1833. Chtěl myslet jinak
než Němci, kteří podle něj poznávali skutečnost jenom z učených
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knih, a toužil všechno prožít na místě. Plavil se proto po Váhu, viděl
Tatry – a po návratu si své mocné dojmy nenechal pro sebe, takže na
Slovensko zamířili další studenti. V roce 1834 Karel Slavoj Amerling,
o tři roky později František Ladislav Rieger, po něm Karel Havlíček
a další.
Obraz Slovenska v článcích a dopisech různých cestovatelů byl
totožný: měli pocit, že objevili zemi v podstatě panenskou, civilizací nezkaženou. „Ve Slovensku nenaleznul jsem známou mi předtím
u nás upýpavost, ostýchavost, zdráhání, okolkování a zdvořilkování,
ale přímost, ráznost,“ napsal v roce 1845 moravský spisovatel a divadelní ochotník Matěj Mikšíček. Přímost se jevila jako autenticita. Starší
český bratr zjistil, že z ní může čerpat posilu – a rozhodl se zároveň
nabídnout pomoc v boji s maďarskou nadvládou. Ještě před rokem
1848 se tak téma Slovenska a Slováků stalo jedním z nejoblíbenějších
v pražských salónech.
Někteří „předbřeznoví“ buditelé už tehdy došli tak daleko, že si představovali budoucí česko-slovenský stát, byť měl někdy dost zvláštní
podobu: například Kampelík, přesvědčený, že Češi, Moravané, Slezané
a Slováci tvoří společně jeden národ takzvaných Čechoslovanů,
zakresloval do mapy budoucí zemi v podobě sjednocené Moravy se
Slovenskem (Moravu pokládal za střed sjednocovacích snah), kdežto Čechy nechával stranou. Příští územně-národní celek se měl podle Kampelíka nazývat Čechoslávie, a pro případ, že by to neprošlo,
Morava. Svou vizi budoucího uspořádání Kampelík domýšlel i do takových podrobností, jakou byl státní znak: odmítal v něm umístit zvířata,
poukazující podle něj k minulému, barbarskému věku; šanci tak ztratil
český lev i moravská orlice. Střed nového znaku měl podle Kampelíka
tvořit měsíc plující po modrém poli, obklopený čtyřmi stříbrnými větvičkami, znázorňujícími zúčastněné národní kmeny.
„Předbřeznové“ česko-slovenské intelektuální debaty se však zdaleka
neodbývaly jen v utopické nebo sentimentální rovině. Naopak, ve čtyřicátých letech do nich vstoupil emotivní konflikt. Šlo o jazyk. Slovenští
vzdělanci, pokud do té doby chtěli použít spisovnou řeč, komunikovali
obvykle v češtině – což byl důsledek dlouhodobého působení českých
evangelíků na Slovensku. Z Prahy se to zdálo jasné: kdo chce podpořit
slovenské národní hnutí, ten musí na Slovensku šířit český jazyk všude,
kde se dá. Až bude čeština dostatečně zavedena a slovenský národ tak
z Čech a po česku kultivován, potvrdí se, o čem se v Praze hovořilo
už dávno, totiž že „Slováci jsou vlastně Češi“. Jaká má být perspektiva
Slováků, se zde posuzovalo podle Kollára, Šafaříka a Palackého: všichni pocházeli ze slovenských protestantských rodin, zakotvili v české
kultuře a poslední dva dokonce do Čech přenesli bydliště, splynuli
s českým prostředím.
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Ve skutečnosti však byla slovenská společnost úplně jiná, než jak se
na dálku jevila. Především protestanti v ní tvořili jen malou část; katolická většina obyvatelstva nepřišla s českobratrským jazykem do styku a neznala ho. Když chtěl na Slovensku katolický kněz promluvit
ke svým věřícím, zjistil, že tak musí učinit jediným jazykem, jemuž
rozumějí – slovenštinou, která však v té době ještě neměla jednotnou
podobu; odlišným dialektem se mluvilo skoro v každém horském údolí. Dokonce ani všichni protestanti na Slovensku nebyli několik set let
starým jazykem nadšeni: tři sta let starý jazyk už neodpovídal ani jejich
současným potřebám.
Z této situace vyrostly pokusy slovenských kněží (Jozefa Ignáce Bajzy,
Antonína Bernoláka a dalších) ustavit jednotnou, spisovnou slovenštinu. Češi jejich pokusy od počátku sledovali s nevraživostí: už podle
Josefa Dobrovského bylo „opravdu mrzuté, že Slováci s námi nechtějí
držeti“. Z pohledu praktického, očima budovatelů příští všeslovanské
jednoty, se nový jazyk jevil jen jako tříštění sil. Aby mu Šafařík s Kollárem zabránili, vymysleli kompromisní řešení: českobratrská čeština
se doplní a rozšíří o hovorové slovakismy, tím se obnoví a bude moci
dále sloužit jako dorozumívací jazyk nejen na Slovensku, ale také
v Čechách. „Osamotnělí nic nevykonáme, ani Čechové, ani Moravané,
ani Slováci,“ psal Kollár Kampelíkovi. „Ale sjednoceni všechno.“
Pokus dát dohromady dva různé jazyky, starý a nový, byl však předem
odsouzený k nezdaru. Když v roce 1830 František Dobromysl Trnka
vydal v Brně první učebnici takto zkombinované „českoslovenštiny“,
dílo neuspokojilo nikoho: Slovákům zůstal dosavadní chladný poměr
k staré češtině, podle nich nelibozvučné a rozklížené germanismy,
a Češi si zas nerozuměli slovenským novinkám. Sám Šafařík nazval
výsledek „nepřirozenou hnusnou břidotou“ a proti dalším podobným
pokusům vystoupili také Palacký a Jungmann.
Obě strany setrvaly na svých pozicích: v Praze se věřilo, že nejpraktičtější bude Slovensko počeštit, kdežto na Slovensku se šířil názor, že
spisovná řeč musí vzniknout zevnitř, jakožto výron národního génia.
Na veřejnosti s tímto pojetím vystoupil ve čtyřicátých letech 19. století Ľudovít Štúr se svou družinou. Hledal řeč pro katolickou většinu
svého kmene; a protože tento kmen v souladu s Herderovým učením
interpretoval jako národ, vyšlo mu, že jeho plná emancipace se bez
jazyka neobejde. Když se na přelomu 30. a 40. let objevila možnost
vydávat slovenské noviny, stala se otázka spisovného jazyka nutností
– a Štúr neomylně a logicky sáhl k té jeho (středoslovenské) podobě, jíž
na Slovensku hovořilo nejvíc lidí.
Pokud se zároveň s probíhajícím česko-slovenským jazykovým rozchodem mluvilo na obou stranách o sjednocení národů, nebyla v tom
lhostejnost ani pokrytectví. Když slovenský buditel Jozef Miloslav

PAVEL KOSATÍK NA SLOVENSKÚ TÉMU

26

Hurban v roce 1839 snil o příštím svazu Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, když Kollár psal o „řeči československé“ a podobně, myslelo
se tím vždycky hlavně duchovní spojenectví – tedy v pojetí tehdejších
českých a slovenských vlastenců věc číslo jedna. Praktické uspořádání
česko-slovenských vztahů v rovině politické bylo chápáno jen jako odraz duchovního principu; navíc zatím ani nebylo na pořadu dne.
S vystoupením štúrovců se česká představa o nekomplikovaném
jazykovém sjednocení střetla se slovenskou skutečností. Reakce z Prahy byla prudká. Proti vystoupili Palacký, Jungmann i Šafařík. Karel
Havlíček v roce 1846 psal: „Počínání Štúrovo škodí nám Čechům, činíc
náš národ o tři miliony slabším, ale ono i Slovákům rovněž tak, ba více
záhubné jest, poněvadž z nich místo devítimilionového národu utvořiti
chce třímilionový, a k tomu bez literatury, bez úřední řeči, bez ústavů,
bez historie, beze všeho.“
Havlíček přesně vyjádřil to, o čem psali i další čeští publicisté a literáti jeho doby: slovenské miliony měly podle dlouhodobého záměru
pomoci českým milionům zaujmout lepší pozici vůči mnohamilionovému národu německému. Byla to věcná úvaha, jíž se Štúr zdál nerozumným ničitelem – a trvalo několik let, než Havlíček rozpoznal v jeho
postupu i něco jiného než fatální omyl. Ani potom však nedokázal psát
na téma Štúr bez pocitu zklamání: „Až se u nás v Čechách a na Moravě
probudí všude národní duch český, až budeme všichni o své jen dbáti,
zanechavše němčiny Němcům: pak se teprve s bolestí ohlížeti budeme
okolo sebe, počet náš bude se nám zdáti skrovničký při tak mocných
a nepříznivých sousedech a pak budeme toužebně otvírati ramena svá
po Slovensku, ale bude snad již pozdě.“
Češi, opuštění svými východními bratry, zahájili nové kolo vysilujícího boje s Němci a Slováci vstoupili do konfrontace s Maďary, která
dostala rakousko-uherským vyrovnáním v roce 1867 nezvykle krutou
podobu. Pokud cestovní zprávy českých literátů o jejich slovenských
potulkách i v této době vyznívaly optimisticky, bylo to jen proto, že
praktickými a politickými otázkami nebylo možné se v tisku zabývat.
Básník a spisovatel Rudolf Pokorný v osmdesátých letech proputoval
Slovensko po boku básníka Adolfa Heyduka. Nalezl zemi kontrastů: jak
útlak, tak žízeň po svobodě se mu tam zdály intenzivnější než doma.
„Bylo nám na té nevolné půdě, jako by nás vypustili ze žaláře,“ popsal
první, paradoxní okamžiky poté, co s Heydukem kdesi za Hodonínem
minuli hraniční kámen. „Jako bychom byli měli tu svobodu, po níž
jsme se ve zdech Prahy tolik natoužili, najednou v hrsti. Jaký div, že
propukli jsme v radostnou píseň, zapomínajíce v tom sladkém okamžiku na všecky útrapy lidu slovenského.“
Všude, kde nebyli Němci, se zdál život lepší, bez ohledu na skutečnost. Pokornému se jevilo, že „Slováci všichni zpívají“, jejich řeč
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mu zněla, zvlášť v dívčích ústech, „jako hra stříbrných zvonků“. Uvěřil
tomu, co stálo psáno v Nestorově letopise: že kolébka Slovanstva kdysi
ležela pod Tatrami a že ze slovenštiny jsou odvozeny ostatní slovanské jazyky. Češi a Slováci jsou tedy odděleni politickou hranicí mezi
západní a východní polovinou říše, na českou pomoc Slovensku by to
však podle Pokorného nemuselo mít vliv. Pomoc Slovákům je nadále ve
vlastním zájmu českého národa. „Nechte zmaďařiti napřed Slovensko,
potom zněmčiti Slezsko, však o odtržení Moravy a roztrhání Čech už
se Němci pokusí.“
Čechům, kterým se v druhé polovině 19. století zachtělo informací o Slovensku, stačilo číst literární revue a sledovat knižní novinky.
Slovenské téma se po roce 1860 stalo jednou ze stálic české literatury
a publicistiky. Tón udala dokonce už o pár let dříve spisovatelka Božena
Němcová: v první polovině padesátých let pobývala na Slovensku celkem čtyřikrát, dohromady tam strávila skoro rok. Ze svých pobytů pak
vytěžila knihy, které ještě dnes tvoří klasiku české prózy: Pohorskou
vesnici, Chyži pod horami, sbírky pohádek (díky Němcové zdomácněla v českém prostředí třeba Sůl nad zlato a O dvanácti měsíčkách), knihy pověstí a národopisných studií. Němcová milovala Slováky upřímnou láskou; zoufala si, pokud se setkala s projevy vzájemné nedůvěry,
a v posledních deseti letech života se stala jakousi slovenskou kulturní
vyslankyní v českém prostředí.
Slovenskému básníkovi Samo Chalupkovi se svěřila: „Kýž bych mohla vzbudit sjednocenost a shodu úplnou mezi národem českosloven-
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ským, věřte, milý příteli, že bych za to život dala, ovšem by to malá
oběť byla za tak velký cíl, ale já bych více obětovat nemohla!“ Její
zásluhou se na Slovensko vydali malíři Josef Mánes a Jaroslav Čermák
a pod jejím vlivem začali pěstovat „slovenské věci“ členové družiny
Májovců: Vítězslav Hálek, Adolf Heyduk a Jan Neruda. Když v Praze Němcové vyčítali, že si všímá víc Slováků než Čechů, psala o tom
v roce 1859 opět Chalupkovi: „Vždyť jsme haluze jednoho kmene, kvítí
jedné louky!“
Podobný názor vyjádřil Adolf Heyduk v básnické sbírce Cimbál a husle – a čtenáři ho pochopili. Jan Neruda autorovi psal: „Dolfi, to byla nejlepší invaze, kterou Čech od dob Jiskrových udělal na Slovensko.“ Také
Slováci četli Heydukovu knihu jako projev příslušníka národa, který
(na rozdíl od Maďarů) chce vzájemný vztah upravit na principu rovný
s rovným. Na české straně dokonce vznikl názor, že na Štúrův omyl se
samostatnou slovenštinou se sluší zapomenout, protože Slovákům jde
o existenci.
Nechápou snad Slováci, že v situaci, kdy Maďaři hrozí jejich vymazáním ze zemského povrchu, je spor s Čechy o řeč malicherností? Znalec
uherské problematiky František Brábek, který v roce 1874 ze svých toulek vytěžil knihu Procházky po Uhrách, psal: „Ubozí synové Tatry, bitva u Prešpurku vás učinila Popelkou mezi národy. Duch věku nového,
slučující mohutným proudem kmeny stejného jazyka, šel kolem vás jako
cizinec a nezaklepal na dveře chatrčí vašich. Zabočte do toho proudu
mohutného, přijměte v ústa svá opět jazyk, který jste z nich byli vypudili,
a veliký strom severní shromáždí opět mohutné své haluze v jednu velikou korunu, v níž si zpěvné Slovanstvo vítěznou hymnu zašveholí.“
Spisovatel Josef Holeček byl přesvědčen, že Slováci se své spisovné
novořeči nemusí vzdávat; neměli by v ní však vidět víc než nářečí.
Podle Holečka by měli psát slovensky jen beletrii, avšak vyšší literární
a odborné žánry by měli tlumočit česky. S názorem, že jazykem slovenským má být čeština, nebyl Holeček sám. Když básníci Adolf Heyduk
a Rudolf Pokorný na počátku osmdesátých let zakládali v nakladatelství
Slavík a Borový Knihovnu československou (určenou k propagaci slovenské literatury), počítali s tím, že beletrie tam bude psána slovensky
a věda česky. Pokorný na to téma v roce 1880 dokonce vydal zvláštní brožuru s názvem Literární shoda československá, v níž o nutnosti
takové jazykové dělby neměl pochyb.
Zájem o Slovensko, který se v průběhu sedmdesátých let na české straně znovu objevil a který rozdmychával (zasíláním knih, organizováním
studentských pobytů atd.) například literární odbor pražské Umělecké
besedy, s vyjasněním jazykového poměru českého a slovenského jazyka stál a padal. Literární historik František Bílý vysvětloval v roce 1880
slovenskému spisovateli Svetozáru Hurbanu Vajanskému, proč je publikace odborných spisů v češtině pro Slováky výhodná: „Rozumí se,
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že byste při tom docela se nevzdali svého idiomu: slova i fráze ze slovenštiny přijímaly by se do češtiny, na jejíhož rozvoje staročeské fázi
Vy jste utkvěli a svým způsobem kráčeli dále. Mělo by to i praktické
důsledky: 5 + 3 = 8. Taková diskuse by byla skutek nedostižného zatím
významu, nová doba v našich dějinách. Vzájemnost by se rozšířila i na
materiální pole. Nastaly by hojnější cesty na Slovensko, knihkupecký
Váš trh by se zvýšil, Vaše studentstvo, Vaše různé podniky staly by se
více našimi, než jsou dosud.“
Že myšlenka česko-slovenské vzájemnosti navzdory vnější nepřízni dál žije, ukázaly v roce 1884 pražské oslavy slovenského kněze
a vlasteneckého básníka Samo Tomášika. Tomášik pocházel ze staré
slovenské luteránské rodiny; jeho předkové byli zvyklí vyjadřovat se
po generace česky. Do dějin vstoupil jako autor písně Hej, Slované,
hymny barikád z roku 1848. Složil ji v polovině třicátých let 19. století
ze zoufalství nad německy švadronící Prahou a chtěl jí dodat odvahy
především českým vlastencům – což se mu podařilo.
Když se přiblížilo padesáté výročí této události, rozhodli pražští ctitelé česko-slovenské vzájemnosti pozvat Tomášika k turné po Čechách
a Moravě. Byla vypsána lidová sbírka, v které bylo sebráno přes 2300
zlatých. Spisovatelé Josef Holeček a Jozef Miškovský pak zajeli na
Tomášikovu faru v Chyžném s pozváním, v němž se pravilo: „Důstojný
pane! Národ izraelský v ponížení a neštěstí dostal od Boha proroky. I vy
jste nám prorokem. Viděl jste náš národ v pokoření a zazpíval jste mu
Hej, Slované! Jeremiáš plakal nad troskami Jeruzaléma, ale Vás trosky
slávy a svobody naší nepohnuly k chabému nářku, nýbrž k vydání hesla
do boje a k útoku. Chceme se vám pochlubiti úspěchy, proto vás zveme
do Prahy, abyste poznal, že ´marné byly vaše vzteky proti nám´ a ´kdo
proti nám byl, toho že Perun smetl´.“
Tomášikova cesta českými zeměmi měla triumfální průběh, v železničních stanicích faráře zdravily zástupy lidu a v Praze na něho čekal
několikadenní program, jehož cílem bylo manifestovat česko-slovenské sbratření. Všude, kam přišel, zpívali tu jeho píseň, jen s tím rozdílem, že původní slova „Bůh“ a „Perun“ nahradila nová – takže refrén
v nové verzi zněl: „Rus je s námi, kdo proti nám, toho Francouz smete.“
Literární historik Albert Pražák o Tomášikově turné ještě s odstupem let
obdivně psal: „Tak vítávali svobodní národové svého krále, tak vítal
nesvobodný národ svého básníka.“
Při setkání u Náprstků ujišťoval Tomášik, že „Praha je Mekkou
Slováků, rozkvět českého národa jejich rozkvětem, vítězství českého
národa jejich vítězstvím i celého západního Slovanstva“. Mladočeský
politik Josef Herold, který se s Tomášikem loučil jménem Pražanů, zas
řekl: „Poznali jsme, že jsme svoji, že jsme synové jedné matky, jedna krev a jeden duch, že se milujeme a nikdy – neopustíme.“ Ohlas
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pražské Tomášikovy návštěvy dolehl až do Vídně. Neue Freie Presse se
tam rozepsala o sjednocovacích trendech v česko-slovenském životě
v rozčileném tónu: nejenže v českých zemích všichni tamní potomci
husitů, ale i katolíci, příslušníci šlechty a ostatní vrstvy obyvatelstva sdílejí víru, že se jednou znovu stanou samostatným národem – ale nyní
do tohoto plánu pojali i Slováky. Dosud ohrožovali jen Němce, nyní se
stali i nepřáteli Maďarů.
Důkazem, že myšlenka národní jednoty na české straně sílí, byl růst
aktivity spolků, jako byla pražská Českoslovanská jednota. Vznikla
v roce 1896 s cílem pomáhat obyvatelstvu krajů ohrožených odnárodněním, jako bylo Slezsko, oblast severozápadních Čech, sever a jih
Moravy nebo Slovensko – kam se během pár let přesunulo těžiště práce
spolku. Jednota pořádala národopisné slavnosti, při nichž přibližovala
divákům slovenský folklór, starala se o dodávky novin a knih, organizovala přednášky apod.
Ale ani na slovenské straně nechyběli zanícení vyznavači československého spojení: jedním z nejpřesvědčenějších byl básník Pavol
Országh Hviezdoslav. Považoval se za příslušníka jediného velkého
národa, jenž obývá území od Vltavy až po Torysu (řeku na východním Slovensku, vlévající se do Hornádu). Hlavním městem této země
a tohoto národa je Praha, kterou Hviezdoslav v básni Jungmannova
slavnost uctil slovy: „Praha, tys prah slovanskej budúcnosti! / Kto k Sláve chce, musí cez tvoju bránu.“ A tato slovanská budoucnost bude
s pražskou pomocí i na východě území na Maďarech vyvzdorována.
To však zatím byla jenom vize. Realističtější pozorovatel, jakým byl
skotský historik Robert William Seton-Watson (píšící pod pseudonymem Scotus Viator), vytěžil ze svých cest po Slovensku před první světovou válkou pouze přesvědčení o tom, že Slováci si vysvobození zpod
maďarského útlaku zaslouží – a podobně jako oni snil o tom, že by se
tak mohlo stát, pokud by Rakousko-Uhersko bylo federací a Slovensko jednou ze samostatných korunních zemí, nezávislou na Uhrách
a podrobenou přímo Vídni. Ve svém zásadním spise Národnostní otázka v Uhrách (jehož český překlad vyšel v předvečer první světové války,
v roce 1913) však skepticky dodal, že zlepšení postavení Slováků není
v jejich rukou – ale že závisí na tom, jestli a kdy se Čechům podaří
upravit jejich poměr k Němcům.
Asi žádný z českých vyznavačů myšlenky sblížení se Slovenskem neudělal před válkou pro svou věc tolik jako učitel Karel Kálal. „V oboru“
vedle něj působili autoři, kteří byli po stránce literární i politické mohutnější; Kálal však dokázal Slovensko přiblížit a učinit sympatickým pro
průměrného Čecha. Přesvědčil ho, že země na východě je jeho druhým
domovem – a stačilo mu k tomu několik cestopisných knih, vydaných
během několika předválečných let.
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Kálalovy knihy měly úspěch, protože prozrazovaly, že autor přistupoval k „otázce Slovenska“ nejen rozumem jako většina jeho předchůdců, ale především srdcem. Neinformoval tedy jen, jako mnozí, o tom,
co poznal, ale dělil se o své city. Mohl si proto dovolit postupovat
jinak, než obyčejně autoři turistických průvodců postupují: místo aby
třeba v knize Slovensko a Slováci (z roku 1906) popsal nejdřív v obecných rysech zemi a její obyvatelstvo, vyložil slovenskou „duši“ rychle
načrtnutým portrétem příslušníka profese, který v Čechách a na Moravě
Slovensko symbolizoval: kysuckého dráteníka.
Řeklo-li se v Čechách v 19. století Slovák, vybavil se lidem dráteník.
Byli to většinou jediní Slováci, které obyvatelé Čech a Moravy poznali
ze své zkušenosti: jejich chudoba a ponížení plynoucí z nedobrovolné pouti za prací v daleké cizině jim symbolizovaly chudobu celého
Slovenska, země, která své syny nedokáže uživit. Postava dráteníka
byla srozumitelnou i populární: František Škroup kdysi dávno složil
podle libreta Josefa Krasoslava Chmelenského stejnojmennou operu,
psal o nich Josef Kajetán Tyl i Josef Šlejhar, malovali je Josef Navrátil,
Antonín Chittussi, Vilém Kandler i Hanuš Schwaiger. Ve slavnostním
průvodu při položení základního kamene Národního divadla šlo šedesát dráteníků, reprezentujích pro tuto chvíli slovenské kraje.
Tradiční obraz, jaký hrozil přerůst v klišé (jímž se v německé literatuře
stala česká služka a kojná), rozbil až Julius Zeyer, který v románě Dům
u tonoucí hvězdy představil Slováka-intelektuála. A když po roce 1870
do Prahy postupně přicházeli Martin Kukučín, Jozef Gregor Tajovský,
Vavro Šrobár, Milan Rastislav Štefánik a desítky dalších, pochopili i ti,
kdo dosud chtěli na svém sentimentu trvat, že rovnice Slovák = dráteník určitě není na místě.
Češi potřebovali a chtěli neproblematický obraz Slováka, kterému
porozumí každý – a tak i zmíněný Karel Kálal psal své propagační spisy
o Slovensku s tím, aby vztahy nekomplikoval. Přál si otevřít Slovensko
českým turistům, a tak při psaní postupoval od moravsko-slovenské
hranice k východu, prodlel u zajímavých regionů (nejraději v místech,
kde mohl popsat slovenský odboj proti maďarskému útlaku), odvyprávěl škálu národních legend v čele s jánošíkovskou a nezapomněl na
žádnou příležitost, kde se dala připomenout česko-slovenská vzájemnost.
Poučený Jiráskovým románem Bratrstvo, „biblí myšlenky československé jednoty“ a zároveň nejrozsáhlejším českým literárním dílem na
téma vzájemných vztahů (vyšlo v třech dílech v letech 1899-1908),
připomněl všechna místa, kde podle legend pobýval husitský hejtman
Jan Jiskra z Brandýsa. Dojatě prodlel v Mošovcích, rodišti Jana Kollára.
Trenčín pro něj byl městem, „kde se v Palackém probudilo národní
české vědomí“. Palacký, Šafařík a Kollár – všichni tito velikáni pro něj
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byli jak Čechy, tak Slováky: „Oni, géniové, věděli, že jsme národ jeden,
a důrazně varovali před rozdvojením.“
Ať pobýval kdekoli, nezapomněl zdůraznit, že odstředivé tendence
mezi českým a slovenským národem je nutno překonat. „Čech je bratr
starší, Slovák mladší; starší musí mladšímu odpustit a byť i odmítán,
musí dávat pozor, aby se ten mladší neutopil. Čechové milují všecky
Slovany, trpící Slováky nejvíce; i po jazykovém odloučení, což je najisto důkazem lásky hluboké.“
Že velká část Slováků odmítá mluvit a psát česky, považoval Kálal
za mrzutost, kterou sice vývoj odstraní, o níž však nedoporučoval na
Slovensku začínat řeč, „zvláště vy ne, kdo ji nemáte všestranně promyšlenu“. Čech si má dát záležet na tom, aby slovenské řeči dokonale
rozuměl. Zároveň na Slovensku nemá zapomínat na to, že jeho úkolem
je konat kulturní dílo. „Malá turistická společnost jde dědinou a zajde na faru. Shledá, že farář je národovec, přítel Čechův; má knihovnu
a půjčuje z ní lidu. Otažte se, chtěl-li by od vás knihy? Přijme srdečně.
Vy pak doma seberte jich mezi známými balík nebo bedničku a pošlete… Jste někde ve slovenském kasině; otažte se, hodil-li by se jim některý časopis, který vy odebíráte (týdeník neb měsíčník) a přečetše zasílejte jim ho. Nebo jim předplaťte kterýkoli časopis český, jenž jim bude
nejmilejší, například Zlatou Prahu, a tak zanecháte po sobě pěknou
památku. Nebo jim nabídněte do kasina pěkný historický obraz, například Brožíkova Husa.“
Nestačí ovšem jen cestovat a s místními obyvateli mluvit. Každý Čech
by si měl s někým ze Slovenska dopisovat. A také je třeba pomáhat
Slovákům v poznávání českých zemí. Každý „turista kupec nebo řemeslník“ si podle Kálala na Slovensku snadno najde chlapce do učení
nebo služku do kuchyně. „Na každé naší odborné nebo střední škole
měl by být podporován aspoň jeden slovenský šuhaj.“ Také čeští a slovenští kněží by se mezi sebou měli více stýkat, zasílat si knihy. Čeští učitelé mají jezdit na Slovensko na prázdniny, pokud možno zas do učitelských rodin – a mají tam studovat slovenský život, psát o něm romány
a divadelní hry. Umělci se mají zajímat o slovenská témata: „Větší moře
má větší vlny. Spisovatel náš a umělec mají od Šumavy za Tatry větší
rozmach, na velkých křídlech výše se vznese génius. My se musíme
učit posunovati českého ducha k východu, vybírati tam kulturní látku
a zúrodňovati jí lány české. Jako včely musíme lítat na východ a zase
se vracet, snášejíce med do úlu českého… To bude reálná slovanská
vzájemnost, dosud jen o slovanské vzájemnosti teoretizujeme.“
Kálal si zároveň uvědomoval, že jenom kulturní výměna nestačí – že
Slovensko především potřebuje pomoc hospodářskou. Představoval si,
že až si čtenáři jeho knih podle jeho návodu Slovensko projdou, propadnou mu natolik, že tam možná budou chtít strávit další život. „Čech
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a Slovák jedno jsou. Šli na Slovensko husité, dobře působili a dobře jim
tam bylo. Obrodili Slovensko, a také české rolnické kolonie obrodily
by kraje slovenské a posilnily by velice vzájemnost.“ Český rolník je
přičinlivý, pracovitý a vzdělaný. A má povinnost pomoci i s ohledem
na Maďary: „Nikdy si nedáme vzíti právo Slováků se ujímati. Styděti
bychom se museli před celou Evropou, kdybychom lhostejně na utiskování Slováků pohlíželi.“
Postupně si Kálal, podobně jako kdysi jeho předchůdce Kampelík,
vybudoval teorii, že na Slovensko by měli odcházet ti čeští vystěhovalci, kteří v jeho době jinak mířili za oceán. „Myslím si, že co vydá rodina
na železnici a loď do Ameriky, za to si koupí v Šarišské stolici stateček.
A budete mezi svými, v sousedství své vlasti, snadno se můžete do své
vlasti podívat a zase se do ní navrátit.“ Dal si záležet, aby co nejplastičtěji vylíčil skutečné hospodářské poměry na Slovensku. „Nepravím, že
byste tady žili jako v ráji, ale vyžijete zde a můžete tady být spokojeni.
V Americe se vaše potomstvo jistě odrodí, utone v moři anglickém,
kdežto na Slovensku zůstane slovanským, třeba místo řemeslo říkalo
remeslo.“ Česká rolnická kolonizace východního Slovenska by podle
Kálala měla prospět oběma stranám. „Vy naučíte Slováky rozumně hospodařit, naučíte je knihy číst, naučíte je kořalku nepít, naučíte je znáti
lidskou důstojnost a vážiti si své národnosti… Jako křísili kdysi husité,
tak by české kolonie v zatatranských krajích vzkřísily mrtvou polovinu
Slovenska.“
Kálal snil o tom, že „nit“ takto vybudovaných českých kolonií by
mohla vést od Tater až do Bukoviny. Chtěl však, aby se propagace této
myšlenky ujal některý český hospodářský list: vyslal by na Slovensko
svého redaktora, který by podrobně prozkoumal podmínky a informoval pak o nich českou veřejnost. (Nejlepším českým národohospodářským redaktorem byl v Kálalově době Jaroslav Preiss, pozdější vrchní
ředitel Živnostenské banky. Před první světovou válkou působil jako
šéf ekonomické rubriky v Národních listech, prvních novinách v zemi;
pokud je však známo, Kálalovy nabídky nevyužil. Byl by však mohl
podepsat jeho věty, jimiž tento hlasatel česko-slovenské vzájemnosti
ekonomickou oblast svých úvah uzavřel: „Jedna z velikých vad českého národa je nepodnikavost. Hýbejme se! Nenechávejme bez potřeby
prchati lid náš do Ameriky!“)
V pozadí Kálalových úvah byla opět aritmetika: pět milionů Čechů
tvoří spolu s třemi miliony Slováků vůči Němcům (a Maďarům) jednotu, která není zanedbatelná. „Náš politický vliv sahal by i za Karpaty
a Slováci by pak oprávněně poukazovali na bratry před Karpatami.“
Češi, jako starší bratr Slováků, musí v zájmu této dobré věci prokázat
rozvahu a trpělivost. „Mladší bratr odmítne tvou pomocnou ruku, kopne tě… A co ty, bratře starší? Tvá povinnost je tím úzkostlivěji hledět za
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bratrem mladším, aby sám jsa nezbloudil, neutonul. Hněvem a výčitkami nenapravíme nic. Milujme se! Na té půdě se dohodneme. Prokažme
Slovákům hodně lásky, a to prací i obětí, potom nám uvěří.“
V roce 1912 Kálal ukázal, jak si takovou lásku představuje. Napsal
a vydal novelu Nevěsta z Tater, v jejímž finále zorganizoval svatbu českého vlastence Perky s dcerou slovenského nacionalisty Šujanského.
Za svědka přišel v knize na svatbu T. G. Masaryk. Kálal novelu uzavřel
slovy: „Slovensko nevěsta, Čech ženich. Co bůh spojil, člověk nerozdvojuj.“
O tom, že kdesi v Evropě existuje slovenský národ, se širší mezinárodní veřejnost dozvěděla až v roce 1907. Černovská tragédie (v říjnu
toho roku v obci Černová maďarští četníci postříleli patnáct slovenských
účastníků náboženské manifestace) vzbudila ohlas na celém kontinentě, a nejsilnější mezi českými vzdělanci. Když v listopadu téhož roku
Andrej Hlinka na pozvání hodonínského kněze (a česko-slovenského
buditele) Aloise Kolíska přijel do Prahy a přednesl na Žofíně plamenný
projev, ovace nebraly konce.
Nově ustavený výbor Praha Slovensku pak Hlinkovi uspořádal úspěšné turné po radnicích českých měst, kde byl vítán zástupci městských
rad, představiteli spolků, sokoly, kněžími, studenty – takže když Hlinka
v květnu 1908 před soudem v Prešpurku pronášel svou závěrečnou
řeč, mohl říci mimo jiné: „Ať se to našim maďarským bratřím líbí nebo
nelíbí, přece zůstane věčně pravdou, že my Slováci jsme s Čechy jedno plémě, jedna osvěta, jeden národ.“ (Až na ten dvojí jazyk, připojil poznámku, která v českém prostředí tradičně jako obvykle zůstala
přeslechnuta.)
Černová způsobila, že slovenské téma se z básní, povídek a článků v novinách přesunulo do programů českých politických stran
a začalo „hýbat“ českou společností. V březnu 1908, ve stejný den
a hodinu, uspořádal český Sokol na 715 lidových shromáždění po celách Čechách, Moravě a Slezsku, vždycky se stejným průběhem: po
proslovu slavnostního řečníka byla přijata rezoluce na slovenskou podporu. Česko-slovenský aktivista Jozef Rotnágl vzpomínal: „Kdybychom
počítali, že na jedné schůzi bylo průměrně 500 účastníků, tedy na
350 000 lidí současně protestovalo proti maďarskému násilí a manifestovalo pro Slovensko.“
Také činnosti (dosud hlavně kulturní) Českoslovanské jednoty dala
Černová nový obsah. Častěji se teď pořádaly manifestace, jako třeba
každoroční slavnost Praha Slovensku, při které ulicemi Prahy pochodovaly průvody krojovaných Slováků. Od roku 1908 až do vzniku
první světové války Jednota pořádala v Luhačovicích každoroční česko-slovenské porady, jichž se z obou stran účastnily stovky delegátů:
jak idealisté (básníci, spisovatelé, buditelé všeho druhu), tak pragmatici
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(průmyslníci, kteří pochopili, že Slovensko by mohlo být odbytištěm
českých výrobků a zároveň i branou k slovanskému východu).
České deníky měly před válkou pravidelné rubriky zaměřené na
slovenskou problematiku, v Praze vycházela i zvláštní revue Naše
Slovensko, kterou vydával česko-slovenský filantrop Antonín Reis;
Moravskoslezská beseda vydala oblíbenou Slovenskou čítanku a podobně. Za součást pomoci Slovensku se tam pokládal i nákup slovenských
pozemků, pokud byly do té doby ve vlastnictví Maďarů, Němců a židů.
Podle Jozefa Rotnágla, měla tato česká hospodářská expanze podporu
i u části lidí na Slovensku; Rotnágl ocitoval i dopis, který mu přítel,
slovenský podnikatel, napsal v roce 1911: „Nám Slovákom je veľkostatky kupovať skoro nemožné, lebo nemáme toľko peňazí, koľko je ku
kúpe veľkostatkov potrebné. Odkázaní sme tedy v tomto ohľade zase
na bratov Čechov. Aký význam to má pre celé okolie, keď je pole 10002000 jutár v rukách slovenských alebo v rukách takého Čecha, ktorý je
oduševnený privrženec československej myšlienky, to si teraz ani predstaviť celkom nevieme, lebo sa nikde nenachodíme v tomto šťastnom
položení.“
Ačkoliv propaganda, budující v Čechách povědomí o Slovensku,
dělala divy, její skutečný účinek nebyl takový, jak si Karel Kálal a spol.
představovali. Češi po přečtení jejich knih nabývali dojmu, že se
Slováky by to nakonec mohlo dopadnout přibližně jako kdysi s Moravany: možná budou chvíli zlobit, ale nakonec se asimilují, jazykově
i národnostně. Ve skutečnosti Kálalovo věčné přirovnávání Slováků
k „mladším bratrům“ Čechů představitele slovenské inteligence spíš
rozčilovalo. Oblibu nevzbuzoval ani Kálalův protikatolický tón.
Idyličnost českého psaní o Slovensku si uvědomoval na české straně například F. X. Šalda. Když Alois Mrštík přivezl z cest rukopis knihy Hore Váhom, kritik psal: „Jak jest to falešné! Autor svou svátečně
zbožnou turistickou náladu vkládá do duše lidu. A je to ovšem zcela
lživé. Neboť Bůh tomu lidu nesídlí na stráních, ani na oblacích, nýbrž
v monstranci a v hostii její. Lid ten není rozplývavě a náladově zbožný podle poetické šablony p. Mrštíkovy, nýbrž tvrdě konfesní, vášnivě
fanatický, nesnášenlivý, útočný a bojovný, který šel již tenkrát, kdy byl
p. Mrštík na Slovensku, ze svým Hlinkou stejně oddaně a slepě, jako
jde dnes.“ Folkloristické blouznění českých cestovatelů kritizoval také
Jiří Mahen: „Nadšení rodí se z určité země a nadšení ´pro´ určitou zemi
a ještě k tomu ´národní´, toť přece výboj a nic jiného. Je možno mluvit
např. o nějakém národním nadšení Anglie pro Skotsko nebo Skotska
pro Anglii?“
Před první světovou válkou v českých zemích asi nebylo intelektuála,
který by znal Slovensko lépe než T. G. Masaryk. Jezdil tam i s rodinou na letní byt od roku 1887, většinou na Bystričku u Turčianské-
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ho Sv. Martina. Znal osobně nejzajímavější Slováky té doby: Hurbana
Vajanského, Dušana Makovického, Országha Hviezdoslava a dlouhou
řadu dalších. Bezpečně znal slovenskou kulturu, lidovou slovesnost,
mentalitu – které se mu jako člověku, jenž sám pocházel z Moravského
Slovácka, zdály bytostně blízké.
Když říkal, že „Slováci jsou vlastně Češi“, znělo to z jeho úst jinak
než od ostatních představitelů pražské politiky na přelomu století: znal
oba jazyky a oba národy tak dobře, že v sobě neměl žádný skutečný
důvod mezi nimi rozlišovat. (Když měl popsat svou národnost, říkal
nejčastěji, že je Slovák, případně Slovák a Moravan současně.) Mezi
slovenskými studenty získával charismatický profesor žáky a následovníky stejně snadno jako v Praze. A aby nebylo pochyb o tom, že jeho
vztahy k zemi na východě se neodbývají jen v intelektuální rovině,
přivezl jednou do Prahy a nainstaloval si v bytě kůži z vlastnoručně
skoleného slovenského medvěda.
Nebylo tedy divu, že se Masaryk „slovenské otázce“ ve svých knihách a přednáškách často věnoval. Obdivoval Kollára, Slováka a tvůrce
myšlenky spolupráce Slovanstva, chtěl však jít dál než on: „Je načase
netoliko slovensky zpívat – i to se již zapomíná – ale slovensky cítit
a – myslit. Ano, myslit – k tomu nás vybízí Kollár svou požehnanou
prací, Slováky i Čechy,“ psal Masaryk v roce 1894 ve spise Česká otázka. Slováci se podle něj vyznačují vlastnostmi, které by jim Češi mohli
závidět: obzvláštní zbožností, pilnou pracovitostí, nevinnou veselostí, mírumilovnou snášenlivostí a láskou k rodnému jazyku. Češi s nimi
mohou jen získat.
Přes uvedené Masarykovo znalectví existoval před válkou ještě jeden
český politik, který ho v oblasti plánování dokonce předběhl: Karel
Kramář, vlivný šéf mladočeské strany. Věřil ve slovanskou spolupráci
a v možnost vzniku slovanské veleříše v čele s Ruskem, a tak v květnu
1914, těsně před vznikem války, vypracoval ústavu fiktivní říše, která
se podle jeho představ měla skládat vedle ruského samoděržaví z pěti
dalších slovanských monarchií: bulharské, černohorské, české, polské,
srbské. Společnou hlavou státu měl být ruský car; aby tuto skutečnost
učinil pro české obyvatelstvo přitažlivou, naplánoval pro jeho království velkorysé hranice: kromě Čech a Moravy k němu měla patřit velká
část rakouského i pruského Slezska, Lužice – a Slovensko.
Mluvit o Slovensku jako o součásti státu bylo ovšem něco jiného než
dojímat se jeho přírodními krásami a povahou obyvatel. Bylo například nutné stanovit jeho příští hranice – což se nezdálo tak obtížné
na severu, kde se mělo za to, že slovensko-haličský poměr dostatečně
určuje příroda. Zcela novou „čáru“ bylo třeba vytyčit na jihu, kde mezi
Slováky a Maďary až do té doby žádná neexistovala. Podle Kramáře
měla hranice vést od Bratislavy k Visegrádu (tedy po Dunaji, stejně
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jako dnes), dál však měla vést jižněji, než kudy byla vytyčena po válce:
pohořími Mátra a Bükk, víc než třicet kilometrů na jih od definitivních
hranic.
Jednalo se o velkorysý plán, jehož slabinou však bylo, že prostě zaměňoval jeden mnohonárodní (rakousko-uherský) stát za druhý
(všeslovanský). Nespornou výhodou uvažované říše bylo, že sahala od
Šumavy k Tichému oceánu. Slabinou se naopak zdálo, že kromě Karla
Kramáře už si její vznik skoro nikdo nepřál, hlavně ne ti, kdo byli obeznámeni se stylem vládnutí carské vlády.
Masarykova exilová představa byla skromnější. Až bude jednou
Německo ve válce poraženo, vzniknou „Nezávislé Čechy“, stát složený
z historických zemí a Slovenska, jehož jižní hranice měla vést po řekách
Dunaj a Ipeľ jako dnes – s tím rozdílem, že „Dunajem“ Masaryk myslel
jeho severní přítok, takzvaný Malý Dunaj, což znamenalo, že Žitný
ostrov s úrodnou zemědělskou půdou, ale i s několika desítkami tisíc
maďarských obyvatel, zůstal dál Maďarům.
V průběhu války se z dosavadního snění o Slovensku stal požadavek, jenž podmiňoval úspěch celé Masarykovy zahraniční akce. Pokud
v cizině Masaryk vystupoval s tezí, že mnohonárodní státy, jako je
Rakousko-Uhersko, se přežily, nemohl dost dobře přijít před západní
politiky s ideou státu, který by kromě četných národních menšin obývaly dva národy. Když tedy Masaryk v memorandu pro britského ministra
zahraničí v květnu 1915 psal, že „Slováci jsou Čechy, protože užívají svého nářečí jakožto spisovného jazyka“, mělo to jiný význam než
dřív: jazyková blízkost nyní podmiňovala existenci jednoho, československého národa a naopak. Ke starým představám slovanské jednoty
se přidal požadavek pragmatický. K Masarykově cti budiž řečeno, že
nesnil o národě jako o kategorii etnické, leč politické. Národ mu představovali lidé mluvící sice různými jazyky, ale propojení společným
státním programem. Asi jako Američané. Do jeho představy československého národa se postupně měli asimilovat (politicky, nikoli jazykově ani kulturně) i „českoslovenští“ Němci a Maďaři.
Masarykovy plány se rodily v exilu; doma o nich dlouho téměř nikdo
nevěděl, a tak i smýšlení domácích politiků bylo jiné. Na možnost
poválečného soužití se Slováky se dívali skepticky: v možnost budoucího česko-rakouského vyrovnání se v Praze věřilo, ale že by Maďaři byli
Slováky přinuceni k ústupkům, nedoufal nikdo. V roce 1917 se naopak po Praze vyprávělo, jak si poválečnou budoucnost Slovenska představuje uherský ministerský předseda Tisza: „Mezi Moravou a Uhrami
vytvoří se třicetikilometrový pás maďarských ´vítězů´, jimž budou dány
vyvlastněné slovenské pozemky; na Slovensku budou v uvědomělých
slovenských obcích provedeny maďarské kolonizace.“ Panovala obava,
že dokonce i v českých zemích budou zavedena odnárodňovací opat-
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ření po maďarském vzoru: poštovní, železniční, berní, soudní a politické úřady budou osazeny Němci, národní spolky, univerzita a vyšší školy budou zrušeny a čeští úředníci vyhnáni do německých zemí: „Bude
to pozvolný konec Čechů a naprostý konec Slováků.“
Nezájem českých politiků o slovenské věci byl ale dán i tím, že navzdory propagačním spisům lidí, jako byli Karel Kálal a Jozef Rotnágl, měli
o Slovensku nejasné představy. Běžnější byly styky s Jihoslovany, kteří
po správní stránce spadali tak jako Češi do (rakouského) Předlitavska.
Na české straně trvala lhostejnost, pojímání Slovenska jako exotické
země, kterou možná půjde připojit a možná ne – jistě se o tom však
nebude rozhodovat v Praze.
Zatímco tedy například sjednocení jihoslovanských národů se připravovalo dlouho před první světovou válkou, mezi českým a slovenským
národem se až do května 1917 nic takového viditelně nechystalo. Když
historik Josef Pekař přemýšlel, s jakým prohlášením by čeští poslanci
měli vystoupit 30. května 1917 na zasedání vídeňského říšského sněmu, prvním od vzniku války, vycházel ze zásad historického práva:
Češi nemohou žádat nic, co by přesahovalo hranice někdejší Koruny
české. Situaci neočekávaně změnil Manifest spisovatelů, jehož iniciátorem byl Jaroslav Kvapil a který v květnu 1917 podepsalo 222 literátů
v čele s Aloisem Jiráskem. Klíčová v něm byla věta o tom, že český lid
se svého národního programu „nikdy nevzdal, ze srdcí československých nikdy nevymizela víra ve slavné příští jeho splnění“. Požadavek
společného soužití Čechů a Slováků se stal politickou skutečností.
Když skupina českých poslanců ve vídeňském říšském sněmu 30.
května 1917 přednesla prohlášení koncipované Adolfem Stránským
a dopracované skupinou politiků v čele s Antonínem Švehlou, postarala se o opravdový skandál. Požadavkem obnovy historických práv českého národa sice jen zopakovala, o čem čeští politici ve Vídni marně
hovořili desítky let; v návrhu se teď však mluvilo i o uplatnění práva na
sebeurčení pro miliony příslušníků národa žijící mimo historické české země. Všechny „kmeny“ československého národa, tedy i Slováci,
měly v budoucnosti žít v jednom státě. Vídeň nad takovým požadavkem žasla, Budapešť zuřila; čeští poslanci však se svým možná trochu
nazdařbůh vystřeleným přáním už neustoupili.
Ani Masaryk za hranicemi nelenil. Kamkoli přijel, mluvil o svém
pojetí jediného československého národa: „My si navzájem rozumíme.
Každý Čech rozumí Slovákovi a Slovák rozumí Čechovi. Proto jazyková otázka není a ani nemůže být… Politicky a administrativně jde o to,
že tvoříme jeden celek.“ Podobně Edvard Beneš, který v exilu koncipoval bojovný pamflet Zničte Rakousko-Uhersko!, došel k názoru, že Češi
a Slováci jsou „zcela prostě Češi“. A situaci nekomplikoval ani třetí
z trojice otců zakladatelů Československa, Slovák Štefánik: bylo o něm
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známo, že se během svých pražských studií naučil česky do té míry, že
ho současníci prostě považovali za Čecha. Dochovala se vzpomínka
Štefánikova přítela a spolupracovníka, spisovatele Jana Havlasy, podle
kterého Štefánik „litoval, že naše republika byla nazvána československou a nikoli prostě jen českou“ a zdůvodňoval to slovy, která v daném
kontextu připomínala trochu monotónní refrén: „Vždyť jsme všichni
Češi.“
Obdobné, vstřícné pohyby byly v průběhu roku 1918 vidět dokonce i na slovenské straně. Když český vlastenecký kněz Alois Kolísek
v posledním roce války chystal k vydání spis Slováci do státu československého, vyžádal si mínění významných lidí ze Slovenska. Andrej
Hlinka v odpovědi pokritizoval slovenský náboženský radikalismus,
došel však k názoru, že dosavadní rozdíly se v budoucím státním spojení spraví: „My musíme Čechy nábožensky a Češi nás národně, hospodářsky a kulturně obrodit. O řeč se nebojím, vždyť jsme skoro jedno,“
konstatoval shodně s Masarykem. „Zničit nás může jedině ateismus.“
Ačkoliv o konkrétní podobě českého soužití se Slováky přemýšlel
v Praze jen málokdo, o tom, že se podaří, byli přesvědčeni skoro všichni. Dokonce do té míry, že členy Národního výboru československého,
ustaveného 13. července 1918, byli jen samí Češi. Jozef Rotnágl se to
později snažil vysvětlit: „Důvod jejich neúčasti byl samozřejmý. Žádný
z nich nemohl podepsati veřejné provolání, třebas každý z nich s ním
souhlasil. Podpis by byl znamenal pronásledování, žalář.“ Skutečností
však zároveň bylo, že Slováci Čechům v jejich vrcholném orgánu, předjímajícím budoucí politickou reprezentaci, naprosto nechyběli – a tento
stav trval až do převratu 28. října. V den, kdy davy vyšly do ulic, v Praze
náhodou pobýval slovenský politik Vavro Šrobár, který se ze své iniciativy do schůze Národního výboru dostavil. „Jaký to zázrak!“ vzpomínal
na událost další z čelných „mužů 28. října“ František Soukup. Nebýt
toho, odehrál se říjnový převrat od A do Z v české režii.
Češi převratem obnovili svůj historický stát, Slovensko bylo k němu
třeba připojit. Vojenské dobytí východní poloviny země zahájilo skromně: v noci z 1. na 2. listopadu 1918 z Hodonína vyrazila směrem na
slovenskou Holíč pochodová setnina o 120 mužích, vyzbrojená dvěma
kulomety. Ačkoliv jí velel nadporučík, na slovenské straně jednotce nejdřív nikdo nekladl odpor a místní velitelé v Kútách a Malackách skládali přísahu věrnosti republice. Sám Vavro Šrobár, který dorazil z Prahy,
už dopadl hůř – dostal se jen do Uherské Skalice, pár kilometrů od
moravských hranic; uherští vojáci ho dál nepustili. Vyjednávání nevedlo nikam, pražská vláda tedy 7. prosince jmenovala Šrobára ministrem
pro Slovensko a udělila mu k výkonu té funkce zvláštní plné moci.
Postupoval bez hluku a rozvinutých praporů, tiše a neoficiálně. Když
12. prosince 1918 dorazil se svými dvanácti referenty do Žiliny, skoro
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nikdo si toho nevšiml. Místo do Bratislavy postupovali jeho vojáci na
Poprad, Prešov a Košice, kde se objevili dva dny před silvestrem. Země,
ze které pocházel, nevítala Šrobára přátelsky. „Našli jsme na Slovensku
zmatek a anarchii,“ vzpomínal. Dodatečně také vyjmenoval všechna
hnízda protičeskoslovenského spiknutí, na která narazil: v Košicích,
Lučenci, Levicích, Komárně, Nitře, Nových Zámcích, Hlohovci, Trnavě
a Bratislavě – vlastně skoro ve všech větších městech. Trvalo dva měsíce, než se odvážil přesídlit do Bratislavy a učinit z ní budoucí hlavní
město Slovenska. Neobešlo se to bez obětí na životech.
Pod ochranou italských a francouzských vojáků se mu tam podařilo
přečkat i nejhorší chvíle, kdy na Slovensko zaútočila Maďarská republika rad. Při pacifikaci odporu si počínal jako diktátor, aniž získal větší
sympatie obyvatel, které měl v úmyslu osvobodit. Necitlivě postupoval
nejen vůči národnostním menšinám – Maďarům, Němcům, židům –,
ale i vůči slovenským katolíkům. Šrobár území Slovenska neosvobodil, ale dobyl – za což mu ve volbách v roce 1920 Slováci odpověděli
nevděkem.
K obsazení slovenského území bylo nutné znát jeho hranice; kudy
má vést ta jižní, však ani na jaře 1919 nikdo netušil. Když na mimořádném zasedání pražské vlády koncem listopadu 1918 premiér Kramář
vyzval Šrobára, aby v této věci podal informaci, zachoval se slovenský
vůdce jako v té době všichni: před očima ostatních ji zakreslil do přinesené mapy nazdařbůh, hranici podle svého názoru. Podobné čáry
v téže době črtal před francouzskými generály i Edvard Beneš.
Československá delegace na mírové konferenci v Paříži v roce 1919
zpočátku předpokládala, že hranice poběží podstatně jižněji, než kde
byla nakonec stanovena. Kromě donedávna sporné Bratislavy, Komárna,
Rimavské Soboty a Košic měla republice připadnout i města, která se
nakonec ocitla v maďarském vnitrozemí: Ostřihom, Vác (nacházející se jen pětadvacet kilometrů severně od Budapešti) nebo Sighetu
Marmatiei (Marmarošská Sihoť), která leží v dnešním Rumunsku.
Jedním z mužů, kteří naléhali na posunutí slovenské hranice co nejdál
na jih, byl podobně jako v časech, kdy koncipoval svou „slovanskou
říši“, Karel Kramář, nyní v pozici ministerského předsedy. Už v polovině listopadu 1918 psal do Paříže ministrovi zahraniční Benešovi, že
v zájmu „působení na duše Slováků“ by nebylo špatné obsadit také
města Györ, Pápa, Szombathely, Nagykanisza a Gyékényes, s ohledem na strategicky důležitou železniční trať, jež většinu z nich spojuje. (Kramář žádal i obsazení železničních uzlů v Rakousku, jako byl
Marchegg nebo Gmünd, „poněvadž bez této křižovatky nemůžeme se
obejít“, a též trati v úseku Marchegg-Břeclav.) Sami Slováci požadovali
ještě jiná sídla v Maďarsku: Miskolc (velké město, jež nakonec zůstalo na maďarské straně celých padesát kilometrů od hranice; i tam byl
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důležitý železniční uzel, který sliboval spojení Košic s Dunajem), Tokaj
(ležící na soutoku Tiszy s Bodrogem) a trať Miskolc-Čop.
Proti všem těmto návrhům stálo stanovisko prezidenta Masaryka, který
si byl zřejmě vědom nebezpečí, jaké pro budoucí stát plyne z početných
národnostních menšin. Také on si však zanedlouho odbyl svůj vlastní
imperialistický záchvat, když počátkem června 1919, v době, kdy byla
v plném proudu invaze vojsk Maďarské republiky rad na Slovensko,
žádal obsadit pravý břeh Dunaje proti Bratislavě až k rakouským hranicím, oblast okolo Komárna a řeky Ipeľ – a sliboval: „Dobudeme
Budapešti a přinutíme Maďary k zaplacení všech škod a výloh. A konto
vezmeme si lokomotivy, vagóny, dunajskou flotilu a válečný materiál.“
Masaryk věřil, že jeho plán schválí západní velmoci, „neboť nežádáme nic, než k čemu budeme mít právo a co jest nutné k zabezpečení
budoucnosti“. To se však nestalo, Budapešť zůstala Maďarům.
Masarykův plán se zrodil v době, kdy byla poražena Maďarská republika rad a kdy o možnosti dobytí Budapešti uvažovali i ministr obrany
Václav Klofáč nebo francouzský generál Mittelhauser. Klofáč, který v té
době pobýval u Šrobára v Bratislavě, později vzpomínal, že československá divize pod velením generála Šnejdárka se dokonce začala zakopávat
jižně od Lučence. „Po našem přesvědčení mohli jsme být za několik
dní v Budapešti,“ vzpomínal Klofáč. Proti se nakonec vyslovila nejvyšší
vojenská rada v Paříži – a také pražská vláda. „Mittelhauser zuřil, já ještě
dnes nezapomínám. A Šrobár vypočte vám, o kolik miliard jsme tím přišli. Nechtěli jsme táhnout proti maďarskému národu, chtěli jsme si vzíti
jen, co nám bylo na Slovensku ukradeno: všecky lokomotivy, vagóny
a lodi, přičemž ovšem bychom byli se zemí srovnali továrnu na děla
v Rábu a muniční továrnu na Čepelském ostrově v Budapešti.“ Tehdejší
ministr obrany se nikdy nezbavil přesvědčení, že kdyby Čechoslováci
v roce 1919 dobyli Budapešti a nastolili na jih od slovenských hranic demokracii, mohla se republika jednou provždy zbavit jednoho ze
svých úhlavních nepřátel.
V Čechách, kde připojení Slovenska vyvolalo nejdřív silné emoce
(po převratu byl oblíbený slogan „V Čechách jsme trpěli tři sta let, ale
na Slovensku tisíc“), vyvolal rychlý postup vojsk Maďarské republiky
rad do slovenského vnitrozemí paniku. Nebude dobytí východu pro
republiku příliš velkým soustem? Ani bojovný Šrobár na dálku nepůsobil dojmem, že má situaci pod kontrolou; dochovala se jeho korespondence s Masarykem, v níž mu prezident opakovaně sděloval, že má
o Slovensko pod jeho vládou strach.
Když se s přispěním spojenců podařilo Maďary vyhnat a poměry
v zemi stabilizovat, stanuli Češi před úkolem získat Slovensko i civilizačně a kulturně. Jen v prvních dvou poválečných letech jich tam
odešlo pracovat na padesát tisíc, ve dvacátých letech ještě jednou tolik.
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Nastupovali do škol a úřadů, dokonce i v divadlech tam po celá dvacátá léta byla častěji slyšet čeština než slovenština. Otázka, zda jít, či
nejít na východ republiky, se řešila v početných českých rodinách. I tak
velký odpůrce nových republikánských pořádků, jako byl básník Jakub
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Deml, přemýšlel o tom, že se stane správcem zámku v Topolčiankách
(který později posloužil jako letní sídlo prezidenta republiky).
Dobytí Slovenska patřilo po roce 1918 k oblíbeným tématům české prózy. Spisovatel L. N. Zvěřina v románu Levoča zachytil vnitřní
svět těchto dobyvatelů, vyplněný idealismem a snahou druhým pomoci; taková pomoc Slovensku byla v jeho podání přirozeným vyústěním
snahy několika českých generací. Hrdina jeho knihy, mladý účetní,
který jel na východ vypomoci v kolkovací akci, viděl cestou v duchu
„staré rozhorlení svého otce vyprávějícího jim, dětem, po večerech
o bratřích Slovácích, zajatých v maďarském násilí, slýchal jeho proteplený a věrou lahodný hlas, čtoucí jim vesnické obrázky z Kukučína,
upamatoval se zcela jasně, jako by to bylo včera, jak je povzbuzoval,
aby četli slovensky“ atd.
Na místě však brzy zjistil, že se ocitl v obtížné situaci. Zatímco místní obyvatelé byli k českému kolonizačnímu pokusu neteční, Němci
a Maďaři vyhlásili přes hlavy Slováků českým dobyvatelům nelítostný
boj. „Kdežto Slovákem opovrhovali, Čecha nenáviděli... V Češích viděli dravčí spár, imperialistickou nenasytnost, která se nespokojila slovenskými komitáty, ale v hltavosti rdousí i ryze maďarské a německé kraje.
Slovák jim byl někým, kdo zbaběle odběhl od praporu, prohřešil se
zrádně na magyar állam eszme a jednotě Magyarországhu. Čech však
jim byl výbojným žoldnéřem, který takřka ještě v železné polní helmici
šel dobývat maďarské administrativy a kterého jako v guerille bylo by
nejlépe na nejbližším rohu odstřelit.“
Bylo to obtížné, ale kdo by to všechno pro úspěch česko-slovenské
věci nevydržel? „Cestujíce Slovenskem, pozorujte sami sebe: zda nepociťujete náladu veselou, zda se Vám nechce zpívat, zda se Vám nechce
skicovat?“ ptal se Karel Kálal Čechů v roce 1919. Pokud je z hlediska rozumu tak dokonale jasné, v čem všem se oba národní kmeny
potřebují, co by měly udělat jiného, než vyhovět si navzájem v těchto potřebách a jít dál spolu? Plán zůstával: Češi na východě vybudují
továrny, které dají Slovákům výrobky, jež vylepší jejich životní úroveň
a Čechům zas přinesou zisk. Hranice Orientu se posunou o tři sta kilometrů dál na východ, přičemž nepůjde jen o šíření západní kultury jedním směrem, ale také o duchovní proudění ve směru opačném. Adolf
Wenig a Hanuš Sedláček v učebnici československé vlastivědy, vydané k desátému výročí republiky, vyzývali Čechy: „Nebojte se ani toho
poživačného zpomalení životního tempa! Není člověk živ jen z knih
a strojů! Jen víc té upřímnosti a srdečnosti, společenské i rodinné. Více
barbarství a primérního životního zoru!“
Kdo by však o sobě rád slyšel, že v něm jeho bratr vidí barbara? Slováci
četli nadřazenost z každého druhého českého slova a gesta. Když Albert
Pražák, český profesor dějin české a slovenské literatury na bratislavské
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univerzitě, rozvíjel své mínění o tom, že spisovná slovenština vlastně
stále neexistuje, naslouchali mu jenom v českých zemích. A když další z českých profesorů v Bratislavě, historik Václav Chaloupecký, psal
na počátku třicátých let o „Drang nach Osten“ středověkých českých
panovníků Václava I., Boleslava I. i II. nebo Přemysla Otakara II., dali
mu na Slovensku najevo, že se jich tyto specificky české reminiscence
netýkají. Spolky, jako byl Sokol, Štefánikova společnost a Československá obec legionářská. jejichž úkolem bylo rozvíjení česko-slovenské
jednoty, měly na západě a východě republiky úplně jinou pozici.
Lidé v českých zemích prostě přijali oficiální státní koncepci, podle
které ČSR vznikla obnovou historického státu Čechů, k němuž se pak
připojilo Slovensko. A rozhodli se nevidět a neslyšet, že Slováci doufají v něco jiného – že v novém státě se jim jednou podaří to, co se
nepodařilo pod vládou Maďarů: rozvinout vlastní národnost a potvrdit
ji vznikem státu. Rozdílná očekávání na nějaký čas překrylo státní učení o tisíciletých společných dějinách, začínajících Velkou Moravou.
Avšak nyní, když na společné historii začalo skutečně záležet, se právě tady ukázalo, že po slibném začátku už vlastně nikdy nic dalšího
nenásledovalo a že domněle „společné“ dějiny – až na onoho stokrát
připomínaného husitského hejtmana Jana Jiskru z Brandýsa – vlastně
společnými nebyly. Stačí opřít spolupráci v jediném národním a státním celku jen o rétoriku buditelů, jakkoli mohou být jejich úmysly
čestné a šlechetné?
„Myslili jsme, že jdeme mezi své, že tam na Slovensku čeká nás jen
láska, vystupňovaná několikastaletým odloučením. To byl veliký omyl,“
psal už v říjnu 1924 B. Müller v Peroutkově Přítomnosti. Časopis se pak
stal jedním z těch, které se kritické reflexi česko-slovenských vztahů
nevyhýbaly celou dobu první republiky. Müller tam psal často. Jít na
Slovensko se spasitelským komplexem bylo podle něj stejnou chybou,
jakou bylo zatím ne zcela dostatečné chápání termínu „svoboda“ na
Slovensku. Češi podle něj fatálně podcenili zejména odlišné náboženské založení obou národů: když Praha bouřlivě slaví Husovo výročí,
Slováci netuší, kdo ten Hus je. Pouhých šest let po převratu Müller
v této souvislosti mluvil o slovenské „nenávisti k Čechům“ – kvůli které
prý bude třeba Slováky „převychovat“.
„Jsou to dva světy, sobě cizí. Tam kus orientu, zde urputný zápas
o život.“ Takový názor, otišený jen osm let po převratu v promasarykovském a prohradním týdeníku byl pro plánovače národní jednoty
špatným vysvědčením. Podobně skepticky však viděl situaci i Peroutka:
i podle něj šlo o dva národy a o dvojí psychologii. „Po převratu nám
někteří radili, abychom obsadili Lužici a Vídeň. Dnes jasně vidíme pro
sebe jediný rozumný úkol: dostat se ne jako dobyvatelé, nýbrž jako
bratři do Bratislavy a do Košic.“
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Sen pod tlakem skutečnosti postupně mizel – ale bránil se urputně.
Na jedné straně právě v Peroutkově časopise v roce 1929 kunsthistorik
V. V. Štech chválil mladého slovenského kritika Jána Igora Hamaliara
za to, že vydal svou knihu Hlasy nášho východu částečně v češtině,
a vyslovil naději, že další Slováci půjdou v jeho stopách. (Čeští čtenáři
už se nedozvěděli, že Hamaliar se tímto činem na Slovensku naprosto
nestal oblíbeným.) Na straně druhé to byly právě státotvorné Lidové
noviny, které v roce 1934 – Peroutkovými slovy – přiznaly, že „dnešní
stav mezi Čechy a Slováky je pro obě strany nesnesitelný“ a že otázka,
položená kdysi Havlíčkem (je pro nás lepší být jedním větším národem,
nebo dvěma malými?) je stále na pořadu dne. Sám Peroutka nakonec
úplně rezignoval na možnost slovenské poměry pochopit. Svěřil věc
do rukou blíže nekonkretizovaným „znalcům Slovenska“; až do zániku
ČSR se však žádný takový neobjevil.
Přitom i na české straně byli pochopitelně lidé, kteří do slovenské
duše dovedli nahlédnout mnohem hloub, než umožňovala ta nejšlechetnější státní idea. Knihu Rudolfa Těsnohlídka Demänová (z roku
1926) bylo možné číst jako jednu z mnoha českých cestopisných knih
na téma slovenských přírodních krás: Těsnohlídek se znal s objevitelem Demänovských jeskyní, českým učitelem Aloisem Králem, po jeho
boku je prozkoumal ještě dřív, než z nich místní podnikatelé stvořili turistickou atrakci, a při častých slovenských pobytech pronikl jako
jeden z mála k podstatě slovenské otázky – byť ji vyjádřil nikoli explicitně, ale „jenom“ v básnické zkratce: „Déšť padá tři dny. Zdá se mi
jako tichý pláč kolem lůžka a v prostěradlech mlh leží ta, jež procitla
k vědomí, stále však ještě nemůže nabýti zdraví – velká, svatá slovenská
země. Bledou rukou svírá svůj skvost dívčí pod trojitou horou s dvojitým křížem. Pohled cestovatele, pozorovatele a obdivovatele (jinými
slovy: pohled latentně imperiální) v Těsnohlídkově podání vystřídal
pohled duchovní. Škoda že ve vzájemných česko-slovenských stycích
neměl víc prostoru od začátku.
Kdysi nejoptimitičtější hlasatel vzájemnosti Karel Kálal pod tlakem
slovenské skutečnosti zatrpkl: na sklonku života (zemřel v roce 1930)
se vrátil ze Slovenska do Prahy a svým českým sokolským přátelům si
stýskal, že „že Slovenska vůbec nic nečte, aby těžké rány, které mu
neporozumění a zlá vůle zasadily, znova nedrásal“. Mluvčími českého
národa ve vztahu ke Slovákům bohužel zůstali slepci. Prezident Edvard
Beneš ještě v roce 1937 razil veřejně názor, že „Slováci jako menšina se neprojevují, menšinou se necítí a za menšinu nejsou pokládáni“.
(S názorem, že Češi a Slováci tvoří jeden národ, Beneš ostatně zemřel.)

O TÉ ŠKODLIVOSTI SVOBODY
Čas od času se na stránky novin jako permanentní bumerang vrací
debata o tom, zda (například) karikovat náboženské symboly, či zda
se podobného zobrazení vybraných objektů zdržet, a tím dát transparentně najevo svoji osobní úctu k symbolům víry někoho jiného. Je to
složitá, zdaleka nikoli jednoznačná debata, která z logiky věci vlastně
nikdy nekončí, vždy znovu vyvstane s novou intenzitou, když první
extrémista zvedne první vlajku nebo první bombu proti ikonám, které naše civilizace považuje za svaté: Karikováním muslimů pošetilými
dánskými kreslíři to začíná, pokračuje to ale karikováním holocaustu
už na jednoznačný politický povel v iránském tisku, nutně pak následují do povětří vyhozené ambasády, a čím to skončí, neví dnes asi ani
mulla Umar, ani sbor vrchních rabínů města Jeruzaléma.
V této debatě padla už slova moudrá – bývalý český ministr zahraničí Svoboda vyzval státy EU, aby mlčky nepřihlížely žádnému, tedy
ani zdánlivě „oprávněnému“ násilí a nebudovaly další historický omyl,
jako byl za Hitlera smutně slavný appeasement. Ale také slova pošetilá
– jeden z vrchních eurofunkcionářů Jacques Delors uspořádal omluvné
turné po islámském světě, což byl jeden z nejviditelnějších příkladů
trendu, který v mnoha intelektuálních kruzích západní Evropy panuje
navzdory realitě – plodem tohoto intelektuálního appeasementu budiž
například zavražděný filmař Theo van Gogh či vypálená „arabská“
předměstí Paříže.
V této debatě před časem zazněl jeden hlas, sice tichý, ale důležitý.
Přední odborník na média Jan Jirák v tisku prohlásil, že „média nejsou
schopna vytvořit prostor pro diskusi o případech, v nichž je svoboda
tisku škodlivá“. Podle Jiráka tedy zřejmě existují situace, v nichž „je
svoboda tisku škodlivá“. Pojďme tedy dále. Je-li škodlivá svoboda tisku,
znamená to logicky, že tedy může být škodlivá svoboda jako taková, jeli škodlivá její podmnožina, svoboda tisku. To je ovšem hodně odvážné
tvrzení. Je-li totiž za jistých okolností svoboda škodlivá, je nutné vymezit co nejpřesněji ty okolnosti, abychom se uměli té škodlivé svobodě
vyhnout. Totiž, abychom ji vůbec rozeznali od svobody, která škodlivá
není. To je potíž. Kdo určí, která svoboda, kdy a pro koho je škodlivá
a která nikoli? Jirák snad? Nejspíš.
Citát totiž ještě pokračuje: „Média a zvlášť lidé, kteří v nich pracují,
si z údajné obrany svobody slova vytvořili dost jednoduchou obrannou
strategii – paralyzují jakoukoli diskusi předem.“ Tak pravil Jan Jirák.
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Problém je v nejasné terminologii, s níž účastníci této debaty zacházejí. Shodněme se aspoň na minimálním společném jmenovateli: Na
svobodě slova je dobré jedno: snadno se pozná. Žádná „údajná“ svoboda ve svobodném režimu není. „Údajná“ svoboda je jen v „údajně
svobodném“ státě. A to snad ten náš není.
Fakt, že akademický funkcionář respektovaný jako odborník na oblast
médií připustí, že je třeba diskutovat o škodlivosti svobody tisku, a tedy
implicitně je nutné dobrat se jistých omezení, aby svoboda tisku nemohla
nabývat škodlivých forem, je tristní a nebezpečný. Při pohledu do dějin
zjistíme, že o omezení svobod v zájmu nějaké dobré věci vždy nejvíce
mluvili a usilovali intelektuálové. Později to bývalo zpravidla označováno jako selhání elit. Protože jedině intelektuální elity mají kapacity na
to, aby dostatečně sofistikovaně dokázali zdůvodnit (sobě i jiným), proč
je třeba tu či onu svobodu omezit, zkrátit, zrušit, zakázat.
A od zákazu určitých svobod je strašlivě blízko k zákazu určitých lidí.
S tím už ale máme v našich zemích – jednotlivě i společně – řadu
nezapomenutelných zkušeností. Zákazy určitých lidí po březnu 1939
byly vedeny často pod vrcholně duchaplnými hesly. Zákazy jiných,
ale často i stejných lidí po únoru 1948 byly rovněž prodchnuty okatě
lidumilnou rétorikou, často podpořenou srdceryvnými verši z per špičkových dobových intelektuálů. Konec konců i zákazy dalších lidí po
srpnu 1969 měly začasté podobu vendety jednoho elitního klubu vůči
jinému, t.č. poraženému elitnímu klubu. A elity to nebyly jen mocenské, nýbrž právě (velmi často) intelektuální. Jako vedlejší produkt této
diskuse se nabízí otázka, proč naše elity selhaly, a stejně české, jako
slovenské. Když přece vzešly z odlišných kořenů, daných odlišnou historií (katolictví versus protestantismus, zemědělský venkov versus průmyslové město atd.). Není-li to náhodou genetický vklad intelektuálních elit: v nejméně vhodnou chvíli selhat. Ale to je na jinou úvahu.
Každopádně všechny řečené kobercové nálety na svobodné myšlení
a právo na jinakost vedli příslušníci intelektuálních elit. Nutně vás při
takové retrospekci napadne, že v podloží těch ideologických genocid
byla prachpouhá snaha jedněch urvat plný žejdlík od úst těm druhým,
zaujmout jejich místa ve společnosti, nahradit je. A také se to dařilo.
Všechny uvedené letopočty znamenají data triumfů vůle stojící na pevných základech fanatismu – nad slabostí spočívající v pochybnostech.
Přitom pravou kvalitou intelektuála je schopnost pochybovat. A právo
na pochybnost je jedním z prvních příznaků svobody.
Je správné pochybovat o pravdách zdánlivě věčných. Bez toho by
se lidstvo nikdy neodvážilo slézt se stromů. Přitom země pod stromy
se zdála zprvu tak vratkou, neznámou, nejistou a tedy nebezpečnou.
Zpochybníme-li právo na seskok se stromu, zůstaneme uvězněni v jeho
koruně.

SLOVO STÁLE BOLÍ
Sloboda slova má už viac ako 80-ročnú históriu. Začalo to založením
PEN klubu, ktorého prví členovia dospeli na základne tristnej skúsenosti
z Veľkej vojny (vtedy sa svetové vojny ešte nečíslovali) k názoru, že nie
je správne, aby rinčali zbrane a mlčali múzy.
Odvtedy tento odkaz v Charte PEN zachovávajú spisovatelia vo viac
ako stovke krajín celého sveta. Tí česko-slovenskí patrili medzi prvých.

SKÚŠKA SLOBODY SLOVA
Odvtedy sme si na tomto poli svoje užili už v každej z republík.
Najodpornejšie obdobie na Slovensku stvoril mečiarizmus v rokoch
1993 – 1998. Novinári sa dostali pod tlak dovtedy nevídaný ani za
komunistického režimu. Komunisti totiž schôdzovali a tak ich ataky
mali predsa len istú civilizačnú formu. Prepojenie vládnej moci a mafie
prostredníctvom SIS však spôsobilo v 90-tych rokoch pre slobodnú tlač
neznesiteľnú atmosféru. Známy je prípad likvidácie redakcie Smena,
ktorá potom pod vedením Karola Ježíka prešla do novozaloženého
SME. Za Mečiara nebolo ničím výnimočným zastrašovanie dokonca tlačiarní, ktoré tento opozičný denník tlačili. Novinár Peter Tóth zažil útoky
na svoju osobu aj majetok. Na dvere jeho bytu pribili neznámi milovníci
mečiarizmu mŕtvu mačku, znak mafiánskej popravy.
V tom čase bol Mečiarovým vzorom Berllusconi s jeho absolútnou
mocou nad médiami. Veď ten dal dokonca zo štátnej televízie RAI vyhodiť moderátorov, ktorí mu boli nepohodlní. Mečiarovci sa rýchlo učili
a tak sa ich útokom muselo brániť aj súkromné rádio Twist. V STV sme
zasa boli svedkami nadpráce M. Púchovského, či P. Kapustu s diskreditačnými kampaňami proti inak zmýšľajúcim a politicky aktívnym občanom. Na diskreditáciu ne-režimových novinárov ako Slavo Klikušovský
a Karol Lovaš bola použitá ich minoritná sexuálna orientácia. Žiadna
špinavosť nebola vtedy dosť špinavá, aby ju tzv. „mečiarovo komando“
nepoužilo a tak musel známy televízny redaktor Eugen Korda dokonca odísť do exilu v Čechách. Zakrátko ho nasledoval známy slovenský
básnik Ľubomír Feldek, ktorého v auguste 1992 žaloval vtedajší minister HZDS-ovej kultúry Dušan Slobodník. Keby išlo len o súdny spor,
nebolo by to také zlé. Ale aj v tomto prípade zapracovala Lexova tajná
služba SIS a bežný život rodiny Feldekovcov sa stal peklom. Výhražné
telefonáty, osobné ataky na ulici, dokonca pribitie obľúbeného kohútika ich dcéry na dvere, čo u nej spôsobilo doživotné následky v šokovej
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cukrovke. Slovensko sa za Mečiara stalo latrínou politiky samozvaných
privatizérov všetkého, vrátane národnej hrdosti. Vyvolalo to zákonitý
odpor občanov, keď sa pod vedením opozície postavili na záchranu
súkromnej televízie Markíza, ktorá sa mala dostať do podozrivých rúk.

V NOVÝCH ČASOCH
Po páde Mečiarovho režimu sme boli svedkami celkom inej situácie.
Na začiatku bolo podozrenie z pokusu o uplácanie novinárov Aleša
Krátkeho, Dáši Matejčíkovej a Igora Stupňana a to vtedajšou protimečiarovskou opozíciou. Uplácanie však už je predsa len kvalitatívne
iná manipulácia, než zastrašovanie pomocou tajnej polície a mafie. Po
voľbách v roku 1998 sa demokratické médiá nadýchli a hneď to bolo
poznať. Pod tlakom podozrení z korupcie odstúpil minister obrany Pavol
Kanis a aj minister dopravy a telekomunikácií Gabriel Palacka. V júni
2001 vtedajší prezident Rudolf Schuster žaloval podľa zastaralého paragrafu o ohováraní hlavy štátu novinára Aleša Krátkeho z Nového Času.
Tento súdny spor šiel do stratena, rovnako ako Mečiarove vyhrážania
a aj žaloba na novinárku Anku Lučaiovú za to, že opísala v júni 2002
z verejne dostupných amerických zdrojov blahobytný život jeho syna
v USA. Obecne však treba povedať, že viaceré noviny prehrali súdne
spory o ujmu na cti a Peter Tóth sa dokonca po rokoch Ivanovi Lexovi
verejne ospravedlnil.
Situácia sa však posunula až natoľko, že v roku 2004 viaceré mediálne známe osobnosti (ale najmä herci) uverejnili protestnú petíciu proti
bulváru a témou dňa sa stali skôr úvahy o obmedzení slobody takéhoto
slova. Z Čiech sa vrátil Ľubomír Feldek aj s manželkou Oľgou. Jeho kauza skončila na Európskom súde pre ľudské práva víťazne a v Čechách
kuriózne. Pôvodne bol totiž odsúdený na vysokú pokutu 200 000 korún
v prospech žalujúceho Dušana Slobodníka. Túto sumu vzápätí zložil vtedajší český mediálny magnát Fidelis Schlée, ale na účet českej nevládnej organizácie. Tá ich nikdy nevydala na Slovensko, pretože Feldek sa
odvolal a svoj spor nakoniec vyhral. Nie je známe, kde tie peniaze pána
Schlée skončili.
Domov sa vrátil aj Eugen Korda a stal sa šéfreportérom Slovenskej
televízie. Po nedávnom návrate Mečiara k moci, môžete hádať, ako tento novinár dopadol.

PRÍKLADY V ČECHÁCH
Nedávno nás v Českej televízii Luboš Palata presviedčal, že slovenské médiá potrebovali po roku 1998 vedenie českých expertov, pretože nemali skúsenosť so slobodou slova. Radi sa poučíme z prípadu,
keď dokonca štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí ČR Karel

A NAŠE VZORY
Keď sme si zamietli pred vlastnými prahmi, pozrime sa ďalej. Prípad
dánskych karikatúr sa mi zdá podivuhodne nafúknutý. Ktorý moslim
mimo Dánska číta dánske noviny? Ale hysterické záchvaty dostávali práve tí, čo ich ani nevideli. Nevideli dokonca ani tie karikatúry! V tomto
prípade by som použil známu rímsku zásadu „Cui bono?“, komu to prospelo. Moslimom? Určite nie, dopadli ako fanatici. A ani Európskej únii,
ktorá voči nim dovtedy pristupovala z princípu citlivejšie, než agresívna
oficiálna politická línia USA. Ak to teda bola spravodajská hra na rozoštvanie moslimov a Európy, tak sa podarila a hneď aj vieme komu to
prospelo. Ale pozrime sa (na podnet rešpektovanej Komisie pre väznených spisovateľov PEN International) na tradičnú baštu slobodného slova — teda Spojené štáty. Veď rezervovaný postoj Francúzska k americkej politike voči Iraku (dnes už aj v USA spochybňovanej) tam viedol
dokonca k premenovaniu francúzskych zemiakov na jedálnych lístkoch
amerických reštaurácií a sabotovaniu francúzskeho vína a koňaku.
Absurdné sa stáva skutkom!
Zároveň s tým už aj profesionálni americkí novinári utekajú do „podzemia“ Internetu. V pseudo-patriotickej bushowskej hystérii publikujú
radšej na takom on-line časopise ako je WELL z Kalifornie. To, čo by
asi nemohli alebo nedokázali napísať pre svoje periodikum, až potom
citujú také renomované noviny ako New York Times alebo Wall Street
Journal. Tento efekt poznáme z porevolučnej hystérie u nás, keď sme
založili prvý a posledný demokratický samizdat Hlas kotolne. Ten bol
spätne citovaný aj renomovanými novinami a časopismi. Jeho autori
písali zásadne pod pseudonymom, čo im dalo nevídané oslobodenie
od revolučného pátosu až kŕčov predpojatostí. A to je na slobode slova
to optimistické. Jej význam stúpa v atmosfére zákazov, ktoré (ako veľmi výstižne upozornil Petr Žantovský) často vychádza z tzv. „dobrých
úmyslov“ aktuálnej intelektuálnej elity. Ešte že existujú aj iní intelektuáli.
Tak sa novým fenoménom demokratického sveta stala blogosféra ako
útočisko slobody slova. Jej zástavníkmi sú bloggeri. Na huffingtonpost.
com ich dokázali sústrediť až 700 s autorskými vstupmi známych ame-
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Srba objednal vraždu novinárky Sabiny Slonkovej. Taký prípad sme na
Slovensku naozaj nemali. Srba dostal osem rokov väzenia.
O slobode slova v Čechách najnovšie pochybuje Ross Hedvicek, ktorý limity tejto demokratickej vymoženosti skúšal až tak, že bol vyhodený z blogu na portáli časopisu Respekt.
Populárna politická show Zuzany Bubílkovej na Nove bola náhle zrušená, hoci mala najlepšiu sledovanosť a na tú sa až doteraz Nova odvolávala ako na Božie slovo. Aký vyšší dôvod to teda mohol byť?
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rických osobností, vrátane filmového komika Steve Martina a ďalších.
Táto web-stránka „občianskej žurnalistiky“ má až 2,3 milióny návštevníkov mesačne. Tento enormný úspech potvrdzuje, že keď oficiálne americké médiá dokázala súčasná moc zglajchšaltovať (tak ako prostriedkami surového nátlaku až vrážd novinárov tá ruská), slobodné slovo si
nachádza iné fóra, hoci aj v internetovom podzemí. Podstatné je, aby
ľudia to slobodné slovo chceli počuť (čo práve nie je prípad Ruska).
Pretože tam, kde je vôľa, tam je aj cesta slova na slobodu.
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SLOVENSKO-RUMUNSKÁ
PARALELA SLOVENSKOČESKÉHO ZRKADLENIA

(ROVNOBEŽNÉ ZRKADLÁ – OGLINZI PARALELE)
VLADIMÍR SKALSKÝ
Keď sme zakladali česko-slovenský literárny štvrťročník Zrkadlenie-Zrcadlení, neuvedomili sme si, že existuje aj slovensko-rumunská literárna
revue s rovnakou periodicitou, podobným formátom a s až pozoruhodne príbuzným názvom Rovnobežné zrkadlá – Oglinzi paralele. Pritom
šéfredaktora tohto periodika, slovenského básnika, publicistu a menšinového predstaviteľa Ondreja Štefanku sme samozrejme dobre poznali. V roku 2006 sa potom ako 1. podpredseda Svetového združenia
Slovákov v zahraničí stal najbližším spolupracovníkom autora tohto
úvodu vo vedení celosvetového integračného zoskupenia. A tak vznikol
celkom prirodzený a súčasne naozaj nekaždodenný nápad prezentovať
navzájom na stránkach každého z našich časopisov to druhé periodikum. Projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nebolo
ľahkou úlohou vybrať iba niekoľko reprezentatívnych materiálov od najvýznamnejších autorov, veď Rovnobežné zrkadlá, vydávané Kultúrnou
a vedeckou spoločnosťou Ivana Krasku v spolupráci s Demokratickým
zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku, dovršujú rokom 2007 už svoj
dvanásty ročník. Do problematiky nás však úplne aktuálnym spôsobom
uvedie aj úvodník k desiatemu výročiu revue z pera najpovolanejšieho
Ondreja Štefanku...

CELÉ DESAŤROČIE...
už vychádza tento časopis, takže patrilo by sa zrátať, v akej miere tento náš, na prvý pohľad krkolomný, počin uspel alebo neuspel dokázať
to, čo sme si predsavzali. Nazrieť, či náš pokus vybudovať mosty medzi
menej známymi kultúrnymi priestormi bol užitočný alebo nebol, nebodaj, daromný.

(Rovnobežné zrkadlá X/3-4 – 2005)
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Samozrejme, neočakávali sme veľké ozveny, ani sme neverili, že
za desať rokov nezáujem voči obmedzenejším kultúrnym prestorom,
dusiacim sa v okovách „nesvetových“ jazykov, zníži záujem našej čitateľskej verejnosti pre dominantné, sebe dostatočné kultúrne priestory,
zvýhodnené tzv. „svetovými jazykmi“. Predsa však to, čo sme sa našou
naliehavosťou pokúšali dokázať – teda dokázať, že aj v týchto menej
zvýhodnených kultúrnych priestoroch sú prítomné povšimnutia hodné
hodnoty, že aj hodnoty týchto „malých“ priestorov majú mnoho styčných bodov aj s naším kultúrnym priestorom, s našimi snahami a pokušeniami – sa predsa odplatilo.
Lebo sme presvedčení, že nikdy v takej miere a v takom počte ako
doteraz nekolovalo medzi našimi čitateľmi toľko význačných mien
z rumunskofónneho priestoru, spolu s ďalšími zo stredoeurópskeho
priestoru, ako za týchto desať rokov, odkedy vychádza tento časopis.
Pretože na stránkach jeho slovenskej sekcie sa nám za tých desať ročníkov podarilo oboznámiť našich čitateľov s ukážkami z tvorby 167 autorov
z rumunskofónneho priestoru (poézie, prózy, esejí, štúdií) spolu s ďalšími 89 autormi maďarskými a 14 autormi z iných kultúrnych priestorov
(českého, tureckého, macedónskeho, srbského, izraelského, albánskeho, nemeckého, anglického a slovinského) a s textami 39 slovenských
autorov, ktorí boli všetci prítomní na stránkach slovenskej časti nášho
časopisu a na obálkach 9 kníh, ktoré vyšli ako knižné prílohy časopisu
v slovenčine (všetky v spolupráci s vydavateľstvom ESA v Bratislave).
Povedľa mien 79 výtvarníkov, reprodukciami z diel ktorých sme túto
slovenskú časť ilustrovali. A že medzi slovenskými autormi boli prítomní
i slovenskí autori z Rumunska, nám hádam nikto nebude zazlievať.
V rumunskej časti nášho časopisu sme našim rumunským čitateľom
za týchto desať rokov dohromady predstavili texty 262 autorov poézie,
prózy, esejí, článkov a štúdií. Boli to 198 slovenskí autori (zo Slovenska,
ale aj z iných slovakofónnych priestorov), 25 českí autori a 17 autori
z iných literatúr (maďarskej, slovinskej, srbskej, ruskej, tureckej, nemeckej, chorvátskej, poľskej a švajčiarskej), spolu s esejami, štúdiami podpísanými 22 rumunskými autormi, ku ktorým treba pripočítať i 33 titulov
knižných príloh časopisu autorov najmä slovenských, ale i z iných literatúr, z ktorých väčšina vyšla po prvý raz v rumunčine. A potom, keď aj
k týmto prirátame mená ďalších 81 výtvarných umelcov (tiež v drvivej
väčšine slovenských), budeme mať celkový pohľad na to, čo tento časopis vykonal. A čo chce tento časopis vykonať aj v budúcnosti.
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UHORSKÉ/MAĎARSKÉ REÁLIE
V SLOVENSKOM TEXTE
VÁCSKA ALEBO VACOVSKÁ CESTA/ULICA? ZALSKÁ,
ZALASKÁ, ZALAJSKÁ A ČI ZALIANSKA STOLICA/ŽUPA?
KAROL WLACHOVSKÝ
V Knihe kníh sa dočítame, že na počiatku bolo slovo a toto slovo
bolo u Boha. Pre vývin civilizácie však bolo určujúce, že slovo si osvojil človek. Len tak vedel usporiadane myslieť, pomenúvať, oznamovať
a komunikovať. Len tak na biblický pretext mohlo vzniknúť viac postextov v každom jazykovom a spoločenskom prostredí.
Slovo si vzal aj slovenský spisovateľ 20. storočia a prvému ho pripísal
Ľudovítovi Štúrovi. Pravda, slovenské slovo bolo aj pred Ľudovítom
Štúrom, ibaže ešte nebolo národné a spisovné, ale etnické a ľudové.
To slovo už však dávno mali slovanskí vierozvestovia zo Solúna. Slovo
zachytili aj písmom, aby ho zachovali a bolo zrozumiteľné v reči pospolitého obyvateľstva. So šírením kresťanstva cieľavedome vypravili preklad na cestu veľkej kultúrnej misie.
Život v karpatskom/stredoeurópskom multietnickom regióne si
nemožno predstaviť bez zámerného i nezámerného uplatňovania
takých činností v rovine jazyka, ktoré súčasná teória prekladu nazýva
prekladateľskými postupmi. Kde žili a kadiaľ chodili ľudia, vo vzájomnej
interakcii poznávali a osvojovali si nové poznatky a reálie. Boli nútení tvoriť, preberať a prekladať tzv. neekvivalentné slová, pojmy, výrazy.
Tento proces sa neobišiel bez postupov, ktoré neskôr opísala a systematizovala veda o jazyku. O ňu sa opiera teória prekladu, keď hovorí
o transliterácii, transkripcii, kalkovaní a substitúcii.
Dejiny „udomácňovania“ uhorských/maďarských reálií v slovenskom texte/preklade majú už svoju tradíciu. Sú väčšmi bohaté a pestré,
menej dôsledné a ustálené, a to bez ohľadu na to, či išlo o zámerné
alebo nezámerné prekladanie. Pravda, tým nechceme povedať, že by
v obidvoch prípadoch nebolo cieľavedomé, ale podnety a pohnútky
boli v každom prípade odlišné.
Dejiny nezámerného prekladania sú veľmi dlhé. Možno povedať, že
presahujú vyše deväťstoročnú históriu Uhorského kráľovstva, počas
ktorej Slováci aj Maďari vyspeli v moderné európske národy s kodifi-
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kovanými spisovnými jazykmi. V porovnaní s tým sú dejiny zámerného prekladania z maďarčiny do slovenčiny pomerne krátke. Začali sa
vlastne roku 1860, keď už boli sformované aj obe národné literatúry,
prekladom básne Szózat (Ohlas, Ozyv /Proslov), Mihálya a Vörösmartyho (Michal Mácsay, Jakub Grajchmann). Už v týchto premyslene
pripravených prekladoch sa objavuje prekladateľská rozkolísanosť,
ktorá napokon podnes sprevádza prekladateľskú prax z maďarčiny do
slovenčiny. Etnonymum „magyar“ sa raz prekladá ako substantivum
„Uhor“ (M. Mácsay) a v druhom prípade ako „Maďar“ (J. Grajchmann).
Inými slovami: slovo „Maďar“ sa v prvom prípade konotačne číta ako
štátna príslušnosť a v druhom zasa ako národnosť. Toto „kolísanie“ je
vecou interpretácie, výkladu, ako to dokumentovala aj následná dobová polemika.
Prekladatelia sa počas necelých stopäťdesiatročných dejín zámerného slovensko-maďarského prekladu jednostaj vyrovnávali s neustálenými výrazmi v textových aj kontextových súvislostiach (miesto a čas).
V takýchto súvislostiach je potom rozkolísanosť nielen vysvetliteľná, ale
vcelku aj pochopiteľná. Pravdaže, nemusí byť aj tolerovaná.
Prekladateľská práca sa v konečnom dôsledku zužuje na priestor
vety a slova. Veľmi často sa stáva, že naporúdzi sú ekvivalentné výrazy/pojmy, ibaže pisateľ pôvodného textu alebo tvorca prekladového
textu nebol disponovaný, aby ho našiel a použil. V takom prípade už
nič nemožno pripisovať na ťarchu interpretácie. Nedôslednosti a chyby
môžu byť rozličného pôvodu. Časť z nich akiste ide na vrub nepozornosti a chvatu, ako prekladové texty obyčajne vznikajú, a časť možno odvodiť z neznalosti a neinformovanosti, prípadne z nedostatočnej aplikácie
tvaroslovných pravidiel v cieľovom jazyku. Zavše sú tým poznačené aj
štylisticky a významovo dobre zvládnuté prekladové texty, ktoré sú takto znehodnotené, lebo prinášajú neúplnú a alebo deformovanú informáciu. Nie sú ojedinelé prípady, keď možno hovoriť doslova o chaose
a diletantizme pri uvádzaní uhorských/maďarských reálií v slovenských
textoch. Názorne to dokumentujú aj nižšie uvedené príklady z novších
publikácií. (S výhradami citované časti textu kvôli názornosti sú vyznačené kurzívou.)
1. „Chorvátske rodiny boli zastúpené zo šiestich žúp: Baraňanská župa,
Zalajská župa, Vašská župa, Ďőrsko-Mošonsko-Šopronská župa, BáčskoKiškunská župa, Peštianska župa a mesta Budapešť. V tomto prípade
by bolo stačilo pozrieť do slovenskej encyklopédie alebo staršej práce
Jána Stanislava, ktorá nedávno vyšla v novom vydaní. Kurzívou uvedené prívlastky v názvoch žúp správne majú znieť: Baranská, Zalianska,
Rábska, Malokumánska. Treba podotknúť, že v prípade Zalianskej župy
sme sa v literatúre stretli aj s ďalšími nevhodne vytvorenými prívlastkami: Zalská a Zalaská. Nedôslednosť vo všetkých prípadoch vznikla
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tak, že sa nevhodne uplatňovalo slovenské tvaroslovné pravidlo, keďže
v maďarčine základom pôvodného názvu župy je osobné meno Zala.
2. Veľa podnetov na úvahu poskytuje slovenský preklad knihy maďarského historika, akademika Ignáca Romsicsa Trianoská mierová zmluva.
V knihe sa miestne názvy na území bývalého Uhorska (a dnes Maďarska
a Rumunska) uvádzajú až v štyroch jazykoch: po maďarsky, slovensky, rumunsky a čuduj sa svete, aj po anglicky. Azda najkurióznejšie je
použitie anglického kalkového prekladu Saint Gotthard pre obec/mesto
Szentgotthárd pri dnešných rakúskych hraniciach (predtým Štajersko)
vo Vašskej (Železnej) župe. (Názvy v jazykoch maďarských susedov:
nem. Sankt Gotthard, Sankt-Gotthard, chorv. Monostor, Sankotar,
slov. Monošter.) Pri vymedzovaní južnej trianonskej hranice Maďarska
sa hovorí o území „južne od línie Szeged-Baja-Pécs-Varaždin“. Inde
sa zasa hovorí o neutrálnej zóne zahrňujúcej „Debrecín-BékéscsabuHódmezővásárhel-Segedín“. Pokiaľ ide o Segedín, nejednotne sa uvádza raz v maďarskom a inokedy zasa v slovenskom ustálenom tvare.
Župné mesto Pécs má ustálený a zaužívaný slovenský názov Päťkostolie.
Hódmezővásárhely nemá slovenské ekvivalentné pomenovanie, iba
po srbsky (Vašarišče, Vašarhelj). Békéscsaba sa v súčasnosti v slovenských textoch (aj na cestnej tabuli pred vstupom do tohto župného
mesta) uvádza už v slovenskom tvare Békešská Čaba, hoci Slovník slovenského jazyka z roku 1968 ešte preberá názov v maďarskom jednoslovnom tvare. Na inom mieste knihy sa hovorí o hranici „severne od
línie Bratislava-Vác-Miškovec-Užhorod“. V tomto prípade, ak sa správne
použil slovenský tvar Miškovec pre župné mesto Miskolc, rovnako sa
malo postupovať aj v prípade mesta Vacov, ako ho eviduje aj slovenský slovník. V súvislosti so zákonom z 23. decembra 1918 o autonómii
v Uhorsku žijúceho rusínskeho národa sa spomínajú štyri podkarpatské
stolice (Marmarošská, Ugočská, Beregská a Užhorodská). Tretia a štvrtá
je zasa uvedená v nesprávnom tvare (správne Berežská, Užská), nehovoriac o tom, že roku 1918 je už nemiestne hovoriť o stoliciach, keďže
vtedy už boli správnymi územnými jednotkami župy.
3. Podnety na mnohé pripomienky dáva aj veľmi obsažné monotematické „maďarské“ dvojčíslo časopisu OS (Fórum občianskej spoločnosti). V texte eseje Pétera Nádasa Revolúcia bez hlavy čítame, že „ľudia
prichádzali z Vácskej cesty“, a v eseji Györgya Konráda Keď vlasť volá
zasa: „Po Vácskej ulici občas s rinčaním prešiel tank.“ Oba názvy sa
vzájomne nevylučujú, lebo v Budapešti jestvuje taká cesta aj ulica, ale
Vacovská, a už vonkoncom nie Vačká, ako by mohol v preklade nesprávny tvar vnímať čitateľ, ktorý má nejaké tušenie o maďarskom zložkovom
písaní spoluhlások.
Viac diskutabilných prekladateľských riešení obsahuje informačne bohato nasýtený text mladého maďarského historika Balásza

59

ZRKADLENIE ROVNOBEŽNÝCH ZRKADIEL

60

Ablonczyho o tradícii Banskej Štiavnice medzi dvoma svetovými vojnami
v maďarskom povedomí. Čítame: „Rovnako bez zmien pretrvali aj banskoštiavnické študentské zvyky, navyše sa priestory rozšírili do Miškolca,
Dunauvárosu, Székesfehérváru, kde študenti žili.“ V slovenskom texte
miestne názvy akiste by bolo vhodnejšie uviesť v tvaroch: do Miškovca,
Dunapentele (medzi dvoma vojnami o dnešnom názve ani nechyrovali,
pritom neskôr to bolo prechodne aj Stalinovo mesto) a do Stoličného
Belehradu, ktorý je po slovensky zaužívaný. V tej istej štúdii sa spomína „gödölősky les“ „gödöllőska mestská kaplnka“. Prívlastky sú odvodené od miestneho názvu Gödöllő s dvoma „ll“. Miesto je známe tým,
že sa v ňom nachádza bývalý kráľovský kaštieľ, v ktorom často a rada
pobývala kráľovná Alžbeta, manželka Františka Jozefa I. Aj maďarská
toponymická literatúra eviduje staršie ekvivalentné slovenské pomenovanie Gedelow (z nem. Gedelle) a novší názov Jedľová. (V českej historickej literatúre používali aj variant Jedlovec.) Text Balásza Ablonczyho
s množstvom vecných informácií a početnými toponymami kladie veľké
nároky na prekladateľskú prácu. Použité (alebo nepoužité) prekladateľské postupy naznačujú, že redakcia zverila preklad menej skúsenej
prekladateľke. Niektoré miestne názvy sú v súpise maďarských toponým
neidentifikovateľné: Kisiblye (Banský Studenec pri Banskej Štiavnici,
maď. Tópatak, nem. Kolpach). Obdobne je to s názvom Monoron. Vo
vete „je potrebné pozdvihnúť do očisteného a maďarizovaného kánonu banícke zvyky maďarských baníkov z Nagy Bánye“ je miestny názov
ponechaný v originálnom maďarskom tvare. Z hľadiska textovej súvislosti by to mohlo byť irelevantné, čitateľ beztak pochopí, čo má autor
na mysli. Lenže mimo územia trianonského Maďarska boli dve Nagy
Bánye, a to jedna v bývalej Satmárskej župe (rum. Baia Mare) a druhá
v bývalej Huňadskej župe (rum. Baia de Cris, nem. Altenburg, maď.
aj Körösbánya). Ale to už predsa len nie je relevantné. Pravda, bližšie
vysvetlenie nepodáva ani autorská poznámka č. 20.
Vybrané príklady sa týkajú predovšetkým miestnych a župných názvov,
ktorých správne, vhodné a prinajmenej odporúčané tvary sa poväčšine nachádzajú v príslušnej odbornej literatúre. Nemenej chaotické je
však aj písanie ostatných pomenovaní a najmä tzv. hovoriacich názvov.
Dokladom môžu byť náhodne vybrané prípady z citovaného časopisu
OS: Józsefská trieda (Jozefova okružná), Aggtelekská (Aggtelecká) ulica, lesík Fácános (Bažantí lesík, Bažantnica) atď. Spolu s tým aj vyššie
uvedené ukážkové príklady z oblasti základných toponým jasne naznačujú, že písanie a prekladanie uhorských/maďarských miestnych názvov
v slovenských textoch je nejednotné, až nekoncepčné, a to z rozličných
dôvodov.
Základný okruh problémov pramení z nerešpektovania (alebo neznalosti) slovenských slovotvorných pravidiel (prípad Zalianskej stoli-
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ce/župy) a ustáleného názvoslovia v odbornej slovenskej historickej
a zemepisnej literatúre (prípad názvov stolíc/žúp Uhorska/Maďarska).
Najchaotickejšie je písanie uhorských/maďarských toponým v prípadoch, keď v slovenčine chýba ekvivalentné pomenovanie. Vtedy sa
však zasa zabúda na príslušné postupy (transliterácia, transkripcia, kalkovanie, substitúcia), ktoré sú zaužívané v prekladovej tvorbe. Ale aj tieto postupy sa dajú použiť nevhodne, ako o tom svedčí anglický prepis
názvu maďarského pohraničného obce/mesta Szentgotthárd v preklade knihy akademika Ignáca Romsicsa.
Tvorcovia pôvodných a prekladových textov zanedbávajú zásadný pokyn, ktorý svojho času sformuloval významný český prekladateľ
Bohumil Mathesius, povinnosť oboznámiť sa tým, čo sa predtým vytvorilo/preložilo a neskôr používaním ustálilo. Tu nemožno mať obavy
z preberania, prípadne plagizovania, lebo čo len raz publikovaný text sa
stáva verejným majetkom všetkých používateľov, hoci autorské práva
zostávajú zachované.
Pre súčasnú publikačnú prax je príznačné, že ani také vydavateľské
domy (napr. Kalligram), kde vychádza naozaj mimoriadne pozoruhodný počet slovenských publikácií s maďarskými reáliami, nemajú svoj
vypracovaný úzus. Jednotlivé prípady sa riešia ad hoc, ako sa komu
v danej chvíli hodí. Výsledkom je potom rozpačitosť, nezrozumiteľná
informácia, ako dajme tomu v spomínanom prípade anglického názvu
Saint Gotthard.
Problém zrejme ťažko vyrieši nejaká normatívna úprava. V tejto súvislosti hodno pripomenúť, že ani úprava písania „historických osobných
mien z uhorského obdobia slovenských dejín“, ktorá je zakotvená v Pravidlách slovenského pravopisu, nie je plne vyhovujúca, čo podčiarkli aj
pripomienky nie jedného historika. Lenže aj pri uvádzaní uhorských/
maďarských reálií by mal platiť zjavný jednotný postup a zásada, a to
aspoň v rámci jednotlivého publikovaného uceleného textu.
Zásady by sa mali opierať minimálne o dve východiská: po prvé, zo
základného zmyslu pôvodnej a prekladovej textovej tvorby a po druhé, zo slovenského podielu na vývine spoločnosti a kultúry v Uhorsku,
presnejšie uhorskej spoločnosti a kultúry, ktorej neoddeliteľnou zložkou
je slovenská spoločnosť a kultúra. Ak slovenské etnikum a neskôr slovenský národ má nespornú priamu (subjektívnu aj objektívnu) účasť na
formovaní uhorskej minulosti, je prirodzené, ba zákonité, že aj reálie
dostali slovanské/slovenské názvy všade, kde sa s nimi slovenský živel
stretal. (Nie je to iba oblasť toponým.) Pravda, iná je už otázka, že tieto pomenovania (slová) sa po mnohých spoločenských (aj etnických)
zmenách postupne neraz vytrácali z hovorovej slovnej zásoby. Navyše
našinec má čoraz menej príležitostí listovať v starších slovníkoch, ktoré
sú málo dostupné a zavše vôbec nedostupné.
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Jedno zo základných hľadísk by sme mohli sumarizovať tak, že netreba sa zdráhať použiť v náležitom kontexte (miesto a čas) slovenský tvar
názvu a pomenovania, ak jestvuje. Súvisí to so základným poslaním
pôvodného a preloženého textu: poskytnúť plnohodnotnú informáciu
po komunikačnej osi od odosielateľa k príjemcovi podľa možnosti bez
jazykového šumu a rušivých jazykových prvkov. Táto zásada sa ťažšie
presadzuje v prekladovom než v pôvodnom texte. V pôvodnom alebo prekladovom komunikujúcom jazyku na príjemcu poväčšine rušivo
pôsobia prevzaté cudzorodé hláskoslovné, lexikálne, tvaroslovné a syntaktické princípy. Je to tak aj v prípade slovenčiny a maďarčiny, ktoré na
rozdiel od iných jazykov odzrkadľujú tú istú historickú realitu.
V súčasnej autorskej, prekladateľskej a redakčnej praxi nie je jednoduché stanoviť nejaký jednotný postup pri uvádzaní uhorských/maďarských reálií v slovenskom texte.
V tomto zmysle si hodno všimnúť postupne ustaľovaný prístup redakcie týždenníka Ľudové noviny, ktorý vychádza vo väčšinovom maďarskom prostredí. Identitu slabnúcej slovenskej menšiny v Maďarsku
redakcia posilňuje aj tým, že sa usiluje dôsledne používať slovenské
názvy a pomenovania všade tam, kde sú poruke, a to aj vtedy, keď sa
bežne nepoužívajú. Darí sa ich udomácňovať najmä v oblasti miestnych
názvov (napr. Capár, Čív, Jášč, Malý Kereš, Poľný Berinčok, Santov,
Segedín, Seksárd, Senondrej, Stoličný Belehrad ap.). Ak slovenský
názov nejestvuje, redakcia zásadne prepisuje prevzatý maďarský názov
slovenským diakritickým pravopisom (Moďoróš, Níreďháza, Pišpek,
Šóškút ap.). Táto tendenica sa uplatňuje, pravda, zatiaľ menej dôsledne, aj pri písaní názvov obvodov a ulíc Budapešti (napr. Jozefov, Malá
okružná, Jozefova okružná ap.). Názov potom vhodne zapadá do informačne nasýtenej slovenskej vety.
Obdobne postupoval pisateľ týchto riadkov pri preklade Filozofie
vína od Bélu Hamvasa. Autor tejto eseje sa zemepisne pohybuje po
celom vínorodom Uhorsku, nielen po terajšom území Maďarska. Pri
zmienke o vinárskych oblastiach, mestách a miestach použil množstvo
toponým. Vo väčšine prípadov nebolo iné východisko, ako prevziať
maďarský tvar v slovenskom prepise, napr. maď. Szekszárd v podobe
Seksárd (nem. Sexard, Seksard, srbsky: Seksard). Hodno spomenúť, že
po vydaní slovenského prekladu seksárdski vinári nemali nijaké výhrady. Na pohľad sa zložitejšie javia prekladateľské riešenia, keď sa slovenský názov priamo ponúkal, napr. pôvodný slovanský Dindeš namiesto
maďarského Gyöngyös pod Matrou, lebo ide o zabudnuté a teda neobvyklé pomenovanie. Potreba rozlíšiť „svätojurské“ víno zo Svätého Jura
pri Bratislave a „svätojurské“ víno z Vrchu svätého Juraja pri Balatone
(Szentgyörgyhegy) si žiadala použiť prepis maďarského pomenovania: sentďörďheďské víno. Je to nezvyčajné, ale v slovenskom kontex-

(Rovnobežné zrkadlá XII/1 – 2007)
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te nezameniteľné. Ako sme zistili, obdobne postupoval v preklade aj
Hamvasov chorvátsky prekladateľ Ivan Ladislav Galeta, lebo zrejme
narazil na rovnaký problém.
Nemožno pochybovať, že nový prístup mladej generácie historikov k uhorskej minulosti, ktorý je zatiaľ zreteľnejší na Slovensku ako
v Maďarsku, ako aj komplexný výskum života Slovákov v Maďarsku
a v maďarskom prostredí, sa premietne aj do používania jazyka a pri
používaní uhorských/maďarských reálií sa postupne odstráni súčasný
chaotický stav. Akiste sa objavia mnohé zabudnuté názvy a pomenovania alebo v súlade s princípmi komunikujúceho jazyka sa uplatnia
nové pomenovania. Určite to prispeje k zlepšeniu vzájomného poznania, a tak sa oslabia neproduktívne rekriminačné tendencie v spolužití
Slovákov a Maďarov v stredoeurópskom regióne Európskej únie.
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SÚKROMNÝ TRÉNER ANJELOV...
IVAN MIROSLAV AMBRUŠ

Rodenie básne
Slová stále zamŕzajú
od podstaty
Keď sa prepuknú
ako lastovičie vajíčko
narodí sa báseň

Ráno
Na steble trávy
pri kvapôčke rosy
motýľ mieša vzduch
krídlami
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V konskej šľapaji
utopený mravček
More ktoré môžeš uchytiť
jedným pohľadom

Veje vietor
Veje vietor
To iba osada motýľov
si hľadá nový príbytok

Iskry
Kúzelný večer
Zo zošľachteného železa
skáču rozžeravené iskry
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Modelka
Čo tam robíš taká nehybná
pýtam sa jej prekvapene
Čo nevidíš som modelkou
pre anjela
ktorý sa práve teraz prebúdza
v mojom čarovnom
zrkadielku

Otázky
Koľko oxidu uhličitého
má vdýchnuť rastlinka
prv ako by začala kvitnúť
od koreňa
Koľko molekúl vetra
Sa mrvia a tancikajú
podľa rytmu Bachovej hudby
Ozaj čo robí v tejto chvíli
súkromný tréner anjelov
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Nadbytok slov
Poézia nikdy nebola kšeftom
poézia nikdy kšeftom nebude
Ale čo má urobiť básnik
s nadbytkom slov
ktoré sa samé ukladajú
pekne-krásne do vrstiev
a čakajú nech si z nich niekto prepíše
nech si ich niekto prečíta

Ako jablká
Spomienky skotúľané do skrine
ako jablká
Niektoré už hnijú
A ty prechádzaš
cez hranice spánku
ako stelesnená radosť
Na miesto ukladáš
skotúľané jablká
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Kým susedia triedia
podľa veľkosti a farby
papagáje pierka
básnik píše básne
Každý má svoj cieľ
každý nosí v sebe potešenie
z vykonanej práce
Kto je užitočnejší?
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Priznávam sa
Priznávam sa
nikdy by som nebol uveril
že bude taká zvonivá
taká šťastná
Ale ona prichádzala
z inej básne
a nechcela si skrývať vzburu
ani údiv
Len sa pozri
vravela presvedčivo
A ja som sa pozeral
ako je schopná oddeliť
let jedného krídla
od letu iného krídla
ako zo vzduchu vytiera
svedectvá zrkadiel
Priznávam sa
nečakal som že po toľkom čase
si ešte na mňa spomenie
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Už neverím iným lákadlám
keď počujem spev
tvojho tela
Si ako vďačná báseň bez slov
a ja ťa chcem čítať prstami
ako slepec
ktorému darmo núkajú
novú tmu či dôvod
pre vypĺznutie
Už neverím iným lákadlám
keď som už mäkko padajúcim
do štrbinky neba
(Rovnobežné zrkadlá XI/3 – 2006)
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KATOLÍCKA MODERNA,
RUDOLF DILONG
A RECEPCIA JEHO VERŠOV
V RUMUNSKU
DAGMAR MÁRIA ANOCA
V slovenskej literatúre medzivojnového obdobia sa zvyčajne
vydeľujú viaceré moderné prúdy, medzi nimi aj tvorba skupiny básnikov píšucich poéziu, presnejšie povedané – duchovnú lyriku, ktorá
„ex post“ dostala označenie Katolícka moderna. Týmto termínom sa
hodnotí forma (moderná, v súzvuku s vývinom poézie na začiatku
storočia) i obsah (vychádzajúci z katolicizmu dvadsiateho storočia).
Podstata slovenskej katolíckej moderny je spiritualita konfrontovaná
so zmyslovým (senzoriálnym). Mala mnoho spoločného s francúzskou katolíckou spiritualitou.
Skupina sa grupovala z vtedajšej mladej kňazskej inteligencie, rozhľadenej po európskej kultúre a literatúre. Tak prenikli aj do slovenskej kultúry a literatúry podnety z francúzskej katolíckej moderny.
Slovenských básnikov zaujala tvorba Henriho Brémonda, pôvodcu
teóre „čistej poézie“ (la poésie pure), v duchu ktorej pokladal básnické dielo za prejav nevyjadriteľnosti konkrétneho sveta a básnikovi
pripisoval funkciu sprostredkovať medzi človekom a božským princípom sveta.
Poézia katolíckej moderny si podľa mienky Márie Bátorovej poväčšine zachovala spoločenskú nezávislosť, ktorú postuluje princíp „čistej
poézie“, ale na druhej strane sa vyznačuje spirituálnou závislosťou,
návratnosťou napätia medzi časnosťou a večnosťou, duchom a zmyslami, nepokojom a túžbou po pokoji, po spočinutí v stratenom Raji.
Toto napätie vystihujú slová sv. Augustína (Vyznania sv. Augustína):
„Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože.“ Teda je
to spiritualita skúšaná a overovaná každodennosťou, zápas o zmysel
viery.
Medzi predstaviteľov Katolíckej moderny podľa slovenských literárnych historikov patria: Ján Haranta, Pavol Gašparovič Hlbina, Janko
Silan, Svetoslav Veigl, Rudolf Dilong (1905-1986), Paľo Oliva, Ján

RUDOLF DILONG (1905-1986)
Veľký mág, somnambul a znamenitý básnik (ako ho zvykne označovať časť jeho súputnikov, predovšetkým Svetoslav Veigl), katolícky kňaz, básnik, svetobežník, čelný predstaviteľ slovenskej katolíckej
moderny sa v básni Večerná modlitba v zbierke Brehy slobody (1965)
charakterizoval takto: „Ja Rudolf Dilong, trubadúr,/z milosti božej
bedár//... ťahám sa s krížom a som sám...//Som smútok zeme a nie
soľ...“
Narodil sa 1. augusta 1905 v Trstenej. Po maturite vstúpil do františkánskej rehole. Popritom študoval na katolíckej teologickej fakulte a filozofickej fakulte v Bratislave. Po absolvovaní bol vysvätený
za kňaza. Pôsobil ako profesor náboženstva na stredných školách.
Sústreďoval okolo seba nadaných mladých kňazov. Po vypuknutí druhej svetovej vojny narukoval a slúžil ako vojenský kňaz na východnom fronte. Pre svoje postoje v lete 1945 odišiel do emigrácie na
Západ. Žil v Buenos Aires (1947-1965), potom v USA. Zomrel v Pittsburghu (USA) 17. apríla 1986. Zanechal všestrannú a rozsiahlu tvorbu,
pravda hodnotovo rôznorodú, ktorú osvetľuje v autobiografickej knihe Zakliata mladosť, 1943. Publikoval v časopisoch Postup, Prameň,
Kultúra, Elán, Slovenské pohľady.
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Motulko. Z mladších to boli Gorazd Zvonický, Karol Strmeň, Mikuláš
Šprinc. Súčasne s nimi tvoril (preto sa zvykne zaraďovať k týmto autorom) Andrej Žarnov.
Predstavitelia slovenskej katolíckej moderny predstúpili po prvý raz
pred verejnosť v Antológii mladej slovenskej poézie (1933). Združovali
sa okolo časopisu Vatra (1919-1925, Ružomberok). Významnú úlohu
v diferenciácii tohto smeru zohrali aj iné časopisy: Kultúra (1926-1944,
s prestávkou medzi r. 1928-1930); Obroda (1943-1944, Ružomberok),
Verbum (1946-1948, Košice; publikovali v ňom spisovatelia, ktorí neemigrovali); Postup (1934-1936, Žilina); Prameň (1936-1937, Trnava).
Roku 1930 vyšiel Almanach III. literárnej generácie, r. 1933 vydal R.
Dilong Antológiu najmladšej slovenskej poézie. Časť týchto autorov,
predovšetkým „postupisti“ R. Dilong, P. G. Hlbina, Ján Haranta a i.
Založili Spolok mladých slovenských spisovateľov.
Po roku 1945 nastalo prenasledovanie a umlčanie týchto autorov.
Niektorí členovia odišli do exilu.
Slovenská katolícka moderna nebola jednoliatym prúdom, čo do
poetiky. Koexistovali pri sebe rôznorodé literárne techniky a poetiky,
blízke avantgardným, českému poetizmu, surrealizmu. Jej dôležitým
teoretikom a predstaviteľom bol Pavol Gašparovič Hlbina (19081977), ale azda najcitovanejším, najznámejším a najúspešnejším
autorom bol Rudolf Dilong.
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Napísal vyše stovky kníh rôznej úrovne a žánrov. Z básnických zbierok spomenieme: Helena nosí ľaliu, 1935; Mladý svadobník, 1936; Ja,
svätý František, 1938; Honolulu, pieseň labute, 1939; Somnambul,
1941; Konvália, Moja krv (Budúci ľudia, 1931) a i. V exile vyšli:
Ponúkam chlieb so soľou, 1971; Pokora vína, 1973; Oči nám horia,
1975; Ešte kvietok, 1982, Hladný vetrík, 1972 a i.
V jeho tvorbe sa ozýva tradičná piesňová lyrika, impresie, vnemy.
Mravnosť ako hodnota ľudského ducha, nepokoj, smútok, prvky tragizmu (vojna): Honolulu, pieseň labute; Mesto s ružou; Konvália;
Somnambul. Neha zaznieva v zbierke venovanej sestre Hanička,
1942.
Rudolf Dilong ako predstaviteľ katolíckej moderny, jedného z prúdov
slovenskej modernej medzivojnovej poézie, ktorý viedol k diverzifikácii lyriky, prispel svojím dielom k upevneniu modernistického kánonu
literárneho fenoménu v rámci slovenskej kulúry, napriek náhľadom
niektorých literárnych vedcov a znalcov, podľa ktorých jeho tvorba
neznamenala zásadný posun vo vývine slovenskej poézie. Dôležité
je, podľa našej mienky, že svojou tvorbou upevnil literárnu paradigmu
doby a rozšíril senzibilitu navodenú avantgardou a modernizmom.
Tieto pozitíva boli produktívne iba na krátky čas, pretože po druhej
svetovej vojne, presnejšie po nastolení totalitného režimu, sa takmer
všetky medzivojnové literárne smerovania a prúdy dostali do nemilosti a prestali pôsobiť v rámci oficiálnej literatúry. Až po roku 1990
sa autori, ako aj samotná tvorba katolíckej moderny znova dostala do
všeobecnej pozornosti, znova bola zaradená do celistvého korpusu
literárneho fenoménu a začala tak pôsobiť i spätne i prospektívne na
literárny život, na myslenie o literatúre a zrejme aj na literárnu produkciu.
Pokiaľ ide o recipovanie diela Rudolfa Dilonga v Rumunsku, treba už hneď na začiatku poznamenať, že sa v rámci literárnej komunikácie vydeľujú viaceré prostredia, viaceré kanály, úrovne a viacerí
adresáti. Na úrovni metaliterárnej ide o záujem literárnych vedcov,
v danej situácii slovakistov, pričom sa nám v tomto prípade okruh
od samotného začiatku zúži na Cornelia Barboricu, ktorý sa systematicky zaoberal slovenskou literatúrou a prednášal aj súčasnú literatúru na Univerzite v Bukurešti. Okrem neho sa na tejto úrovni dotkol otázok zaradenia tohto slovenského spisovateľa Ondrej Štefanko,
ako aj profesori slovenčiny na školách s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku. Tým je určené zároveň aj prostredie, v ktorom
sa sprostredkúvali údaje a informácie, ako aj predpokladaní adresáti
a čitatelia. Tieto faktory si treba všimnúť, pretože do určitej miery spolupôsobili na výbere veršov, ktorými definovali Dilongovu osobnosť
a tvorbu, ako aj na preferovaní či zanedbávaní, respektíve uvádzaní
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tých-ktorých životopisných a bibliografických údajov. Možno, ako sa
to dá očakávať, vydeliť najmä dve perspektívy: zvnútra slovenskej kultúry pre príslušníka rumunskej kultúry – u Štefanka, a pohľad zvonka
pre čitateľa zvonka - u Barboricu. A pravdaže je tu aj tretia perspektíva, didakticky zameraná v učebnici pre 11. ročník a v antológii pre
slovenských žiakov.
Keďže ide o autora dezavuovaného v krajine, kde sa narodil (ale ktorej
literatúru obohatil), a keďže v zašlej dobe sa aj v Rumunsku uplatňovala tá istá politická orientácia ako aj na Slovensku, je samozrejmé, že sa
mu podobného osudu dostalo aj v Rumunsku. Do roku 1990 sa zmienky o ňom nevyskytujú (pokiaľ je nám to známe), a to ani v Barboricových dejinách slovenskej literatúry, ktoré vydal v roku 1976, napriek
tomu, že dôraznú pozornosť venuje niektorým autorom takpovediac
nežiaducim na Slovensku, ako bol napríklad Ladislav Ťažký, alebo sa
aspoň o niektorých zmieňuje, ako bol Valentín Beniak. Ani do prvého vydania rozsiahlej antológie slovenskej poézie Corneliu Barborica
Rudolfa Dilonga nezaradil, je tam však Janko Silan s dvoma básňami
a krátkym životopisným a bibliografickým medailónom, z ktorého sa
rumunský čitateľ môže dozvedieť základné informácie a šikovnejší si
domyslí aj to, čo je takpovediac medzi riadkami: „V dobe všeobecného exodu básnikov do moderných citadel a do ich rušného života
Janko Silan, príslušník skupiny katolíckych spisovateľov, vyjadril najmä
želanie utiahnuť sa do pokoja vidieckeho života.“
Opominutie katolíckej moderny nemusí súvisieť iba s politickými
dôvodmi (hoci určite aj tie zohrali svoju úlohu), veď napríklad nie je
do Barboricových dejín zaradený Miroslav Válek. Išlo aj o všeobecnú
koncepciu celého zväzku, ktorý je v časti po roku 1918 strohejší, fragmentárnejší, predstavuje iba osobnosti, povedzme, nadčasové, tvorcov, ktorých dielo bolo v akej-takej miere známe v Rumunsku alebo
obsahovalo podnety zaujímavé pre rumunskú verejnosť.
Obrat nastal po rumunskej revolúcii, keď sa do druhého, revidovaného a rozšíreného vydania antológie dostal okrem Janka Silana aj
Rudolf Dilong a jeho tri básne: Ilúzia, Večerná modlitba, August 1968.
Zostavovateľ Corneliu Barborica zaradil do zväzku životopisné a bibliografické údaje, ako aj stručné literárnokritické hodnotenie, pričom
nezamlčuje, nevyjadruje sa eufemisticky, ba akoby naopak, vynáša
na verejnosť aj to, čo literárna veda na Slovensku vyjadruje miernejšie: „Františkánsky mních s vysokoškolským teologickým vzdelaním
emigroval r. 1945 zo strachu pred prenasledovaním v dôsledku spolupráce s pronemeckým režimom. V emigrácii žil ako príslušník mníšskej komunity v kláštore v Buenos Aires, potom až do konca života
v kláštore v Pittsburghu. Člen menej početného zoskupenia básnikov
označeného literárnou históriou ako „katolícka moderna“ – katolíc-
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ky modernizmus. Písal verše žánrovo módne pred vojnou v duchu
českého poetizmu a surrealizmu, dominantou ktorých bola spoveď
a poníženosť pred Najvyššou Bytosťou. Bol vrúcnym podporovateľom
nacionalisticky a totalitne orientovanej strany, čo poznačilo jeho dielo. Poézia z obdobia emigrácie vyjadruje najmä nostalgiu po stratenej vlasti, ktorú mu už nebolo dané uvidieť. Bol plodným spisovateľom. A občas rozvláčnym. Vydal zväzky veršov (uvádzame výberovo): Dýchajte, kopanice (1933), Roky pod slnkom (1933), Hviezdy
a smútok (1943), Helena nosí ľaliu (1935), Mladý svadobník (1936),
Ja, svätý František (1938), Slováci, na stráž pri hraniciach (1939), teda
Gardisti, na stráž!, Somnambul (1941), Vojna (1941), Sláva národu
(1943), Lamento (1944), Moja krv (1945), Balady (1948), Vlasť volá
(1948), Brehy slobody (1965), Pod krížom (1967) a iné. Napísal aj
román a dve divadelné hry.“
Ak v predslove k prvému vydaniu katolícku modernu a jej autorov
Barborica samozrejme obišiel, v predslove k druhému vydaniu sa už
zmieňuje aj o nej, pravda v krátkosti, vzhľadom na dimenzie celého prierezu slovenskou básnickou tvorbou od počiatkov až do dnešných dní. Príslušníkov katolíckej moderny nazýva skrátene (a v duchu
rumunčiny) katolíckymi autormi a celé zoskupenie zaraďuje medzi
hlavné prúdy medzivojnovej poézie: Len tri literárne zoskupenia boli
v medzivojnovom období: takzvaní ľavicovo orientovaní spisovatelia
(J. R. Poničan – v origináli pre tlačovú chybu iba Ponič – pozn. aut., F.
Kráľ, P. Jilemnický, Daniel Okáli, L. Novomeský), katolíci (P. Hlbina, R.
Dilong) a surrealisti (Rudolf Fábry, Vladimír Reisel, Štefan Žáry a iní).
Nižšie si už všíma iba tvorivú individualitu Dilonga: „V podstate „poetistická“ estetika sa stretla s poetikou Jána Smreka a zasiahla širšie aj
spisovateľov ako Valentín Beniak, Laco Novomeský, Rudolf Dilong
a iní, aj keď len určitú časť ich tvorby. Poetizmus prestával byť programom jediného zoskupenia a stal sa prúdom.“
Ešte pred publikovaním Barboricovej antológie sa o propagáciu
tvorby Rudolfa Dilonga a teda aj katolíckej moderny postaral slovenský básnik a prekladateľ žijúci v Rumunsku, Ondrej Štefanko,
ktorý sa v rámci svojho cieľavedomého prekladateľského programu
usiluje o sústavné oboznamovanie rumunskej verejnosti dôležitými
alebo lepšie povedané definujúcimi literárnymi počinmi Slovákov
kdekoľvek na svete. Už v druhom ročníku bilingvného časopisu slovensko-rumunského, ktorý vychádza od roku 1996 z jeho iniciatívy,
Rovnobežné zrkadlá – Oglinzi paralele, zverejnil vo vlastnom preklade pod zhrňujúcim titulom Exilové básne/Básne z exilu, tri básne Ó,
poézia, Sloboda, Rásť do nemého nebytia. Ako zvyčajne koncepcia
časopisu, prekladateľ a šéfredaktor v tej istej osobe, Ondrej Štefanko,
uvádza krátky autorský medailónik, pri ktorom si všimneme trochu
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inú perspektívu: Rudolf Dilong (1905-1986), slovenský básnik a prozaik, ktorého mimoriadne rozsiahle dielo, i keď nerovnakej hodnoty,
popravde situuje medzi vrcholy slovenskej literatúry. Na začiatku svojej literánej dráhy má sklony k surrealistickému diškurzu, neskoršie sa
však stáva lídrom takzvaného „katolíckeho modernizmu“. Do r. 1945
vydal 26 zväzkov veršov, spomedzi ktorých spomenieme: Hviezdy
a smútok, Zlatý klobúk, Mladý svadobník, Mesto s ružou, Konvália,
Somnambul, Moja krv, ako aj dva romány a štyri divadelné hry.
V r. 1945 odchádza do exilu najprv do Talianska, potom do Argentíny,
Kanady a Spojených štátov, najmä pre svoje profašistické činnosti
a sympatie. V exile vydal 45 zväzkov veršov (aj pod ženským pseudonymom Zuzka Oravcová), spomedzi ktorých spomenieme Listy z exilu, Za svetlom, Stopy v ohni, Brehy slobody, Pod krížom, Balady, Na
hrudách času, Kam doletí holub, Ruža lásky, ako aj 22 zväzkov prózy,
11 zväzkov esejí a pamätí, ako aj ďalšie tri zväzky obsahujúce divadelné hry, aforizmy a epigramy.“
Do učebníc slovenčiny sa Dilong dostal v roku 1997, keď vyšla
Slovenská literatúra. Učebnica pre 11. ročník. Autori zaradili najprv
krátky didaktický text o celom smere a ilustrovali ho dielom Rudolfa
Dilonga. Životopis obsahuje stručné údaje, za ukážku z diela ako pracovný text vybrali báseň Učili ma modliť sa a poskytli vyučujúcemu
a žiakom aj literárnokritické spracovanie pre didaktický úzus, ktoré
približuje hĺbkovú sémantiku tohto textu.
Napokon aj v našich prednáškach a na seminári sme sa aj my zamerali na text tejto básne, a preto si dovoľujeme tu reprodukovať náš
komentár.
V neskorej zbierke Hladný vetrík vydal báseň Učili ma modliť sa,
z ktorej možno vyvodiť jeho prístup k otázkam viery a poézie: Povedali
mi: najprv/si ruky zlož, šepkaj/Otčenáš. A za slovami/ choď do neba,/
dozvieš sa, za koho/ hovoríš v svojom mene.// Do cesty ti príde strom,
vraveli,/ aj jablko. Utrhneš si ho,/ neodoláš. A v ľútosti/ prosebnejšie/ bude sa nalievať/ tvoj nový Otčenáš.// V stých rozhovoroch/ vždy
nohy máš/ na zemi, a slovo/ je na stope neba.
V tejto prostej básni, v ktorej dominuje ako základný prostriedok
veršový presah (enjembement), čím sa akoby naznačovala fragmentárnosť poznania a potreba vyššieho princípu na zjednotenie duchovného, je prejavom konfrontácie dvoch princípov: ľudského a božského. Človek je už svojím údelom prikovaný k zemi: „nohy máš vždy na
zemi“, ale jeho duša prahne po vyššom princípe, stelesnenom v symbole neba („slovo je na stope neba“). Predchnúť sa vyšším, božským
princípom môže človek len prostredníctvom modlitby, preto sa učí
modliť od detstva. A prostriedok, ktorým sa človek môže transcendentálne povzniesť nad svoj údel, je modlitba k Bohu – Otčenáš. Ona
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objasní človeku aj jeho ľudskú podstatu („za koho hovoríš vo svojom
mene“). Avšak na tejto ceste za vyšším, čistým princípom („za slovami choď do neba“) v pokore („šepkaj“) sa človeku nemožno vyhnúť
pokušeniam, hľadaniam („Do cesty príde ti strom, vraveli,/ aj jablko.
Utrhneš si ho...“). Človek je svojou podstatou vyložený hriechu („neodoláš“), ale pravý kresťan sa vtedy stáva ešte vrúcnejšie oddaným
vo svojej viere: „A v ľútosti/ prosebnejšie/ bude sa nalievať/ tvoj nový
Otčenáš.“ Nádej na spasenie je práve v hľadaní vyššieho princípu
a podriaďovaní sa tomuto princípu.
Pre potreby škôl s vyučovacím jazykom slovenským vyšla antológia textov zo slovenskej literatúry, v ktorej je zachytených niekoľko
základných údajov o katolíckej moderne, hlavne prebratých zo slovenských zdrojov, a krátky prehľad aktivít a diela Rudolfa Dilonga.
Autorky antológie spomenuli tieto zbierky: Helena nosí ľaliu (1935),
Mladý svadobník (1936), Mesto s ružou (1939), Gardisti, na stráž!
(1939), Vojna (1942), Hanička (1942), Moja krv (1945). Pripomenuli
aj ženský pseudonym Ria Valé. Na označenie charakteristík tvorby
tohto básnika autorky antológie vybrali tieto atribúty: autor vyhranene poetistických zbierok, surrealistickej zbierky, nadrealistami akceptovaný stúpenec avantgardy, vydal aj politicky účelové verše, vydáva – neraz vlastným nákladom – desiatky básnických, prozaických
a náboženských textov, uvoľnená, neraz priamo radostne eklektická
tvorba, siahal mystifikačne za ženským pseudonymom, chlapčenský
poetizmus básní, hravosťou nadľahčovaná nostalgia, infantilne jednoduchý verš (o básňach Schovávanky, Vodopád leta), významovo
prekvapivé verše, exaltovaná básnická autobiografia, autoštylizácia
sa inšpiruje biblickým predstavovaným okruhom, podobami moderného „prekliateho básnika“. Z literárneho diela vybrali pre školské
čítanie slohu z Večernej modlitby, báseň Čo som chcel v Paríži (Mesto
s ružou), Schovávanky, Vodopád leta (Hanička), Učili ma modliť sa
(Hladný vetrík), úryvok zo skladby Moja krv.
Literárne dielo zapôsobilo na poslucháčov slovenčiny na Univerzite
v Bukurešti. Na záver by sme preto uviedli glosu na margo Dilongovej
tvorby, ktorú po vypočutí veršov zaznamenaných na kazete v prednese slovenských hercov na seminári zo súčasnej slovenskej literatúry,
napísala jedna poslucháčka. Glosa vyšla v slovenskej tlači v Rumunsku, v časopise Naše snahy:
„Rudolf Dilong, jeden z predstaviteľov slovenskej katolíckej moderny, ktorý dlhý čas prežil v emigrácii a zomrel s nostalgiou po vlasti, čo
sa odrzkadľuje v jeho tvorbe, akoby potvrdzoval starú pravdu, že „Na
začiatku bolo slovo“. Dilong sa stotožňuje so slovom, s „logosom“,
ktoré dáva život: „Táto báseň má tak živé telo, že ma v nej srdce
zabolelo.“
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U Dilonga smrť nepociťujeme ako tragický jav. Básnik ašpiruje priam
k neustálej smrti („Keby smrť bola ustavičná...“), pretože v jeho ponímaní je ona zárukou splynutia s božstvom, obnovením, scelením „logosa“.
Božským princípom je aj dážď (u Jesenina sa podobne stotožňuje s Bohom, je prvkom jeho alegorickej Biblie): „Ja chcem zomierať
v tichom daždi.“
Smrť je princípom regeneračným, naznačuje návrat k nenarušenej
čistote prvotného stavu: „Ach, keby bol zase papier biely...“
(Rovnobežné zrkadlá XI/1 – 2006)

NÁVŠTEVNÍK
Nedeľné predpoludnie. Slnko poriadne pripekalo, akoby chcelo
ľuďom vyhnať z mozgového obrazu včerajší víchor. Meteorológovia
síce búrku predpovedali, no ten nečas sa prihnal príliš rýchlo s patričným silným vetrom, ktorý prečesal koruny stromov. Našťastie veľké
škody nenarobil.
Bolo dusno, no Filip sa prplal v trávniku na ulici, zbieral suché konáre spod košatých líp a v duchu si myslel, že ten víchor bol predsa na
niečo dobrý. Očistil mu stromy od suchárov.
Po uliciach ani živej duše. Len akurát susedine husi brblali pri studni v odtekovom garáde, asi zo zvyku, lebo inak mali dosť mlák na
jamovej ceste rozrytej traktormi. V letných horúčavách ich k tej studni
vábil aj chládok brestového porastu, kde obyčajne trávievali popoludňajšiu siestu.
Suché konáre ukladal na kôpku k ceste. Bude ich musieť spáliť, lebo
nejaký silnejší vietor by ich ľahko rozvláčil a to by bola ďalšia robota.
Akurát sa zohýnal pre posledný kôš, keď uzrel postavu kráčajúcu
letmým, pomalým krokom. Komu sa len chce prechádzať v takejto
páľave? Kto to len môže byť? Už kto je, ten je, počká si na neho.
Prešiel sa ešte raz po trávniku, no žiadnu halúzku nenašiel.
Chlap sa približoval. Vychudnutá, zhrbená postava. A ruky. Ruky
mal nejako nezvyčajne dlhé a kývali sa popri tele ani kyvadlo starých
hodín. Cyro. Hádam len nie? Nevidel ho už dobrých pár mesiacov.
On je to, Filip. A nielen on, ale aj poniektorí susedia si mysleli, že
niekde zložil kosti. Poznal ho, ak sa tomu dá tak povedať, veď Cyra
poznalo celé mestečko a vedelo o ňom približne toľko ako aj on: Cyro
Cifra z cintorína.
Chlap ho zbadal a zrýchlil krok. Ruky sa začali rýchlejšie hompáľať
a zhrbená postava sa trochu vzpriamila. Košeľa nedefinovanej farby,
šedý pulóver, ozaj načo v tejto horúčave, a šedé vyžehlené široké
nohavice. To všetko by bolo prezrádzalo určitý švih, no žlté papuče
z umelej hmoty pripadali ani päsť na oko.
- Servus, Cyro. - Pozdravil Filip prichádzajúceho. Ver mi, že som ťa
ani nespoznal, len keď si sa priblížil.
- Servus, Filip. – Cyro zastal. Lapal po vzduchu. Ťažko sa mu dýchalo. – Táto horúčava...
- Dusno je. Ale ako sa máš, veď sa ani nepamätám, kedy som ťa
videl posledný raz.
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- Nedivím sa, kamarát. – A znovu dýchacia prestávka. – Štyri mesiace som bol v sanatóriu. Pľúca. Čo ti mám povedať? Tuberkulóza.
Poriadne mnou potriasla. Ale dali ma dokopy. Ani by som nebol povedal. Na určitý moment som si myslel, že je už po mne. A nie. Pozri, tu
som... Len keď je takéto menlivé počasie, nedá mi dýchať. Dusí.
- Ale inak vyzeráš dosť dobre. Veď odkedy ťa poznám, nikdy si nebol
žiadnym duckom.
Cyro kývol rukou. Ale na Filipove slová akoby sa mu boli lícne kosti
uvoľnili a vpadnuté oči usmiali.
- Mne vravíš? Lieky, kamarát. Hydrazidy. Napchávali nás nimi
a bohvie čím ešte. A potom aj strava bola dobrá, dostatočná, no darmo. Na mňa sa ti nechytá. Ako vravíš. Tučný som nikdy nebol. Ale
ver, že ani tá tučnota nie je zdravá.
- Tak je. Ja vravievam, že ak sa človek dobre cíti, na tom ani nezáleží, či je človek chudý, či tučný.
- No dobre, kamarát. Idem ja ďalej.
- A kdeže si sa vybral v tejto horúčave?
- Na obed.
- Aha. Popoludní, ak nebudeš mať nič lepšie, môžeš prísť na pár rečí,
alebo si pozrieme nejaký film v televízii. V izbe je príjemný chlad.
- Ďakujem, Filip. Cestou späť sa možno zastavím. Keď je tak dusno,
je aj nudne...
- A dobrú chuť.
- Ďakujem.
Cyro. Cyro. Že ako sa on dostal bývať na cintorín, to bola pre Filipa
záhada, ako aj celá Cyrova existencia. Vedel o ňom len jednu vec,
že svojho času boxoval. A dobre to robil. Zabudlo sa, ako aj na box.
V meste sa ešte udržiavalo futbalové mužstvo a v poslednom období
aj džudo a šach, ale tie nášmu mešťanovi veľa nepovedali, hoci poniektorí žiaci a mladí ľudia sa dostali až na celoštátnu úroveň. Darmo.
Nekopali do lopty.
Filip zobral prázdny kôš, hrable a metlu. Vošiel do dvora, kde sa mu
zo záhradky usmievali červené muškáty. Mal ich rád, lebo mu kvitli
celé leto. Keby mal tak čas, ako ho nemá, iste by tam kvitli aj iné kvety, no zatiaľ muškáty a štyri ruže, ktoré musel každé leto postrekovať
proti odporným voškám.
Spokojný s vykonanou prácou, vošiel do kuchyne, zapol rádio a pripálil si cigaretu. Tak. A teraz prihriať obed. Polievka, dusené kurča
a zemiaková kaša. A ešte si pripraví zeleninový šalát. To bude ono.
Paradajka, paprika, uhorka, cibuľka, soľ, olej, ocot a na to všetko nastrúhaný suchý syr. Ešte chýbali olivy. Ale bude to aj bez nich. Kým
urobil šalátový hókus pókus, na plynovom variči bolo všetko prihria-
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te. A bude pokojne obedovať, lebo Bodrík bol dnes utiahnutý v tieni
a neotravoval. Akoby bol cítil, že tie kostičky sa nakoniec dostanú
do jeho misy. Na košatej višni, ktorá sa vážne pozerala na neho cez
vyleštené okno, sa nepohol ani lístok. Tomu sa vraví ticho pred búrkou. Ale tá si urobila svoje včera.
Po obede sa utiahol do izby na gauč a prikryl sa ľahkou dekou.
Perfektný pokoj trval len chvíľu, lebo bzukot jednej muchy ho natoľko
vyrušil, že musel vstať a dotieravosť okrídlenej patrične potrestať. Až
potom si pokojne vydýchol.
Prebudil sa na Bodríkov brechot. Hneď mu svitlo, že si nebol ani
dverce primkol. Kto len môže byť? Alebo žeby to bola len cudzia
mačka? Nie. Vtedy je brechot silnejší, ostrejší a krátky. Niekto predsa
len prichádza. Zdvihol sa, upravil vankúš a deku, keď sa ozvalo krátke
klopanie na dvere.
- Voľno! – povedal polopodráždeným hlasom.
- Servus, kamarát. – Cyro sa zháčil, keď videl rozospatého Filipa.
– Prepáč.
Prebudil som ťa, ale ty si vravel...
- Žiadna chyba. Prejdi, Cyro. A sadni.
- Filip ponúkol prichádzajúcemu jediné široké pohodlné kreslo, ktoré kraľovalo pred náprotivnej stene televízora.
- Naozaj, prepáč, ospravedlňoval sa Cyro v pomykove, ale v tom
momente už aj sadal na ponúknuté miesto. Prenasledovalo ho to
záduchlivé dýchanie. – Horúco je, ale tu sa mi zdá dosť chladno... No,
príjemne chladno, ale ja si pre istotu natiahnem pulóver. Rozhorúčený
som...
- To dobre urobíš. Aj ja si idem niečo natiahnuť, lebo takto najľahšie
nachladne človek. Rozhorúčený v chladnej izbe.
- Mne vravíš? Už som pochodil. Priam v takejto horúčave sa mi to
stalo. Akurát som v záhrade plel burinu, keď ma mama volala do izby
na obed. Ten chlad mi veľmi dobre padol. A po obede som sa vystrel
tak, ako aj ty. No, neboj sa! Na druhý deň som kýchal a kašľal, že
chudina mať ma už chcela k doktorovi... Eh, prešlo... Ale trvalo to
dosť dlho.
Filip vošiel do druhej izby po domáci sveter, ktorý nosieval po
chladnejších ránach. Načo som ho pozval? Teraz mi tu bude rapotať
ani straka a nebudem môcť poriadne ani nejaký film sledovať. Ale
tak mi treba! Keby som bol dverce primkol, iste by nebol nástojil, ale
Bodrík by sa bol ohlásil a bolo by bývalo po spánku. Dokonca to je
už jedno. Cyro sedí v kresle.
- Aký bol obed? – opýtal sa Filip zapínajúc televízor.
- Dobrý, dobrý... Polievka, rebierko, hranolky, múčnik...
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- Počuj, Cyro! Neviem, či máš rád, ale ja v nedeľu pozerám americké pif-paf filmy.
Z nich sa človek veľa nenaučí, ale pobaviť sa pobaví.
- Mne je to jedno, len nech sa niečo deje.
- Ha! Práveže v týchto filmoch sa každú chvíľu niečo deje.
- To je dobre. – Cyro si pohodlne vystrel nohy a stíchol, lebo na
obrazovke to už behalo a strieľalo o stopäť.
Keďže kreslo ponúkol hosťovi, Filipovi nič nepozostávalo, len
vystrieť sa na gauč. Nebolo mu najpohodlnejšie, lebo hlavu mal dosť
nízko. Ešte jeden vankúš by problém vyriešil. Vyskočil a zo spálne
priniesol žiaduce pohodlie.
Cyro sedel ani prikovaný. Akoby ho tá obrazovka bola zhypnotizovala. Ani len črtami tváre nepohol. A Filipove obavy z Cyrovho
rapotania sa rozplynuli. Chlap sedel a čušal. Pozorne sledoval ešte
aj dlhé reklamy, ktoré tak vďačne vysielali, keď dej filmu bol v tom
najlepšom. Filipovi tie nanútené prestávky najčastejšie liezli na nervy
a stále si niečo vymyslel, aby ich skrátil.
- Cyro, dáš si kávu? Alebo čaj?
- To, čo aj ty. Ale ak mám na výber, radšej čaj.
- Keď výber, tak výber. Mám lipový, harmančekový, mätový, bazový, čierny...
- To mi je naozaj jedno. – A Cyro zabodol pohľad na obrazovku.
Filip vošiel do kuchyne. Urobí mätový. V poslednom čase ten mu
najviac chutil, hoci ani lipovým nepohŕdal, najmä počas dlhých zimných večerov. Hovorí sa, že čaj ako čaj, ale nie je to priam tak. Z tej
prípravy čaju nerobil žiadne obrady, ale vychutnávať, to bolo jeho.
Na druhom dvore nastal šramot. Bodrík. Nemal pokoja, lebo cítil
cudzieho človeka v dome a on ho ešte neoňuchal. Takého zvedavého tvora, zriedka. Ešte hádam suseda Darvaška sa mu vyrovná. Začal
skučať, prosiť. No, počkaj. Možno budeš mať šťastie. Ale prv musí
Cyra upozorniť, aby sa neprekvapil. Zobral hrnčeky do pravej ruky
a pomalým krokom vošiel do izby.
- Tak, a je to. Len nech trochu vychladne.
Cyro len kývol hlavou. Nedal sa vyrušiť. Vo filme, ktorý sa pred
chvíľou začal, dobrý chlapec akurát hlušil dvoch zlých. To bola bitka
ani vo filmoch. A ako obyčajne, na začiatku, zjavil sa tretí zlý, zložil
dobrého a všetci traja nasadli do bežiaceho auta.
- Tí sa vedia biť, poznamenal Filip.
- Vedia. To sú ti všetko kaskadéri. Bohovskí. No, stáva sa to aj v realite, keď aj nie priam takto... – Cyro chlipol z čaju. A znovu ticho.
Napätie, ktoré pociťoval pri takýchto scénach prezrádzalo ľahké klepkanie prstov pravej ruky po fotelovom operadle.
A znovu reklamy.
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- Ako chutí?
- Dobrý je. Počúvaj, toto je viac pre mňa ako káva alebo pivo. Lepší
je a zdravší.
Ja ešte tak pohár vínka. V nedeľu. A tieto kadejaké tvrdé žbrndy
z obchodu, to je naozaj nanič.
- Máš pravdu. Ešte tak vínko, to áno.
- Počuj, kamarát, musím ísť von.
- Do druhého dvora. Len pozor, Bodrík bude na teba vyskakovať,
ale neublíži.
- O to sa neboj.
Akonáhle vrzli dvere na druhom dvore, ozval sa veselý brechot.
Kto ho nepoznal, celkom iste by bol cúvol späť, ale Cyro nezdupkal.
O chvíľu sa vrátil do izby spolu so psom.
- No, to som si mohol myslieť. A je po pokoji.
- Netráp sa. Uvidíš, ako sa upokojí.
Cyro mal pravdu. Sadol si pokojne do fotela a Bodrík sa mu ešte
chvíľu krútil okolo nôh akoby si gazdu ani nevšimol. Prebehol po
izbe, poňuchal a zastavil sa pri gauči. Filip ho sledoval len zrakom,
ale neoslovil ho. Keď zviera videlo, že nie sú šance na žiadnu hru,
zábavu, sadlo na koberec, za chvíľu bystro otáčalo hlavou, kým ju
nezložilo na predné laby a pokoj.
- Povedal som ti, že bude pokoj? Len si ho netreba všímať.
Cyro vydržal nedeľný popoludňajší filmový maratón a ešte si pozrel
aj večerné správy, no po ohlásení počasia sa zdvihol.
- Idem ja, kamarát. Bolo toho dosť.
- Eh, pobavili sme sa. Ako v nedeľu.
- Veď áno, ale stačilo. – Povystieral si usedené údy, podal Filipovi
ruku. – Ďakujem, kamarát.
- Rado sa stalo. A na budúci týždeň, ak budeš mať chuť, dôjdi. Ak
som doma, ja sa tiež pozerám.
- Dobre. Ja mám času dosť. No, zbohom.
Cyro vykročil svojím zvyčajným krokom. Pomaly. Ľahšie sa mu
dýchalo ako na obed, ale cítil sa unavený. Ozaj, prečo? Žeby tá ranná
hmla, keď sa prechádzal po východe slnka, bola tak zaúčinkovala?
To asi nie. A nič iné nerobil, okrem tej cesty na obed a späť, ale tú
prechádzku robieval každodenne. Niekedy ľahšie, niekedy ťažšie. Ale
tak je to. Každý deň je iný, veď ani slnko nevychádza z toho istého
bodu.
Na ulici stretol pár ľudí. Pozdravili, hoci ich nepoznal, ale to bola
sila zvyku či výchovy, že mladší pozdravil staršieho, hoci aj neznámeho.
Keď dochádzal, na ceste, pred domami, ktoré vyškierali svoje zraky
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do cintorína, postávali dva kŕdle husí, očakávajúc gazdinú, aby ich
vpustila na nocľah. Tu, na pokraji mesta, rozhodnutie miestnej rady,
nepúšťať hydinu na ulicu, bolo menej platné.
Keď otvoril dverce na vrátkach cintorína, ako obyčajne prvý ho uvítal biely, chladný, mramorový pomník Jana Fraňa, po ktorom mĺkvo
pozerali na prichádzajúceho ďalšie: Sabov, Mlynárikov, Krajčíkov,
Ľavrincov a tri rodiny Sajákovej, ktoré sa podobali ani dcéry jednej
matky.
Cyro ešte viac spomalil krok. Zo zvyku. Za drôteným plotom nielen
on, ale každý návštevník ten krok zmenil. Nikto sa neponáhľal a tá
chôdza nadobúdala patričnú dôstojnosť či úctu voči zosnulým.
Tentoraz si svojich tichých strážcov ani veľmi nevšímal, lebo myšlienky mu lietali po filmoch, od ktorých sa pred chvíľou rozlúčil.
Odrazu zastal. Nevedel si spomenúť, o čo išlo v tom prvom. Síce videl
ich štyri či päť, ale aj tak. To je nejaké čudné. Veď predsa bolo to len
pred niekoľkými hodinami. Bezradne kývol rukou práve v momente,
keď prechádzal popri pomerne novom dome smútku.
Budova bola mĺkva, len okná zo západnej strany od vchodu zrkadlili
slnečné lúče a vrhali ich na pomníky pred hlavnou alejou a neobišli ani
Cyrove ustaté oči. Aha! To bude ono. Televízor. Od toho sa cítil taký
uťahaný. V cukrárni, kde si chodieval sadnúť po každom obede, niekto
spomínal, že človek stráca najviac energie zrakom. To bude ono.
Odomkol a vstúpil do izby svojho každodenného života. Kasňa,
stôl, stoličky, posteľ a pár vecí, akoby na neho boli čakali. Zrak sa mu
žiadostivo pozastavil na upravenej posteli. Na chvíľu si ľahne. Ale čo
keď zaspí? Celkom iste bude nasledovať nespavá noc. Ale posteľový
magnet bol príliš silný, aby mu odolal. Chvíľu zabodol zrak do bieleho stropu.
Keď sa prebudil, slnko bolo celkom naklonené nad západným
horizontom. Jeho posledné lúče sa dotýkali vrcholov mramorových
pomníkov a jedinej kupoly hrobky na židovskom cintoríne. Takto pri
západe slnka sa rád pozeral na tie pomníky z drahého čierneho mramoru, v ktorom sa leskli akoby rybie šupiny. Taký mramor nebol nikde
inde len na tom cintoríne. Svojho času Židia mali na to, no dnes už
v celom mestečku hádam nežije ani jeden Hebrejec. Pritom všetkom,
cintorín bol pekne udržiavaný. Potomkovia, hoci roztratení po svete,
najviac tí v Izraeli, mali najatého človeka, ktorý naň dozeral ako aj na
pozemok patriaci k nemu. Aj múr z pálených tehál, ktorý ochraňoval
cintorín zo severnej strany, bol obnovený. Škoda, že v jeho pozadí si
ľudia vymysleli smetisko.
Cyro pozrel na hodiny. Pol desiatej. To si teda pekne pospal. Vyše
hodiny. Zapol staré ošúchané tranzistorové rádio. Aspoň tie správy
o desiatej.
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Na cintorínové ticho si dávno zvykol. Roky a roky ho nasával do
seba. Bol ním preniknutý a rádio zapínal len z času na čas, najmä
kvôli športovým správam a predpovedi počasia, ale v poslednom čase
ani tie ho nebavili.
Cintorín. Jeho domov a služba. Mal naň dozerať a keď priniesli mŕtvolu do domu smútku, smútiacim pomáhal čím mohol alebo
o čo ho požiadali. Za to dostal koláč z vyrastovania alebo karu a štvrť
litrovú, niekedy aj pol litrovú fľašu domácej slivovice, alebo iného
tuhého nápoja, ktorý sa pri tejto príležitosti podával. Či mu to ľudia
dávali z vďaky alebo poľutovania, jemu to bolo jedno. A za to dozeranie mal zdarma bývanie a stravu v miestnej diakonii evanjelickej
cirkvi. Dobre varili. Jedlo dostatočné, len tá vzdialenosť po centrum
mesta ho vyčerpávala a najmä v pozdnojesenných a zimných mesiacoch. Ale ani včasné jarné ovzdušie nebolo najlepšie. Pre jeho zodraté dýchacie ústroje. Predsa šťastie s tou diakoniou. Tam mu aj prali, aj
ho zaobliekli. Len keby ten zdravotný stav...
Vypol rádio. Sadol za stôl a uprel zrak do mesačnej noci. Mesiac od
detstva považoval za takého šviháka, na ktorého hviezdy sprisahanecky žmurkajú. Čo môže byť krajšie ako takáto jasná nočná obloha?
Tichý škrabot na dvere ho vyrušil zo snenia. Penelopa. Pravda. Celý
deň sa vyhrievala na slnku, alebo driemuzgala niekde v chládku a teraz
ho prišla navštíviť. Vstal a otvoril jej. Pozdravila tichým mrauknutím,
čím mu naznačila aj to, že je sýta. Keď bola hladná, to mraukanie sa
opakovalo viackrát a nervózne chodila po podlahe izby.
Zhasol svetlo a sadol späť na stoličku. Penelopa mu vyskočila do lona.
Pohladkal ju a ona, akoby za odmenu, začala priasť tú istú každovečernú melódiu. Tej sa žilo. Od včasnej jari do neskorej jesene sa kŕmila
poľnými myškami. Horšie bolo v zime, ale tu bol gazda. Nehladovala.
Pohľadom začal prechádzať po pomníkoch, ktoré vrhali tiene na
hroby obsypané kvetmi. Upútali jeho pozornosť najmä čierne pomníky, ktorým mesačné svetlo dodávalo život, podobne ako aj jeho
nespavým nociam.
Niekedy pred osemdesiatym deviatym, po večeroch chodievali
k nemu mladí chlapci mastiť karty. U Cyra na cintoríne mali istotu, že
žiaden milicionár tadiaľto nezablúdi. A Cyro čušal. Nikomu ani muk.
Tých chlapcov si obľúbil. Krátili mu dlhé večery, no stávalo sa, že hrali aj do rána. Ale keď sa mu zunovalo, vystrel sa na posteľ a pokojne
zaspal. Nevyrušovali ho. Ráno, po ich odchode, poupratoval a priadne vyvetral. Vždy mu nechali pár lei, ktoré neodmietol, no nerobieval
to kvôli peniazom.
Prešla polnoc. Nemusel sa pozerať ani na hodiny. Vedel to podľa
skláňajúceho sa mesiaca. A žiadny duch. Usmial sa. Niektorí ľudia,
a mnohí z nich aj známi, sa ho pýtali, či sa nebojí spávať na cintorí-

Filipovi týždeň prebehol s každodennými trampotami. Akurát v piatok pri nákupe si spomenul, že v nedeľu Cyro môže zavítať. Zakúpil aj
napolitánky k čaju a lahôdku pre Bodríka.
Doma všetko uložil na svoje miesto a ako si zvykol, z piatkového popoludnia urobil sobotné upratovanie. Zdalo sa mu, že takýmto
spôsobom vyhrá kopu času.
V sobotu ráno slnečné lúče ho našli v kuchyni. Stôl bol zaprataný
všetkým možným, počnúc zemiakmi a končiac olejom, soľou a koreninami. Keď mal všetko pokope, pripravil si hrniec a panvy. Všetko šlo
ako po masle, len kocúr Mišo sa mu plietol popod nohy, hoci už mal
po raňajkách ako aj Bodrík. Najradšej by ho bol vyvolal von a zavrel
dvere, no nechcel si vynechať príjemný, chladný, ranný vzduch.
Najneskôr o hodinu slnko začne pripekať a bude po pohode. Nič mu
nezostalo len trpieť Mišovu dotieravosť.
Keď bolo všetko v nádobách na plynovom variči, odložil zo stola,
poutieral a s dvomi vedrami sa pobral na vodu.
Na ulici ho pohladil ľahký vietor. Akurát že popohýnal lístie stromov, akoby ich chcel prebudiť k novému dňu. Na každom kroku
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ne? Smiešne. Báť sa, to ho nikdy ani nenapadlo. Keby sa ľudia len
trochu viac zamysleli nad týmito vecami, došli by na to, že sa nemajú
čoho báť. Už len z jednoduchého dôvodu, že všetci sa za ten plot
dostanú.
Pred rokmi čítal Nový testament, ktorý sa mu zdal celkom jasný.
Časom zistil, že nie je to až priam také jednoduché ako vyzerá na prvý
pohľad. Opačne. Narozmýšľal sa akurát dosť, kým nepochopil aspoň
sčasti, o čo tam šlo. A potom prišli tie ďalšie knihy. O východnom
náboženstve. A tie hodne zrušili to, čo zatiaľ vedel a rešpektoval.
Jednoducho tie knihy ho pomútili, kým ich nezunoval. Hocijako otázka, na ktorú hľadal odpoveď, zostala otázkou naďalej. Bytie tu a tam.
Najhoršie v tom bolo, že ľudia, s ktorými sa schádzal pri tých obedoch alebo v cukrárni, o týchto veciach sa ani len nezmienili. On
zasa túto tému nechcel nastoliť, lebo asi by si boli mysleli, že mu šibe.
Jednoducho nemal sa s kým rozprávať.
Raz, ale len jeden jediný raz, mu napadlo, že sa o tom porozpráva
s farárom, ale rozmyslel si to, lebo tu vlastne nešlo o Bibliu.
Ľudia sa báli smrti. Pokiaľ on pochopil z toho všetkého hádam jednu závažnú vec, ktorú uznával: život a smrť tvoria jeden jediný celok
jestvovania. Tak potom čoho sa báť? Pekla? To sú len rozprávky pre
zaspávanie detí. Aspoň tak mu to zostalo z toho všetkého jeho čítania.
Zívlo sa mu. Keď chcel vstať zo stoličky. Penelopa vycítila jeho
zámer a zoskočila na dlážku. Povystieral sa, zobliekol a ľahol pod ľahký paplón. Poležiačky sa pomodlil ďakujúc Pánu Bohu za prešlý deň.
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sa mu klaňali haluze ovešané bohatou úrodou sliviek. Dobrý rok.
Slivovica bude tiecť aj garádmi. Kým ťahal vodu, po ceste prešiel traktor s prázdnou vlečkou, ktorý rozvíril kúdole prachu. Že ho akurát
teraz tadiaľto čerti nesú, zahundral. Musí zavrieť okná na spálni, lebo
ešte takéto dva, tri záprahy a bude musieť znovu vysávať, ani nehovoriac o prachu na nábytku.
V kuchyni všetko pokojne vrelo. Vyrušovala ho jediná vec. Príprava
jedla mu zjedla hodne času. Obyčajne brával so sebou časopis či knihu, ale čítanie musel stále prerušovať a dozrieť na pariace sa panvy.
Nebolo to pohodlie pokojného čítania, ale predsa.
Na dvore zabrechal Bodrík priateľským hlasom. Iste to bude suseda Margaréta. Staršia žena nakukla k nemu skoro každý deň. Niekedy
ponúkol kávu, cigaretu, kým mu neporozprávala o uličných novostiach,
alebo rodinných problémoch. Bola to dobrá duša a Filipovi mnohokrát pomohla okolo domu či v záhrade. Mala šesť vnúčat, ktoré ju
hnevali. Plané sú, toľko ma dohnevajú, že ako byť s nimi, radšej niečo
robiť v záhrade, alebo na poli. Pri tom všetkom hlas jej prezrádzal
staromaterskú lásku. A Margaréta sa piplala celý deň v niečom. Ak
nepomáhala osamotenej starej susede pri domácich prácach, našla si
robotu v záhrade u nej alebo u Filipa a okrem toho chodievala aj na
pozemok pri cintoríne, kde mala vysadené zemiaky, papriku a zeleninu. Od jari do jesene záhrady a pozemok boli jej. A v zime chodievala Margaréta susede pripraviť kurivo, priniesť vodu, pomohla okolo
domu. Nenudila sa.
- Dobrý deň. Čo robíte? Prišla som sa na vás pozrieť.
- Dobre si urobila. Sadni Margaréta.
- Len na chvíľu, lebo musím ešte po tetu a potom deťom po mlieko.
A ešte aj do obchodu. Netreba vám nič?
- Ďakujem, ale nie. Včera som natŕžil.
- Dobre vám to tu vonia. Čo varíte?
- Polievku, zemiaky, dusenú bravčovinu.
- Dobré. Niečo jesť treba. Aha! Kým nezabudnem. Včera som sa
stretla s Cyrom.
Povedal, že zajtra príde ku vám.
- Ktožehovie. Ale bol aj minulú nedeľu. Pozerali sme sa na televízor.
- Ako v nedeľu. Čože iné? No idem ja pomaly. Bola som po uhorky
a znovu mám tam burinu. Ale už som nejaká ustatá. A možno aj roky.
Veď dnes zajtra budem šliapať na šesťdesiat.
- Tak veľa dopredu. A čo tam po rokoch, len nech zdravie slúži.
- Ďakovať Bohu, to ešte slúži. No, idem ja.
- Dobre, Margaréta. A keď budeš mať čas, príď. Urobím kávu, len
teraz mám varič obsadený.
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- Netrápte sa. Dôjdem. Veď vy viete.
Vyprevadil Margarétu a vrátil sa k hrncom. Všetko v poriadku.
Zobral do ruky časopis, keď zazvonil telefón. Kamarát. Volal ho zajtra
na rybačku. Vyhovoril sa, hoci by si bol rád posedel na brehu rieky,
ale v nedeľu si chcel trochu doma poleňošiť. Možno nabudúce.
Po obede, pri káve ho obliala príjemná únava. Domotal sa okolo
toho všetkého.
Pospí si a potom bude mať ešte trochu roboty, ale to ľahko zvládne.
Popoludní nikdy nedokázal spať viac ako tú polhodinu, najviac
hodinu. Ale stačilo. Oddýchol si. Vonku ešte trvala poriadna páľava a tak sa rozhodol vyžehliť pár opraných košieľ a nejakú bielizeň.
Nebolo toho veľa, ale čakalo na neho skoro týždeň. Povlažil a kým
handry zvlhli, uvaril ďalšiu kávu, a Bodríkovi, ktorý ležal vo dvore
s vyplazeným jazykom, zaniesol čerstvú vodu.
Vyžehlené uložil na miesto do skrine a vyšiel na ulicu. Vyzametal
betónový chodník a nakoniec dvor. To by bolo všetko. Nateraz. Na
dvore sa vyumýval a chvíľu posedel v tôni košatého orecha. Dlho
nevydržal, lebo dotieravé muchy nedali pokoj. Vošiel do izby a zapol
televízor.
Nedeľná horúčava pridržiavala Filipa v izbovom chlade. Akurát ráno
zabehol na cintorín. Na rodičovské hroby zaniesol rozkvitnutú augustovú ľaliu, ktorá mu rozvoniavala celý dvor, ale aj ovzdušie izieb.
Dopoludnia sa predsa nezdržal, aby len tak ledabože posedúval.
Začal sa prehŕňať v starých papieroch, dokladoch a zbytočné zahadzoval na podlahu. Pôjdu do pece. To prplanie potrvalo, kým nezazneli poludňajšie zvony. To si teda pekne zadelil nedeľný oddych. Ale
aj to bolo treba urobiť. Aspoň do roka bude mať pokoj.
Po obede si zvaril nevyhnutnú kávu, ktorú popíjal pofajčievajúc kvalitnú cigaretu. Aspoň v nedeľu. Ešte zašiel po čerstvú vodu a pokojne
sa vystrel na gauč. Na chvíľu si zdriemol, ale hneď sa prebudil. Čo ak
príde Cyro? Hlúposť, mohol pokojne spať a keby Cyro došiel, prebudil
by ho. Hocijako. Už je po spánku. Ako obyčajne, keď mu začali myšlienky prúdiť hlavou, bolo po driemotách.
- Tu som, kamarát. Hádam som ťa neprebudil?
- Nie, odpovedal vstávajúc Filip a podal prichádzajúcemu ruku. Len
odlieňam.
- Aj to treba. Ale je horúco. – Cyro chvíľu zastal pred fotelou, zahodil pulóver na operadlo a k nemu igelitové vrecko. – Fúj, ale mi to
dalo. Ani nie únava, ako tento rozpálený vzduch. Ale čo zmôžeš?
Leto je. Nech si robí svoje. Len keby sme si mohli z neho odložiť aj
na zimu.
- Máš pravdu, usmial sa Filip. Sadni a pozeraj. Ja postavím na čaj.
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Dnes bude lipový.
- Aký chceš. Ale kdeže ti je Bodrík, že nezaštekol?
- Iste sa vyšuchol cez plot a zošíva ulice, alebo ho táto horúčava
utíšila.
- Asi to bude tá ulica, lebo by ma bol zbadal.
Vychádzajúc z izby Filip hodil očami na Cyra, ktorý si urobil pohodlie vo foteli. Tá istá kostumácia ako minule včítane žltých papúč,
okrem košele tmavej farby.
Keď vošiel do izby s hrnčekmi zaváňajúceho čaju, Cyro vstal a z igelitového vrecka vybral koláč a dvojdecovú fľašku.
- Toto je pre teba, kamarát, ale snitka koláča je pre Bodríka.
A ochutnaj to pálené.
- Ale Cyro, veď to si si mal nechať pre seba.
- Za to sa netráp. Ja ešte mám. A naozaj toho koláča som sa už nejako nasýtil.
Na dvore sa ozval brechot.
- Vrátil sa pútnik, povedal Filip.
Bodrík vbehol do izby a priamo Cyrovi do lona.
- Aj ty dostaneš dnes oldomáš.
- Ale nie v izbe. Pôjde pekne na svoje miesto.
Filip zobral kus koláča a Bodrík vypochodoval za ním do druhého
dvora. Tak, kamarát. Tu ti bude akurát dobre. Vodu máš, tieňa dosť,
užívaj si. Vrátil sa do izby, z kredenca vybral štamprlíky a ponalieval.
- Na zdravie!
- Fuj! Ale je silné. Musím ho zaliať vodou.
- To ti verím. Dobré, domáce.
Cyro vypil na jeden dúšok a zobral do ruky hrnček s čajom, z ktorého začal pomaly popíjať sledujúc obrazovku.
Počas reklamnej prestávky Filip nalial. Po druhom štamprlíku sa
chlapi celkom uvoľnili a Filipovi nedalo, aby sa neopýtal.
- Počuj, kamarát, nikdy si nespomínal, ako to bolo s tým tvojím
boxom?
- Ha! To už prešlo. Čo potom. – Po dlhšej prestávke sa Cyrovi predsa
rozviazal jazyk. – Hral som za Dinamo. Aspoň som videl kopu štátov.
Ale to darmo niekomu poviem, neuverí. Bol som aj na Kube, kde nás
osobne prijal Raul Castro. V Moskve až dvakrát, ale najväčší úspech
som mal na dinamoviáde v Berlíne. Tam som vyhral druhé miesto,
hoci malo to byť prvé, ale to všetko tak bolo zariadené, že prvé vyhral
Nemec. Na body. A pri tom bodovaní je to všelijako. Po zápase mi
povedal, že som dobrý. Pravda v nemčine. A zostal celý vyvalený, keď
som mu po nemecky odpovedal, že ani on nie je zlý.
- To teda bol pekný výsledok. Ale počuj, Cyro, nemáš žiadny diplom
alebo metál?
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- Nič, kamarát. Všetko zostalo v klube Dinamo v Bukurešti.
S tými športovcami sa všeličo stáva, ale že by mu dinamovisti
neboli dávali nejaký dôchodok, alebo finančnú podporu, po takých
úspechoch, to Filipovi nejako nesedelo. No, všeličo sa stáva. Ešte sa
chcel opýtať jedno, druhé, ale Bodríkov štekot mu prekazil plán.
- Koho len vodí o takomto čase? – opýtal sa Cyro.
- Asi suseda, Margaréta.
Filipov predpoklad sa splnil. Margaréta vpochodovala so svojím
zvyčajným, usmiatym pozdravom.
- Tak čože robíte?
- Pozeráme, suseda. Sadni.
- Ale veď tu je najlepšie. Veľmi je horúco. Všetko nám v tých záhradách spáli.
- Hádam len nie. Veď popŕchlo.
- Málo toho bolo. A prudký dážď veľa tomu neosožil.
- Cyro sa pohniezdil vo fotely. Asi ho tie reči omrzeli, lebo nemohol pokojne sledovať priebeh filmu, no nepovedal ani muk. Asi aj
Margaréta vycítila, že má byť ticho, lebo sa obrátila tvárou k obrazovke. Po chvíli ju Filip ponúkol páleným. Neodmietla. Filipa poprosila
o cigaretu. Tento jej ju vďačne ponúkol. Keď dofajčila, zdvihla sa.
- No, idem ja. Vy iba pozerajte.
- Mala si ešte sedieť, Margaréta.
- Ale, idem ja. Idem po deti, lebo dnes som ani po ne nedošla. To
viete, kým som obed pripravila, jedno druhé, tak čas ubehol ako nič.
No, zbohom sa majte.
- Zbohom, odpovedali skoro v tom istom čase obaja chlapi.
- Prepáč, Cyro, ale to pálené bolo na stole a musel som ju ponúknuť.
- Dobre si urobil. Veď nám stačí.
Po Margarétinom odchode, akoby si boli obaja vydýchli, no Filip sa
znovu obrátil na Cyra.
- Počuj, Cyro, hádam ani mne by nezaškodilo také kožené vrece.
Len tak skákať okolo neho a udierať.
- Na biedu. Tebe stačí pár cvikov. Len aby si to robil každodenne. Uvidíš, hneď budeš pohyblivejší. Z teba už športovec nebude...
Prepáč...
- Ale, nič. Veď ja ani nemám nároky na nejaký výkon. To len tak pre
seba. Kdeže v tomto veku...
- Ako vravíš.
- Ale aspoň prezraď, ktorý je najnebezpečnejší úder?
- Na plex. Ak poriadne udrieš, tak protivník je tvoj. Ale na to si každý dáva dobrý pozor.
- No, pozri, Cyro, musíme aj my hrať na lotériu. Šesťdesiat miliárd
je v hre.

Cyro sa stal stálym nedeľným návštevníkom. Dobre sa cítil a najmä
v zimnom období ťahala ho vykúrená izba, filmy a Filipova spoločnosť. Tých rečí nebolo veľa, ale predsa mal s kým prehovoriť pár slov.
A to sa mu počítalo.
V tú zimnú nedeľu sa mu ťažko kráčalo. Tlačilo ho aj zimné oblečenie. Zimník, síce teplý, ale príliš ťažký, ledva vliekol na sebe. Musel
ho znášať. Chránil ho pred ostrým severným vetrom. Sneh nenapadol
len niekedy pred Vianocami a ten sa už roztopil po niekoľkých slnečných dňoch. Teraz ale obloha bola zatiahnutá ťažkými tmavošedými
mračnami.
Len dostať sa po Filipa. A potom už bude všetko v poriadku. Od
cintorína po Filipov dom nemal to ďaleko a predsa vzdialenosť sa mu
zdala nekonečne dlhá. Konečne. Pre dverách sa chytil o kľučku, no
neotvoril. Zhlboka hltal studený vzduch. Ešte to by tak chýbalo, aby
Filip bol niekde mimo domu. Ale nie! Stisol kľučku a dvere sa otvorili.
Až teraz sa psí brechot zmenil na veselší.
V izbe mu Filip pomohol zo zimníka.
- Počuj, kamarát, ale si mi nejaký veľmi zafučaný.
- Veľmi. Trochu si oddýchnem.
- Len si pokojne sadni.
- Uj! Neviem, ako sa ja dostanem na obed...
- Netráp sa, len si oddýchni.
- Neviem, neviem... Ťažko...
- No uvidíme. Veď hladom neumrieme. Obed je navarený, len prihrejeme a naobeduješ sa u mňa.
Cyro len kývol rukou a snažil sa nájsť najpohodlnejšiu polohu.
Filipovi sa zdalo, že oči má vpadnutejšie ako obyčajne a bledá farba
tváre nepredvídala nič dobrého. Bez slova vošiel do kuchyne. Kým sa
jedlo prihrievalo, prestrel stôl, nakrájal chlieb. Cyro, Cyro... Nevyzerá
dobre. No, možno teplá polievka ho trošku vzpruží.
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- A na čo by ti boli? Určite by si si zaistil nespavé noci.
- Aj to je možné.
- To ti ručím. Ja by som ich nepotreboval. Strechu nad hlavou mám,
potraviny tiež, aj čo obliecť na seba... Len keby toto zdravie slúžilo.
A ani ty by si takú sumu nepotreboval. Tu máš pokoj. A ten si málokto
vie vážiť, hoci to je, hádam, najvýznamnejšie v živote. Načo by ti bol
veľký dom, autá...? Ale sú ľudia, ktorí sa v tom vyžívajú. A čo je najkrajšie, obdivujú ich, alebo skôr závidia. Čo môžeš? Asi to tak aj má
byť. Mne je dobre tak, ako je.
- Možno máš pravdu.
Z môjho hľadiska, iní rozmýšľajú inak. To je vlastne každého osobná záležitosť. Začal film a Cyro zmĺkol.
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Po obede, kým Filip umyl riad a odložil z rozloženého stola, pri všetkom televíznom hluku, Cyro zdriemol. Nechcel ho vyrušovať a vystrel
sa na gauč. Na okamih mu mysľou prebehla nepríjemná myšlienka,
čo keď mu tu umrie? Rýchlo ju zahnal.
Chlap na to nevyzeral, ale ktožehovie?
Silnejšie reklamné ozvučenie Cyra prebudilo.
- Zdriemol som.
- Žiadna chyba. Aspoň si si oddýchol.
- A ktorýže film beží?
- Za chvíľu začne Kobra.
- Tak akurát načas. Tých detektívov mám rád.
Po tých pár rečiach sa Filip upokojil. Obaja sa sústredili na začínajúci film. Cez prestávku sa Cyro zahniezdil.
- Kamarát, chcel by som ťa o niečo poprosiť.
- Povieš.
- Nohy mám zapuchnuté a tepláky pod nohavicami ma režú. Zober
nejaké nožnice a prestrihni ich.
Filip sa rýchlo zdvihol z gauča, akoby bol Cyro dýchal z posledného. Našťastie, nožnice, ktoré málo používal, boli na svojom mieste.
Zručne rozstrihol tepláky, ktoré tesne zvierali Cyrove nohy. Poriadne
ich mal zapuchnuté. Vyzerali ani mažiare.
- Cyro, toto nie je s tebou v poriadku. Nemal by som zavolať lekára?
- Nie, nie, kamarát. Ja zajtra pôjdem k nemu. Cez noc odpuchnú.
- Ako myslíš, ale ja vďačne...
- Viem. Ale netreba. – Pokojne vydýchol. – A počuj, Filip, nechcem
byť drzý a ver, že mi je to trápne, ale ak by si ešte zohrial trochu vody
a umyl mi nohy...
- Ale, Cyro, veľmi vďačne. A vodu netreba ani zohrievať, veď v peci
jej mám plný hrniec.
- O to lepšie.
Filip priniesol lavór, mydlo, uterák. Šikovne zobul Cyrovi baganče,
no ponožky sa mu ledva podarilo stiahnuť zo zapuchnutých nôh.
- Tak, kamarát. A teraz si ich vymáčaj, kým nezačne voda chladnúť.
- A prepáč, Filip, naozaj mi je to nepríjemné, ale ani zohnúť sa
nemôžem.
- Ale, Cyro, nič si z toho nerob, veď nie je to nič strašné.
Po tom všetkom chlap pokojne sedel akoby sa nič nebolo stalo, no
Filipovi stále vŕtalo v hlave, ako ho prehovoriť a zavolať lekára, ale nič
vhodné mu nenapadlo.
Cyro na večerné správy nepočkal. Filip mu pomohol obuť baganče
a navliecť zimník.

Nasledujúcu nedeľu Cyro neprišiel A Filip ani veľmi netúžil po jeho
prítomnosti, lebo trpel bolesťami platničiek, čo vôbec nebolo príjemné, najmä preto, že musel ležať v posteli ani prikovaný. Ešte šťastie, že
Margaréta, ktorá ho chvíľami navštevovala, priniesla vodu a zakúrila
do kachieľ. Lekár mu naordinoval kadejaké tabletky a rozkázal posteľ,
no mnoho mu to nepomáhalo. Najhoršie bolo dolu z postele a posadiť
sa, kým sa nepostavil na nohy. Potom to už šlo, hoci chodil vystretý ani zavesený na vešiaku. Len to vstávanie a líhanie, keby nebolo
bývalo.
Zapol televízor a uvaril si kávu. Postojačky vychutnával horkastú
tekutinu s cigaretovým dymom. Filmy neprestajne bežali, ale pozeral
na ne len spoly. Darmo sa snažil odpútať pozornosť od neprestávajúcej bolesti. Z postele z času na čas pozeral von oknom na pár divých
holubov, ktoré sa túlili v zimnej mrákave na oholenej haluzi orecha.
A predsa, keby sa ten Cyro bol dovliekol, bolo by bývalo veselšie. Za
jeho prítomnosti tie filmy mali inú príchuť. Aspoň sem tam padla nejaká reč, komentár na tú či onú scénu alebo dej. Ktožehovie. Možno aj
on je v posteli. Človek je smiešny. Niekedy ho tie návštevy omrzeli
a niekedy ho zasa netrpezlivo očakával. Načo sa s tým komplikoval?
Ľutoval ho. Ľutoval jeho samotu a najmä teraz v zime, keď si Cyro ani
nekúrieval, len sa zababušil pod perinu. Na to sa nikdy nesťažoval,
ale Filip o tom dobre vedel, veď načo boli ľudské jazyky?
Po troch, štyroch dňoch bolesti začali ustupovať, no ešte to bolo
všelijako. Cítil sa ani zdrvený a až teraz mu to polihovanie nejako
lahodilo.
Vo štvrtkový deň sa slnku podarilo preraziť mračná. Akurát slnečné
lúče príjemne šteklili Filipovo lôžko, keď prišla Margaréta.
- No predstavte si. Umrel Cyro.
- Čože?
- Veru tak. Na ulici som stretla hrobára. Ten mi povedal.
- Preboha! Tak to by som nebol myslel.
- Veru je to už tak. Ale nevyzeral na chorého...
- Bol, Margaréta. Veru bol. A celkom iste nebol u lekára, ako sľúbil.
Tak asi pred týždňom. Aj som mu ho chcel zavolať, ale on že nie. A tu
ho máš.
- Veru. Zajtra bude pohreb.
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- Počuj, kamarát, nemal by som ťa odprevadiť po dom?
- Nie. Ďakujem. Ja dôjdem.
Cyrova zhrbená postava sa vzďaľovala hompáľajúcim krokom. Filip
sa pozeral za ním, kým ho neprenikol večerný mráz. Vrátil sa do izby
a oprel chrbát o teplé kachle. Predsa mal toho človeka odprevadiť.
Oľutoval, že sa dal tak ľahko odhovoriť.
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- Ajaj. Bohužiaľ ja sa s týmito platničkami ešte neopovážim...
- Kdeže! Ešte trafíte nachladnúť. Biedu si narobíte. Len vy ležte tu,
v teplom.
- Bodaj ho ta...
- Ja pôjdem a potom vám porozprávam.
- Dobre, Margaréta.
Margarétino rozprávanie Filipovi vôbec nezáležalo. On chcel vyprevadiť svojho návštevníka na poslednej ceste, na ten večný pokoj. Veď
si z neho užil. A teraz ho bude mať na večné veky. Nepôjde. Suseda
má pravdu. Ešte aspoň týždeň bude musieť vydržať v posteli. Márne
rozmýšľame a premýšľame. Dokonce aj Cyrovi zaspievajú tú istú pieseň „Márnosť svete nad márností“.
(Rovnobežné zrkadlá IX/4 – 2004)
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STRMHLAV A DÔSLEDNE
DO PARALELNÝCH SVETOV
ALEBO

PREČO VYJAVUJEM(E)
MATERINSKÉ VNADY
V INEJ REČI
ONDREJ ŠTEFANKO
Je našou danosťou, že žijeme a našou tvorbou pôsobíme (?) v malých
komunitách a v priestorovo a duchovne obmedzených priestoroch.
V spoločenstvách, kde mnohokrát reč, akou sa snažím(e) písať literatúru, alebo aspoň to, čo sa na literatúru podobať má, je iba akýmsi
dôvodom pre vystatovanie sa inakosťou ako sú napríklad i sviatočné hopsasačky a ujúkania alebo od pavučín pozmetané kroje starých
materí. Navyše ešte tieto naše komunity prežívajú v pomerne malých
národných a voči nám väčšinových spoločenstvách, ktoré tiež kvári
jednak pocit menejcennosti a jednak pocit výlučnosti a dostatočnosti.
Pocit menejcennosti voči „veľkým“ a smerodajným kultúrnym priestorom, čo sa cítia byť sebe dostačujúce a etnocentristicky pristupujú
k ostatným a potom pocit výlučnosti a dostatočnosti, aký je vlastný
tým kultúrnym priestorom, v ktorých sa pohybujeme (a akým je aj kultúrny priestor náš - slovenský), kde sa za každú cenu tvorcovia chcú
vyrovnávať iba a iba s métou svetových umeleckých centier a jazykov
a kde k tvorivým počinom seberovných – či už počtom alebo historickým osudom – pristupujú keď nie s opovrhovaním, tak aspoň s ľahostajnosťou. A keď k tomuto pripomeniem ešte aj nemilú pravdu, že
v dnešnom svete literatúra a umenie vôbec už prestali hrať rolu o akej
sme si boli zvyknutí namýšľať, že dnes literatúru v týchto krížochkrážoch číta prinajlepšom 2-5% z celkového počtu obyvateľov a vyše
90% z nich v živote po knihe vôbec nesiahne – a dožíva sa pritom
v dobrom zdraví vysokého veku -, azda nebudem preháňať, keď sa
budem pýtať, načo sa ešte literatúrou zapodievam(e).
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Nebolo to však inak ani v minulosti. A ľudia sa predsa literatúre
a umeniu venovali. Lebo vždy, skoro v každej jednej reči sa našli
blázni, ktorí chceli byť rovní bohom a chceli vytvoriť a stvoriť iný,
svojský svet. A ktorí si tvrdohlavo namýšľali, že tento svet pozemský
tým svojím vymysleným pretvoria, preinačia a prevrátia k svojej podobe. A ktorí zvedavo nazerali i po iných dvoroch, aby sa presvedčili,
že v tom čo porábajú na stvorení nie sú sami. Že oni a im seberovní
tvoria vlastne svojské a ojedinelé spoločenstvo vyvolencov, ktorí majú
čo ostatným o sebe a o nich povedať.
Asi na takomto pozadí vznikli i spisovatelia v spoločenstvách
enklávnych. Teda aj v našich slovenských enklávach na Dolnej zemi.
Spisovatelia, ktorí vyrastali nielen na literatúre materskej, ale aj na
literatúre prostredia, v ktorom žili. Teda, ktorí boli doma v najmenej
dvoch kultúrach. Presnejšie povedané – v dvoch rečiach. Teda, ktorí
boli voči tým väčšinovým bohatší. Ale ktorí zápasili tiež s dilemami. Pretože, keď chceli literatúru písať tak, aby sa vyrovnali svojim
druhom materským a „krajinským“, oslovovať mohli iba veľmi malý
segment „svojej“ čitateľskej pospolitosti. A keďže materský čitateľský
priestor im bol nedostupný a nežičlivý, aby prenikli do paralelného
sveta domáceho literárneho priestoru, sa povinne museli venovať
i prekladaniu. Prekladaniu svojej tvorby a svojich druhov do jazyka
väčšiny, ale i obojsmernému prekladaniu – jednak z literatúry kultúrneho priestoru, v ktorom žili a tvorili a jednak z literatúry materskej
do jazyka priestoru, ktorý ich v mnohých prípadoch oveľa žičlivejšie
vedel „zobrať za svoje“. A prekladom sa venovali tiež aj preto, aby
sebe dokázali, že nástroje, ktoré vo svojej robote užívajú, sú o nič súcejšie ako nástroje ostatných tvorcov – aj takých materských, aj tých
domácich. A tiež aj preto, aby vnady (čítaj hodnoty) literatúry domácej či materinskej vyjavili materinskému, či domácemu svetu.
Toto boli teda dôvody, ktoré privedli aj mňa venovať sa prekladaniu
literatúry. Či už z rumunčiny do slovenčiny alebo zo slovenčiny do
rumunčiny.
Nechajme však rozjímania bokom a poďme k veci.
Mnoho sa už popísalo o literárnej tvorbe dolnozemských Slovákov.
O slovenskej dolnozemskej literatúre. Ale veľmi málo sa toho povedalo o významnej zložke ich tvorby – o ich prekladateľských počinoch.
Aj keď táto je rovnako významnou zložkou ich aktivít, ako aj sama
pôvodná literárna tvorba.
Najsamprv však musím poznamenať všeobecne známu pravdu, že
dobrý preklad vzniká vtedy, keď dobrý básnik (spisovateľ) cíti potrebu
obohatiť svet vlastnej reči a kultúry prekladom určitých básní (literárnych diel); alebo presnejšie: z obrovskej ponuky inorečovej literatúry možno s úspechom preložiť iba to, čo je v danom okamihu
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v literatúre, do ktorej sa dielo prekladá, potrebné. Alebo ešte presnejšie, čo prekladateľ v danom okamihu pokladá za potrebné a čo pokladá, že vyhovuje jeho momentálnej náklonnosti a jeho naturelu.
To, že slovenskí dolnozemskí spisovatelia sú bilingvisti, je samozrejmé, ako je jasné i to, že najmä posledné generácie sa prekladaniu
venovali intenzívne. Či už z domovských literatúr do slovenčiny, čím
konfrontovali svoju tvorbu a informovali svojich čitateľov a čitateľov
na Slovensku s hodnotami svojich domovských literatúr, či z literatúry
slovenskej do srbčiny, maďarčiny a rumunčiny. V obidvoch prípadoch
oni plnili úlohu tak mnohokrát omieľaného, lenže tak málo „prehĺbeného“ mostu.
V prípade prekladov slovenských dolnozemských spisovateľov do
srbčiny, maďarčiny a rumunčiny, ktorým sa budem v tomto príspevku
venovať, možno hovoriť až o trojakých typoch.
Prvý typ prekladov do srbčiny, maďarčiny a rumunčiny predstavujú
preklady z vlastnej tvorby. Je známa vec, že v každom jednom z týchto štátov, majoritná literatúra a literatúry menšín tvoria akési paralelné
svety. V podstate etnocentristické a nacionálne štruktúry, na základe
ktorých vznikli Maďarsko, Rumunsko a čiastočne i Juhoslávia, spôsobili, že sa v nich usalašili a dodnes pretrvali paralelné, navzájom
nekomunikujúce literárne svety. A aby som bol presnejší, v Rumunsku
napríklad sa nikde a nikdy nehovorí (hoci za komunizmu, v mene proletárskeho internacionalizmu, sa to aspoň konjukturálne naznačovalo) – v slovníkoch spisovateľov, v literárnohistorických prácach a pod.
– o mnohovrstevnom celku literatúry Rumunska, kde okrem rumunskej literatúry pôsobí ešte i literatúra maďarská, ukrajinská, nemecká,
srbská a slovenská, ale iba o literatúre rumunskej. Aj preto v Srbsku,
Rumunsku a Maďarsku tamojší slovenskí spisovatelia, keď svojou tvorbou chceli byť súčasťou domáceho kultúrneho celku, sa sami podujali
buď svoje podaktoré diela písať rovno v majoritnom jazyku, ale najmä
svoje diela do majoritného alebo do iných tu pôsobiacich jazykov prekladať. Najobsažnejšie sú takého prekladateľské počiny (tak v podobe
antológií, výberov alebo samostatných knižiek) prítomné u vojvodinských slovenských spisovateľov, sú prítomné tiež i v Rumunsku a slovenskí básnici v Maďarsku svoje a preklady do maďarčiny z tvorby
svojich druhov priam zaradili do jednotlivých autorských básnických
zbierok (Gregor Papuček, Alexander Kormoš, Imrich Fuhl).
Druhý typ prekladov zo slovenčiny má charakter príležitostný
a informatívny. Sú to bloky slovenskej poézie alebo jednotlivé prózy
slovenských autorov (a vzťahujem sa tu na slovenských autorov kdekoľvek žijúcich) uverejnené príležitostne buď v domácich literárnych
časopisoch (v Srbsku a Rumunsku), buď v jednotlivých autorských
knihách (v Maďarsku, kde Alexander Kormoš napríklad uverejňuje vo
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svojich zbierkach Polyfónia preklady do maďarčiny z tvorby básnikov Ľubomíra Feldeka, Mariána Kováčika, Jána Šimonoviča, Štefana
Strážaya, Vojtecha Kondróta, Rudolfa Čižmárika, Andrey Andrée,
Víťazoslava Hronca, Miroslava Demáka, Ondreja Štefanku, Ivana
Miroslava Ambruša, Dagmar Márie Anoca, Adama Suchanského
a Imrich Fuhl vo svojej zbierke Vyzliecť slová preklady do maďarčiny z poézie Miroslavy Čiernej, Kamila Peteraja, Jána Zambora, Jany
Kantorovej, Hany Koškovej, Tatiany Lehenovej, Miroslava Dudka,
Martina Prebudilu, Adama Suchanského, Pavla Husárika, Ondreja
Štefanku, Ivana Miroslava Ambruša, Dagmar Anokovej).
Tretím typom prekladateľských počinov slovenských dolnozemských spisovateľov do slovenčiny sú tie cieľavedomé, skrze ktorých
sa títo rozhodli preraziť a súčasne obohatiť paralelný domáci literárny
svet aj o diela slovenských spisovateľov. Aj preto, že v Srbsku alebo Rumunsku, napríklad, je slovenská literatúra ešte stále veľmi málo
známa a potom aj preto, že oni najlepšie vycítili, ktoré slovenské diela
by mohli v daných literárnych kontextoch a v danom okamihu pôsobiť najúčinnejšie. Spomedzi vojvodinských slovenských spisovateľov
by tu bolo bezpodmienečne spomenúť výber z poézie Milana Rúfusa
(na ktorom sa podieľali i Paľo Bohuš a Víťazoslav Hronec), Hroncov
výber z poézie 7 slovenských surrealistov ako i z poézie Ivana Štrpku,
Martinov Prebudilov preklad poézie Daniela Heviera a najmä početné prekladateľské počiny Michala Harpáňa (knihy Pavla Vilikovského,
Ivana Hudeca).
Aj prekladateľskú tvorbu slovenských spisovateľov v Rumunsku by
bolo možné zaradiť do všetkých troch typov. Na tento čas sa prekladaniu do rumunčiny (ale i v spolupráci do nemčiny, srbčiny a esperanta) venovali 8 autori. Ivan Miroslav Ambruš preložil ukážky z tvorby
11 slovenských autorov (spomedzi ktorých 10 zo Slovenska), Dagmar
Mária Anoca z tvorby 10 autorov (spomedzi ktorých 4 zo Slovenska),
Štefan Dováľ preložil v spolupráci ukážku z tvorby Jána Tužinského,
Anna Lehotská preložila do esperanta výber z tvorby 7 slovenských
básnikov v Rumunsku, Pavel Rozkoš preložil z tvorby 18 slovenských autorov (a tri preklady vydal i knižne), Štefan Unatinský vydal
v rumunčine knihy Jána Lenču a Pavla Vilikovského a Albína a Ondrej
Zetochovci preložili do rumunčiny výber z rozprávok Pavla Bujtára.
Čo sa mojej maličkosti týka, v rumunčine som vydal, preložil a zostavil antológiu slovenskej súčasnej poézie, dvojzväzkovú antológiu
modernej a súčasnej slovenskej krátkej prózy a ďalších 19 kníh slovenských autorov. A potom ešte i na stránky rozličných rumunských
časopisov a najmä na stránky dvojjazyčného rumunsko-slovenského
časopisu Oglinzi paralele – Rovnobežné zrkadlá, ktorý som založil
a ktorý dospel už do 11. ročníka, som sa strmhlav vrhol a ešte stále sa
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dôsledne vrhám do vyjavovania vnád slovenskej literatúry rumunským
čitateľom a dohromady som do rumunčiny preložil ukážky z tvorby
90 slovenských básnikov, 62 slovenských prozaikov a 37 slovenských
esejistov.
Zaiste, keby sa spoločnými silami, zo všetkých zložiek slovenskej
dolnozemskej literatúry zostavila vyčerpávajúca bibliografia našich
prekladov zo slovenčiny, rokom 1918 počínajúc až dodnes, dalo by
sa vyvodiť viacero záverov o tom, že slovenskí dolnozemskí spisovatelia neboli a nie sú iba akousi exotickou zložkou slovenského literárneho kontextu, ale že svojimi prekladateľskými počinmi zo slovenčiny vykonali pre slovenskú literatúru ďaleko viac, ako si podaktorí
myslia.
(Rovnobežné zrkadlá XI/2 – 2006)

PO TRETÍ RAZ TRI
VLADIMÍR SKALSKÝ
Už tretí ročník Literárnej súťaže Jána Kollára pozná víťazov, ich slávnostné vyhlásenie v Nostickom paláci, sídle českého ministerstva kultúry, sa uskutočnilo v sobotu 15. decembra. Tento rok bolo spojené aj
s prezentáciou Literárnej antológie krajín Vyšehradskej skupiny – túto
nevšednú päťjazyčnú publikáciu (každá poviedka vyšla v češtine,
maďarčine, poľštine, slovenčine, ale aj angličtine) predstavili riaditeľ Literárneho informačného centra v Bratislave Alexander Halvoník,
editorka slovenskej časti Ina Martinová a jeden zo zastúpených autorov, Karol D. Horváth.
Súťaž vypísal ako každoročne Slovenský literárny klub v ČR pod
záštitou veľvyslanca SR v ČR, J. E. Ladislava Balleka s podporou
Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Úradu pre Slovákov
žijúcich v zahraničí a ďalších partnerov, a to v oblasti prozaickej tvorby v slovenčine alebo so slovenskou tematikou. Súťaž je anonymná a vypisuje sa v troch kategóriách: žiaci základných škôl, študenti
stredných škôl a napokon študenti vysokých škôl vrátane doktorandov a ostatní mladí autori do 26 rokov. V porote zasadli spisovateľ
Ľubomír Feldek, literárny teoretik a riaditeľ Literárneho informačného
centra Alexander Halvoník a slovenský publicista a spisovateľ, žijúci
v Prahe, Dušan Malota.
Uzávierka súťaže bola ako každý rok symbolicky 28. októbra, v deň
vzniku spoločného štátu, a porota po nej z prác mladých Slovákov
i Čechov vybrala víťazné. V kategórii základných škôl si vavríny odnášajú prvý Pavel Marek z Ostrova u Macochy, druhá Pavla Kaduchová
z Orlovej a tretí Štěpán Psotka z Uherského Hradišťa. Súťaž stredoškolákov ovládli Pražania v poradí Ivana Laurová, Marta Ptáčková
a Jakub Hudák. No a v najvyššej kategórii, obosielanej ponajviac
slovenskými študentmi na českých vysokých školách, zvíťazila Lucia
Gecelovská pred Marcelom Bodnárom a za týmto pražským tandemom sa umiestnila Anna Holečková z Liberca.
Víťazné práce v súlade so štatútom súťaže uverejňujeme...
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VÍLA TATRANKA
PAVEL MAREK
Začínala večerní hodina a lidé se vraceli z polí domů. Unavení se
zvolna vlekli vedle svých koní kolem lesa do vsi. Svá pole měli těsně
pod svahy Tater, cesta k nim byla kamenitá, práce na poli úmorná, ale
narodili se tu a měli tento kraj moc rádi. Proto vytrvale docházeli za
náročnou prací, aby uživili svoje rodiny. Tentokrát už měli jen pár kroků k prvním domkům, v tom se stalo cosi pozoruhodného. Koně vycítili něco nebezpečného a tak zneklidněli. Sedláci se vyděsili. Přehnala
se přes ně mlha páchnoucí po síře. Zdrcující bylo, když zjistili, že to
bylo doopravdy to, co si mysleli – čert...
„Pánové, pánové, Lucifer se vrací! Ihned do práce!“ volali čerti v pekle, když zjistili, že jejich pán právě přichází. A skutečně! V okamžiku
stál mezi nimi veliký mohutný čert se dvěma nápadnými rohy v čele.
V rukou držel rákosku a vehementně se rozhlížel po tajemné podzemní místnosti, v níž pracovala řada čertů, ať už u kotle, do kterého neustále přikládali, tak u neposlušných lidských duší. Práci měli rozdělenou podle jednotlivých studijných ročníků, ti starší, chytří a pokročilí
směli už i používat kouzla a čáry. Jakmile čerti poznali, že jim chce
jejich pán něco sdělit, zanechali rozdělané práce a vykročili doprostřed místnosti. Lucifer si odkašlal a začal mluvit:
„Dostalo se ke mně, že mladý Nováček, čert Igor, svou práci odbývá
a většinu času prý tráví u počítače, který jsem vám všem čertům přísně
zakázal, neboť hrozí závislost. A zvlášť těm, co školu flákají! Tak co,
je to pravda, pane Igore?“ V tu chvíli všichni čerti sebou škubli. Začal
tam velký šramot a čerti kritizovali toho drzouna, kterého tu mají za
společníka. Lucifer je ale rázem mohutným hlasem uklidnil. Jediný,
komu nebylo do řeči, byl právě Igor. Ten tiše a zkroušeně přistoupil
blíže k tomu, kdo jej povolal. Místo očekávaného láteření a supění
přišel Lucifer s docela rozumným návrhem:
„Buď mi do týdne polapíš z Tater dvacet zlobivých duší, nebo ti dám
výpověď!“ Igor byl z toho chvíli nešťastný, ale protože to byl docela
veliký darebák a filuta, rozhodl se, že rozhodně nebude hrát fair play.
Chtěl najít způsob, jak dostat duše do pekla co nejjednodušeji. A ten
způsob našel. Když hned druhého dne po zadání toho úkolu odešel
Lucifer pryč z pekla, Igor se tajně vloupal do pekelné knihovny. Vědel,
že tam bude návod. A našel ho velice brzy – učebnici pro vysoce
nadané a schopné čerty, s názvem Získávání lidských duší. V knize se
dočetl, že duši může získat jen tehdy, když mu ji někdo sám daruje.
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V hlavě mu svitla myšlenka.
„Přece nebudu brát jen zlobivé duše... Z celých Tater posbírám
našemu šéfovi spoustu duší a nejlepší na tom bude, že z nich třeba
nebude ani jedna zlobivá!“ V knihovně také našel knihu zaklínadel,
z kterých se dočetl, jak proměňovat lidi. Igor dostal velice zákeřný
nápad. Dalšího dne se vytratil z pekla do světa. Měl namířeno do
Tater. Aby tam byl rychleji, řekl kouzelnou formuli a za chvíli byl tam.
Zrovna u lesa uviděl sedláky vracející se z pole – použil zaříkávadlo
a z dvaceti sedláků se rázem stalo stádo dvaceti krav. Koně, které
sebou sedláci vedli, se splašili a rozutekli se. Pak ty krávy přidal ke
stádu krav, co se páslo blízko na svahu hor. Stádo patřilo starému pastevci Petrovi. Igor věděl, že je Peter další den chce prodat na jarmarku. Byl už starý. Potřeboval odpočinek a na krávy už nestačil. A toho
chtěl Igor využít. Tak velké stádo hned tak někdo nekoupí a Peter,
starý dobrák, krávy navíc určitě daruje. Nebude chtít, aby stádo někdo
rozděloval. Pak si darované duše vezme s sebou Igor do pekla, i když
mezi nimi není ani jedna zlá. Igor si mnul ruce nad skvělým plánem.
Bylo krásné ráno, svítilo sluníčko a pastevec Peter vycházel z chaloupky. Podivil se, že stádo je tak velké, ale protože byl starý, špatně viděl,
nezdržoval se zbytečným přemýšlením. Vědel, že právě dnes bude muset
krávy prodat. Bylo mu jich docela líto, protože pastevcem byl už dlouhá
léta, ale toužil po odpočinku. Zahleděl se do mohutných vrcholů Tater
na vycházející slunce, na ves a na místo v horách nedaleko odtud, kde
rád pásával své krávy. I tak ale šel na jarmark do vsi, kde jako vždy bylo
rušno. A během chvíle se k němu přihrnula spousta zájemců ke koupi
krav, tak velké stádo však nikto nechtěl. A Peter stál na svém – jen celé
stádo. Nakonec všichni zájemci odešli. Jen jeden zůstal.
„Já bych je koupil, ale ne všechny, tak bez těch dvaceti...“ promluvil
mysliveček s čepicí, pod kterou se skrývali dva špičaté rohy. Všichni
na něj hned pohlédli. Igor vytáhl z kapsy pytlík s penězi. Rozvázal jej
a vysypal na stůl.
„Tisíc!“ chlubil se Igor a jedna stará žena zkoušela, jestli jsou pravé.
„Na mou duši,“ řekla. „Tisíc zlatých!“
„Tak co? Přijmete mojí nabídku?“ naléhal Igor. Peter věděl, že je to
poslední šance: „Přijmu, když si těch dvacet vezmete zadarmo.“ Plácli
si. Igor měl tedy úkol splněný... Nepoctivě splněný, podváděl. Přivedl
do pekla hodné duše, protože se mu nechtělo hledat ty zlobivé. Ne,
že by těch zlobivých bylo málo. Ale ono je to u čertů složité.
Večer toho dne se pastevec Peter procházel na strmých kopcích hor
a přemýšlel. Posadil se na kámen a pokuřoval dýmku. Když v tom se
před ním objeví nějaké stvoření. Vypadá to, jako nějaká malá holčička. Má zlaté vlasy, krásnou sukni, plete věneček z pampelišek a přitom zlehounka tančí po kameni.
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„Kdo jsi?“ zeptal se udiveně stařec.
„Já... óó... óó... ano... samozřejmě. Vždyť já jsem se nepředstavila.
Já jsem víla Tatranka.“ Po těch slovech přistoupila blíže k nechápajícímu Petrovi, který v tom zmatku zapomněl kouřit ze své dýmky.
Víla Tatranka mu vyprávěla, že ho už léta zná a ráda mu pomáhala
se stádem, nabízela jeho kravám tu nejlepší travičku, plno bylinek, ze
kterých bylo to nejlepší mléko. Pak mu řekla, jak ho čert Igor podvedl
a co provedl úbohým sedlákům. Peter se velice rozzlobil a rozhodl se,
že bude muset ty hodné duše nějak osvobodit a tomu Igorovi dát co
proto, když je takový ničema.
„A jak to vůbec všechno víš?“ tázal se stařec.
„Já, víla Tatranka, znám Tatry jako moje střevíčky, a proto také vím,
co se tady děje. Také pomáhám hodným lidem v nouzi. Na Igorova
kouzla jsem byla slabá. Ale Lucifer je férový, ten by tohle nikdy nedopustil. Však mu hlídám i vchod do pekla ve skalách. Občas spolu chatujeme přes počítač, je docela fajn. Jestli chceš, ukážu ti ten vchod, já
ale do pekla nesmím,“ řekla víla a mávla ručkou nahoru ke skalám.
Pastevec souhlasil. Přece to tak nenechá!
Namáhavě šplhal po skále až k úžlabině, která ústila do nitra temné
skály. Víla mu pokynula, ať se nebojí. Peter se vydal dovnitř. Narazil
na dlouhé úzké schodiště, které vedlo prudce dolů. Vydal se po něm.
Po chvíli ucítil zápach síry. Ten prozrazoval, že jde správnym směrem. Starci už ubývalo sil, proto ho lehce přemohly silné chlupaté
čertovské ruce. Byla to pekelná stráž, která ho ihned přivedla k Luciferovi. Peter se nebránil, vždyť právě s ním chtěl mluvit. Ale dušička
se v něm třásla, přece jenom by rád skončil v nebi. Spoléhal však, že
Tatranka mluvila pravdu. Lucifer ho vlídně přijal, dostal před chvílí
od Tatranky mail, takže hosta už čekal. Peter mu vyprávěl, co se stalo.
Igorův podvod Lucifera velmi rozzlobil. Okamžitě osvobodil ubohé
sedláky. Zavolal Igora, dal mu výpověď z pekla a poslal ho sloužit na
svět. A to je pro čerta ten největší trest! Nic nepomohlo, žádné prošení
a sliby, jen aby mohl Igor zůstat v teplíčku v peklíčku. Kdepak!
Dostal na světě na starost právě krávy pastevce Petra. Každé ráno je
vyháněl na pastvu, staral se o ně a získával mléko. A světe div se, práce čerta Igora úplně změnila. A to proto, že měl dva výborné společníky – Peter ho naučil, jak se starat o krávy, a víla Tatranka mu dělala
společnici a vybírala pro jeho krávy tu nejlepší pastvu. Z Igora se stal
docela hodný a pohledný kluk. Práce ho bavila a nejen to. Založil si
firmu na výrobu skvělých a lahodných oplatek, do kterých dodával
také prvotřídní sušené mléko. Ty oplatky dostaly jméno podle víly,
která dodnes tančí po Tatrách – Tatranky.
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TAJEMSTVÍ OPUŠTĚNÉHO
DOMU
PAVLA KADUCHOVÁ
Zábava. Teplo. Opalování. To si každý představí pod slovem letní prázdniny. Jenže já jedu na Slovensko, kde jsou jen hory a zima.
Pojednou se přede mnou objevil úžasný pohled. Až na to, že mně v tu
chvíli úžasný nepřipadal.
Tak takhle začínaly mé prázdniny. Jenže teď už je celý týden pryč
a já se na ně dívám úplně jinak. Našla jsem si také slovenskou kamarádku Sissi.
Jednou jsme se rozhodly, že se půjdeme podívat na jednu zapadlou
část Tater. Jen jsme tam dojely, zjistili jsme, proč tam není ani živáčka.
Výhled nebyl uchvacující jako na přední straně hor a byla tu jen jedna chalupa, vypadající jako by jí obývala čarodějnice. Sissi vykročila
k domku a otevřela polorozpadlé dveře.
Za dveřmi se nacházela kniha. Pomalu jsme k ní došly a já se podívala na její ohořelý obal. Ve čtyřech jamkách tam zely čtyři barevné kameny. Měly modrou, zelenou, černou a ohnivě rudou barvu.
A pod nimi byly jednotlivé nápisy: aqua, nemus, palus a incendium,
což znamená voda, lesy, bažiny a oheň. Kniha vysílala k našim očím
podivnou záři vycházející zevnitř. S odvahou a chtíčem po dobrodružství jsem knihu otevřela...
Najednou vidím, že jsme jinde než-li v domě. Nechápavě jsem se
podívala po místnosti a Sissi udělala totéž. Prostředí místnosti osvětlovala záře vycházející z „portálu“ ve středu místnosti. Když jsem
se zahleděla na jeho okraj, uviděla jsem čtyři kruhy stejných barev
i nápisů jako kameny na knize. Při bližším průzkumu jsem zjistila, že
se dají zacvaknout. Už, už jsem se to chystala udělat, když v tom se
ze stěn ozval hlas, ale jeho majitel nikde. Zaposlouchala jsem se tedy
do jeho vyprávění:
Otevři svou mysl a pohleď v dáli,
tam čeká tě jen utajený svět.
Někteří lidé by se této volby báli,
a proto ty do budoucnosti hleď.
Vybereš-li si jeden kámen,
otevře se ti jeden svět.

Nastalo napjaté ticho a já hořečně přemýšlela. Vybrat si jeden svět
a bojovat za něj, nebo jeden a žít v míru? Ať už jsme tam stály pět
minut, nebo hodinu, nakonec jsme se rozhodly. Společně se Sissi jsme
zamáčkly všechny kameny a skočily do ohně. Velmi mne překvapilo,
že oheň vůbec nepálí.
Jen co jsem se z ohně vymotala a stála na pevné zemi, rozhlédla
jsem se. Všude bylo pusto a prázdno. Až najednou...
„Aaaar!“ Otočím se po zvuku a zpozoruju velkého medvěda.
Instinktivně se skrčím a čekám ránu. Ale nic se neděje. Podívám se
na něj a pošetile (i když vím, že zvířata nemluví) se zeptám: „Ehm...
Kde to jsme?“ Medvěd se probral a řekl: „Přece v Zemi samotné matky
přírody! Jsi uprostřed Země, kde najdeš všechny čtyři druhy zemí.“
„Druhy zemí?“ opáčila Sissi, která promluvila poprvé od té doby,
co jsme vešly do domu. Medvěd nás odváděl jinam a mezitím nám
vysvětlil, že zde jsou země vody, lesů, bažin a ohně, a že jsme tu,
abychom uchránili tuto zemi před zlým hrabětem Skiwem. Také jsme
se dozvědely, že tu jsou další čtyři dívky a chlapci, kteří jsou zde jen
za jednotlivé země. Mezitím už jsme došli na planinu, kde nás vítala
jiná zvířata. Ale to už byl podvečer a my jsme se odebraly celé unavené spát.
Druhý den vše následovalo ráz na ráz. Ihned po vzbuzení jsme
se Sissi vyjeli na gepardech do všech čtyř zemí, kde jsme se setkali
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Možná je to tvůj utajený sen,
avšak nebude táto volba žádný med.
Pokud zalíbí se ti více kamenů,
tvá volba bude jak ve jménu božím.
Otevřeš tím svět pramenů,
i ten, kde oheň jen hoří.
Dále pak budeš moct do světa zeleně,
kde vše jen jasně svítí,
patřilo to kdysi vládkyni Eleně,
co vypadala jak svěží kvítí.
Také tě cesta zavede do posledního světa,
kde hnijící bažina je dále od světla!
Ve všech těchto světech zvířata jsou metla,
a každá rostlina aby tam jen kvetla!
Proto dobře svou volbu zvaž,
je velice složitá!
Pak do ohně se skočit odvaž,
až ohněm budeš zalita,
představ si, kolik toho před sebou máš,
ať si pak nepřipadáš jako smůlou politá!
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s Michalem z říše Ohně, s Laurou ze země Vod, se Sandrou a Tomem
ze zemí Lesů a Bažin. Dohodli jsme se se všemi, že sestavíme armádu, která bude připravena, až Skiwo zaútočí.
Zvířata, která tvořila armádu, si špitala, že již slyší dusot kopyt.
A tehdy jsem to zaslechla i já. Dopadla na mne vlna strachu. Pak šlo
vše ráz na ráz. Tvorové útočili ze všech stran. Nepřítelova armáda
nám způsobovala ztráty, ale přesto se naše strana bila jak nejlépe
to šlo. Když v tom jsem postřehla, že se na Lauru řítí z jedné strany
medúza a z druhé obr. Popadla jsem ji a stáhla k zemi. Ale nebylo to
nutné. Stačila jsem jen postřehnout mihnutí hnědého kožichu a za
mnou křídla ptáků. Medvěd, jehož jsem potkala první den, se vrhl na
obra a medúzu. Na medvěda se řítil odporný tvor, který je nazýván
vlkodlakem. Sice jsem ho omráčila, ale on mě na oplátku kousl do
ramene. Vzápětí mi stará liška dala protilék na vlkodlačí kousnutí.
Vypila jsem posledních pár kapek a v tu ránu usnula.
„Aaau!“ probudila jsem se ze spánku s bolestným výkřikem. Zjistila
jsem, co to tak štípe. Fénixovy léčivé slzy mi kanuly na rány, které se
okamžitě hojily. „Jak dlouho už spím?“ zeptala jsem se lišky. „Už tři
dny, báli jsme se o tebe...“ Nyní mi přišla na mysl otázka, která mne
tížila nejvíce: „Vyhráli jsme?“ V tu ránu v místnosti vypukl jásot, až se
zdi otřásaly. „Vyhráli jsme, vyhráli!“ zpívala Sandra a spolu s Michalem tančili oslavný tanec. Také jsem se ptala na medvěda, který mne
i Lauru zachránil a dostalo se mi odpovědi, že to přežije.
A nadešel čas rozloučení. Medvěd nás obě vzal na místo našeho
prvního setkání a oběma dal váček s kamínky, které byly na knize
v domě. Rozhlédla jsem se. Tohle místo se neskutečně změnilo od naší
poslední návštěvy. Všude bylo plno zeleně a stromů. Obrátila jsem se
zpět k medvědovi a naposledy ho objala. Najednou se s námi zatočil
svět a já už jen slyšela: „Vstávat! Musíme jít do jeskyně Javorinka!“
Otevřela jsem oči a viděla, že jsme zpět na horské chatě. Hlas patřil
mamince. Nic nenasvědčovalo tomu, že bych byla včera někde jinde,
natož v jiném světě. Zjevně to byl jen sen, pomyslím si a posmutním.
Avšak na krku se mi stále houpal váček s kameny...

PÁD DO MALSTRÖMU
Stále tomu nemůžu uvěrit. Já, já Ondra Jelen, jsem vyhrál cestu
kolem světa. A to bylo jenom deset míst. Tak přece my, Češi, nejsme
také lamy, jak si každý myslí a překvapivě se sem dostal i ten Slovák.
Jak on se jmenuje? Jo, myslím, že nějak jako Vavro, jo Vavro bude to
jeho jméno.
„Vstávat!“ rozlehl se po palubě kapitánův drsný hlas. To byla jedna
z nevýhod, museli jsme brzo vstávat a pomáhat na lodi. Nechápu, proč
s náma nejedou nějací plavčíci, když už nás to vyhrálo jenom deset
na světě. No nic, konec přemýšlení, rychle jsem vyskočil a zavázal si
boty, ve kterých jsem radši i spal. Protože po třech dnech, kdy jsem
za to, že jsem nestihl nástup nebo tam byl v žabkách, docela slušně
klikoval. Ale řekl bych, že půlka lidí bude klikovat i dneska.
Ta Američanka, když se dozvěděla, že bude pracovat, tak vykulila
oči, že už jsem se viděl, jak pro ty její oči skáču do moře a žere mě
žralok. Při příchodu na horní palubu jsem se jako pokaždé divil, jak to
ten Japonec může stihnout tak rychle. Vždycky byl na nástupu první
a stál v pozoru, boty vyleštěné, vlasy učesané, nechápal jsem.
„Tak plavčíci!“ začal jako obvykle kapitán, až si všichni opozdilci
dodělali svoje kliky. „Vidím, že někteří z vás si už začínají zvykat na
denní režim, dneska jenom čtyři opozdilci, zase jste zlepšili rekord.
No, ale abych se dostal k tomu, co jsem chtěl říct. Dneska to bude
opravdu náročné. Budeme proplouvat mezi dvěma ostrovy, kde se
vyskytují korálové útesy a někdy se tam tvoří menší víry. Dotazy?“
Přihlásil se Jurij z Ruska, nebo někde z té strany. „A co by nám ty
víry mohly udělat?“ „No,“ zamyslel se kapitán, „když se budete držet
mých pokynů, tak určitě nic. Je to všechno? Výborně, na svá stanoviště!“ Všichni jsme se rozestavili a kapitán začal udílet rozkazy.
Asi po hodině obvyklé práce jsem začínal být unavený, ale Japonec
vůbec unaveně nevypadal. Pracoval stále s plným nasazením. Zakecal
jsem se s Vavrem a celkem jsme si padli do noty. Bavili jsme se tak
normálně o počítačích, holkách. Pak ale kapitán řekl, ať nekecáme, že
to začíná být docela těžké. Tak jsme přestali kecat a Američanka, ze
které pot tekl jak voda z alpské řeky, zase vykulila své i tak dost velké
oči. Začali jsme zběsile kličkovat mezi neviditelnými korály a malými
víry.
Poté si Australan, myslím, že se jmenuje Owen a obvykle zvrací,
všiml něčeho temného a rychle se zvětšujícího. To zvětšování nebylo
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způsobené naším přibližováním. Po nějaké chvilce jsem si uvědomil,
co to je. Byl to obrovský vír a my jsme mířili přímo do něj. Podíval
jsem se na Vavra, on se podíval na mě a já jsem pochopil, že on už to
taky ví. Okamžitě jsme vystartovali ke kapitánovi, který sledoval své
mapy a udílel příkazy, abychom se vyhnuli korálům.
„Kapitáne, kapitáne!“ začal jsem křičet. „Ideme do obrovského víru,“
řval Vavro. Kapitán vzhlédl a poprvé byl vidět v jeho tvrdé tváři výraz
strachu. „Pozdravte se s Malströmem chlapci. Teď už nám nezbývá
než se modlit!“ a klekl na zem. „Musíme niečo urobiť,“ začínal zmatkovat Vavro. „Převezmu kormidlo a ty se vrať na naše stanoviště,“
rozhodl jsem s předstíraným klidem. „Zkusíme to objet jenom po kraji“ a začal jsem točit prudce doleva. Pak si toho už moc nepamatuju,
jenom vím, že jsem si řekl, jaké je to štěstí. Nenajeli sme na žádné
útesy. Problém byl v tom, že všichni z posádky si všimli víru a pracovat nepřestali jenom Vavro a Japonec. Tím se stala loď celkem neovladatelná a do víru jsme nevjeli pod zrovna nejlepším úhlem. Loď
začala šíleně kroužit a celé mé já se pořád snažilo vyjet ven. Přišla
šílená rána a pamatuji si už jenom moc barev. Pak jsem se objevil
tady. V tmavé místnosti spoře osvětlené jedinou zářivkou, která celkem často a nepříjemně blikala, až jsem se začal bát, abych nedostal
epileptický záchvat. Sice nejsem epileptik, ale co kdyby. Napadlo mě,
že radši vstanu a půjdu někam na světlo. „Co to má být??“ Z mého
hrdla šel šílený řev, když jsem zjistil, že se nemůžu ani hnout a připoutání k lůžku připomíná blázna na samotce. „Choďte sa pozrieť na
tohto, pán doktor,“ slyším konečně nějaký hlas. Bohužel se ozýval za
mou hlavou, takže jsem pořád nic nevěděl.
Najednou se zezadu vynořil člověk. Nebo spíš půlčlověk. Aspoň
podle obličeje, který měl z poloviny kovový. V té době jsem vzpomínal na sladkou nevědomost. „Vavrovec alebo ondrachovská sviňa?“
vyštěkl na mě doktor. „Nevím, co je lepší, poraďte,“ pokusil jsem se
o vtip. „Takže sviňa,“ odpověděl doktor. S lehkým úšklebkem na rtech
promluvil na další osobu co stála pořád za mnou. „Tento nech je
u mňa v laboratóriu do pol hodiny.“ „Isto, pán doktor.“ Doktor odkráčel a já jsem konečně spatřil toho, který stál doposud za mou hlavou.
Tvář měl snad horší než doktor. Samá jizva. Jedna i přes oko, které
bylo celé šedé. „Tak ideme.“ Usmál se na mě ne moc přátelsky. Vsadil
bych se, že po tomto úsměvu zvadne tak tříarová louka.
Vyjeli sme. Vypadalo to jako v těch seriálech z nemocnice. Nade
mnou samé zářivky, ale nebyly tak hezké jako v nemocnici a zdaleka
všechny nesvítily.
Byl jsem hodně zadumaný. Velmi mě překvapil výbuch, který roztrhal boční zeď i strážného na kusy. Další velké štěstí v krátké době.
A asi největší kus strážného dopadl na nějaký ovládací pultík mého
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lůžka tak šikovně, že mi odemkl okamžitě pouta. V té chvíli, co jsem
začal seskakovat z lůžka pekelného, z díry ve zdi vyběhla slušná skupinka vojáků. Minimálně dva měli takové trochu vylepšené panzerfausty, o kterých jsem se domníval, že způsobily strážcovu lehkou
pracovní neschopnost. „A ty jsi kdo?“ vykřikl na mě jeden z vojáků.
„Ke komu patříš??“ Nechápavě jsem se na něho podíval a pak jsem
si vzpomněl, že se doktor ptal na tu samou otázku. „Myslím, že su
ondrachovská sviňa.“ „Takže Ondrachovec? Skvěle, běž tam za tím
chlapem,“ a ukázal na jednoho v úplně stejné uniformě s úplně stejnou obličejovou maskou. „Petře, doprovoď ho do tábora.“ Petr odpovědel pouze přikývnutím. Tak jsem ho následoval a začali jsme se
plížit nějakým starým zákopem. O kus dál vlevo od nás zuřila těžká
řež. Modří, mí zachránci, stáli s lehkými i těžkými kulomety proti
purpurovým, kteří operovali jenom lehkými kulomety, zato vlastnili
plno raketometů.
Po chvilce plížení jsme se dostali do tábora. Tam mě Petr zavedl
k nějakému doktorovi.
Zase. „Pane doktore, tady vám vedu jednoho, kterého našla 132. legie ve výzkumném centru těch šmejdů.“ „Dobře Petře, můžete jít, já už
se o něj postarám,“ s milým úsměvem odpověděl doktor. „Neuděláte
mi nic, že ne pane?“ ptal jsem se vyděšeně. „Ne, ale mám pár otázek,“ odvětil doktor zase s milým úsměvem na rtech. „Tak za prvé, jak
ses sem dostal?“ „Vjeli jsme s lodí do víru a pak jsem ležel připoutaný
ke stolu. Dál to znáte,“ snažil jsem se co nejvěcněji popsat situaci.
„Dobře. Za druhé. Jaký je rok?“ „Přece 2007.“ „Přesně jak jsem si
myslel. Ne. Je rok 2165,“ odpověděl zamyšleně doktor. „Cože??? Ale
jak je to možné??“ začal jsem vykřikovat. „Nevím, ale asi znám způsob, jak tě dostat zpátky.“ „Tak to zkuste, jsem připraven,“ řekl jsem
odhodlaně. „Dobrá. Jdem na to. Vlez si tam do té krabice, možná to
bude trochu nepříjemné, ale předpokládám, že na to zapomeneš. 3,
2, 1, jedem!“ Zase to šílené střídání barev, naštěstí bez velké rány.
Třetí velkou ránu už bych asi neustál.
Otevřel jsem oči a kolem pořád ta krabice. Přede mnou doktor. „Co
se stalo?“ ptám se. „Nevím. Něco to muselo rušit.“ Doktor začal pobíhat a kontrolovat krabici. Všiml jsem si, že asi pět metrů přede mnou
je další krabice, podobná té mojí. A v ní, nechtěl jsem tomu věřit,
stál Vavro. Kolem jeho krabice pobíhal chlap, ne nepodobný mému
doktoru. „Vavro, tak rád tě vidím.“ „Ja teba tiež, Ondra. Pán doktor,
kde to sme?“ zeptal se Vavro chlapa, co pobíhal kolem jeho krabice.
„Neviem,“ nervózne odpovědel doktor. „Určitě to způsobila ta vaše
šílená krabice,“ začal řvát můj doktor. Argumenty obou doktorů byly
tak přesvědčivé, že přesvědčili i mě a Vavra. Pak už jsme se osočovali
všichni čtyři. Naštěstí přišel Vavro s tím, že takto nejspíš začala celá ta
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válka, a on že žádnou válku začínat nechce, že chce, aby Češi zůstali
stále „naši českí bratia“.
Za tuto myšlenku jsem se postavil a společně se nám podařilo uklidnit doktory. Společnými silami sestavili větší krabici, do které jsme se
vešli oba. Po nasednutí přišli zase ty šílené barvy, ale po jejich odeznění, to byla krása! Já a Vavro na Česko-Slovenské hranici. Podívali
jsme se na sebe jako tenkrát na té lodi. Objali se a podali si ruce. Pak
Vavro požádal slovenské celníky a já, šťastný Ondra Jelen, české, aby
nás dostali domů. Na účet z benzinky píšeme svá icq a to už pomalu
přijížděli rodiče. Ještě jednou jsme si podali ruce a vyrážíme každý
žít své normální životy. A celý život nás bude hřát dobrý pocit štěstí
ze zachráněných lidských životů od hrozné smrti ve válce nebo na
mučidlech.
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MOŽNO BY SOM SI MALA
ZAPÁLIŤ...
IVANA LAUROVÁ
„Možno by som si mala zapáliť,” ozvalo sa do mŕtvolného ticha.
Takého mŕtvolého, takého mrazivého, až jej mimovoľne naskočila
husia koža. Tá veta sa rozliala po miestnosti ako keď rozbiješ teplomer a ortuť sa lenivým tokom rozmáha v čiepkoch skla. Odrazila sa
od chladných stien. Od stien, ničoho tam viac nebolo. Už nie...
Ležala na zemi. Na hrudi mala položenú krabičku cigariet a okolo
nej osem ďalších. Prázdnych. Prázdnych ako posledné roky jej života.
A rovnako prázdnych ako jej dnešok. Neprítomný pohľad upierala do
bieleho stropu. Už celé hodiny pozorovala pavúka, ako sa hompáľa
priamo nad ňou. Pozorovala ho, ako si na jej stene, v jej dome, buduje vlastný domov. Na jej stene! Na jej odporne bielej stene! Možno
čakala, že na ňu spadne... Ale bolo jej to vskutku jedno. Vlastne sa
pohrávala s myšlienkou, že ho rozšliapne, zničí. Predstavovala si, že
je v ňom všetok jej strach, jej bolesť, všetka jej nenávisť a sklamanie...
Nie, jej steny nebudú domovom niečoho takého! Ach, aké jednoduché by bolo zvíťaziť nad tým obyčajným dupnutím nohy.
Privrela viečka, padla na ňu únava. Snažila sa spomenúť si, ako dlho
tam už tak leží. No netušila ani len, aký je deň. Zaspala. Zobudila
sa až na druhý deň večer. Predtým ako otvorila oči, dúfala, modlila
sa, aby to bol len sen. Ale nebol. Otvorila teda oči – ten istý pavúk...
pavučina... steny... biele steny... biele! Biele! Biele steny! Nebola nahnevaná. Nebola rozčúlená. Bola sklamaná. Pokúsila sa vstať, no telo
protestovalo. Pre svaly aj kĺby to bol šok, keď ich naraz nútila pracovať. Po chvíli sa podvolili. Museli.
Klepala sa zimou. Niet divu – bol november a radiátory boli už
týždne studené. Postavila si na čaj a dala si sprchu. Ľadovú. Ďalší šok
pre telo. Ale jej to bolo jedno. Rovnako jedno ako to, že cukor, ktorý
si nasypala do čaju, bol plný mravcov a voda, ktorou sa umývala,
bola samá hrdza. Stála uprostred chodby. Zahľadela sa kamsi na jej
koniec, kde stálo zrkadlo. Rozovrela náruč a pomaly sa k sebe blížila.
Blížila sa tam, odkiaľ roky unikala. Postava v zrkadle odpovedala rovnakými pohybmi, no naraz zastala. Pozorovala svoju tvár, zničenú,
prepadnutú. Oči sa už neleskli niekdajším nadšením. Dnes sú matné
a večne trpko, priam sarkasticky zabodnuté do neurčita. Pozorovala
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svoje telo, zoschnuté telíčko. Až ku kostiam presiaknuté nikotínom,
živý tabakový filter. Usmiala sa. No nebol to smiech radosti... Ach,
ako rada by sa postavy v zrkadle opýtala, kým je. Ale neurobila to.
Namiesto toho podišla k oknu. Otvorila ho a doľahol na ňu hluk ulice. Bola znechutená – sľubovali jej, že Plascassier je kľudná oblasť.
Zahľadela sa na svoje ruky. Predčasne slabé. Boli to ruky stareny, hoci
ešte nemali právo. Pohľad zdvihla k oblakom. „Ničoho neľutujem!”
kričala z plného hrdla. „Ja ničoho neľutujem, rozumiete? Ničoho!”
Skolila sa na studenú podlahu. Znovu upadla do hlbokej agónie.
Blúznila... snívala... smiala sa... kričala! Smiech, hrdelný smiech
zúfalca! O chvíľu pokračovala tichým, zdanlivo kľudným hlasom: „Byť
tak tým pavúkom! Tým naničhodníkom, čo si len tak ku mne vkĺzol.
Tým naničhodníkom, čo si bez výčitiek privlastnil moje steny. Moje
krásne biele. Moje biele odporné. Steny. Byť tak tým pavúkom, aby aj
mňa mohol niekto len tak rozšliapnuť. A bolo by po všetkom. U ľudí
to zďaleka nie je také jednoduché ako u pavúkov. U mňa to zďaleka
nie je také jednoduché ako u ľudí. Človeka nemôže nikto len tak rozšliapnuť. Teda MŇA nikto nemôže rozšliapnuť. Ich možno áno. Ale
mne je to jedno.“ Odplazila sa späť k svojim bielym stenám, k pavúkovi a opäť si ľahla na zem. Civela. Po chvíli sa pokojne usmiala: som
silná. A upadla do hlbokého spánku. Prebrala sa. Hlas opäť prerezal ticho. Nebol zlomený. Vôbec nie. Bol len unavený... Unavený zo
života, z neživota, z bielych stien... Povedal: „Áno, zapálim si.“
Kým sa všade okolo rozmáhal cigaretový dym, jej viečka opäť klesali. A klesli navždy.
Až o niekoľko dní sa v parku hral malý chlapec. Uprene sa díval,
ako vietor unáša akési novinové listy. Jeden sa dostal až k nemu –
bola tam. Chlapec nehybne stál a hľadel jej do očí. Keby vedel čítať,
titulok by mu bol prezradil, že Edith Giovanna Gassion, známa ako
Edith Piaf, 11. novembra nečakane umrela. Čítať sa však neučil, tak ju
len pohladil a usmial sa. Z novín bolo vzápätí papierové lietadielko
a letelo, letelo kamsi ďaleko...
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VÍLA
MARTA PTÁČKOVÁ
Jednou jsem takhle šel v děšti po ulici. Asi se divíte, proč jsem šel
zrovna včera večer po ulici. Možná si myslíte, že jsem si sebou měl
vzít alespoň deštník, ale já sám dnes nevím, proč jsem šel 14. prosince, v zimě, v dešti, bez deštníku, v mikině po vylidněném parku.
Třeba jsem jen potřeboval chvilku klidu. Za pár minut, možná i hodin,
se vrátím domů, manželka mi vynadá, dostanu jenom studenou večeři
a půjdu si lehnout. Nijak jsem tedy nespěchal, neměl jsem k tomu
žádný důvod, domů mě prostě nic netáhlo.
Voda mi stékala po vlasech, po tvářích a kapala z mojí brady na
promočenou zem. Zastavil jsem se a začal jsem pozorovat kapky deště, dopadající na hladinu velké kaluže. Přešel jsem trávník, abych je
mohl lépe pozorovat.
Nijak jsem si s časem nelámal hlavu. Stejně už přijdu domů dost
pozdě. „Jsi nešťastný?“ zeptal se mně kdosi, tesně vedle mě.
Prudce jsem se otočil, ale to jsem neměl dělat. Nohy se mi po mokrém trávníku smekly a já jsem spadl rovnou do oné kaluže. Napadlo
mě, že bych mohl zůstat sedět a přemýšlet nad smyslem bytí, ale pak
mě upoutala postavička, která mě oslovila. Tedy, první, co mě zarazilo, že byla asi jen 10 cm velká. Měla dlouhé zelené vlasy a byla
oblečená do něčeho, co vypadalo jako okvětní plátky různých květin.
Nepochybně to byla osoba ženského pohlaví.
Vypadala trošku jako nějaká pohádková květinová víla. Na pohádky
samozřejmě nevěřím, ale byl tu také ten malý detail, že nestála na
zemi, ale vznášela se někde v místech, kde se ještě nedávno nacházelo moje ucho.
„Jsi nešťastný?“ zeptala se znovu svým zvonivým hlasem a slétla ke
mně níž.
„Vypadám snad šťastně?“ opáčil jsem a hleděl na ni z bahnité louže.
„Docela ano. Tedy, vypadal bys, kdyby ses netvářil tak naštvaně. Na
druhou stranu,“ rozumovala, „možná, že se tváříš naštvaně právě proto, že už šťastný jsi, a že máš tolik štěstí, že nevíš, co s ním...“
„Ne, nejsem zrovna dvakrát nejšťastnější,“ utnul jsem její rozjímání
a vstal z kaluže. Udivilo mě, že jsem nebyl překvapený, i přesto, že
jsem právě asi potkal vílu, a že se s ní zcela normálně bavím.
„A co ty, malá vílo?“ zeptal jsem se a pokračoval ve svojí nostalgické
procházce po parku, i když s malou vílou po boku to šlo o něco hůř.
„Jsem Lizzie,“ řekla mi.
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„Já jsem Felix. Lizzie, ty jsi šťastná?“ zopakoval jsem svojí otázku.
Nevěděl jsem, proč se ptám, a proč zrovna na to, jestli je šťastná, ale
nějak mě nic jiného nenapadlo. Jistě znáte ten pocit, když potkáte vílu
a nevíte, o čem se s ní bavit.
„Ne,“ odpovědela přímo. Málem jsem se zarazil nad její krátkou
odpovědí, ale ona pokračovala: „Tedy, jsem šťastná, že jsem konečně
potkala někoho, kdo se o mě trošku zajímá. Většina lidí chce splnit svá
tři přání a vůbec je nezajímám. Je jim jedno, jestli jsem smutná nebo
veselá, unavená nebo čiperná, šťastná nebo dokonce naštvaná. Já totiž
nikoho nezajímám...“ Sedla si mi na rameno a dala se do pláče.
„Mě zajímáš!“ utěšoval jsem jí. Pokusila se mě obejmout, ale její
krátké ručičky sotva objali moje ucho. „Můžu ti nějak pomoct, abys
nebyla nešťastná?“ zeptal jsem se. Myslím, že doma mě s otevřenou
náručí nepřivítají, a kdybych mohl pomoci tomuhle malému tvorečkovi, alespoň by mě hřál dobrý skutek. Tím bych si vynahradil ledovou manželku.
„Chci domů,“ řekla mi.
„Já tě tam odvedu, jen mi řekni, kde bydlíš...“
„To je složité... Víš, my víly se musíme pohybovat jen na území,
kde se narodíme. Samozřejmě můžeme i do jiných oblastí, ale čím
déle jsme pryč, tím méně máme magických schopností a když je ztratíme úplně, umřeme. A já nejsem z Čech, víš? Já jsem se narodila na
Slovensku. Ale už skoro rok jsem tady a vím, že když se včas nevrátím, zemřu.“
„A jak dlouho to ještě vydržíš?“
„Zítra to bude rok, takže asi do zítřka.“
„Tak to si musíme pospíšit,“ rozhodl jsem. Nějak mě nenapadlo, že
mám na sobě mokré a zablácené šaty, a že u sebe nemám ani korunu.
Když mi to došlo, zeptal jsem se: „Mimochodem, co jsi říkala o těch
třech přáních?“
„Každému, komu se podaří chytit vílu, musí dotyčná víla splnit tři
přání.“
„Takže i mě?“
„I tobě.“
„Mohla by jsi nějak zařídit, aby se na mě pořád nelepila špína a abych
nebyl tak promočený? A k tomu by se hodil i deštník. Když tě mám dostat
na Slovensko, musím vypadat jako normální lidi okolo. Podívej se na
mě. Zabahněné kalhoty, mokrá mikina, zplihlé vlasy. To mě zavřou leda
někam do ústavu.
Chviličku bylo ticho, ale pak jsem ucítil lehké svědění po celém
těle. Všechna špína a voda ze mě záhadným způsobem opadaly a já
jsem najednou nesl v ruce deštník. Konečně jsem vypadal alespoň
trošku normálně.
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„Výborně,“ pochválil jsem ji. „A teď bych potřeboval nějakou
peněženku, kde bude pořád dost peněz. Musíme koupit lístky na
autobus, do metra, něco k jídlu a podobně.“
„Jsi první, kdo nemyslí jenom na sebe,“ řekla mi obdivně. V kapse
se mi něco objevilo. Předpokládal jsem, že je to ta peněženka, o které
jsem mluvil.
„A teď, hurá na autobus.“
Asi o dvě hodiny později jsme seděli v autobuse. Tedy, já jsem seděl
a Lizzie se krčila v tašce, kterou jsem před tím koupil.
Musím říct, že jsme měli obrovské štěstí, že jsme na autobus museli
čekat jenom dvě hodiny. Pohodlně jsem se uvelebil a zahleděl z okna.
Krajina okolo nás rovnoměrně ubíhala. Přišlo mi, jako kdybych byl
nějaký hrdina celovečerného filmu, když se snažím zachránit malou
vílu. Možná ne velkofilmu, ale určitě alespoň pohádky.
Lizzie mi mezitím, co jsme čekali na autobus, vyprávěla, co všechno zažila. Narodila se asi před dvaceti lety, ještě za Československa,
v Žilině. Proto nebyl problém pohybovat se po Čechách a Slovensku zároveň, ale pak nastal ten zvrat, Čechy a Slovensko se rozdělily,
a víle nezbylo nic jiného, než zůstat na území, kde se narodila, tzn.
na Slovensku.
Chtěl jsem se zeptat, jak to poznala, že nesmí zůstat v Čechách moc
dlouho a navíc, jak pozná její magická moc, kam se posunuly hranice, ale její upovídaná pusinka mi většinu vyklopila sama.
Prý se dělaly pokusy, průzkumy, dotazníky a podobně, a tím se přišlo na ten rok života v zahraničí i na ovlivňování délky života delším
pobytem poblíž hranic. Jak poznají, kde jsou hranice, mi nesvěřila.
A pak už jsme museli nastoupit do autobusu a vyjet.
Zatím nám štěstí přálo, myslím, že to do zítra určitě stihneme.
Nevěděl jsem, v kolik hodin se přesně stane onen zvrat, kdy Lizzie
přijde o veškerou svou moc, ale podle toho, co říkala, byla pro ní
posvátná desátá hodina dopolední, z čehož jsem usoudil, že v 10
hodin se to stane.
Asi jsem musel usnout. Když jsem se znovu podíval z okna, zjistil jsem, že už nejedeme. Řidič nám slovensky vysvětloval poruchu
vozu, velmi se omlouval, a že prý pro nás přijede náhradní autobus
zítra ráno.
To jsme si nemohli dovolit.
Snažil jsem se zajistit nějaké taxi nebo jiný autobus, ale bylo už asi
pět ráno a nikde nikdo nejezdil. Všichni byli doma, v teple, nejspíš
v posteli, a mě nezbylo, než se vydat na hranice pěšky. Bylo to ještě nějakých dvanáct kilometrů. Z Prahy jsme nevyrazili zrovna brzy,
a do Žiliny jsme měli dojet až v devět dopoledne, tedy pro vílu včas,
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ale jen pokud bychom jeli autobusem. Pěšky to bude trvat o hodně
déle.
A jako na potvoru, nikde žádné auto, takže jsme nemohli jet stopem.
Plahočil jsem se s vílou na rameni. Asi vás napadne, proč už zbytek
nedoletěla sama? Proč se nechala nést ode mně, když sama uměla létat? Víte, víly jsou malá stvoření, držící pohromadě jen díky své
magické moci. Nedokázala by sama uletět ani kilometr, natož těch
dvanáct, jež jsme měli před sebou.
Jak sme šli, vyprávěla mi, jak se před rokem ze zvědavosti podívala za hranice, kde ji chytil jeden z tamějších kluků, prý byl pořádně
rozmazlený, a odvezl si ji do Prahy, aby mu splnila úplně všechna
přání. Když se zklamáním zjistil, že na třech končí, vyhodil ji do koše.
A sama se zpátky dostat nemohla.
Svěřila se mi také, jak se bojí, že se jí ostatní víly budou smát, když
zjistí, že za ten rok mluví už plynně česky, ale už pozapoměla slovenštinu.
Když nám zbýval jen kilometr do hranic, zjistil jsem, že máme už
jen necelou hodinu. Po těch několika hodinách chůze mě už bolely
nohy, protože jsem na ni nebyl zvyklý, víla se mi zdála neuvěřitelně
těžká a oči se mi křížili. Přes to všechno jsem ještě maličko přidal do
kroku, abychom se k hranicím dostali včas.
Víla byla tak vyčerpaná, že už ani neodpovídala. Zbývalo nám dvě
stě metrů do hranic. Už jen sto metrů.
To už Lizzie vzlétla z mého ramene a sama se vydala k hranicím.
Podíval jsem se na hodinky. Poslední tři minuty.
Lizzie byla už dost slabá, tak letěla pomalu. Těsně před hranicí
se Lizzie otočila, aby mi zamávala. Usmála se na mě. Pak zmizela.
Rozplynula se. Prostě najednou byla pryč.
Hodinky ukazovali pět vteřin po desáté hodině.
Po tvářích mi začaly stékat slzy.
Měla domov na dosah, ale zřejmě vědela, kolik je hodin, lépe, nežli já. A proto se otočila, aby mi zamávala. Abych vědel, že i ona mě
měla ráda, jako já ji.
Až teď přijdu domů, manželka mi vynadá, kde jsem se zdržel, že
se odstěhuje ke svojí mamince (to je moje příšerná tchýně), ale já jí
nechám, ať mi řekne všechno, co má na srdci, pak jí políbím, všechno
jí odpustím a začneme spolu nový život.
A pořídíme si další dítě.
Holčičku.
Lizzie.

SLIVKA-TRESK ALEBO PLUMBUM
Moja susedka je námesačná. Nikto v tom nevidel problém, až pokiaľ pred domom nezačali robiť renováciu vozovky a všade sa kopili
kôpky piesku, popola a jemnej sutiny. Iba raz za mesiac v noci sa
ozvalo najprv „tresk“ a hneď na tom „žuch“ a na dlhý čas bol zasa
pokoj. Keď sme sa však dozvedeli, že robotníci už lejú asfalt, začal
náš spolok majiteľov činžovných bytov nervóznieť, kradnúť lopaty,
ochranné helmy a iné náčinie, aby sme zabrzdili postup cestárov aspoň o jeden spln.
Nepodarilo sa. Nečakane si vyrobili náradie z lékoricových pelendrekov.
Preto teraz držíme pod oknom nebohej susedky hliadky a chytáme,
čo spadne. Ja som hliadkoval dnes a všetko sa konalo podľa očakávania – tresklo okno a žuchla mi do zdrevenených rúk. Tak som ju
posadil na obrubník a počúval, čo bľakotala. Bľakotala:
„Vitajte v Toutouroutoutou, nepopierateľne najprepychovejšom
hoteli v Prahe! Tento diskutabilný titul sme získali spísaním žiadosti
podľa predlohy na písanie žiadostí, kondolencií a nákupných zoznamov, podľa predlohy na písanie predlôh z roku 1984, čo je síce rok na
písanie predlôh neplatný, ale tak a tak i onak.
Na piatom poschodí (teda, ak rešpektujeme prízemie, ktoré si
nedávno v priebehu veľmi bolestného procesu uvedomilo samo seba
(a bolo teda treba okamžite lobotomizovať kuchára, ktorý, ako sme sa
kolektívne zhodli, to všetko zavinil, a to my rešpektujeme) prechovávame pár neuveriteľne prívetivých stomatológov, ktorý sa nám zatiaľ
neosvedčil ako pár chovný, my však nezúfame a každý večer ich k sebe s nádejou pripúšťame.
Ďalej chováme v oddelených klietkach ortopédov a ortoepikov. Na
všetkých máme chovné povolenie CITES a môžeme s nimi teda medzinárodne obchodovať, čo však nerobíme, lebo nemajú nič na predaj.
Na zvlášť pikantné párenie rotopédov a sliepok sa môžete prísť
pozrieť každý deň po večeri, myslím tým po 19. hodine. Nie však
skôr, inak operenci stratia chuť šľapať.
Neberte deti.
Neberte drogy!
Deti – neberte drogy a nešukajte sliepky.
K jedlu ponúkame samé vybrané lahôdky: raňajky sprevádza švéd-
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sky stôl, fínske modelky a iné veci, ktoré buď nájdete alebo nenájdete v obchodnom dome Ikea, kde cez víkendy predávam hot-dogy
a colu.
Na obed podávame servítky, solničky, spadnuté príbory a osmažené
veci.
Na večeru býva (najmä počas víkendov) na výber hot-dog alebo
cola.
Oboje mať nemôžete, to by ste nám v tom urobili trošku neporiadok a ten my neznesieme, čo vy určite oceníte, ale aj nie, najmä
až uvidíte svoje izby, postele, skrine, umyvadlá, zrkadlá, sprchové
kúty a záchody, z čoho štyri naposledy menované máte na chodbách
spoločné a teda nepovažujeme za potrebné tieto miesta podrobovať
upratovaniu.
Chceme tak prispieť k potlačeniu sociálnej diverzifikácie, pohlavných odlišností, starnutia a rasizmu. Ten eliminujeme nesmierne jednoduchým pomenovaním poschodí na dobré a čierne, čo už by malo
každého trknúť, že? Odporúčame, aby sa vaše deti nehrali s deťmi
iného genetického fondu, zásuvkami, televízorom a rádiom, lebo
všetky tieto veci, či už tak alebo onak, ohrozujú zdravý vývoj dieťaťa
a prirodzený ľudský civilizačný proces. Preto napríklad nenájdete
v našej knižnici ani zmienku o entropii.
K vášmu duševnému rozvoju určite úplne postačí čuchať naftalínové
gulôčky (robí to tak aj pán riaditeľ).
Čo naopak neodporúčame, je chytať v zime na jazyk týfus.
Želáme vám pekný pobyt, čo je poznať z toho, ako sa na vás všetci
okrem mňa prívetivo usmievajú. (Ja? Ja sa na vás pozerám skôr prázdno alebo vôbec.) A tiež ste pri vchode dostali kvetiny. Vidíte? Máte
ich tu a tu a tu.
Dovidenia.“
Nakoniec sa jej rozrazila lebka, ako keď sa otvoria dvierka na hodinách s kukučkou, ja som sa pozrel dovnútra a našiel som tam olovenú
guľku, ktorá obchádzala dokola po lebke a vydávala pri tom tichučké
„vžžž“, čo väčšina ľudí považuje za zvuk, ktorý to robí, keď premýšľame.

LISTOVANIE DAŽĎOM
„Peťka, prečo prší?“
„Neviem moja.“
„Ale ja to chcem vedieť. Prečo prší?“
„Neviem.“
„Prečo nevieš?“
„Nikto mi to nepovedal.“
„Ale veď si staršia. Mala by si to vedieť.“
„Ale neviem.“
Mala len desať, o dva roky viac ako ja. V škole sa to ešte neučili
a tak mala právo to ešte nevedieť. Ale pre mňa to bola moja staršia
sestra a mala vedieť všetko, čo ma zaujímalo. A keď niečo nevedela, nemohla som to pochopiť. Veď bola tá staršia, tá skúsenejšia, tá
múdrejšia. Ako to, že niečo nevie?
Sestra mi neposkytla odpoveď na moju zvedavosť a tak som musela
hľadať ďalej. Teta pomohla.
„Vieš, Štefka, prší, pretože Boh je smutný.“
„Aha.“
Netušila som, kto je ten Boh, a keď mi to vysvetľovala, veľmi som
tomu neverila. Tak som si to prerobila na prijateľnejšiu verziu. Prší,
keď je niekto smutný. Nebola som s tým ale úplne spokojná. A hlavne
mi to narúšalo moju niekdajšiu radosť z dažďa. Ako by som sa mu
mohla tešiť, keď je znakom niečieho nešťastia? Dokonca som sa cítila previnilo, keď som pomedzi kvapkami tancovala, tak som s tým
prestala. Našťastie ma zachránila škola.
Tá skutočná pravda o daždi na hodine fyziky bola akoby spásou.
Všetci na hodine znechutene sedeli ako vždy a ja som sa usmievala
od ucha k uchu. Hurá, hurá. To popoludnie sa poriadne rozpršalo, a ja
som po dlhom čase radostne do tých kvapiek vbehla. Musela som vyzerať ako blázon. Dáždnik som z tašky nevybrala. Behala som v kvapkách, poskakovala a pospevovala si. Celé moje telo bolo ako vytrhnuté
z reťazí, prebudené zo zimného spánku, živé a divoké. Domov som
prišla celá udychčaná a premočená. Ale dokonale šťastná.
Keď som mala šestnásť, prvýkrát som videla film Spievanie v daždi. Moje nadšenie z neho sa ani nedalo opísať. Film ako ušitý pre
mňa. Ústredná melódia mi potom v hlave znela niekoľko dní v kuse.
A odvtedy sa s dažďom neustále vracia.

LITERÁRNA SÚŤAŽ JÁNA KOLLÁRA

LUCIA GECELOVSKÁ

127

LITERÁRNA SÚŤAŽ JÁNA KOLLÁRA

128

Pri najbližšej spŕške som si vzala dáždnik a vybehla von preniesť
videné do mojej vlastnej reality.
I’m singing in the rain, I’m dancing in the rain,
What a glory of the day, I’m singing, dancing, in the rain.
Spievala a tancovala som na plné dúšky. Pohľady okoloidúcich
ma netrápili. Vlastne, takmer som ich ani neregistrovala. Bola som
pohrúžená do svojho „dažďového“ filmu a vychutnávala si každučký
okamih.
„Sakra. Prečo práve dnes? Hnusný odporný dážď. Do šľaka. Veď to
je ako naschvál,“ kamoška Pavlína bola poriadne nahnevaná. Bola
sobota ráno a lialo ako z krhly. Mali sme ísť na výlet do prírody
a miesto toho sme sedeli na intráku a čumeli na tú neutíchajúcu
spŕšku za oknom. Deň predtým bolo nádherne slnečno. A dnes úplný opak.
„Je to smola, no čo už. Musíme si vymyslieť náhradný program.“
„Náhradný program? A aký prosím ťa? Tak som sa na ten výlet tešila.
Do kelu. Nie dosť, že sme štvrtok posrali ten zápočet, ani jeden blbý
výlet sa nám nemôže podariť. Odkiaľ mám nabrať energiu do ďalšieho
učenia? Veď sa zbláznim, toľko nás toho ešte čaká.“
„Ja viem, je to na nervy, ale rozčuľovanie a nadávanie nám nepomôže.“
„No to nie, ale tu nepomôže nič. Ledaže nejaký zázrak.“
Vzdychla som si. Pavlína to znášala oveľa horšie než ja. Výletu mi
bolo veľmi ľúto, ale nič sa nedalo robiť.
„Poď, pozrieme si nejaký pekný film. Alebo poďme do kina.“
„Mne sa nikam nechce. Chcela som na výlet.“
Vybrala som jedno DVD z kôpky na stole a vsunula ho do notebooku. Potrebuje čas a potom z nej možno ešte niečo bude.
Kukali sme na film, a bola to veruže dobrá trefa. Pavlíne sa zlepšila
nálada a potom sme si i spoločne uvarili obed. Popoludní už pršalo
slabšie. Niečo ma zrazu napadlo.
„Počuj, sú v skrini na chodbe ešte stále dva páry tých starých gumákov?“
„Myslím, že hej. Prečo?“
„Zabavíme sa. Máš tu svoj pršiplášť?“
„Jasnačka, mám ho v batohu, balila som ho na ten výlet.“
„Tak ho vyber, daj na seba, obujeme gumáky a ide sa von.
„Čože? Šiblo ti? Veď je tam total mokro a prší.“
„Veď hej. Načo inak by nám boli tie gumáky a pršiplášť, ty hlúpučká. Ideme sa trochu vyšantiť do daždíka.“
„Tebe vážne preskočilo,“ povedala s náznakom protestu v hlase,
ale v očiach jej zaihrali nezbedné ohníčky. Vedela som, že bude za,

Opustil ma. Po dvoch rokoch ma opustil. Vraj to už neklapalo. Vraj
sme sa dostali na mŕtvy bod. Nudil sa.
„Čože, akože sa nudíš? Čo to trepeš? Veď sa nikdy nenudíme.
Nemáme na to čas.“
„No, je to stále také isté. Nuda.“
„Nuda? Aká nuda?“
„Vždy výlety, škola, kino, výlety a tak ďalej. Žiadna zmena.“
„Prosím, to snáď nemyslíš vážne. Vždy si mal výlety rád a nadšene si
s každým súhlasil. A chodili sme predsa vždy na nové a nové miesta.
Ruplo ti v bedni, či čo?“
„Štefánia, prosím ťa, nekrič. Proste už sa mi v tom vzťahu nechce
pokračovať, nemá zmysel to rozoberať. Nič sa tým nezmení.“
Hajzel. Voloviny, samé voloviny. Pravda bola úplne inde. Zistila
som ju pár dní nato. Blonďavá kurva z nižšieho ročníka. Mala som
chuť mu otrepať o hlavu všetko, čo mi prišlo pod ruky. Kretén nenamazaný. Podliak. Áááááááááááá!!!!!!! Moje vnútro kričalo, ale držala
som hubu. S ňou sa určite nenudí, čo? To musí byť zábavy s tou blonďavou dutou hlavou. Vedela som o nej svoje. Otecko bohatý podnikateľ, modelka, krava. IQ takmer hojdacieho koníka. Pochybujem, že
dokončí čo i len prvý ročník. No ona to možno nebude potrebovať,
čo? Usmeje sa, ukáže svoje krivky a bude sa na nás ceriť z obálok
ktovie koľkých časopisov. Krava.
Sedela som v izbe na intráku a plakala. Doteraz som bola tak nahnevaná, že som sa k plaču ani nedostala, ale teraz to naplno prepuklo. Plakala som ako z kanvy. Ako dážď, keď silno padá. Ako vtedy
v prváku, keď sme s Pavlínou nemohli na výlet. Teraz šiel taký dážď
zo mňa. A nie a nie ho zastaviť. Koľko kvapiek musí padnúť, aby to
prestalo bolieť? Koľko?
Pršala som takmer neprestajne niekoľko dní. Až to zrazu prestalo,
obdobie dažďov zrazu skončilo. Smútok sa pravdaže celý neodplavil,
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Pavlína odjakživa bola za každú srandu, len občas sa hrala na zanovitú. To bola celá ona.
Obliekli sme sa a hor sa von.
Naháňali sme sa, čľapkali ostošesť do každej mláky, ktorá sa naskytla a ujúkali sme ako malé deti. Dali sme si i nejaké to hudobné čísielko a pokus o tanec. V tých plášťoch a gumákoch to muselo vyzerať
nesmierne pôvabne. Hotové kráľovné dažďa. Pár ľudí, čo nás stretlo,
sa na nás pozrelo ako na bláznov, jedna staršia pani sa ale šibalsky
usmiala. Úsmev sme jej opätovali a pokračovali vo vodných radovánkach. Koľko sme sa len to popoludnie nasmiali a najašili. Návrat do
detských čias sa vydaril. Na jednotku s hviezdičkou.
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ale bolo mi lepšie. Začala som hovoriť, (Pavlína mi to tvrdila už od
začiatku), že je vlastne dobré, že sa to stalo. Dva roky sú síce dlhá
doba, veľa sme spolu prežili, ale lepšie, že sa jeho debilná stránka
ukázala teraz ako keby až niekedy neskôr. Veď čo je to za človeka,
ktorý si začne s takou... Žiadne slušné slovo mi v súvislosti s ňou nenapadá. Veď ten raz oľutuje. Ktovie koľko času potrvá, než sa i s ňou
začne nudiť. No, možnože „výlety“ do jej postele ho neomrzia nikdy.
No ak mu stačí len to, tak je to fakt úbožiak. Začala som sa diviť
a nechápať, čo som na ňom vôbec videla. Teraz mi pripadal ako cudzí
človek. Bol taký vždy, alebo sa od nášho rozchodu až tak zmenil?
Vracali sme sa s Pavlínou z latino party. Vzala ma tam, trochu
sa rozptýliť a nadýchať sa života. Pomohlo. Vtom sa spustil dážď.
Z ničoho nič. Úplne nečakane som sa zrazu rozosmiala. Pavlína na
mňa nechápavo pozrela. Prstom som ukázala napravo od nás. Šli tam
oni. Môj bývalý s blondínou. Zúrivo okolo seba šibrinkovala rukami
a snažila sa zachrániť dlhé šaty pred zmočením. Ako sa tak metala,
spadol jej na zem šál. Nebolo ich počuť, ale z gestikulácie bolo jasné,
že poriadne nadáva. On len tak stál ako poleno a vrhal na ňu spýtavé
pohľady, aby mu len povedala, čo má robiť, ako jej pomôcť. Vyzeralo
to, že jeho vlastná iniciatíva nie je na veľkej úrovni. Keď sa i o niečo
pokúsil, urobil viac škody než úžitku. Blondína sa snažila dostať na
chodník k taxíkom. On vedľa nej. Neviem čo sa stalo, pravdepodobne sa potkla o jeho nohu, no hlavné bolo, že sa zvalila na zem. Šup
to do špinavej mláčky. To mi úplne stačilo. Keby nebolo mokro, tak
sa i pováľam po zemi od smiechu. Skvelé komediálne predstavenie.
A Pavlína sa bavila spolu so mnou.
Vo štvrtom ročníku som mala divný sen. Odohrával sa v akomsi
malom mestečku. Videla som kopu smutných a zúfalých ľudí v rôznych
domoch. Vonku sa silno rozpršalo. Všetci tí nešťastní a ubolení postupne vyšli na ulicu. Dav ľudí sa zhromaždil na námestí. Všetci, akoby
navigovaní akousi vyššou silou, v jednom momente naklonili hlavu
k nebesiam a dažďové kvapky padali na ich tváre, premáčali šatstvo
a dotýkali sa pokožky. Dokonalá davová psychóza. Keď dážď ustal,
všetci sa usmievali. Cítili sa šťastní a očistení. Prišlo mi to ako paródia
na dážď. A k tomu klišé ako vyšité. Ale pobavilo. A to je vlastne účelom paródií, no nie?
Najhoršiu a najkrutejšiu búrku som zažila s Matúšom. Po troch
rokoch manželstva. Bolo to so všetkým. Šľahali blesky, duli hromy,
vietor rúcal všetko vôkol seba. A keď si zbalil pár vecí a buchol vchodovými dverami, prepukol neľútostný dážď. Zlé počasie trvalo štyri
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dni. Zima, chlad, voda. Nedvíhal telefón, nevedela som sa s ním nijak
spojiť. Netušila som kde je. Buď ho tajili kamaráti, alebo ho tá víchrica
zmietla niekam pod zem. Zavolal na piaty deň. Konečne. Konečne sa
aspoň trošinku vyčasilo. Počula som jeho hlas. Bol mierne chladný,
alebo bolo v ňom cítiť, že mu je to tiež veľmi ľúto. A ešte toho dňa sa
vrátil. Domov. Ku mne a dcérke.
Keď mala moja Anetka osem rokov, stáli sme pred kinom pod
strechou a čakali, kým dážď trochu ustane. Bol až príliš silný a my
sme nemali dáždnik. A k zastávke autobusu to bol kus cesty.
„Mami, prečo prší?“ spýtala sa ma malá odrazu.
Čo jej poviem? Rozprávať jej o kondenzácii vody v oblakoch mi
v tej chvíli prišlo úplne absurdné. Bola na to ešte primalá.
„Mami, prečo prší? Počúvaš ma vôbec?“
„Ale pravdaže, len som sa na chvíľu zamyslela.“
„Tak prečo?“
Nemala som na výber, jej oči jasne hovorili, že chce počuť nejakú
odpoveď.
„Vieš moja, je to ako s ľuďmi, keď plačú. Prší, keď je nebo smutné,
alebo ho k slzám dovedie niečo veselé.“
„A ako to rozoznám?“
„To je celkom jednoduché. Keď sú tmavé mračná, zima a nebodaj
i fúka silný vietor, je to nešťastný dážď. Do takého sa ti ani nechce.
Najradšej sedíš v teple a dážď pozoruješ len cez okienko. No keď je
dážď teplý a príjemný, sú to kvapky šťastia. Vtedy medzi ne mnohokrát túžiš i vbehnúť a nevadí ti, keď ťa pomaly zmáčajú. Práve naopak,
napĺňa ťa to radosťou.“
Dcérka sa usmiala.
„Takže teraz je niekto tam hore šťastný, že?“
Dážď sa už medzitým upokojil. Pozrela som sa na modré nebo posiate bielymi oblakmi.
„Myslím, že áno.“
„Tak poďme.“
Vytrhla sa mi z ruky a vbehla na chodník. A ja som sa pustila za
ňou.

VIETOR VO VLASOCH
Pred desiatimi rokmi, keď nastupoval do firmy, by ho vôbec nebolo
napadlo, že skončí tu, na streche tejto budovy, sám, len so svojimi
myšlienkami. Mal čerstvo po svadbe s nádhernou ženou, dieťatko na
ceste. Ich vzťah bol ideálny, miloval ju každým kúskom svojho tela
a ona na tom nebola inak. Tešili sa spolu na potomka, ako sa neskôr
ukázalo, na synčeka. Nádherného synčeka. Dokázal sa s ním hrávať
celé hodiny, miloval ho snáď ešte viac ako svoju ženu, ak to vôbec
šlo. Všetko bolo vtedy ideálne. Vo firme rýchlo postupoval, nebol
predsa žiadne béčko. Mal zázemie, perfektné vzdelanie a nechýbala
mu ani veľká dávka sebavedomia a priebojnosti. Dokonalý recept na
úspešnú kariéru. Po roku za ním prišiel jeho šéf s plánom, ako zbohatnúť ešte rýchlejšie, než bohatol doteraz. Že on sa mu doň perfektne
hodí. Prečo ho len vtedy poslúchol? Prečo súhlasil? Prečo vlastne?
Išlo v podstate o podvod na firme, to vedel od začiatku. Najprv to
malo byť iba nevinné oberanie firmy o drobné pri vyhotovovaní účtovníctva. Nič svetoborné. Prihadzovanie drobných čiastok, ktoré, keď
sa ale zrátali, tvorili celkom vysoké sumy. Spočiatku to šlo výborne,
bez zádrheľov. Uliate peniaze si ukladal po rôznych kontách, aby
nevzbudzovali podozrenie. No s pribúdajúcimi rokmi si povedali, prečo to neskúsiť s vyššími čiastkami? Aj to ešte šlo. Mohol zavaľovať ženu
stále luxusnejšími darmi a aj sebe začal dopriavať viac a viac. Vtedy sa
to muselo pokaziť. Niekomu muselo začať vŕtať v hlave, odkiaľ berie
toľko peňazí. No on bol stále nenásytnejší a hlavne, začal byť zaslepený úspechom. Už nakradnuté peniaze nijak neskrýval.
A zrazu to pred pár mesiacmi celé prasklo. Niektorý z veľkých šéfov
nariadil hĺbkový audit firmy, niečo sa mu nezdalo. Samozrejme, auditori všetko odhalili. Teda nie všetko, iba to, čo nakradli za posledné
štyri roky. Ale i to stačilo. Viac než dosť to stačilo. Milión šesťsto dvadsaťtisíc dolárov. Za pätnásť rokov by toľko nezarobil, a to zarábal celkom slušne. Okamžite ich oboch vyrazili. Na hodinu. A o pár mesiacov
im súd prikázal celú sumu splatiť. Musel všetko predať, luxusné auto,
drahú jachtu, druhý byt. Ostal im iba dom a malé mestské autíčko, aj
to iba preto, že oboje boli prezieravo napísané na jeho ženu. Aj tak
z toho splatil ani nie polovicu.
Jeho bývalý šéf medzičasom spáchal samovraždu. Vystrelil si mozog.
Nechutné, ale predsa prosté a jednoduché. Celá čiastka ostala teda
na jeho pleciach. Stále skoro milión dolárov. Nevedel, čo má robiť.
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Nech premýšľal akokoľvek úporne, nenachádzal východisko. Aj keby
si skoro našiel novú robotu, vysoký plat nedostane. Bude splácať celý
život. Ale bola to len a len jeho chyba. Nemal sa nechať zatiahnuť.
Ale bol slabý, vidina peňazí ho premohla. Sám si to zavinil, sám si to
aj musí vyriešiť.
Stále cítil vietor vo vlasoch. Nielen vo vlasoch. Kdesi nedávno
čítal, že v tejto výške vietor skoro nikdy neustane. Práve naopak, je
extrémne silný. Preto musia byť výškové budovy také odolné. Ale to
mu teraz bolo jedno. Už našiel riešenie svojho problému. Áno, skočí.
Ukončí to tak, ako to spravil jeho ex boss. Síce ho najprv odsudzoval
za to, čo spravil, ale časom si uvedomil, aké geniálne jednoduché
bolo jeho riešenie. V Štátoch sa dlhy nededia a tým pádom jedinou
guľkou ukončil trápenie celej rodiny. Kruté, no perfektné. Rozhodol sa
ho napodobniť, len si vybral sofistikovanejší spôsob. Skočí zo strechy
budovy, kde sídli ich firma. Vysoká výška, zaručená a rýchla smrť.
Bolo mu ľúto jeho ženy. A ešte viac jeho syna. Ale to, aby mali peknú budúcnosť, bolo pre neho prednejšie, ako jeho život. Jeho smrť
prebolí. Jeho dlhy by však rodinu umorovali a ničili ešte veľmi dlho.
Manželka by síce nemusel platiť nič, bolo by to celé na ňom, ale predsa. Ona by to nezniesla. Už sa mu ponúkla, že pomôže. Odmietol.
Povedal síce, že si to premyslí, ale v podstate vedel, že nie je o čom
premýšľať. Nemohol dovoliť, aby trpela za neho. Kvôli jeho hlúposti.
Jeho, len jeho. A nechať vyrastať syna v takej rodine? Zadĺženej, smutnej, ba možno časom aj rozvrátenej? Nie, to nie. To nejde.
Zrazu si uvedomil realitu. Prečo ho napadlo, že by jeho rodina mala
byť rozvrátená? Veď ho stále milovala. A on ju tiež. Sama povedala,
že sa nič nemení. Celý čas ho povzbudzovala. Že si nájde robotu, prípadne aj dve, tri, ak bude zvládať. Ten čas to prežijú. Aspoň to bude
rýchlejšie za nami, vravievala stále. Za nami; nikdy nepovedala za
ním. Stále za nami. Cítil, že stále stojí pri ňom.
Zahľadel sa dolu, do hĺbky. Prečo? Prečo by mal milujúcu manželku pripraviť o jej muža? Nie, nesmie na to myslieť. Už keď tu stojí,
musí to urobiť. Nesmie cúvnuť, už nesmie byť slabý. Už nie. Zdalo
sa mu, že vietor zosilnel. Ale myšlienky sa nedali zastaviť. A prečo
vlastne by mal pripraviť syna o možnosť vyrastať v kompletnej rodine?
Pochyboval, že by si jeho žena našla kohosi iného. Aspoň nie v krátkom čase. V tomto bola ako on. A on by to určite nedokázal.
Nie, netreba na to myslieť, treba konať. Dvihol hlavu. Prudko, hrdo.
Zahľadel sa posledný raz priamo do ranného slnka. Ach, aké je nádherné. Opäť si uvedomil ten vietor vo vlasoch. Odrazu, keď vedel,
že ho už dlho cítiť nebude, nebol mu nepríjemný. Vychutnával si ho.
Pôžitkársky, ako to stále vedel. Ako si užíva aj nakradnuté peniaze.
Sakra, veď sa ešte môžem zmeniť. Ešte nie je neskoro! Všetko sa dá
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vyriešiť. Zaberie to síce čas, ale pôjde to. Prečo by sa mal zabíjať? Sám
a dobrovoľne? Takto si svoj koniec nepredstavoval. Takto teda nie.
Niekde medzi blízkymi, napríklad na starobnej posteli, ale nie takto.
Myšlienky mu zrazu behali rýchlejšie a jasnejšie, než kedy predtým.
V diaľke začul silný hluk, no neobzrel sa. Pripisoval ho vetru. Mal
teraz v hlave čosi iné. Plán. Nový plán. Niečo, čo ho napadlo už dávnejšie, no nevedel ako to zrealizovať. Teraz mu zaplo. Tuto hore na
chladnej streche. Aké jednoduché. Nadával si, že na to neprišiel skôr.
Až teraz, ďaleko od starostí, iba s vetrom vo vlasoch, mu to napadlo.
Samovražda nič nerieši, on si chce ešte život užiť. A už vie ako. Nie,
teraz sa nesmie zabiť!
Hluk bol stále silnejší, priam trhal uši, no on si ho vôbec nevšímal.
Pomaly sa obrátil, chcel preliezť zábradlie. No vtedy sa zrazu budova
prudko zatriasla. Stratil rovnováhu, ruka mu uletela z chladného železa. Vtom sa doň ešte oprel vietor, ktorý si len pred chvíľou s pôžitkom
vychutnával. Neudržal už ani nohy. Visel tam, držiac sa len za jednu
ruku. Opúšťali ho sily. Pustil sa. Pohltila ho hĺbka. Navždy...
Deň na to, 12.9.2001, o ňom noviny priniesli správu ako o prvej
obeti najhoršieho teroristického útoku na USA v dejinách.
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MILÝ MÔJ JANKO
ANNA HOLEČKOVÁ
NA JOZEFA 2007
Tak píšem prácu do školy a neviem, a asi ani nechcem vedieť, teda
mala by som vedieť, ale keď vedenie je zložité. Mám nastavený obrovský blok ako sebazáchovu a odmietam a odmietam. A ako dobre mi je.
Blahoslavení chudí duchem.
Mimochodom, milý môj Janko - ahoj,
jednoducho som chcela povedať, že keďže som veľmi zaneprázdnená,
a čas ma tlačí, tak trpím prílišnou voľnosťou a svet mi plynie pomaly. No
a tak ti teda píšem, nemusíš odpovedať, len tak, aby som zabila čas, aby
som sa potom deň pred odovzdávaním mohla psychicky zrútiť a byť
žensky hysterická, mužsky agresívna a ľudsky neurotická (nechty som
si začala okusovať už preventívne). Je mi krásne, užívam si života, hlad
zapíjam vínom a hodiny pozorujem strom, čo mi rastie pred oknom.
A dnes tam dokonca boli aj dáke vtáky, možno vrany - vieš, že aj vrany
nosia bábätká, dievčatká? To necháp ako alúziu na tehotenstvo, to mi
len tak napadlo. Oni to asi nebudú vrany, len čierne vtáky. Bociana tu
asi nikdy neuvidím, bol by to chudák. Lebo tu, na intráku, či vlastne
koleji, to víri myšlienkami a on by sa mohol dostať do víru a možno by
ho to aj zrazilo k zemi a on by potom, chudák ťažký, nemohol lietať
a žiť si len tak preto, že žije a musel by sa pýtať, a všetko by mu bolo
málo. Čierne vtáky sú zvyknuté, vedia, ako sa vyhnúť víru aj výru, takže
nemusia mať strach. Ja som asi čierny bocian. Taký hybrid.
Bola som sa prejsť vonku, medzi panelákmi, no a vážne, nikde žiadny
bocian. Ale aspoň mi primrzli uši.
Ja som pôvodne aj niekam smerovala, teda chcela som napísať niečo
závažné, niečo svetoborné a obohacujúce, lenže som zabudla. Tak si
domysli. Možno to malo byť o roztápajúcich sa ľadovcoch, a možno
o svetových zásobách ropy...
Tak papa - to je také pekné slovenské, všetci Slováci u nás to používajú.
Anka

NA SVÄTÉHO JURAJA 2007
Milý môj Janko,
išla som včera do školy, cez Karlov most, je to síce okľuka, ale pekná a ráno tam ani toľko ľudí nie je. Nechodím tak každý deň, len keď
je slnečno a keď mi mráz štípe líce. Vtedy mám staré mesto najradšej.
Vždy chodím tak dlho, dokiaľ neuvidím cez otvorený oblok aspoň jeden

NA PRVÉHO MÁJA 2007
Milý môj Janko,
Janko, Janíčko, zase mám lenivý deň. Len si tak sedím na okne, hľadím
do stromu a rozmýšľam, kam by som hľadela, keby tu nebol ten strom.
Asi do obzoru. To sa vlastne nehovorí, hovorí sa za obzor, či nie? No
ja by som už len preto hľadela do obzoru. Keď som lenivá, som spupná
a spurná. Teraz vlastne spupne hľadím na strom, lebo si uvedomujem,
že mi bráni vo výhľade na obzor. Pché, stromisko jedno nemobilné, už
ma preňho hľadieť neteší.
Kúpila som si tenisky, také, čo majú vzduch v podrážke, sami ťa
nesú. Sedemmíľové tenisky, ani šnúrky im viazať nemusíš. Vieš, ja idem
s dobou, som mobilná, na rozdiel od toho duba, či buka, alebo čo to je.
A preto využijem výdobytky našej techniky, obujem si odľahčené tenisky a presuniem sa pred strom, aby som mohla hľadieť do obzoru.
Nuž, maj sa.
Papa Anka

137

LITERÁRNA SÚŤAŽ JÁNA KOLLÁRA

maľovaný strop, drevený, kvety sú tam najčastejšie. Jaaaj, ale o tom som
vôbec nechcela. Tak znova.
Išla som včera do školy, cez Karlov most, a na rieke bol rybár. Krásny,
celý šedý (či šedivý?), alebo nie, povedzme radšej sivý. Sivý bol on,
loďka, rieka. Predstavuj si ho celého trocha rozmazaného, ako obrazy
Williama Turnera. Vidíš nejasný obrys a skôr len tušíš, alebo hádaš, čo
to je. Vidíš ho? Tak takto vyzerá môj rybár (Môj rybár - som si ho hneď aj
privlastnila.). On je to vlastne pán Svatoň, ku ktorému chodím na prednášky. Sedí v lodičke a tíško prednáša rybám, a tie sú také dojaté, až mu
samé skáču do loďky. Keď doprednáša (alebo dorozpráva rozprávku, aj
keď on skôr rozpráva pohádky, pohládky, lebo to vždy tak pohladí. Juj,
to tak hladí, až by som tam mäkké Ľ najradšej napísala), poďakuje rybám
a nahádže ich späť do Vltavy. On totiž chodí na ryby preto, že má veľmi
starostlivú ženu. Takú, čo chová mačku, pečie bábovky, večeru podáva presne o piatej a v noci sa budí, aby prikryla manžela, aby jej nenachladol. A môj rybár je predsa trochu rebel. Vie, že sa manželka bude
durdiť, že ide v mrazivé ráno na studenú rieku, a vie aj, že ju nahnevá,
že si do termosky s čajom prilial rum. No predovšetkým vie, že keď sa
potom vráti, pohladí ju po vráskach, že sa usmeje a všetko mu odpustí.
Nuž takýto je dnes môj rybár, takáto je dnes moja nálada. Sivá, nostalgická, asi patetická, clivá, trochu smutná, trochu veselá, melancholická,
do diaľky zahľadená, duchom prítomná, lenže kdesi v cudzote, túžobná a citlivá a baladická a zádumčivá... a veru aj spupná. Nazvi ju ako
chceš, len sa maj dobre. A ja zbohom, buď ti dnes napíšem, takú ja mám
dnes náladu.
Papa Anka
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CELÉ TISÍCROČIA SKÚŠANÍ
VLADIMÍR SKALSKÝ
V Kanade. Áno, tam vzniklo zásluhou manželov Valérie a Dušana
Tóthovcov výnimočné pásmo slova a hudby, poézie a divadelného
gesta, ktoré pod prostým názvom Shalom predostiera myšlienkový
a citový svet židovských autorov, pochádzajúcich zo Slovenska. Žijú
dnes na najrôznejších koncoch sveta, na Slovensku, v Izraeli, v Západnej Európe, v Severnej i Južnej Amerike.
„Kto som? Odkiaľ prichádzam, kde som a kam idem? Aký je môj
osud, osud mojich predkov, mojich súčasníkov a budúcich generácií?
Celé tisícročia sme skúšaní. Hľadáme si svoje miesto, ktoré sme
v dejinách ľudstva stratili, ale ktoré nám do vienka dal Pán všetkých
vekov. Stratili? Prečo? Kto nám odňal právo na život, kto nám odňal
právo žiť pokojne a šťastne, ľúbiť a byť ľúbení. Toto právo je nám dané
Stvoriteľom, právo, o ktoré nás nemôže nik obrať,“ hovorí rozprávač
v úvodnej časti pásma.
„Týmto skromným pásmom chceme vydať svedectvo o tom, čo cítime a myslíme. Je pravdivou a živou spomienkou na to, čo sme prežili,
je spoveďou duše o tom, že milujeme život, že plačeme a smejeme sa,
ľúbime a túžime, trpíme a radujeme sa, teda žijeme.“
Pásmo vyšlo po úspešnom uvedení v Kanade nedávno knižne a pripravilo sa jeho uvedenie v Bratislave i v Tel Avive, kde zaznejú slová
básní 13. februára v rámci Dní slovenského zahraničia v Izraeli. Tieto
dni pripravilo Svetové združenie Slovákov v zahraničí a Dušan Tóth
sa na nich zúčastní (rovnako ako autor tohto úvodu) aj ako podredseda tejto organizácie.
Vybrali sme pre Zrkadlenie/Zrcadlení aspoň niekoľko básní...
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Tuvia Rübner

SLOVENSKO
Od nížin na juhu až hore po Tatry
siaha, Slovensko, tvoja krása.
Ale tak ako chrobák schúli sa do klbka,
tak zaraz ochladnem, milé moje,
len čo sa ku mne pritúliš.
Nežijem v tebe, a preto žijem,
v poslednej chvíli som ti utiekol,
neverná krajina so žilkami riek, so škvrnami
lesov na svojom tele.
Hron s ľadovým vetrom v zime 1939,
divý, povoľný Váh, malá Myjava, čo niesla
papierové loďky, klzký breh za strniskom,
a Dunaj, vídaný dennodenne, s remorkérmi,
čo z diaľky do diaľky snívajú o svetle pusty,
Dunaj popretínaný brázdami propelerov.
Bratislava, Šaštín, Banská Bystrica,
čosi svetlé pod padacími dvermi.
Som to ja, kto sa na mňa díva, mladučký,
dávno zažltnutý, nejasný, koho to vidím?
Sestra mala trinásť, oči ako laň.
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Vábiš a odpudzuješ, odpudzuješ a vábiš,
priveľmi prítulné,
prehováraš ma so zbožnou tvárou
a s vyzývavým pohľadom,
aby som zahryzol do tvojich jabĺk.
Krúžiaci ohnivý meč – to sú veľké slová.
Udialo sa to menej slávnostne.
Žiadny vrch neprekrížil cestu
vlaku, čo zo Žiliny išiel na sever.
Žiadne pleso a žiadna rieka
nevystúpili z brehov, nezaplavili koľajnice
a nížina bola poddajná
a ľúbezné údolia
zakvitali plným ornátom.
Sestra mala trinásť, oči ako laň.
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Slovensko, ty zvodná čarodejka,
vyčarúvaš mi detstvo
s čerstvou vôňou dreva,
s bachorom obilia,
gagotom husí
a divým dunením nad Tatrami.
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Pavel Schwarz

MACOCHA
Macochou si mi bola,
moja rodná zem.
Keď vlci zavíjali vôkol mňa,
ty si ma nechala
chvieť sa v strachu
a stačil len malý tieň našich hôr
a bola by záchrana.
Slzy tiekli z noci do rána
a ty si sa v nešťastí kochala.
Počula si víťazné výkriky?
Počula.
Ja som zabudol na rany nezhojené.
Vy, čo ste to neprežili,
nikdy ničomu neporozumiete.
Ťažko vysvetliť slepému,
že biela farba je biela
a krv je červená....

Vera Meisels

Kedysi som žila chránená
svojou detskou nevinnosťou.
Zahrnutá nežnôstkami.
„Miláčik!“ „Zlatinko!“ – Toľko prezýviek!
Niektoré som potom dávala medvedíkovi
a bábike, čo vtedy
vedela ešte mať otvorené oči.
Keď prišli cudzinci zavesiť na mňa
číslo napísané na kus kartónu,
odmietli mi dať kartičky
aj pre medvedíka a pre bábiku.
Nechcela som ich opustiť – o kartičky
pre nich som požiadala veľmi zdvorilo.
Cudzinci však boli zúriví
a bábiku mi vytrhli z ruky.
Držala som ju pevne –
V ruke mi zostala jej ručička.
Aspoň medvedík zostal celý.
Zrejme sa ponáhľali,
Veď na nich čakalo ešte toľko práce!
Museli očíslovať toľko ľudí! Aj moja sestra
dostala kartičku s číslom podobným môjmu,
nepoviem vám však už, čo to bolo za číslo,
ešte som nechodila do školy,
ešte som nevedela čítať.
Dlho sme stáli vonku a nesmela som
hovoriť ani sa na nič pýtať. Bolo mi hrozne
zima – a tak rada by som niekomu povedala,
aké mal medvedík šťastie,
že mu nedali číslo.
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MEDVEDÍK POD
PERINOU
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Valéria Tóthová

AKO TO, ŽE SOM SA
NARODILA!
Ako to, že som sa narodila! Je čas umierania, Židom sa
nepatrí množiť. Je čas zbaviť sa ich. Navždy. Píše sa apríl
1943. Zámocká ulica. Žlté hviezdy, priepustky, kontroly,
razie. Byty, kam ľudí násilne nasťahovali. Každá rodina
v jednej izbe. Spoločná kuchyňa, záchod kdesi na chodbe.
Narodilo sa dieťa. Aká rarita! Aký smútok. Bude mu
dopriate dorásť, aby sa aspoň naučilo chodiť? Tí dnešní
mladí nemajú rozum. Kam sa, prosím pekne, podela ich
zodpovednosť?
Prešli sme im všetkým cez rozum. Máme známosti.
Mamička má modré oči, blond vlasy. Volám sa Schwarzová,
potom Kováčová. Utekáme. Raz do krytu, potom do tunela. Mamička spadla na zem a ja s ňou. Čo robiť? „Mamika,
neboj, mamika, neboj, …” To je ale dupot! Prečo všetci tak
bežia a my sme na zemi? Len čo otvorím oči, sme opäť
na nohách. Utekáme. Do tmy. Je tam plno ľudí. Plač. Bojím
sa.
Konečne sme odišli z veľkého mesta. Majú tu kone, psa
Dunča, svine, veľkú stodolu. A všadeprítomný zápach a špina. Môj najväčší nepriateľ je gunár. Minule ma tak vystrašil,
že som sa pred ním musela schovať do psej búdy. Všetci
jeme z jednej misy, čo ma náramne baví. Najviac mi chutí
slanina s cibuľou. Je nás tu veľa. Akosi ma svrbí hlava, vraj
mám vši. V mojích kučerách sa im dobre darí.
Neviem síce kto je kto, ale vyrozumela som, že sa tu striedajú Nemci s partizánmi. Viem len, že v oboch prípadoch
je lepšie čušať. Tvárim sa teda, že nič neviem, ničomu
nerozumiem. Je tu ale jeden chlapec z Bratislavy. Volá sa
Riša. Cítim, že sa ho mamička bojí. Počula som, ako sa jej
vyhrážal, že povie, že je Židovka, keď prichádzali Nemci.
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Nepovedal. A potom prišli Rusi a bolo. Najviac ma teší
Marusia, keď mi spieva „Čížik, čížik, kde ty byl…” Sedíme
na prahu stodoly a ona si ma pritíska k hrudi. Aké má silné
ruky a hrubé copy...
Vezieme sa vo vlaku, sú tam gardisti. Mamička mi nakázala, aby som bola ticho. Poslúcham, ani nemuknem. Ale
mám čo robiť. Vlak je plný a ja musím ísť na záchod. Nik sa
ani nehne. „Pustite ma, lebo sa poselem, pustite ma, pustite ma…” Pustili, hurá! Nikto si nevšimol, že som Židovka.
Prežijeme.
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Pavel Schwarz

MAŤ MOJA
nič mi nezostalo po Tebe,
len strohý list
a hlboké oči
mi nemôžu z mysle zísť.
List držím v ruke
a slzy mi padajú naň:
Boh Ťa ochraňuj,
Boh Ťa chráň,
Sme pred transportom,
ideme, nevieme kam...
Čujem jej trasľavý hlas
a v jej bolestivom písme
je nádej a neistý čas.
Nevravím zbohom,
ale dovidenia.
Možno sa predsa
stretneme raz.
Tvoja matka.
Tá túžba sa nesplnila,
mať moja,
zostala len živá spomienka
a v smútku trpká chvíľa,
čo naše životy
láskou spečatila.
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Janko Karšai

Maľovaný les
v dome mojej pamäti
slnko Ti vypralo blúzku
sama kráčaš
maľovaným lesom
bojíš sa ľudí
čo murujú milencov
do hradieb
v dome mojej pamäti
odtlačky v kameňoch
a hladné ústa väzňov
splývajú
splývajú v jedno
hladné ústa väzňov
sa zavreli
sa nezmohli
sa skrivili
v plameňoch
Ty stále kráčaš
samotná
maľovaným lesom
hľadáš matku
hľadáš otca
Ty stále hľadáš
koho nieto

Milan Richter

Stará mama Deutschová
opúšťa jedného jesenného rána na samom konci storočia
otca Hermana, mamu Netu a dom v obci Dojč,
vezie sa kočom poľnými cestami krížom cez lesy a polia,
aby sa v Unine vydala za syna mäsiara...
Tak si ju
predstavujem, mladučkú pannu Jozefínu,
„farba očí modrá, tvar nosa rovný, zvláštne znamenia žiadne“,
ako zapísal do občianskeho preukazu
úradník Okresného veliteľstva NB v Skalici
o pol storočia neskôr.
Jej život mi uniká, prišiel som neskoro, cievy už mala
skornatené, bála sa o vnukov, obviňovala nevestu,
„chlapcov si zavrela v pivnici, šak ich tam zožerú myši,“
hoci sme pokojne spali v detskej izbe...
Medzi vojnami
vydala obe dcéry, synove frajerky neboli nikdy dosť kóšer,
muža
pochovala prv, ako musel do transportu. S vnučkou
a synom
prežila pogromy v seredskom tábore, dcéry, zaťovia (ani
vnuk Harry)
sa nevrátili z poľských lágrov... Prašivá vojna, v dedine
sa nikto necítil vinným.
Sily ubudli, statok, zem pýtali opateru... Jozefína privolila,
syn sa smel oženiť, sám na prahu staroby.
Pamätám sa
na starú ženu, večne v posteli, dlhé šedivé vlasy,
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STARÁ MAMA
DEUTSCHOVÁ
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ktoré jej rozčesáva naša mama. Pach stareckého moču,
štipľavý zápach hnojovky, čo pretekala dvorom,
otec v rajtkách a vysokých čižmách, dýchavične ju pozoroval,
veľkú židovskú matku, ktorá v závanoch plného vedomia,
podopieraná vysoko podstlanými poduškami,
obklopená vnúčatami a susedovie deťmi,
držala príkazmi na uzde všetok život
a smrť,
čo sa obšmietala okolo jej izby, domu, stodoly,
preoblečená nakoniec
za konﬁškátorov zemiakov a obilia,
tie prvé trestné komandá
mojej doby.

Rachel Ošerov

Na starobylom Židovskom cintoríne v Prahe
pri prechádzke pomedzi hroby
svetoznámych i bohatých židov
a navštevovateľov kráľovských dvorov
medzi vyblednutými a zlomenými náhrobníkmi
hudba hrala pieseň „Bože, zmiluj sa!“
A vtedy som uvidela nad radom hrobov
môjho otca vznášať sa na oblaku
a pochopila som, že jeho duša našla odpočinok
na krídlach spravodlivých a
že moja matka svetlých a vlnitých vlasov
v kvetinových šatách a so stále naširoko otvorenými očami
mi kýva na pozdrav
a ja dievčatko s dvoma vrkočmi a chudého tela
roním slzy a zavlažujem nimi túto zem.
No asi práve preto som zbadala na jednom náhrobníku
vyryté slová: „Amen, buď vôľa Tvoja!“
vôľa vyrovnania sa so Stvoriteľom sveta
i rovnaká vôľa toho zosnulého
ktorá ma prorocky vrátila k Jehudovi Anichajovi:
„... na mojom stole je kameň, na ktorom je vytesané Amen
jemné a spievajúce Amen ako v modlitbe
Amen, amen, nech sa Ti splní vôľa Tvoja!“
Konečne našli posledný odpočinok
amen, Amen
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KONEČNE NAŠLI
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Milan Richter

KORENE VO VZDUCHU
- Kam pán inžinier, kam, na hroby?
- Na hroby, pán sused. Máme tam mamičku,
aj brat mi tam leží a ženina neter,
vlani sme ju pochovali, sedemnásť mala,
vraj leukémia. A vy, pán sused?
- Domov. Rýchle sa teraz stmieva.
A to ja najradšej doma...
- Na hroboch ste už boli?
- Nemám hroby. Žena mi ušla, dávno,
ako ráčite vedieť, synovia ešte žijú,
ale až v Kanade, veru v Kanade...
Nemám hroby...
- A mamička, otecko, bratia,
starí rodičia, kde vám tí ležia?
- V osvienčimskom vzduchu, tam,
vo vzduchu ležia.
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ODKLADÁM PÚTNICKÚ
PALICU
Stáročná púť,
skúmanie dávnych časov
aj prítomnosti
mi odhaľuje podstatu vlastnej duše
zmietanej toľkými smermi.
Som raz tu, raz tam,
po zemeguli
večne blúdiaci Žid.
Som doma v štetle
a v ješive v Besarábii,
no aj na Kärtnerstrasse
i v Kurfuerstendamme,
v maďarskej puste,
v dedinkách Transylvánie.
Vídam zavše Champs Elysées,
Londýn, Madrid i Rím,
ba i Vatikán – kde
„zavítal mi syn“.
Po všetkých moriach plávam.
Buenos Aires, New York
dosiahnuť je mi hrou.
No chcem už odložiť pútnickú palicu,
chcem sa vrátiť domov –
do zeme praotcov.
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Pavel Schwarz

OBRAZ NA STENE
Pri stole sedím sám
a premýšľam,
nikoho nečakám.
Už celé roky
počujem kroky
ale nik neprichádza.
Otvorím oči,
starý žid s talesom naproti,
samovar na stôl kladie,
malý barches, trochu medu
a pohárik vína,
z dvoch svietnikov tiene
sú s bielym obrusom pokrčené.
Oči vekom zakalené
sa len do spomienky noria
s vlnami minulosti
rozbúreného mora.
Bradu má bielu
ako holub
a tvár samá vráska,
dlaň života,
ktorá ho hladkala,
bola príliš, príliš ťažká.
Postaví sa
a začne sa modliť.
No slová nepočuť,
ani požehnanie,
cítiť len chvenie zeme,
pozerá sa, pozerá
no ústa stále nemé.
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Vari sa len mne zdá,
že čujem ako vrie
samovar odzadu.
Otvorím oči
a starý žid vstúpil späť
do rámu svojho obrazu.
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Erika Blumgrundová

TAKÉ AJ ONAKÉ
Spomienky detstva – spomienky mladosti,
pestrý kaleidoskop,
reﬂexy,
miesta,
slová,
postavy,
tváre k nim.
Rodný dom, záhrada,
rozkvitnutý jazmín,
púpavy,
divý mak,
voňavý rozmarín.
Zaviate ulice,
studené ciagle –
krištáľové lustre.
Detské nohy šliapu
po mľazgavých mlákach.
Nedeľné prechádzky
v Slávičom údolí,
k pomníku bojovníkov,
strmými schodami...
Ohlasy domova,
matkina najmilšia pesnička,
nárek pri hrobe starého otca.
Prvý ples,
prvá láska,
prvý bozk.
Prvý ľúbostný žiaľ
vtedy pri rozlúčke.
Také aj onaké,
tajne i zjavno,
smutné i veselé –
bolo to dávno.
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ZO VŠETKÝCH STRÁN
Hory čo obklopujú Žilinu
to mesto v rovinatom údolí
čo spí spánkom spravodlivých
vôňa modrých čučoriedok a červených malín
zo všetkých strán
v letnej noci objíma
Vznáša sa
i nad židovským cintorínom
kde môjmu otcovi
a mnohým ďalším z mojej rodiny
bolo dopriate byť umytí
v poslednej Sieni čistoty
Svedčia o tom aj ich mená
do stien Siene vyryté
aj ich neďaleké hroby
na ktorých si šesť bielych sviec
plamienkami šepká
tichú modlitbu.
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Pavel Schwarz

SVEDOMIE
Pokojne sedím,
čakám na poradie.
Kto je na rade,
pýta sa sestrička
a usmieva sa.
Vstávam,
doktor v bielom plášti
sedí za stolom. Krčí obočie.
Čo vás bolí?
Na čo sa sťažujete?
Čo vám je?
Všetko ma bolí, pán doktor,
telo aj duša.
Tu pri srdci neznesiteľná bolesť.
Prezerá ma.
To, čo vás bolí,
vyhoďte z hlavy,
na to niet liek.
To je váš život,
roky
a svedomie.
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ŠÁBES
Na dlaniach si
kontrolujem
čiary života.
Rozvetvujú sa,
akoby každá, ukončená,
hľadala niekde svoje
budúce pokračovanie.
Hypnotizujú ma.
Moje natiahnuté ruky
prosia o almužnu lásky.
A keď už nevládzem ďalej,
zdvihnem ich,
aby som si zakryla oči,
ako keď moja stará mama žehnala
šábesové sviečky.
Aj svietniky zmizli.
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Janko Karšai

Vrana
Vrana vrane
oči nevykole
učili nás dávno
ešte v škole
Komu oči vykole
komu ďobne do hlavy
to Ťa život naučí
aj bez školskej prípravy
Môže to byť stehlík
veď je veľmi čudný
stále doma sedí
v piatok popoludní
Môže to byť sojka
aj keď staršia pani
ona taká stvorka
nikde nejde s nami
A nech je to
kto len chce
mne sa to stať nestane
Ja si lietam po lese
a prisadnem len
ku vrane

Janko Karšai
Počas dlhého behu
v brezovom lese
som myslel na Vás
Počas dlhého behu
v štyridsiatom druhom kilometri
som tiež myslel
na pohár vody
Bolo to nepochopiteľné
všetci ste ma čakali
desiatky rokov
A ja som Vás zrazu uvidel
tváre bratrancov a sesterníc
dva až päťročných
Zazrel som aj tetu
aj strýka
čo vraj mal toľko sily,
že vedel auto nadvihnúť
Moje oči boli plné údivu
to niekto z Vás
mi podal kvapku vody
Okoloidúci sa usmievali
a krútili hlavami
ako sa niektorí bežci
môžu vyčerpať
Tak sa nám podarilo
na konci brezového lesa
v deň spomienky na mŕtvych
Yom Kippur
(čo len na chvíľu)
stretnúť v cieli
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Erika Blumgrundová

POCHYBNOSŤ
A keby pre nás Židov
zas kruté vetry viali,
na ktorej strane – ty, dnešný môj priateľ,
by si stál?
Ako veterník
sa krútil,
mlčky odvracal od nášho utrpenia?
Kde by si stál?
Odpusť, že pochybnosť tak pomaly sa stráca.
Zabila ilúzie krutosti presila.
Sú preč dávne časy, keď som neoblomne
aj v ľudskosť verila.
Odpovedz teda rýchlo,
starý môj priateľ –
človek by predsa vďačne sa pochybností vzdal:
Keby pre nás Židov
zas kruté vetry viali –
kde by si stál?
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Tuvia Rübner

TAMTO,
POVEDAL SOM
Opustil som svoj dočasný dom,
aby som synom ukázal, odkiaľ pochádzam.
Tam, povedal som, ležal som na zemi,
pod hlavou kameň, plochejší než tráva,
ako prach zeme
ostalo všetko zachované.
Prechádzali sme mestami z ohňa, lesmi, vetrom,
voda sa vylievala na našich cestách,
cesty sa prepadali, museli sme preskakovať jamy.
V zapadajúcom svetle sme prišli do môjho rodného
mesta.
Aký sladkastý vzduch? pýtali sa synovia.
Čo je to za omietka, čo odpadáva zo stien?
Veru, takveru, vravela starká v obloku,
tu všetka budúcnosť pominula,
a zavrela svoje suché oči
ako vták, čo zloží krídla uprostred letu a padá.
Tu som sa narodil, povedal som synom.
Moji rodičia a predkovia sa narodili tu neďaleko.
Všetci sa narodia.
Tu stál dom, povedal som synom,
a vietor sa votrel medzi mňa a slová.
Chcel som im ukázať odkiaľ pochádzam a kedy budeme
jesť, pýtajú sa synovia, a kde
budeme spať?
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Vera Meisels

REČ MOJEJ MATKY
Reč mojej matky
nepoznáš,
rečou môjho otca sa tu
nehovorí,
moja rodná reč ma už
nesprevádza.
Len moje sny vravia tými jazykmi,
moje korene
sú vytrhnuté.
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Erika Blumgrundová

ROZPRÁVAJ
Keď už nás nebude,
kto našim detným deťom
povie o tých dávnych časoch?
O rieke, kde sme sa hrávali pri brehu,
o lúkach, čo z jari púpavou kvitli,
o ﬁalkách a zvonkoch
na pokraji lesa,
o slávičkovi, čo spieval
najkrajšiu pieseň,
kým sme sa túlali horami – dolami
a na modrom nebi nebolo mráčika.
Až jedného dňa sa ten svet roztrieštil
na tisíce kusov…
Do dňa plného hrôz sme zrazu vstali
a prečo zašlo šťastie –
sme nechápali.
Keď už nás nebude,
budú ešte detné naše deti o tom rozprávať?
Kto našim deťom o tom rozpovie?
Či v dejepisoch bude prosto stáť
dátum, stručný údaj,
bez každej emócie:
„V civilizovanom dvadsiatom storočí
šesť miliónov židov
bez milosti vyškrtli…”
Keď pamiatka na nás časom pobledne,
nájdeš azda tieto riadky:
okolo srdca pocítiš ťarchu, zachveješ sa
a na rozprávku svojho predka si spomenieš.
Pamiatka na nás tak nezahynie…

ROPA INTERIOR
FILOMÉNA ŠKODOVÁ

Ve víně
neušlechtilý
jako vinnou révu vyšlechti mě
taková a v předpodzimí
ovinu tvé údy svými
nečekaně šlechetná
za prádlem
na šňůrách ztopořeným
opiji přítomnost
zpřítomním opojení
vůbec
tě ale nebudu litovat
až si ráno postěžuješ
na bolesti hlavy zad
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Tvým výčitkám
doma
jsem našla fotku
všech hodin s tebou
vypadáš na ní
jako Tom Waits
v županu
zveš mě dál
„you’r my wild blue sky“
a stydké ve mně
už se nestydí za představu,
že jsme v sobě
a já mám navrch
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udiveně
namol
jsem zase dnes jak
před týdnem
jak jinak
udiveně
pětaosmdesátiletý
dýchá s melodií
umiluji se ke smilování
udiveně
prohrábnu si vlasy
klávesami
starého křídla
v které se měním
černá
černá
rozladěná
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v dubnu
u nás nebývalo
prašno
jen
ševelení dětí:
každojarní mollové verše
do ovčích kožek
čenichy
po klenbu hemisfér zvlhlé
slunceplachou veteší
zas naposled
vyplazenou k napajedlu rozbité
vody
a
jakoby nic
se mknuly prsty podbělů
v očekávání
dalšího vzkříšení
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K tmě i mlze
Tvůj zimník na zápraží
je jako nota do diáře.
Zní sklizní. Teď z ní ochutnám.
Co kamna teplem nevysráží
nebo snad vítr neodpáře,
textura změní na význam.
Kapsy čpí po tabáku,
opadal v šeru z křídel dlaní.
Obě tak cizí. Každou znám.
Svázané mlhou v oknech vlaku:
jel na konečnou Vinnobraní
a tys chtěl dovézt právě tam.
Má tma před listopadem
má tmavomodré, vpadlé oči.
Živí se přízní k básnířkám.
Tím kraluje. Tím stejným pádem
se milosrdně nerozloučí,
i kdybys zůstal stokrát sám.
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Postával si na refýži
Opřen o zlomenou lyži
Připomínal kovboje
S otřískaným oboe
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Pravdivý popis
události
z 23. března t. r.
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0:0
V nedělních novinách
jsem se dočetla,
že zápas Já – Život
skončil zas
nerozhodně
Nechci tedy vědět,
zda být či nebýt
Ptám se,
kdo byli domácí
a kdo hosté
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Píši vám, Matouši, ač u vědomí, že jste živ,
a zvláštně děsí mě tu stavět na odiv
žeň toho, co jsme za poslední léta promlčeli,
i úzkost v hrdlo hrdé dívky, chce-li
uchovat poslední váš polibek.
Pláčete? Čas přeci nebývá vždy lék
a vy i já to dobře víme.
Ne, nepršelo, ani nepršívá,
jen mlžná lampa nad Loretou zpívá
snad o podobě panny jiné.
Ušil jste na mě rubáš, v něm vyčkám kuropění,
po sedmém písmeni v kameni hned je mi
do věčnosti, vždyť přísahal jste nepokrytě,
že po smrti mě celou kvítky zahalíte.
To já bych ošatila jen váš klín
vybranou z pravdomluvných kopretin,
neb zbylým, tedy, jak se zdáte,
já-muži nejvíce se podobáte.
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Nadvakrát přiznaná
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Romance
pro škodovku
Za kolíček za faldíček
Oběšená
Citera od kosti Z hrozna mžena
Zpíjí se hořkostí fernetu i světa

Upíří šíří upíří
šíři
Přibližně jižně od kostela
Masturbace Jedna báseň
Jaro jí taky neudělá
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rozdrobeným chlebem předzimních večerů
vpotácely se do duše a my se
tenkrát
začli bát o slovo
krmíme holuby na skáceném náměstí
úvahami o čtyřpletenci vánočky
sis obmyslel
celého Krista
švestky zalévané tatínkem
zalévaly tatínka samého
aby pak vyklíčil v předzimním večeru
a já se mohla stát jediným štěpem
rozpařené zahrady
adventní roubování
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Promluva
k Janu Skácelovi

SMUTNÉ LÁSKY JÁNA RAKYTKU

178

NEBANÁLNE ČÍTANIE
NA BANÁLNU TÉMU
Pre čitateľov našej revue nie je Ján Rakytka neznámou veličinou.
Veď tento slovenský spisovateľ, žijúci a tvoriaci v Prahe, je zakladajúcim členom Slovenského literárneho klubu v ČR i členom redakčného kruhu Zrkadlenia-Zrcadlení. Pochádza z Kalinova a do Prahy
prišiel študovať špeciálne gymnázium pre mládež s poruchami zraku.
Po celom rade profesií v súčasnosti pôsobí ako publicista a spisovateľ na voľnej nohe a venuje sa aj umeleckej keramike. Knižne debutoval v roku 1994 s autobiografickou zbierkou „Detstvo ako sen“.
V roku 1999 vydal knihu „Žít zakázáno“, literárne spracovanie osudu Felixa Kolmera, ktorý prešiel troma koncentračnými tábormi, aby
napokon ako významný vedec viedol za Českú republiku rokovania
o odškodnení obetí holocaustu s predstaviteľmi nemeckého priemyslu.
Podobnú tému rozvíja aj kniha „Nevolníci Říše“, ktorú vydal v roku
2003. S rovnakým vročením vydal Slovenský literárny klub v ČR voľné
pokračovanie jeho debutu pod názvom „Mladosť ako sen“. Dnes by
sme vám chceli predstaviť niekoľko poviedok z jeho zbierky „Smutné
lásky“, ktorú celkom nedávno vydalo vydavateľstvo Okamžik.
Naďa Vokušová

STUDENTSKÁ
JÁN RAKYTKA
Seznámili se takto:
Dobíhala autobus číslo 38, seč jí síly stačily, ale řidič už nemínil
čekat a zmáčkl knoflík. Poslední dveře se však přece jen nezavřely
– přidržel je vysoký mladý muž v džínsách. Bez dechu dopadla na
první schod a vrhla k němu vděčný pohled.
„Ta slečna a její dobrodinec, co podržel ty dveře, si vystoupí!“ zavolal řidič dozadu a opět otevřel.
Cestující se automaticky otočili tím směrem. Na dívčině tváři se
objevil ruměnec, dlouhán neúčastně hleděl kamsi do dálky.

179

SMUTNÉ LÁSKY JÁNA RAKYTKU

180

„Nepojedu dál, dokud si ti dva nevystoupí!“ trval na svém nerudný
řidič a vypnul motor. Na pár vteřin zavládlo ticho.
„Pojďte!“ pobídl ji dlouhán a prohodil s klidem stoika: „Nuže, změníme povoz, když kočího zlobí žlučník.“
„Omlouvám se a děkuji!“ usmála se mile. „Snažil jste se.“
„To nic, pojede přece další.“
„Hmm, to sice jo,“ vzdychla si. „Ale až za dvacet minut a já tím
pádem nestihnu poslední meziměstský spoj. Teď se budu muset trmácet přes celé město k holkám na kolej.“
„Anebo můžete jít spát ke mně,“ navrhl prostě. „Tedy pokud chcete.
Mám doma volný pokoj.“
„Počkejte, to ne, to přece nejde!“ vyrazila ze sebe. „Já vás sice trochu znám... Vy učíte na fakultě, viďte? Ale přece jen...“
„Jo, dělám tam něco jako asistenta. Myslím, že jsem vás taky párkrát zahlíd‘. Vadí to?“
„Trochu ano... vlastně ne.“ pokoušela se zakrýt rozpaky. „Možná je
to docela dobrý nápad, ale... musím zavolat mamince, aby neměla
strach.“
Vytáhla kartu a zastrčila ji do přístroje.
„Haló! Mami? Ahoj, to jsem já, Lujza! Mami, ujel mi poslední autobus... ale ne, neboj se, přespím u kamaráda. Cože? Mami, já tě špatně
slyším...“ přikryla dlaní sluchátko a zeptala se šeptem:
„Jak se jmenuješ?“
„Ríša!“ šeptl i on spiklenecky.
„Mami, jmenuje se Ríša... ale ano, znám ho! Je od nás ze školy.
Přijedu zítra po přednáškách. Pá!“
Zavěsila.
„Promiň... promiňte, tedy... chtěla jsem říct, že maminka je ještě ze
starých časů a má o mě strach. Tak jsem si trochu vypomohla.“
„To je v pořádku, alespoň jsme se netradičně seznámili.“
Dalším autobusem č. 38 pak odjeli k němu.
Příběh pokračoval takto:
„Ty máš rodinu?“ zeptala se Lujza, když si všimla u rohožky dvou
párů dětských botiček.
„Ano,“ odpověděl stručně.
„A nebudou námitky, že jdu k vám?“
„Nebudou, žena není doma. Odjela. Pracovně.“
Za dveřmi ležela na koberci popsaná čtvrtka. Stálo na ní:
TATI! UŽ SEM SE NAJEDLA. SAMA! TAKY UMILA I ZUBI. NA STOLE
MÁŠ OD MNĚ DÁREK. PŘIĎ ZA MNOU.
NIKOL
„Pojď dál!“ řekl a přeložil papír napůl.

Dál příběh pokračoval takto:
„Júúú, teto! Ty máš ale dlouhý vlasy!“ probudil Ríšu pronikavý hlásek Nikol. Zvedl se z křesla a šel se opláchnout.
„Ty jsi nespal v posteli, viď?“ usmála se Lujza u snídaně.
Neodpověděl. Dál klidně mazal Nikol krajíc chleba máslem a marmeládou.
„Tati!“ vykřikla malá a vyskočila od stolu. „Já mám nápad! Udělám
Lujze obrázek!“
Odběhla.
„Ríšo, řekni mi, proč jsi mě k sobě bral? Já totiž...“
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Na konci chodby klaply dveře.
„Ahoj tati!“ vykoukla střapatá hlava. „Já už ležím. Všechno jsem
udělala. Sama, tati!“
„Byla jsi moc hodná,“ políbil ji na čelo. „Mně ujel autobus, víš? Ale
ty jsi to všechno zvládla.“
„Ahoj, Nikol!“ pozdravila Lujza. „Ráda tě poznávám. Ty jsi opravdu
šikulka!“
„Ahoj,“ odpověděla malá stydlivě. „Tati, přijdeš se se mnou rozloučit?“
„To víš, že přijdu,“ vzal ji do náruče a políbil.
„Máte spolu moc hezký vztah,“ konstatovala Lujza, když později
seděli proti sobě v obývacím pokoji.
„Ano, to máme,“ usmál se zasněně.
Dlouho si pak o ní povídali, taky o škole a Lujzině mamince. Zněla
tichá hudba a noc pomalu plula kolem nich. Pozorovala ho, když se
nedíval, čekala na vhodnou příležitost.
„Tvoje žena je pryč na jak dlouho?“
„Na dlouho,“ vrátil se k stručným odpovědím.
„Je hezká?“ odvážila se.
Přisvědčil.
„A hodná?“
Opět přikývl a zamyšleně se napil vína. V slabém světle svíčky se jí
zdálo, jako by se při tom doušku malinko otřásl.
„Půjdu už spát,“ řekla rozpačitě. „Kam mě uložíš?“
„U Nikol je volné lůžko. Povlečení je v peřiňáku. V koupelně ve
skřínce jsou čisté ručníky.“
Když se vrátila, voněla mýdlem.
„Dobrou noc, Ríšo,“ zastavila se na okamžik s rukou na klice.
„Dobrou...“ přestal si hrát s prázdnou skleničkou a zvedl oči. Jeho
pohled však směřoval kamsi za ni, za zdi tohoto bytu, tohoto města
a možná ještě mnohem dál. „Zavři si okno, nechal jsem chvíli větrat.“

SMUTNÉ LÁSKY JÁNA RAKYTKU

182

„Ujel ti autobus, ne?“ zvedl k ní přívětivé oči.
„Ano, to je pravda, ale...“ zaváhala, „...všechno je trochu jinak.
Nemáš volný pokoj, jak jsi říkal, dal jsi mi svou postel a sám ses lámal
v křesle. Ale ani já jsem ti neřekla všechno po pravdě. Neznám tě
jen tak od vidění, ale právě naopak: od první chvíle, co jsem tě tam
zahlídla, jsem se do tebe zamilovala. Já vím, je to asi trochu naivní, ale
nedokážu to dál skrývat. Sledovala jsem tě na každém kroku, zjišťovala další a další podrobnosti, ale zůstával jsi pro mě pořád hádankou.
Po cvičkách jsi vždy okamžitě zmizel. Málem jsem omdlela štěstím,
když jsi mě pozval k sobě. A podruhé neštěstím, když jsem zjistila, že
jsi ženatý. Pak jsem si říkala, že si třeba se svou ženou nerozumíte,
nebo už ji nemiluješ. V tom případě bych tvému pozvání rozuměla.
Ale... ty ji máš rád, moc rád, viď?! Přestože... přestože nežije! Promiň,
jsem hloupá... Nechtěla jsem tě zranit!“
„Jak jsi na to přišla?“ zeptal se překvapeně. Na čele se mu objevila
hluboká vráska.
„Prohlížela jsem si v koupelně její kosmetiku. Je na ní vidět, že
ji dlouho nikdo nepoužíval, myslím tedy hodně dlouho – rok nebo
dva. A pak...“ hlas se jí zlomil. „...četla jsem lístek od Nikol, co ležel
na stole, byl na něm anděl a adresa: MAMINCE DO NEBE. Netušila
jsem... Omlouvám se.“
„Podívej, teto! Namalovala jsem ti cirkus!“ přiběhla Nikol a podstrčila Lujze před oči pokreslenou čtvrtku.
„Ten je hezkej! Ale kde jsi ty, nikde tě tu nevidím?“
„Přece uvnitř!“ obrátila oči malá. „Máma a táta taky.“
„Ahaaa! Tak ti moc děkuju! A tobě, Ríšo, taky. Musím už jít...
Doprovodíte mě?“
Příběh skončil takto:
„Přijdeš k nám zase, teto?“ zeptala se Nikol, zavěšená na klice.
Lujza přikývla a děvčátko odhopsalo dovnitř.
„Můžu?“ pohlédla na něj.
Mlčel.
„Myslím někdy, až mi třeba zase ujede autobus...“ sklopila plaše
oči, ačkoliv v sobě ze všech sil přemáhala touhu vrhnout se mu kolem
krku a zlíbat tu smutnou vrásku.
Pohnul neslyšně rty na pozdrav a pak pomalu, pomaloučku zavíral dveře.
Lujza se zadívala na obrázek s cirkusem.
„Chápu,“ zašeptala a slzy se jí draly do očí. „Už to chápu: vy jste
uvnitř, ale já venku.“
Potom vyběhla na ulici a v poslední chvíli naskočila do autobusu
číslo 38.

NEVIDITELNÁ
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Tramvaj přijížděla k nástupnímu ostrůvku souběžně s proudem aut.
No jistě, řekl si v duchu, jak by společný svět lidí a strojů, jenž sám
o sobě je dosti velikou pošetilostí, mohl propást takovou příležitost
k malé zlomyslnosti a nechal ho přeběhnout. Je to pouhých pět metrů,
dvě nebo tři vteřiny, ale i to je příliš.
Opřel chodidlo o hranu obrubníku a soustředěně přimhouřil oči.
Má zhruba deset vteřin na objevení mezery a provedení několika
bleskurychlých skoků. Zpropadené slunce! Nasvěcuje scénu jako stroboskop, obraz se rozpadá na ohnivé a černé skvrny, pohyb je trhavý
a nepřirozený. Tímto šíleným rejem nelze proniknout ani pohledem,
natož tělem.
A přece se najednou objevila delší nepřerušovaná sekvence. Skočil
mezi pádící siluety automobilů. V poslední tisícině času však zachytil
periferním viděním, že spodní část domnělé mezery vyplnilo jakési nízké vozidlo. Bylo nejen mimořádně nízké, ale ke všemu mělo
oranžovočervenou barvu. Ta barva se na sítnici slila s barvou zapadajícího slunce, tak jako vlákno pyrometru splyne s roztavenou ocelí.
Již cítil žár vycházející zpod kapoty ohněm syceného stroje, cítil jej
na tváři i v úrovni kolen, kam bude v příštím okamžiku veden hrozný
úder.
A přece se břicho laciné nehody nenaplnilo. S obratností špatně
vidících lidí, kteří jsou v každé vteřině života připraveni na pád nebo
srážku s překážkou, pohotově zabodl nohy do asfaltu a do směru dříve napřažené energie nechal promáchnout jen horní polovinu těla.
Legračně se prohnul jako panák na pružině, nicméně auto pod ním
projelo, aniž se ho co jen zrcátkem dotklo. Přesto se řidič tak lekl, že
musel opodál zastavit. Nalezl ho s rukama spuštěnýma podél těla.
„Moc se omlouvám, byla to moje chyba!“ řekl smířlivě do staženého okna. „Dobře to dopadlo, ještě jednou promiňte.“
Řidič nic, jen zhluboka vydechl. Za nimi kolona čekajících aut.
Přijížděla další tramvaj. Pokrčil rameny a zvolna jí vyšel v ústrety.
Nastoupil posledními dveřmi, opřel se lokty o tyč a přitiskl čelo na
zadní sklo.
Ještě stále tam stojí. To je ale zvláštní typ auta. Lidé mu, pokud se
neplete, říkají sporťák. Při pohledu na tu lesklou a ostrou příď člověka
mimoděk napadne, jakýže to asi bude druh sportu, jejž s tím lze provozovat. Jakýpak asi zvuk vydá takový náraz, jak zní trefa do těla a jak
drcení kostí? Nač tam ještě stojí? Vyděsil ho snad přízrak smrti? Je to
zjevně začátečník, pouhý mladíček, ten se jistě ještě donedávna třásl
před temným koutem své ložnice. To se ovšem našinci nemůže stát,
to by do světa polostínů, rozplizlých obrysů a pulzující tmy, jež se
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drží člověka jako mračno vrcholku hory, vůbec nevkročil a skončil by
s jektajícími zuby na kolenou před prahem svého domu. Avšak dnes
si nezřetelně uvědomuje, že se u něj tato po špetkách nasbíraná rezistence proměnila v stoický klid balvanu, něco tuze nelidského, co je
již podobno netečnosti hmoty. Ale takový stav je signálem bezživotí
– dies mortis. Je snad mrtev? Nikoliv, vždyť jede tramvají, veze se jako
spokojený výletník podél průčelí letohradských vil. Elektrický vůz se
laškovně kolébá a nadskakuje do nedělního podvečera, ve kterém se
nic pozoruhodného nestalo.
Nic se nestalo?!
A co tento březový hájek? To on mu přece v jediné vteřině vyjevil
tajemství příběhu. Zjevil mu to v pravou denní dobu a úsporným symbolickým jazykem. Tak jako klisna neporodí hříbě do chladného rána,
ani za jasného poledne, kdy by jej snadno spatřilo oko dravce, tak
i březový háj promlouvá až za teplého soumraku. Svými konturami,
které lze spíše tušit než vidět, mu demonstruje, jak málo stačí obeznámené mysli, aby dokreslila obraz věci, člověka, víry, dokonce i lásky.
Ona je, jak praví apoštol, z chimér tou největší, proto bývá její obraz
zdaleka nejdokonalejší a potřebuje nejméně orientačních souřadnic,
pokud vůbec nějaké. Ano, porozuměl tomu správně: stačí čtvrthodinka a nebude žádného hájku, stačily necelé tři roky a rozplynula
se i jejich láska. Dlouho myslil, že ji ještě vidí, ale byl to jen přelud
a krutá šalba. Zrovna tak jako v onom povídání o krásné Šahrezád:
I řekl král: „Nezabiju ji, dokud neuslyším konec jejího vypravování, neboť je podivuhodné.“ A vyprávěla mu příběhy po tisíc a jednu
noc, pak padla před něj na kolena a prosila o svůj život. Lež! Pustá
lež a pohádka. Vůbec není pravda, že jí daroval život! Nechal ji stít,
protože musel. Ty příběhy byly až příliš krásné a on cítil, že ho jejich
hloubka přesahuje, protože zrazen láskou nemohl milovat, nýbrž
jen nenávidět. Nemohl spatřit ani jejich mravní vyznění, protože byl
slepý žárlivostí, nemohl se stát slitovným bohem, protože litoval jen
sebe, nedokázal již tvořit, nýbrž jen bořit. Ta tři necelá léta – to byli
tři hošíci – první chodil, druhý lezl a třetí byl kojen. Jejich dovednosti
poukazovaly na postup času, kdy se dalo ještě za láskou nebo před
láskou někam utíkat nebo alespoň lézt, nakonec však zůstala nehybná
a bezbranná. Ti tři hošíci nikdy nedorostli, aby se nepomstili za svou
matku a vše nepokazili. Král jí do věčnosti navlékl šat nejpříhodnější
– totiž rubáš smrti. Ani ten důležitý třetí rok nebude donošen, aby se
prokázala těsnost vazby mezi smrtí a láskou, mezi příběhem příliš
krásným a příliš obyčejným. Měsíc po měsíci, rok za rokem řídla její
podoba jako zhasínající den, stávala se v doslovném smyslu nehmatnou a neviditelnou. Také její aura, jediná jistota vizionářů, slábla jako
dary Ducha Svatého. Tím z jeho kostí odcházela míza života, přebo-

BOHNICKÁ ANEB‚ KÉŽ BYS‘...
„Co to hraješ?“ zeptala se.
„Ty to nepoznáváš?“ podivil se.
„Je mi to povědomý, ale nemůžu si vzpomenout. Tak už mě nenapínej!“ zaprosila.
„Floydi. Z elpíčka Wish you were here. Je to celý spíš takový líbivý spacerock, samý elektronický efekty, jen jedna docela obyčejná
písnička, která kupodivu dala název celý desce. Je jako stvořená pro
kytaru.“
„Jo, mně se taky líbí. Jen hraj!“ pobídla jej a líně se natáhla do trávy.
Dostala se tak za jeho záda, viděla jen levé rameno, krk kytary
s dlouhými zalomenými prsty, v dálce opar nad Stromovkou a stožáry
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lela veškerá radost, již se nebál toho, čeho se lidé obvykle strachují.
Proto jej předešlá dopravní kolize absolutně nevzrušila. Je to jasné
– smrt si ho v poklidu testuje, jako neurochirurg zkouší reakce a psychosomatickou odolnost.
„Co se děje, proč nejedeme dál?“ nervózně se ptal mužský hlas.
„Nevím, asi nějaká nehoda,“ odpovídal ženský hlas s nádechem
zvědavosti. „Hele, de sem řidič z tý tramvaje před náma!“
„Ahoj, kámo! Člověče, budeš to asi muset vzít za mě, stala se tady
nehoda. Zrovna jak jsem přijížděl, nějakej chlap skočil rovnou pod
támleto Porsche. Není to moc pěknej pohled, tak raději odvez ty lidi
pryč. Já musím počkat na policajty.“
„Je mrtvej?“
„Na místě. To byla pecka, ty vole! Ale já už ho viděl z dálky, stál
tam na obrubníku s vytřeštěnýma vočima jako vožralej... a najednou
mu tam skočil!“
„A co řidič?“
„Aaale, prosím tě, mladej kluk! Klepe se jak ratlik, to víš, eště je
v šoku. To je taky nápad, dát cucákovi takový brko! Jel dost rychle,
takže neměl šanci s tím něco udělat. Holt nezná lidi. To já když se
blížím k ostrůvku, tak dycky koukám po lidech, aby mi tam takovej
nějakej dobrák nespad. Hele, tak to zamázni a odjeď s tou mojí sedmou. Už jsem to hlásil na dispečink, pošlou sem někoho.“
„Poď, přesedneme do tý druhý tramvaje!“ ozval se ten nerudný
mužský hlas.
„Počkej, já se chci podívat!“ odtušil ženský skoro šeptem.
Muž a žena vystoupili, za nimi tři poněkud zaražené studentky
a starší pán v klobouku. Nato řidič zavřel dveře a prudkým trhnutím
provazu stáhl trolej.
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nádraží Bubeneč. Jeho prsty šplhaly po hmatníku nahoru dolů jako
bílá noha nějakého ptáka, kytara zvučela ozvěnou od stébel trávy
a padajících slunečních paprsků.
Slastně zavřela oči a celým tělem se oddala naslouchání. Zatímco
vysoké tóny dráždivě lechtaly na spánkových kostech, ty hluboké příjemně rozechvívaly oblast kolem pupíku. Začal zpívat a ona vzápětí
pocítila, jak ji ten hlas, doposud ještě chlapecký, ale již s patrným
nádechem chraplavé mužnosti, pošimral ve slabinách jako klas pšenice.
Přitáhla se blíž a dotkla se ho kyčelním kloubem. Nepohnul se, ani
neotočil hlavu, aby se na ni podíval. Hleděl kamsi na široké ohbí
Vltavy a koruny stromů Císařského ostrova. Dál hrál a zpíval, ona tam
ležela strnulá toužebnou křečí, na tričku trčící hroty bradavek.
„Něco ti přečtu. Chceš?“
„Uhm,“ hlesla.
Odložil kytaru a vytáhl z futrálu ošoupané papírové desky. Chvíli šustil průklepáky a když našel, co hledal, odkašlal si nervózně a začal:
Co mohla říct fantastickému medvídkovi z dětských her
co mohla říct bratrovi
co mohla říct kočce s tlapkami budoucnosti
co mohla říct matce
po této chvíli kdy ležela jako opilá
v ohnutých květech
na horkém břehu řeky
kde kapradí zmalátnělo
v poryvech milencova dechu
a ptáci zešíleli
a zobali ze země
ještě teplé rozstříknuté sperma
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Odmlčel se a sklonil hlavu, aby schoval pod vlasy ruměnec studu.
„To je nádherný!“ zašeptala. „Kdo to napsal?“
„Lawrence Ferlinghetti.“
Tichounce zasténala. Všechno – sluneční paprsky, tóny, zpěv i slova
– všechno se jí sesypalo do klína jako řeřavé uhlíky, svíce panenství
tála a vlhčila vnitřní stranu Levi Straus.
„Věříš na pravou lásku?“
Přemýšlel. Dívka i kytara ležely na zádech a čekaly, co řekne, co
udělá, jak teď zahraje.
Doposud šlo všechno tak, jak si to v duchu snad stokrát představoval – vezme ji někam ven, na nějakou romantickou vyhlídku, zahraje
a zazpívá, pak přečte pečlivě vybranou básničku. Dojme ji, získá,
milostně naladí, pak se jako náhodou dotknou nebo padnou při běhu
na sebe, obejmou se, naleznou rty; vlasy, prsty i paže se propletou,
kůže zahoří, dlaně ztěžknou plody, bedra se roztřesou hladovou touhou. To je přece láska. Ale jestli to bude skutečně ta pravá, nebo ještě
ne, o tom ho uvažovat nenapadlo. Proč by neměla? Je to snad málo,
když dva po sobě touží až k zbláznění? Hle, jak se před chvílí k němu
přisunula a dotkla se ho jen malým kouskem těla, ucítil mrazení až
ke konečkům prstů. Nebo to snad musí být s úzkostí, závislostí a psí
oddaností, jak je tomu u Zdeňka, zpěváka jejich kapely, který svou
holku tahá všude s sebou, neustále k ní při zkoušce odbíhá od mikrofonu nebo alespoň vrhá povzbudivé pohledy k její unuděné tváři?
Ona pak o přestávce suše oznámí: ‚Dostala jsem to a nic tu nemám.
Je toho plná židle, já se už odtud nehnu. Udělej něco!‘ I tohle je pravá
láska, když všeho nechá a jde shánět ženské potřeby?
„Já asi přesně nevím, co si mám pod tím představit,“ promluvil
konečně. „Vytanul mi na mysli obraz rybiček v láhvi, jak se to zpívá
v tý písničce. Jejich svět je malej a důvěrnej, ale taky těsnej a zakřivenej. Není vzdalování, ale ani úniku. Chtělo by to vyplout na volný
moře, bejt na svobodě, uprostřed všech nástrah, tam by se asi projevila skutečná hloubka jejich mlčenlivý lásky.“
„Ale každá loď se přece navrací do svýho mateřskýho přístavu,
i kdyby to byla loď psanců nebo pirátů,“ navázala volně na podobenství o moři. „Každej by zkrátka měl cítit, co a kdo je jeho a kam se má
vracet.“
Opět přemýšlel. Při slovech o lodi a přístavu si vzpomněl na povídku jednoho Angličana, kterou četl nedávno. Hrdina je už značně zkušený a chlubí se, jak do dívky – byla to panna – snadno vnikl, tiše jako
velká loď do nočního kotviště.
Pokradmu se štěrbinou pod loktem podíval na tmavomodrou příď
jejího klína – zvolna se kulatila směrem k pasu, na konci vyzývavě
mrkalo kovové oko knoflíku.
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„Na co teď myslíš?“
„Na Adama a Evu,“ odpověděl po krátkém zaváhání.
„A proč zrovna na ně?“
„Protože oni dva s tou patálií začali. Stáli tam v ráji nahatý proti sobě
a s rozpaky koukali na svý odlišnosti. Ale pragmatik Bůh se zasmál
a řekl: ‚Jen klid, vážení, není to nic záhadnýho. Tohle je k tomu a tohle
k tamtomu, toto zas patří támhle. Tak jen s chutí do toho, ploďte se
a naplňte zemi!‘“
„Takhle to tam není napsaný,“ zasmála se trochu strojeně. „Já bych
řekla, že přinejmenším ten poslední pokyn zněl: ‚Milujte se a množte
se!‘ Tomu se už dá rozumět – bez lásky to přece nejde. Ale co jsi myslel tou patálií, do který nás jako měli dostat?“
Otázka zchladila vzduch, také cvrčci okolo poněkud ubrali na
intenzitě. Utrhl stéblo rozkvetlé trávy a otočil ho proti ní jako biliárové tágo.
„Kohoutek, nebo slepička? Když uhodneš, tak odpovím.“
„Slepička,“ tipla si.
Prudce trhl stvolem dozadu, v prstech zůstal chomáč s výrazným
středovým pírkem.
„Prohrálas!“‘
„Adam a Eva, kohoutek a slepička,“ vzdychla. „Každý má svůj
ráječek nebo klícku a uvnitř toho druhýho. Měl jsi už... chodil jsi už
s nějakou holkou?“
“Ne, nechodil. Ale na to ses už přece ptala, nevzpomínáš? Seděli
jsme s Jirym a s ostatníma na Staromáku v hospodě U paraplíčka.“
„No jo vlastně, teď jsem si vzpomněla. Promiň...!“
Ovšem že si to pamatovala, vždyť to byla právě ona, kdo vymyslel
onu prastarou postpubertální ‚hru na pravdu‘. Bavilo ji pozorovat lidi,
jak se ošívají říci o sobě něco intimnějšího, nebo se naopak kasají,
vyprávějíce ty nejneuvěřitelnější příběhy svého již v páté třídě započavšího erotického života. Když přišla řada na něho, začervenal se
jako slečna a přiznal, že ještě s děvčaty nic neměl. Nevěřila mu to,
lépe řečeno si racionálně nařídila, že mu věřit nebude, protože podle
zdravého rozumu se na takového hezkého kluka, básníka a muzikanta, musely holky lepit jako ptáci na lep. Proto se nyní rozhodla uhodit
na něj znovu. Odpověděl stejně a ještě jí s typickou ješitností kluků
připomenul, že už tak jednou učinil. Pohotově to svedla na svou špatnou paměť, snad jí promine.
Neprominul. Uraženě se vzpřímil a obrátil zraky kamsi k bohnickým
panelákům na druhém břehu. Pozorovala ho zpod přivřených víček
s pobavením i s obdivem. Byl krásný v tom spravedlivém rozhořčení – hrdá hlava s vlající hřívou, široká ramena, sebejisté půloblouky
rukou s palci vetknutými za pásek kalhot, štíhlé boky, malý plochý
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zadek a svalnatá stehna. Napadlo ji, že kdyby v tom strnulém atletickém postoji udělal jen dva krůčky dozadu, zakopl by o její nohy
a svalil se jako špalek. Možná by té náhodě trochu dopomohla, padl
by přímo na ni, třeba nějak bolestivě uhodil nebo jí dokonce vyrazil
dech. Pak by ji začal křísit, nejdřív slabě a nesměle, pak již vehementně a s narůstajícím zoufalstvím. A ona by byla pořád krásně omdlelá,
celá vláčná a horká, čekající na jeho nápadité oživování.
„Co tam za řekou vidíš tak zajímavýho?“ zeptala se po chvíli, která
jí připadala jako věčnost. Ve skutečnosti to mohly být nanejvýš dvě
minuty, ale podle jejího názoru byl jeho zásluhou pravý okamžik pro
padání již promarněn.
„Támhle pod těmi paneláky je bohnický blázinec. Je tam jedna
kamarádka – zcvokla se kvůli svýmu klukovi. Prej ji podváděl a pak
nadobro opustil. Dali ji do pavilonu pro ty nejtěžší případy. Nemluví,
nesměje se, jen sedí a civí do zdi.“
Prudce se posadila a upřela oči k Bohnicím: „Ty tam za ní pojedeš?“
„Právě vo tom uvažuju.“
Otočil se, bezpečně překročil její dlouhé nohy a sklonil se ke svým
věcem.
„Nebyl jsem tam možná měsíc,“ přemítal nahlas a spěšně uklízel
kytaru do futrálu. „To mý drnkání jí evidentně dělá dobře.“
Vstala a začala se protahovat. Tělo měla z toho napjatého čekání
celé bolavé a omačkané.
„A ona tě poznává? Říkals přece...“
„To přesně nevím, ale jak mě zahlídne, její tvář se pojednou rozjasní. A když hraju, otvírá pusu jakoby si zpívala, někdy dokonce po mně
nahlas opakuje ‚wish you were here‘.“
„A co to vlastně znamená?“ vyhrkla už nadobro rozladěná.
„Znamená to prostý ‚kéž bys byl tady‘.“
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NEDOČKAVÁ
Kráčel Masarykovou ulicí. Ne, nekráčel, spíše se vlekl jako důchodce nebo pacient s nedávno rozpáraným břichem.
Kde teď je a kam vlastně jde? Možná ani není na Masaryčce, vždyť
si nepamatuje, že by minul zahradní restauraci Na růžku a výlohu
počítačové firmy Mironet. Třeba je někde v ulici Svatopluka Čecha
nebo ještě o kus dál. Ale jeho v podstatě vůbec netrápí, v které je
ulici, nezajímá ho, kam jde a dokonce mu je lhostejné i to, že svítí
slunce a lípy zrovna kvetou. Necítí nic než tupou lhostejnost, protože nepřijede ona. Jak jednoduché a jak banální. Zkrátka nepřijede.
Tečka. Byly jen dvě možnosti – buď přijede, nebo ne. Podle okolností.
Věděl o tom. A ona zavolá, že bratr má na úřadech něco strašně naléhavého, co nesnese odklad, a proto s maminkou do nemocnice musí
ona. Je jí to moc líto a jestli se prý nezlobí. Odpověděl sklesle, že ne.
A co měl říci? Jak by se rozumný člověk mohl zlobit na starostlivou
dceru? Ale proč se toho domněle rozumného nezeptala na smutek,
co dělá zklamání a zhrzená touha? Tolik se na ni těšil! Už několik
dní napřed vše promýšlel, obcházel místa, kam ji chtěl vzít, piloval
detaily intelektuálních námětů, s rozkoší se přebíral ve vyšší třídě červených vín a s nečekanou chutí uklízel byt. Večer se pak usmíval
sám nad sebou, když se přistihl, že jako malé dítě počítá na prstech,
kolikrát se ještě vyspí, než budou Vánoce. Měla přijet kolem desáté,
čekal by na nádraží. Doprovodil by ji k ústředí křesťanské nadace, kde
měla cosi menšího k vyřízení, absolvoval s ní drobné nákupy domů
a ještě by stihli v rychlosti kouknout na nové knihy. Odtud ji chtěl vzít
do zahradní restaurace na oběd, potom mohli v krámku vedle koupit
jejímu osmiletému synkovi nějakou pěknou počítačovou hru a pak,
ruka v ruce, pomalu kráčet lipovou alejí k jeho domu... Ráno o deváté
zavolala, že nepřijede...
Opět pocítil, jak se podivná apatie mění v sartreovskou nevolnost,
zase tu byl nepříjemný tlak v tříslech a pachuť na podnebí. Zpomalil,
až se nakonec úplně zastavil. Opřel se o kmen lípy a zvedl hlavu.
V koruně to konejšivě šumělo a bzučelo, ale jemu to teď připadalo
jako bezduché a samoúčelné.
Včera večer o nich mluvili, jistěže si na to vzpomíná, básnili o těch
voňavých lipách, o zlatém pylu a sladkých plástvích medu, jenže...
jenže co on s tím? K čemu celý ten sentiment, k čemu představy,
symboly a metafory, když nepřijde plnost? Nebudou odlesky svící
v rudém víně, její plavé vlasy na polštáři, nebudou levitující vlhká
chodidla nad bílým prostěradlem ani horký klín u zdivočelých rtů.
Ne, nic takového nebude, všechno to byla jalová šalba a zbytečné
mámení. Jedinou cestou je dekadence a ignorantství. Opravdu je mu

191

SMUTNÉ LÁSKY JÁNA RAKYTKU

jedno, kde je a kam jde, je mu fuk, jestli tu zatracenou hospodu zrušili
a počítačová firma zkrachovala, že lípy odkvetou bez zjevného užitku
zamilovaným, že existují poctiví bratři a přísné úřady, věčně stonající matky a jejich dcery s pečovatelskými sklony, kterým stačí málo
a v okamžení přestávají být milenkami. Je mu nadobro lhostejný celý
tento groteskní svět, protože...
Náhle uslyšel z kapsy svůj mobil.
Ona! To volá ona! Něco se stalo – na úřadě mají dovolenou nebo
spadla síť, v nemocnici je plno nebo vyhlásili karanténu – všechno se
mění... Přijede!
Vytrhl mobil z kapsy a nedočkavě zmáčkl příjem.
„Prosím?!“
„Haló, komu jsem se dovolal?“ ptal se rozpačitý hlas na druhém
konci.
„A komu jste se chtěl dovolat?“
„Komu...? To je vlastně jedno... Ne, nepokládejte mi prosím telefon,
vůbec mi to není jedno! Musím... chci vám něco říct, možná i o něco
poprosit, jen mě probůh chviličku poslouchejte a nevypínejte to!“
„Proč jste si vybral právě mě? A kdo vám dal moje číslo?“
„To je asi jen náhoda... Ne, nepřerušujte mě prosím, já si myslím, že
to nemůže být náhoda.“
„Jak jste k tomu dospěl?“
„Máte takový příjemný hlas... Už v tom vašem prvním ‚Prosím‘ bylo
tolik naděje. Řekl bych, že jste hodně citlivý člověk. Jak by to mohla
být náhoda, že jsem vytočil právě vás? Něco, možná někdo vedl moji
ruku, když jsem bezmyšlenkovitě vyťukával číslo...“
„O co tedy jde? Mluvte, už mě to začíná zajímat.“
Chvíle ticha, neznámý volající ztěžka oddechoval a pak řekl přidušeně: „Víte, mám dnes hodně špatný den – nejhorší v životě. Přišel
jsem o svou lásku, o všechny své sny a tužby... sotva jsou tomu dvě
hodiny co jsem se s ní rozloučil. Rozumíte? Haló, jste tam?“
„Jsem... a poslouchám vás. Pokračujte.“
„To je všechno, na jednoho až moc. Nevím, jestli víte, jak je to hrozné, když člověk přijde o svou lásku...“
Vzlyky.
„Vím přesně, o čem mluvíte... Jak vám můžu pomoct?“
„Jak pomoct? Srdce mi může puknout a nemám se ani komu... ale
byla by tu jedna možnost: Dokázal... mohl byste se za nás modlit? Ne,
nejsem blázen, myslím to vážně. Nevysvětlujte si to prosím špatně,
ptám se upřímně, ne dotěrně, možná že zasahuji do vašeho soukromí,
ale jestli mi chcete být nápomocný, je to jediná cesta.“
„Jistěže chci, ale kde berete jistotu, že jsem váš člověk, že jsem věřící a umím se modlit?“
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„Jistý si nejsem, ale cítím to. Ta zvláštní shoda okolností, moje absolutní beznaděj a vaše ochota, jak byste mohl nebýt můj člověk? Říká
se přece, že když jste na dně a voláte k Bohu, zda vás nechá v nouzi,
neodpoví, ani nepošle pomoc? On vedl moji ruku, když jsem vytáčel
vaše číslo, jak byste neměl být ten, kdo se má za nás modlit?“
„Říkáte ‚za nás‘, myslíte tím, že jste jí všechno odpustil, že se na ni
v ničem nezlobíte? Navíc zřejmě věříte, že nic není definitivní.“
„Jaký vy jste dobrý člověk! A hluboce přesvědčený. Já jí nejdřív vyčítal, že mě opouští, ale pak stokrát všechno odpustil, opravdu všechno,
všecičko. A prosil ji na kolenou, aby mi i ona odpustila, měla-li něco
proti mně, abychom oba byli čistí od každé špatnosti. Spoléhal jsem
na Pána, že přihlédne k naší pokoře a odevzdanosti, také lékaři dávali naději.. ona prý umírá jako poslední, a vidíte, umřela jako první.
Anebo jsem malověrný? Ano, jistě se strašně rouhám, když nevěřím
ve vzkříšení spravedlivých...“
Oboustranné mlčení.
„Haló! Jste tam?“
„Ano, jsem...“ zašeptal přiškrceným hlasem.
„Vy pláčete? Ach ne, to jsem nechtěl... Promiňte mi to, příteli! Já
nehodný člověk, opravdu jsem vás nechtěl rozrušit...“
Také hlas na druhém konci se zlomil.
Pořád stál opřený o kmen lípy a jeho slzy kapaly na plamínek displeje, nesyčely, klidně stékaly kolem tlačítek na prsty a dál do rukávu.
„Děkuji vám,“ promluvil konečně hlas z telefonu. „Děkuji vám za
vaši modlitbu...“
„Jakže, vždyť jsem vlastně nic neřekl,“ utíral si zahanbeně obličej.
„Modlil jste se slzami spolu se mnou. Za mne i za ni. Bůh vám to
zaplať! Jsem vám nesmírně zavázán. Kdybyste něco potřeboval, zavolejte mi, zavolejte kdykoliv, třeba i o půlnoci! Máte teď na displeji
moje číslo, ne?“
„Mám,“ přisvědčil. „Já vám taky musím poděkovat za zavolání,
i mně to velmi pomohlo. Ani nevíte jak.“
Rozloučili se. Zamyšleně vypnul mobil a vložil jej zpátky do kapsy.
Kde to je a kam vlastně jde? Aha, už ví. Ještě kousek a začnou dvoupodlažní vilky v jeho ulici. Za deset minut je doma. Zalije kytky a obejde se psem park. Ukazuje se, že bude příjemný večer. Zkusí zavolat
Liborovi, aby se stavil na sklenku červeného.
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„Ne, nejsi hezká, ale seš zajímavá,“ promluvila na svůj obraz v zrcadle. „Musíš se sama ujišťovat, že seš aspoň něčím zajímavější než
ostatní, musíš se naučit nebát se těch svých odlišností a dokonce si
v nich libovat. Když budeš vyrovnaná, vycítí to z tebe i on a taky
nebude mít pochybnosti. Nebylo by ale lepší, kdyby sis nechala narůst
delší vlasy? Možná by ti to zeštíhlilo obličej...“
Přiložila si dlaně k uším jako stříšku a pozorovala výsledek. No, asi
je to takhle lepší, i když ten krátký sestřih a zvolený melír jsou dneska
naprosto „in“. Ale copak u Knapů vědí, co se teď nosí? Jirka jí o vlasech asi neřekne nic, on je takový pohodář, k ničemu se moc nevyjadřuje. Jenže ona sama by měla být k sobě kritická. Jo, to měla, jenomže
teď je na připomínky pozdě. Třeba Jirka ani žádné nemá... A co paní
Knapová a ostatní příbuzní? Kdyby něco, snad se jí zastane. Řekne
třeba: ‚Heleďte se, mně se líbí a vám po tom nic není!‘ A o čí názor tu
jde? Je fakt, že zrovna tohle nikdy neřekl, ale byl první, kdo jí řekl, že
ji miluje. Dobře, neřekl proč, ale copak se musí zdůvodňovat, proč se
tyhle věci říkají? Tenkrát v parku jí to vyrazilo dech a vůbec se nestarala proč a zač. Vlastně to řekl jen jednou jedinkrát, ale ona cítila, že to
bude platit navždycky. Hm, stejně by ji zajímalo, co ho k tomu vedlo.
Možná ho zaujala svým divokým kostýmem, takovou čarodějnici ještě
v soutěži neměli, možná zapůsobilo kouzlo filipojakubské noci, anebo
úplně jednoduše za to může jedenáctistupňové Starobrno.
To ne, neměla by to zlehčovat, všichni přece měli špičku, kluci byli
vlezlí a holky se hloupě chichotaly, ale oni dva se oddělili a šli pěšky
až ke Kamenné Lhotě. Drželi se za ruce a hezky si povídali. A jak
hezky ji líbal! Pak něco zaslechli, ona se prudce otočila a někdo polekaně vykřikl. Nějaký stařík jel od Lhoty na kole a najednou v té tmě
uviděl jen dva kroky od sebe strašidlo. Málem sebou řízl do pankejtu.
Místo něj tam smíchy spadli oni. To by se asi paní Knapová divila,
kdyby si i dnes večer vzala ten čarodějnický ohoz! Ach jo, jak to jen
zvládne! Bude tam jako pod mikroskopem. Ještě že se tady v Brodě
ani jinde nezapletla do žádného románku, všechno by měla dneska
na talíři. V tomhle ohledu tu není důvod něco jí vyčítat, ale také proč
se jí zastávat. A kdyby byl, zastal by se? To by asi správný chlap měl.
Ona sice není jeho první, ví nejméně o dvou jiných, ale u kluků se
to tak nebere. Můžou vyzkoušet i tři čtyři a nic se neděje, nikdo se
nepohoršuje. Holka musí být cudná, říkají, tedy oni neříkají cudná,
takové slovo tady neznají, nesmí být zkrátka nestydatá. Kolik vlastně
je? Aby jí to ještě ujelo... za deset šest. Ježišmariá, s těma humpoláckýma hodinkama vypadá její ruka jako tlapa mužského! Měla by si
koupit nějaké elegantnější...
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„Hele, Jíro, koukni, už de!“ ukázal Vráťa bradou.
Jirka se otočil celou půlkou těla, plastové křesílko zasténalo. Oba
upřeli pohledy na vysokou ženskou postavu blížící se od autobusové
zastávky.
„Ty brďo, to je Helena Fibingerová nebo minimálně její ségra!“
prohodil Vráťa s předstíraným obdivem. „To ti, milý brachu, tleskám
k dobré trefě!“
„Sklapni!“ zavrčel Jirka. „Prohlídni si líp doma tu svoji a pak něco
krafej!“
Stáňa se blížila rychlým krokem sebevědomého člověka, Jirka si
pospíšil zvednout své nemotorné tělo a stanul čelem k příchozí.
„Dobrý večer, pánové! Ahoj, Jirko!“ pozdravila mile. „Ty na mě
čekáš? Tady?“
„No jo, máma vaří a peče, je nervózní jako pes, tak ať prej nepřekážím...“
Jirka sklopil oči. Sahal jí někam po bradu, takže se zdálo, že ten
pohled zavěsil zrovna do jejího odvážného dekoltu.
I ostatní chlapi na zahrádce polkli slinu.
„To kvůli mně nemusela...“ řekla skromně.
„Už se stalo. Tak půjdem, jo? Vráťo, my sme domluveni... Kuci, mějte se!“
Vráťa i ostatní se dívali za odcházející dvojicí. Stodevadesáticentim
etrová žena s boky a rameny muže, ale s pyšným poprsím a tvářičkou
dívky, vedle ní o hlavu menší proplešatělý cvalda s pohyby líného
zvířete – ten pohled vyvolával úsměv i pošklebky.
„Není to tu právě největší, ale nám dvěma s Jírou to stačí,“ vysvětlovala paní Knapová, ukazujíc návštěvě postupně všechny místnosti
v domě. „Když byl ještě můj naživu a k tomu čtyři děti, taky nám to
muselo stačit. Dneska je jiná doba. Jiřka a Vráťa jsou už díkybohu na
svém, a chudák Helenka, ta už nic nepotřebuje...“
Stáňa si prohlížela dům s přiměřenou zvědavostí, pach okeny se
mísil s výpary kuchyně a útočil na nervozitou podrážděný žaludek.
„My tu pořád jen povídáme, a vy máte určitě hlad. Poďte si vzít něco
malého k jídlu, slečno!“ vybízela paní Knapová srdečně. „Jíro, ukaž
slečně...“
„Stáňa Macková,“ zopakovala svoje jméno.
„... slečně Mackové, kde máme koupelnu, kdyby si chtěla umýt
ruce.“
Selská kuchyně byla nejskromnější místností v domě, kredenc s oblými rohy, starodávná kamna, jednoduchá výlevka na konzolích, v rohu
stůl a lavice z lakovaného dřeva, nad dveřmi krucifix, na oknech
záclonky – to bylo vše. Přesto se právě tady Stáňa cítila docela nor-

Seděli oproti sobě, ona na vaně a on na záchodovém poklopu.
„Aaale,“ mávl rukou. „Tomu ty nemůžeš rozumět. Možná později.
Však za chvíli dorazí, budeš mít tu čest.“
„A co se stalo s tou Helenkou? Maminka něco naznačila...“
„Leukémie. Umřela před rokem,“ smrkl. „To byla opravdická sestřička.“
„To je mi líto.“
Odmlčeli se.
„A tys mamince neřekl, kde dělám? Co jsi jí vlastně o mně řekl?“
„Ale jo, řekl jsem jí všecko podstatný, i to, kde děláš, jenže ona mě
asi neposlouchala. Možná že to i zaregistrovala, ale to víš, vesnice...
Žádná práce kromě takové, co se točí kolem žrádla, není dostatečně
smysluplná. Ne, neboj, není to tak strašné! Ona má před úředníky
docela respekt, ale určitě by byla až v sedmém nebi, kdybys měla flek,
teď plácnu, třeba na ministerstvu pro výživu a zásobování lidu.“
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málně a byla ráda, že nešli jíst do kýčovitě nastrojeného obýváku.
„A kde vy, slečno Macková, pracujete?“ napadlo paní Knapovou
uprostřed druhého chodu. Vidlička s kouskem masa znehybněla na
půl cesty.
„Mami, proč ji nenecháš najíst!“ zahučel Jirka s plnými ústy.
„A neříkej jí porád ‚slečno Macková‘! Je to Stáňa... Bacha, Stáňo,
máš tam vlas!“
Přimhouřil jedno oko a jistým pohybem sáhl na konec zvednuté
vidličky. Od sousta se oddělil dlouhý mastný vlas.
„Já...“ Stáňa upustila příbor a prudce vstala, „... promiňte, já
musím...“
S rukou na ústech vyběhla z kuchyně. Jirka vrhl na matku nenávistný pohled a odkráčel za ní.
„Proč jsi nás s Vráťou nepředstavil, když je to tvůj bratr?“ zeptala se
a dlouhou úzkou koupelnou to podivně zadunělo.
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„A ty?“ usmála se.
„Já jsem v pohodě,“ řekl přesvědčivě.
„A co Vráťa a Jiřka? Na jaké otázky se mám připravit?“
„Vráťa? No, on si našel o deset let starší ženskou, strašnou megeru
s dvěma haranty v pubertě, sám si udělal ještě jednoho vlastního. Ta
jeho nemaká, jen ho komanduje a honí do práce. Ztěžka to celé rozdýchává a občas, no, teďkon spíš často než občas léčí v hospodě. To
je pak rejpavej, ale já ho vždycky seknu. A Jiřka? Ona skoro neslyší,
z rozhovoru pochytí jen zlomky, ta se bude jen mile usmívat. Není
čeho se bát!“ vzal ji za ruku: „Tak co, už je ti líp? Půjdem zpátky?“
„Jo, je to lepší,“ vydechla zhluboka. „Ještě si vypláchnu pusu...
A Jirko, moc prosím, nějak to zařiď, nechtěla bysem urazit, ale už nic
jíst nebudu. Dala bych si leda kafe. Uděláš to pro mě?“
„V pohodě, Stáni!“
Stáňa znovu stojí před těmi velkými vraty. Jsou to skoro čtyři roky,
co do nich vešla poprvé, a půl roku co naposledy. Je trochu zvědavá,
trochu na rozpacích. Jak ji přijmou ti dva a do jaké míry přijme ona
je? Jak bude vypadat dvůr a zahrada? Co jejich pokoj? „Ahoj, Stáni!
Poď dál!“
Jirka mžourá očkama probuzeného dítěte a s funěním otvírá dokořán těžké křídlo vrat.
„Tos nemusel celé,“ usměje se jeho přehnané galantnosti. „Stačily
vrátka, copak jedu s kočárem?“
„.To je v pohodě. A když máš ten kufr...“
Stáňa vjela do průjezdu, kolečka cestovního kufru zadrnčela
o dláždění. Rozhlédla se po dvoře, stočila pohled k záhonům a pak jej
zvedla ke košatému ořechu a ostatním stromům. Průzorem mezi korunami prosvítala kostelní věž. Milovala ten skoro až žánrový obrázek.
„Dneska dopoledne jsem posekal dvůr,“ poznamenal Jirka a hned
dodal omluvně: „Ale máme tu hrozné sucho, tak se nediv, že to není
jako zjara...“
„Ale docela ses snažil, támhle ti hezky kvetou růže,“ namítla povzbudivě.
Na zápraží vyšla tichá ženská postava.
„Dobrý večír, paní Knapová!“ pozdravila Stáňa hlasem plným
odhodlání.
„Tak ses vrátila?“ ušklíbla se žena.
„Vidíš přeci, mami, že je to ona! Tak proč se ptáš?“ vybuchl Jirka.
„Ano, vrátila...“ připustila Stáňa se smířlivým úsměvem. „Situace se
změnila, musíme se nějak domluvit.“
„Jdi dovnitř, mami, my příjdem za chvíli, jo?! Všecko se dovíš, jasný?!“

„Taky je u vás takové sucho? Letos je ale hrozné sucho, já nevím,
kam tohle povede,“ paní Knapová stála nad kamny a zdálo se, že
mluví s klokotajícím koflíkem. „Všecko je suché jako troud, ve studni
sotva u dna... Ta voda má být vřelá?“
„Ano, měla by vařit, aby se bylinky dobře spařily.“
Stáňa si uvědomila, že její hlas zní strašně nepřirozeně. Jestli se
Jirka nechopí iniciativy, tak to asi Knapové dneska neřeknou. Kdyby
jen tušil, jak je jí mizerně! Už stokrát si řekla, že to s ním všecko probere do nejmenších podrobností, že mu odhalí své pocity a on jí taky
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Stáňa usedla na kufr uprostřed dvora a znovu se rozhlížela.
Panebože, co jen to dalo práce! Nejdřív přemluvit Jirku a pak i Knapovou, že nemusejí jako všichni okolo do smrti žít na dvoře plném
slepičinců a kamení, že zahrada nemusí sloužit jen jako brambořiště,
že kytky jsou hezké, i když bez užitku, že z udržovaného trávníku sice
není seno, ale dá se na něm sedět i chodit bosky. To s tím chozením
v rose raději před Knapovou ani nevyslovovala, myslela by si, že se
zbláznila jako Viktorka. Ale i s Jirkou, který nakonec se vším souhlasil,
byla cesta ještě hodně klikatá. Ne, není to špatný kluk, ale bohužel je
nepředstavitelně líný a nemotorný. Pokaždé řekne své obligátní –To
je v pohodě! – ale nic se nestane, dokud ona nevezme hrábě nebo
rýč a nepustí se do toho sama. To se pak jako chytne za nos a přidá
se, jenže s pracovitostí cikána a šikovností Ukrajince. Zpočátku ji to
strašně štvalo, dnes se už nad tím jen usmívá...
Jirka napjatě sledoval její pohled, a když zpozoroval, že se zastavil
na čerstvém pařízku vlevo od studny, pospíšil si s vysvětlováním: „Já
za nic nemůžu, Stáni! To matka, že prý ten smrk už brzy vyroste a při
povětří padne na dům, rozbije střechu nebo co... Znáš přeci její katastrofické vize, co chceš nadělat se starou ženskou?“
Ticho.
„Fakt je letos hrozné sucho, celý trávník kolem dokola byl spálený...
Ty se zlobíš, Stáni, viď?“
„Jirko,“ zvedla se pomalu, „Půjdeme radši dovnitř... Už něco ví?“
„Ne, zatím jsem jí neříkal nic.“
„A řekneš jí to sám? Já bych asi... svojí mámě klidně, ale tady... připadala bych si jako u raportu, rozumíš?“
„V pohodě, Stáni, já jí to řeknu! Nakonec bude mít radost, uvidíš!“
„A ty, Jiříčku, máš z toho taky radost? Těšíš se doopravdy na své
miminko?“ zjihla.
„V poho... vlastně, chtěl jsem říct, to víš, že se těším, Stáninko!“
Objal ji svýma tlapama, ona se zmenšila a schoulila v jeho náruči
jako malá holka.
„Musíš mi pomoct, Jiříčku, je mi nějak ouzko...“
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řekne na rovinu, co vnímá a cítí. Jenže pak si po každé řekne, že to
přece musí vědět, že mu samo od sebe dojde, co je třeba říci a udělat.
Nechá to tedy být a... a zas se nic nestane.
I teď tady sedí jako spokojený taťka, pohrává si se zátkou od piva
a na půl ucha naslouchá jejich rozhovoru. Taťka! To slovo ji napadlo
poprvé, jak je to zvláštní – hodí se k němu i nehodí. Před časem platilo jen to druhé, byla přesvědčena, že se tenhle dobrácký synek nehodí
téměř k ničemu. Byla zklamaná jím samotným, jeho laxností při řešení
problémů i poddajností vůči despotické matce. Ne že by pochybovala
o jeho lásce, i když nedával skoro nic najevo, cítila to a nějak se s tím
smířila. S čím se však za žádnou cenu nemohla smířit, bylo to, že se jí
nikdy nezastal. V lepším případě s matkou nesouhlasil, většinou však
pouze mlčel. Takže platila za vetřelce, za fiflenu z města, která není
s ničím spokojena, pořád si jen vymýšlí a převrací staré dobré pořádky. To jí musí každý uznat – tohle přece nejsou podmínky k založení
rodiny. Nechce přece nic jiného než každá normální ženská: mučivě
touží po vztahu, který jí dá domov a bezpečí. Chce mít muže, který
by ji měl rád, budou spolu mít děti, spolu se o ně starat. Žít spolu, jen
oni dva a nikdo jiný. To byl společný sen... vlastně její sen. Jirka se ani
neodvážil naznačit, že ‚mladí‘ budou do budoucna potřebovat soukromí, že by už brzo bylo záhodno řešit náhradní bydlení pro matku
i úpravy celého domu. Prosila ho, naléhala, ať něco podnikne, ať sjedná schůzku se stavitelem nebo s někým takovým. Ale on že neví, jak
to dopadne v družstvu, jestli ho tam nechají dělat, ona si přece taky
dělá rekvalifikaci, tak to nikdo nemá jisté a kde potom na to všecko
vzít. Říkala mu, že má něco našetřeno, ráda přidá, jenže on nechtěl
o tom slyšet, co by prý tomu řekli lidi, když nejsou svoji. A proč vlastně nejsou svoji? Sama přesně neví, proč váhá u věci, o které si myslela, že ji má snad jako jedinou vyřešenou: nikdy nechtěla být s mužem
na takzvanou psí knížku, chtěla se vdát, stát v bílém u oltáře, hrdá
a šťastná kráčet vyzdobenou ulicí k novému životu. A najednou tu byl
muž, hodný, poddajný Jirka, a ona si uvědomila, že si ho nedokáže
představit po svém boku jako ženicha. To je ale zvláštní – zrovna tak
si ho neuměla představit jako otce svého dítěte, a vida, on jím najednou je, zcela prostě a jednoznačně.
„To jsou mi tedy divné byliny,“ vraštila obočí Knapová. „Proč si radši nedáš pořádný čaj?“
„Normální čaj obsahuje tein, který já nesmím... teď. Tenhle je na
celkové vyčištění organizmu a mně docela voní.“
Stáňa zlehka zakroužila hrnkem a vdechla vůni bylin. Pojednou
vyskočila a vyřítila se ke koupelně.
„No neříkej mi, že je tam zas vlas! Dyť mám šátek!“ vyštěkla
Knapová.
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„Nic si nepochopila, mami,“ zaslechla ještě Jirku. „Stáňa je těhotná,
tak je jí blbě, no!“
Ach bože! On to řekl, jenže jak! Řekl to až v té nejposlednější chvíli,
kdy jim to tajemství málem sama vyzvrátila na stůl, a použil slovník,
jako když se omlouvá za kamaráda, který toho moc vypil. Proč je jen
tak blbá, že mu vždycky naletí na ty jeho sliby! To jeho chlapáctví mu
pokaždé vydrží jen na první neurvalé okřiknutí, pak znovu před matkou zacouvá do své ulity. Ne, jestli chce přivést na svět aspoň trochu
normální dítě, tak musí odtud oni, nebo Knapová. Anebo zůstane svobodnou matkou... Nevídáno, ona to zvládne. Ze začátku pomůžou
rodiče, pak se chytí sama. Ostatním to bude jedno, vždyť dneska je to
i na vesnici normální.
„Tak já budu mít pátého vnoučka,“ rozplývala se paní Knapová
a utírala si vlhké oči.
„No jo, už je to tak,“ polkl Jirka, kterého zas dojala matčina reakce.
„Pojď sem, děvenko moje, ani nevíš, jakou jste mi s Jiříčkem udělali
radost! Já už pomalu ani nedoufala, a on najednou povídá: Mámo,
čekáme děťátko a budeme se brát!“
Objala ji, mocně stiskla a políbila, Stáňa s překvapením pocítila
z drsné a panovačné selky upřímnou vřelost. Také pocit fyzického
odporu, za který se trochu styděla, ale nemohla se ho nijak zbavit, se
teď jakoby rozplynul.
„No jo,“ zarazila se Knapová, „ale to musíme honem udělat něco
s bydlením. Hned zítra dojdeš k Sejpkům a domluvíš tu vodu. Pak mi
tam vyčistíš komín, vymaluješ a bude. Už jsem stará bába, patřím na
vejminek!“
Jirka i obě ženy samým štěstím na okamžik oněměli.
Na kostele svatých Petra a Pavla zvoní smuteční zvon. Už je to týden,
co se po celém Brodě roznesla hrozná zvěst: Knapovic Jirku zabila
cirkulárka. Náhlá smrt vždycky otřese, ale když se takový smrťák stane
při práci, kterou na vesnici dělá každý, tak zasáhne ještě víc. Chlapi
to po pohřbu spláchnou v hospodě, řeknou: Jíra na beton udělal jednu
ze tří obvyklých chyb – buď to spěchal, nebo byl unavený, anebo měl
tupou pilu. Zato ženy budou myslet na osud a pár dní se ke své kůlně
ani nepřiblíží, jako by tam namísto cirkulárky stála gilotina. Budou se
scházet a hodnotit průběh pohřbu, kolik a jakých měl nebožtík kytek,
proč se jeho nastávající nevrhala na rakev v návalu žalu, ba ani slzu
nevyronila, proč si bratr Vráťa nevzal kravatu a stará Knapová neobjednala muziku.
A co se mezitím odehrálo v rodině toho nešťastníka?
Uprostřed obývacího pokoje stojí nastavený stůl s bílým ubrusem,
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kolem něj tucet postav v černém. V čele proti dveřím sedí matka
Knapová, po její pravici Vráťa s manželkou a třemi dětmi, po levici
Jiřka s manželem, vedle jejich jediná dcera a bratranec Zdeněk s přítelkyní. V čele oproti matce Knapové sedí Stáňa. Její rodiče se z tohoto
malého rodinného posezení omluvili. Tak jako většina pozvaných se
zúčastnili pouze smutečního pohoštění v hospodě. Zůstala tedy sama
uprostřed zachmuřených Knapů, teď očekává s napětím, co přinesou
nejbližší okamžiky.
„Ale musím říct, že to měl chudák Jirka moc pěkné. Tolik kytek
a věnců... a těch lidí! To už tu dávno nebylo...“ pronese Jiřka a pohlédne na matku, zda s ní souhlasí.
Knapová nehne ani brvou, v zapadlých očích ocel mlčení. Vráťa si
řádně přihne z kalíšku, utře si ústa hřbetem ruky a odpoví za matku:
„A ty se divíš? Lidi to maj místo televize... Huuu! Půjdem se podívat
na toho smolaře Knapovic Jirku, co byl vždycky takový nešamoun
a nemoh sehnat žádnou holku, no a pak, když ho konečně potká štěstí, bác ho! Teď tu leží v rakvi, támhle chudinka nevěsta, co si ji měl
za čtrnáct dní brát, jaké to neštěstí zas přišlo na celou tu sužovanou
rodinu!“
„Že přišel o celou rodinu?“ nechápe nedoslýchavá Jiřka.
„Ale houbelec!“ uchechtne se Vráťa, nakloní se přes stůl k sestře
a téměř zařve:”Nikdo nepřišel o rodinu, ale rodina přišla o všecko,
rozumíš? O všecko!“
Znovu se napije, matka Knapová i Stáňa sedí dál nehnutě jako
sochy.
„Prosím tě, Vráťo, nepřeháněj!“ vmísí se do hovoru jeho žena. „Jak
to, že jsme přišli o všecko? Co se tím míní?“
„Tady naše maminka, pan bratr, i když o mrtvých se má říkat jen dobré, teď to prostě nejde neříct, a tady slečna... budoucí paní Knapová
v očekávání, ti tři to upletli.“
Stáňa zrudne, bratranec Zdeněk vezme svou přítelkyni za ruku
a vstává: „No, my si asi půjdem zakouřit, viď, kotě?“
„Jděte taky trochu na vzduch!“ pobídne Vráťova žena svoje děti.
„Anežka půjde s váma, že?“
„Vysvětlí mi konečně někdo, o co tu de?“ naléhá Jiřka.
„Copak ty si nepamatuješ, jak se to po tátově smrti udělalo s majetkem?! My dostali všecky ty pole, co je zkurvili naši slavní jézeďáci,
a taky ten mizerný les u Kotěšic, zatímco Jíra třešňovku a tu pěknou louku u trati. Ve finále pak ještě máti na něho přepsala chalupu
i s celou zahradou. Jíra je teď támhle v hrobě, hádej, komu to všecko
teďkom spadne do klína?“
„To jako myslíš ji?“ Jiřka se neodvažuje otočit hlavu a jen očima
ukazuje doleva, kde se hrozivě tyčí černá silueta Stáni.
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„Ale to přeci nejde!“ vyprskne Vráťova žena strojeným smíchem.
„Dyť tu svatbu nestihli, jak by potom mohla dědit?“
„Milé holčičky,“ Vráťa si dolije slivovici, napije se a mlaskne, všechno hezky pomalu, aby si vychutnal chvíli vrcholného napětí: „Koukám,
že vám unikla skutečnost, kterou by každá zkušená ženská měla znát:
pokud nejsou písemné smlouvy, tak snoubenka či družka po nebožtíkovi samozřejmě nic nedědí. Pokud je tu ale dítě, tedy přímá krev, tak
je to zcela jiná situace...“
„Pokud je to ovšem tutově děcko nebožtíka,“ sarkasticky poznamená Jiřčin manžel.
Postavy u stolu se zavlní.
„No to je pravda!“ pozdvihne hlas Vráťova manželka. „Jak to chcete...“
obrátí se na Stáňu, „... jak to chceš dokázat, když je Jirka támhle...?“
„Nic se dokazovat nebude!“ promluví z ničeho nic Knapová. „Je to
můj vnouček, jako že jsem Zuzana Knapová! Dostane všecko, rozumíte, všecko, co zbylo po Jiříčkovi! A vy budete zticha, dostali jste
rovným dílem!“
Obě manželské dvojice ustrnou.
„Ty seš ale hodně velkorysá, máti!“ vzpamatuje se Vráťa. „Chceš
rozdávat léna jako královna, prostě jen tak, třeba za dobrou službu.
Že prý je to tvůj vnouček! Pha! A co když se z něho vyklube třeba
syn kováře támhle ze Lhoty? Na takovou charitu opravdu nejsme dost
bohatá rodina!“
„Je to můj vnuk a basta!“ třískne Knapová do stolu, až sklo zazvoní.
„Moment, moment, vážení,“ uklidňuje vášně Jiřčin manžel. „Ještě
jsme nedali slovo tady slečně Mackové. Ať nám k tomu řekne svůj
názor, ať předloží důkazy nebo aspoň nějaké indície, pokud něco
takového existuje...“
Stáňa se choulí, chtěla by nebýt, ale zároveň si uvědomuje, že teď
musí. Musí to dovést až do konce, dohrát to strašné divadlo, musí ho
dohrát kvůli sobě, Jirkovi a tomu malému, co ho má pod srdcem, ale
hlavně kvůli své lásce. Tolik v ní věřila, tolik nadějí do ní vkládala,
a hle, jak to dopadlo! Přece tu však po ní něco zbylo – dítě, plod lásky,
její krásné a tak samozřejmé vyústění a dokonalé naplnění. Je to kruté,
je to strašné, na povijanu bude ještě zbytek smuteční krajky, ale život
se přihlásí, život smrt přemůže. Ne, nedá nikomu šanci, aby připravil
její dítě o to, co mu právem patří!
„Nebudu se vám zpovídat, nebudu líčit žádné podrobnosti,“ řekne tiše. „Já vím, čí je to dítě: je Jirkovo. Pokud se ve zdraví narodí,
nechám mu udělat srovnávací testy DNA. Z jeho i vašich slin. Pak
bude dědit.“
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DOBIÁŠ DO ČÍTANIEK!
ĽUBOMÍR FELDEK
Roku 1977 zažila slovenská poézia jednu zo svojich najdôležitejších (hoci zároveň i najnenápadnejších) udalostí. Zbierkou Slávnosti
jari debutoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ vtedy už 43-ročný básnik Rudolf Dobiáš.
Prečo nedebutoval skôr? Ťažko mohol. Ešte pred maturitou ho roku
1953 zatkla ŠtB za protištátnu činnosť (karikatúry Stalina a Gottwalda,
rozširovanie letákov). V monsterprocese Sýkora a spol. bol Dobiáš
odsúdený na osemnásť rokov, odsedel si z nich takmer osem, väčšinou v Jáchymove.
„Opísať ‚monsterproces‘, v ktorom som bol odsúdený ako velezradca na osemnásť rokov odňatia slobody, prepadnutie majetku a stratu občianskych práv, je ako opisovať da Vinciho Monu Lisu. Totiž,
dodnes som nepochopil, prečo to bol monsterproces? Nešlo v ňom
predsa o nejaké veľké ryby. V zozname šestnástich obvinených boli
dvaja študenti, jeden učeň, jeden roľník, jeden invalidný dôchodca
a zvyšok boli robotníci (Hľa, triedna spravodlivosť!)“, napísal mi, keď
som sa chcel o jeho prípade dozvedieť viac.
„Tajomstvom, je najmä to, prečo krátko po procese s ,buržoáznymi
nacionalistami (apríl 1954) ten istý senát – predseda súdu Uhrín, prokurátor Winter – dostali v auguste toho istého roku na stôl banálny prípad Sýkora a spoločníci, ktorý svojím celoštátnym významom nesiahal tomu predošlému ani po päty. Akurát Uhrínovi vyniesol stoličku
povereníka spravodlivosti.
Bol to veľmi jednoduchý proces pre vyšetrovateľov, sudcov, prokurátora aj pre obhajcov. Obvinení sa priznali, že vstúpili do protištátnej skupiny, ktorej základ tvorili členovia skautskej organizácie
Junák. Zvyšok obžalovaných, všetko staršie ročníky, boli takpovediac
sympatizanti. Vedúci skupiny, bývalý oddielový vodca, vyrobil počas
štyroch rokov (1949-1953) asi 5 druhov tzv. protištátnych (presnejšie
– protikomunistických) letákov v počte cca 50 ks (papier a prepisovacie blany boli ostro sledovaným strategickým materiálom), z ktorých
ostatný, na ktorom bola veľmi neumelá karikatúra Stalina a Gottwalda, ako sa škvaria v pekle, bol posledným úderom nepriateľov ľudovodemokratického zriadenia, ktorým sa pokúsili otriasť jeho základmi.
Nuž treba povedať, že v obžalobe bol spomínaný aj vojnový Slovenský
štát, skauting ako buržoázna mládežnícka organizácia a obžalovaní
sa priznali aj k tomu, že pripravovali tretiu svetovú vojnu.

RUDOLF DOBIÁŠ (1934) bol nevinne odsúdený a v rokoch 1953–1960
väznený (hlavne v Jáchymove). Odsedel si nevinne takmer osem rokov.
Okrem toho, že je vynikajúci básnik, je Dobiáš aj najvýznamnejšou postavou
„muklovskej“ literatúry. Píše aj za tých, ktorí by sami nevedeli opísať svoje
utrpenie. Tohto roku mu vyšiel už druhý zväzok, podľa mňa, veľkého diela
(ale veľkého diela, žiaľ, opäť známeho menej, než by si zaslúžilo) Triedni
nepriatelia. Dobiáš je aj redaktorom časopisu Naše svedectvo, dvojmesačníka, ktorý vydáva Konfederácia politických väzňov Slovenska a podieľa sa
na mnohých ďalších aktivitách Konfederácie a prešovského Vydavateľstva
Michala Vaška, ktoré vyvíja fantastickú (a žiaľ opäť nedocenenú) činnosť.

205

MUKLOVSKÉ BÁSNE

Za to boli odsúdení na nepodmienečné tresty odňatia slobody v trvaní 3 mesiace až 24 rokov. Štát väčšinu odsúdených ubytoval v jáchymovských táboroch. Mladší obžalovaní, okrem dvoch študentov, boli
súdení podľa „ľahšieho“ paragrafu – združovanie proti republike.
Domov sa dostali už v máji 1955, ostatné velezradné indivíduá boli
z táborov a väzení prepustené v r. 1960 a 1962. Relatívne najhoršie
z toho vyšiel 5-hektárový roľník. Nielenže dostal 20 rokov, ale keďže
prišiel aj o majetok, jeho rodina musela až do r. 1972 (úspešná obnova
procesu) platiť nájomné za bývanie vo vlastnom dome. Mimochodom:
roľníka pustili domov až na druhú amnestiu r. 1962. Vtedajšia Rada
MNV neodporučila jeho prepustenie na amnestiu v r. 1960. Dôvod:
(a teraz sa podržte) pretože jednému členovi Rady MNV mimoriadne
krutým spôsobom vyhnal kozu z ďateliny. Ďatelina patrila onomu, na
22 rokov odsúdenému, roľníkovi a hrudky hliny, ktorými sa ju snažil
odohnať, nazbieral takisto na svojom.
A to je koniec prvého dejstva monstrprocesu, vymysleného na
poučenie i pobavenie širokospektrálne vybraného auditória. Osoby
a obsadenie sú známe. V anonymite zostáva režisér a dramaturg.“
Čo sú proti jeho osudu ťažkosti, ktoré sme my, jeho rovesníci, mali
vtedy so zastavenou Trnavskou skupinou, či ja so zošrotovanou Hrou
pre tvoje modré oči? Ani sa nepatrí porovnávať zošrotované knihy so
zošrotovanými ľuďmi. Po zošrotovaných knihách zostáva čítanková
sláva. Po zošrotovaných ľuďoch často ledva spomienka.
Dobiášov talent sa však zachoval a dozrieva ako víno. Jeho doterajším vrcholom je roku 2004 vo Vydavateľstve Michala Vaška vydaná zbierka Medzi trávou a vetrom. Spojme básnickú a mravnú úroveň Dobiášovej tvorby, a máme jeden z vrcholov slovenskej poézie.
Presvedčte sa v tomto čísle Zrkadlenia/Zrcadlení.
Vždy, keď počujem niekoho bedákať, ako vraj trpí naša kultúra
nedostatkom osobností a mravných vzorov, spýtam sa ho: „A čítal
si Dobiáša?“ Zvyčajne nečítal. A často ani netuší, že básnik Dobiáš
jestvuje.
Ako to zmeniť? Dobiáš do čítaniek!
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MEDZI TRÁVOU A VETROM
RUDOLF DOBIÁŠ
(ukážky z knihy, vydanej Vydavateľstvom Michala Vaška, Prešov 2004)

Rozprávka
Čo bolo, to vraj nebolo,
vraj nestalo sa, čo sa predsa stalo.
Všetko mne drahé ľahlo popolom,
z popola vo mne už nič nepovstalo.
Bola len veľká chvíľa pokory,
keď z malých princov stávali sa králi.
Zlodeji vykrádali komory
a my sme hrýzli jáchymovské skaly.
Život bol neraz neprístupný štít,
a potom blízky ako chodník v poli.
Bol to náš údel, ktorý dosiaľ bolí,
a predsa sa ho oplatilo žiť.

Mlčanie
Už ti len mlčať svedčí.
Ak je tak, radšej mlč.
Schovaný v kúte reči
aj iných mlčať uč.
Buď tichom, ktoré lieči,
buď laserový lúč.
Buď sám a predsa niečí,
s nikým sa nerozlúč.
Buď teplom v chladnej peci,
nádejou pre náruč.
mlčaním všetkých rečí
na zvonoch srdca zvuč!
Ak sa ti v hrdle sprieči
slovíčko, tak ho skuč.
Nesiahaj hneď po meči,
vojnám sa odnauč,
a Božou múkou múč
to, čo ťa nečlovečí.
Si svedok, ktorý svedčí,
zámka, čo hľadá kľúč.
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(Za Štefanom Paulínym)

Kam odchádzate, jáchymovskí chlapci?
Rudenku hľadať, fárať do bane?
Po toľkých rokoch a po takej pláci
byť zase na dne a zas na rane?
Kam odchádzate, jáchymovskí chlapci?
Odviezť sa v klietke, visieť na lane,
a potom ako špendlík zatvárací
dve ruky zopnúť k márnej obrane?
Či azda chcete, jáchymovskí chlapci,
znovu vziať ťažký krompáč do dlane,
pod zemou hľadať, hoci nevidiaci,
jas Božej lásky v čiernom uráne?
Či trúfate si, jáchymovskí chlapci,
dobehnúť ešte vlaky zmeškané
a potom ako sťahovaví vtáci
do vetra zvolať svoje volanie?
Kam odchádzate, jáchymovskí chlapci?
Rudenku hľadať, fárať do bane,
na novom diele pokračovať v práci,
odznova plniť staré poslanie?
Povedzte, prosím, jáchymovskí chlapci:
Keď odídete, kto nám zostane?
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Kam odchádzate,
jáchymovskí chlapci?
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Tvojmu srdcu
(Františkovi)

Že nie si mŕtvy, že len spíš,
tak sa tu všade vraví.
Ešte ti patrí celý Spiš,
aj každé steblo trávy.
Aj my ti všetci patríme
a odznova sme tvoji.
My, čo sme stáli na zime,
víťazi v márnom boji.
My. väzni, bledé ľalie,
beľ jáchymovskej černe.
Kto vraví, že už nebije
viac tvoje srdce verné?
Stojíme, tvoji priatelia,
oproti Tatry stoja.
Sneh rozpálil ich do biela,
svieti v ňom duša tvoja.
Život tvoj nestál zaveľa,
až – odhodiac to ťažké -cestou si stretol anjela,
a s ním si došiel k láske.
Nie, ešte nespi, veď je deň,
slniečko svieti na Spiš.
Veď ako rozpovieš svoj sen,
keď naveky nám zaspíš?
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(Lacka Kvasničku)

Ešte mi, Pane, neber priateľa,
ak je to možné – pozmeň svoju vôľu.
Dovoľ, nech jeho duša veselá
sa môže vrátiť naspäť k môjmu stolu.
Je vľúdna jar, je Kvetná nedeľa,
stúpajú všetci nahor, ku kostolu.
Ešte mi, Pane, neber priateľa,
ak je to možné – pozmeň svoju vôľu.
Ak neskoro je, pošli anjela
s včielkami k jeho úrodnému poľu,
nech všetky jeho kvety opelia.
Ešte nám, Pane, neber priateľa,
ak je to možné – pozmeň svoju vôľu.
Kvetná nedeľa, 24. 3. 2002
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MÁLO ZNÁMY DOKUMENT
VOJTECH ČELKO
Od začiatku vydávania česko-slovenskej revue Zrkadlenie/Zrcadlení
je v nej venovaná pozornosť aj histórii. Jednak uverejňovaním drobných štúdií či dokumentov, ktoré doteraz neboli publikované, alebo
prístup k nim je obmedzený. Ide o dokumenty z publikácií, ktoré boli
vydané v exile, alebo sú v archívoch, kam zvyčajne chodia len odborníci a ten ktorý dokument ich nemusí natoľko zaujať, aby sa rozhodli
publikovať ho. Pri príprave zborníka k 125. výročiu narodenia M. R.
Štefánika1 sme niektoré dokumenty či eseje nemali k dispozícii. Preto
postupne niektoré z nich budeme publikovať.
Významný slovenský politik a československý štátnik Milan Hodža2
v emigrácii predniesol v londýnskom rozhlase prejav k 22. výročiu
tragickej smrti gen. M. R. Štefánika. Tento prejav je dnes málo známy.
Milan Hodža sa v prejave vyslovil k niektorým aktuálnym témam.
Prejav prinášame len s malými gramatickými úpravami, ktoré zodpovedajú dnešnému jazyku. Niektoré Hodžove dobové výrazy sme
v ňom ponechali.

MOJIM SLOVENSKÝM RODÁKOM3

(Prejav v londýnskom rozhlase pre Slovensko dňa 4. mája 1941
– na výročie smrti M. R. Štefánika.)
Dávno som sa tešil na túto chvíľu, keď sa vám môžem prihovoriť
z Anglie a k tomu spolu s vami oddať rozpomienke na nášho Milana
Štefánika. Dovoľte mi však najprv poznámku v osobnej veci. Dostali
sme až sem milú správu, na ktorú ste vy doma možno už i zabudli, že

1
Milan Rastislav Štefánik 1880-1919. Zborník k 125. výročiu narodenia. V. Čelko
- ed. Slovenský literárny klub v ČR, Praha 2005.
2
Milan Hodža (1.2.1878 Sučany - 27.6.1944 Clearwater, USA) Významný novinár,
politik, štátnik, poslanec uhorského snemu, československého národného zhromaždenia, 1918-1938 vedúci predstaviteľ agrárnej strany na Slovensku, mnohonásobný minister, v rokoch 1935-38 predseda československej vlády.
3
Koncept prejavu je uložený v Archíve Národního muzea v Prahe, fond Milan Hodža,
škatuľa 12, inv. č. 546. Text bol publikovaný s malými gramatickými úpravami. In: Dr.
Michal Múdry: Milan Hodža v Amerike. Medzi americkými Slovákmi. Články, reči,
štúdie, Hodža a Stredná Európa, Chicago, III.1949, str. 67-72.
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nás, niekoľkých, akési súdy odsúdili na dlhé roky pre akési zločiny,
ktoré sme mali spáchať proti ich režimu.4 Vôbec sa na ten súd nehnevám. Naopak, posielam domov za tých osemnásť rokov prejav úprimnej vďačnosti, lebo právom pokladám tento súd nad nami za dobré
znamenie. Ako to, pýtate sa? V roku 1917, teda pred dvadsia-timi štyrmi rokmi, ku koncu prvej svetovej vojny, stalo sa mi niečo podobného.
I vtedajšie súdy vtedajšej vlády sa jedného dňa rozpomenuli na mňa,
ako teraz nedávno tí naši, a výsledok tej rozpomienky vtedy bolo osemnásť mesiacov pre politické zločiny spáchané proti ich režimu. Keď sa
mi teraz dostáva miesto osemnástich mesiacov osemnásť rokov, z toho
vidno, že predsa len je ešte pokrok na svete a hlavne, že všetko sa
deje v mnohonásobných rozmeroch. Po nadelení tých rakúsko-uhorských osemnástich mesiacov neminul ani rok a vtedajší starý režim
bol nahromade. Podľa toho bude i ten váš režim tiež nahromade a to
v mnohonásobných rozmeroch. Keď som sa koncom októbra 1918
vracal domov, kdeže už bola tá nemilosrdná vláda, kdeže už boli
tie súdy, kdeže už boli tí žalárnici? Podľa nevyhnuteľnej logiky dejín
sa udalosti celkom iste budú odohrávať podobne, ako pred dvadsiatimi štyrmi rokmi. Iste budú ešte útrapy, budú ťažké skúšky, úžasy,
ale zrejme v dohľadnej dobe vrátime sa domov a zase bude sloboda,
zas bude mier, práca a pokrok, lebo veď do tých čias kdeže bude váš
terajší režim, kdeže už bude tá vláda, kde budú tie súdy, kde budú tí
žalárnici?
Nie sú takéto moje slová len hlasom ružového optimizmu? Nie priatelia, my tu v zahraničí vôbec netrpíme na optimizmus. Sledujeme
udalosti a vážime sily veľmi triezvo. I britský ministerský predseda
i prezident Spojených štátov sú ďalekí toho, aby podceňovali nesnáze
tejto vojny. Ani oni nie sú optimistami, ale sú realistami, hovoriacimi
svojim národom tvrdé pravdy. A práve tieto tvrdé pravdy vybičovali
ten neslýchane silný anglosaský svet k výkonnosti, akú svetové dejiny
dosiaľ nepoznali. Keď britskí a americkí vodcovia a ich skvelé národy
si vo vlastnom záujme umienili viesť vojnu s celou svojou fantasticky zdokonalenou technikou až do úplného víťazstva, nikto na svete
nemôže pochybovať, že ju vskutku nepovedú až do svojho úplného
víťazstva. Proti mravnej a technickej pohotovosti týchto dvesto miliónov pevne zomknutých Britov a Američanov neni odvolania. Nebolo
pred dvadsiatimi tromi rokmi.
Je teda neporušená a neporušiteľná naša viera v dobrý pokrok na
našej veci, keď sa dnes, 4. mája, zase stretáme s duchovnou postavou
nášho Milana Štefánika. Celých minulých dvadsať rokov vždy okolo
výročia tohto štvrtého mája vykladali si naši politickí mudrci a proroci,
4
Podrobne sa týmto procesom zaoberá štúdia Ondrej Podolec: IN ABSENTIO (súdne procesy s predstaviteľmi politickej emigrácie v rokoch 1939-1945. In: Slovensko
a svet v 20. storočí. Kapitoly k 70. narodeninám PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc.
Ferenčuhová Bohumila - ed. Bratislava 2006, s. 147-162.
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čo nám ten hvezdár – generál vlastne znamenal. Čechoslováci dovolávali sa jeho československého jednotárstva, autonomisti jeho slovenského citu. S pýchou si ho osvojovali legionári, lebo nikdy nebolo
v tak krehkom tele toľko hrdinstva. Spomínali si na neho diplomati,
tí, čo menší, s kmitom závisti v kútiku oka, lebo veď o ňom zvečnil
svedectvo T. G. Masaryk, že jemu a Benešovi on získal v Paríži prístup k rozhodujúcim generálom a ministrom. Toľko chvály bolo vždy
o ňom a všetko samá rýdza pravda. Zopakujem však dnes najvyššiu
chválu, akú si zaslúžil Štefánik a viem, že v tejto dobe práve táto
chvála bude lahodiť srdciam slovenským i českým. Štefánik znamenal a naveky bude znamenať dôkaz činnej slovenskej účasti na boji
o slobodu a dôkaz vojenskej cnosti v takej dobe, keď nás práve jedine
vojenská cnosť mohla doviesť k národnej slobode. Státisíce Čechov
a Slovákov museli vtedy stáť v radoch rakúsko-uhorskej armády, ale
vyše poldruha stotisíca sa ich vyslobodilo z potupy a potom už len ich
légie hovorili za Čechov a Slovákov. Vyše poldruha stotisíca legionárov šlo vlastnou horúcou krvou zmývať z dejín českých a slovenských
to, čo by inak bolo bývalo našou hanbou na večné veky. To bol náš
pochod z poníženia do slávy a do národnej samostatnosti. A hrdinom
týchto hrdinov bol Milan Štefánik, ich prvý, skutočný generál. A spolu
s T. G. Masarykom a Benešom, on, Milan Štefánik, bol nositeľom tej
aktívnej legitimácie, ktorá vo vtedajšom zrodení novej Európy ohlásila a uplatnila česko-slovenský, teda aj náš slovenský národ ku spravodlivému podielu na ľudskej a národnej dôstojnosti.
Aké šťastie, že terajší česko-slovenský boj má svojho predchodcu
v tradícii, spojenej práve so Štefánikovým menom. O našom československom vojsku tu v zahraničí hovorí sa, že je armádou symbolickou. Áno, symbolickou, ale dvojako. I tak, že symbolizuje českú
a slovenskú ochotu biť sa a mrieť za slobodu. Ale mimo toho je symbolickou ešte i tak, že zase zmyje z nás otrockú špinu hádzanú na
dobré meno české i slovenské. Aj zotrie slzy z oka českého a slovenského – čokoľvek pácha na našom Slovensku nanútený režim, či vo
vzťahoch medzinárodných či doma, za všetko to padá zodpovednosť
práve len na ten režim a jeho dobrovoľných vykonávateľov a na jeho
dobrovoľné opory. Nepadá však táto zodpovednosť na náš ľud, veď aj
náš slovenský národ doma prenáša útrapy ťažkého navštívenia s čistým srdcom a je hotový odporovať zlu. Svedkami tejto čistoty ducha
českého i slovenského v slobodnej cudzine sú práve naši dobrovoľní účastníci česko-slovenského vojska v zahraničí. Ako kedysi légie
a Štefánik, tak v tejto vojne českí a slovenskí vojaci našej zahraničnej
armády sú ručiteľmi za českú a slovenskú solidaritu so svetovým bojom za slobodu: za slobodu ľudí, za slobodu národov, ich myšlienok,
ich viery, ich svedomia.
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Priatelia moji, tam doma: naši vojaci si poctivo zasluhujú vášho
poláskania vďačnou a milou spomienkou. I naproti režimu tam doma,
i proti všetkým malichernostiam slobodný, česko-slovenský vojak
v zahraničí v súlade so svojimi stelesňuje ducha národa, chce a bude
svedčiť a biť sa za to, za čo národ doma len trpí a revoltuje; chce a bude
svedčiť a biť sa za naše duchovné a politické poslanie a teda brániť vo
svete, čo je ohrozené doma. A toto je najušľachtilejšou mravnou úlohou, akú kedy mohla prevziať a konať revolučná armáda.
Hojiť, čím bola ranená duša česká a slovenská doma, oživiť v Slovákoch
a Čechoch dôveru a úctu ponad všetky priepasti politického sektárstva,
vzkriesiť ducha bratstva, takého, akým nakoniec vždy premostili svoje
rôznice legionári, keď ich prvým generálom bol Štefánik; znovu tvoriť
z dobrých citov a z rozumu nášho ľudu jednotu v cieľoch, jednotu v akcii,
jednotu v bojoch; takýto nový svet rastie z duší našich vojakov tu a preto
na našich vojakoch radostne sa plní to, čo učil veľký Angličan Cromwell,
že najlepším vojakom je vždy ten, ktorý vie, za čo bojuje. Náš vojak
v odboji vie, že je nepostrádateľným pre česť a bezpečnosť svojho rodu.
Iste má Čech i Slovák takto predstaviť Štefánikov príklad všetkým, ktorí
kedykoľvek a kdekoľvek sú a budú na stráži česko-slovenskej budúcnosti. Lebo takéto sú zásady na nich treba a možno budovať mravnú
jednotu národa, menovite, keď je v boji o život. Lebo na stráži národa
sme všetci, i vy tam doma a vy viete, ako aj my, toto: Národ, presilou
zdrtený, môže stratiť na čas slobodu i samostatnosť, ale vytrvá-li, oboje
mu vráti víťazstvo. Národ môže stratiť životy svojich drahých, so žiaľom
síce, ale pohotovo nastúpia iní. Môže národ stratiť svoje statky, získa ich
zase nazad. Jestli by však národ stratil svojho ducha odporu, potvrdil by
útisk a v ňom svoj osud. Preto čokoľvek bude, Česi a Slováci nepovolia. Toto je už naša spoločná a nedeliteľná zodpovednosť, či osobná či
mravná, či politická v rámci dočasného štátneho zriadenia česko-slovenského s prezidentom, vládou a poradným zborom, ako ich uznala
britská vláda.
Takto sme v tejto chvíli. Ako sa nám ukazujú štátnické úlohy do budúcnosti. Uvediem svoj názor na vec len veľmi letmo:
Z prvej svetovej vojny rástla a silnela demokracia a kriesila sa národná
samostatnosť. Kto by pochyboval, že si do budúcna vyžadujú výdatné
posily obe i demokracia i samostatnosť? Ako sa udrží demokracia ku
prospechu národov a v takej sile, aby nemohla byť hračkou v ničích
rukách, ani aby nezostávala práve len na povrchu dennej politiky?
Akékoľvek nedostatky mala demokracia prvej republiky, jej základy boli
zdravé. Aby však do budúcna mala úspechy na celej čiare a aby mohla
na nich tvoriť nový systém, musia sa jej korene rozrásť a iste sa rozrastú
do celej šírky a hĺbky sociálnych a hospodárskych ašpirácií ľudu. Tak sa
demokracia zdokonalí. I demokracia i demokrati!
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A národná samostatnosť? Kto by pochyboval, že potrebuje nové
záruky? V slobode národov je samostatnosť len krokom prvým. Hneď
druhým musí byť tvorba vždy silnejších politických konštrukcií. Pre
nás, národy menšie, znamená ten druhý krok federatívne zväzky všetkých nás, spojených jednakými záujmami. Celá slobodná Európa sa
pripravuje na jednotenie slobodných národných zložiek a síl, majúcich spoločný záujem a cieľ. My Slováci a Česi oddávna tvoríme federatívnym stavbám myšlienkové i politické základy. Družstevníci majú
zásadu vzácnu aj v medzinárodnej politike. Oni hovoria: samotnému ťažko, spoločne ľahko. Čo nezvládnu slabé národné suverenity
každá zvlášť, to môže zvládnuť a zvládne ich trvalá organická spolupráca. Spojená vrchnosť solidárnych štátov bude schopná odolávať
náporom, bude schopná do medzinárodnej spolupráce, schopná na
obranu. Preto v strednej Európe pripravujeme federatívne zväzky predovšetkým – poľsko-česko-slovenský. Viem, že mnohí naši susedia
myšlienku federácie zľahčovali. Uvidíte, že sa jedného dňa všetci
k nej budú utiekať!
A čo o našej česko-slovenskej domácnosti? Nedovoľme, aby sa nám
do nej vrátili staré omyly. Priamo inštitucionálne vylúčme každú možnosť, aby sa verejno-zamestnanecké alebo administratívne a osvetové
a miestne hospodárske a technické kompetencie mohli stať zase príčinou k nezhodám medzi Čechmi a Slovákmi. Nepripusťme u nikoho
žiadnej pochyby o to, že patríme spolu a že sme v stave usporiadať
svoju štátnu domácnosť tak, aby bola pevná doma i navonok. Aj stredná Európa bude potrebovať silné Česko-Slovensko. Tak silné, aby už
do neho nemohla nikdy rušivo siahať ani cudzia ani domáca intriga.
Skoro pred rokom povedal svojmu národu britský ministerský predseda, že mu prináša len boje, úžasy, utrpenia, krvavé skúšky. A za tú
cenu, že národ zvíťazí. Taká je aj naša cesta k slobode a víťazstvu.
A nikto z nás, ani tu ani doma, nestratí vieru. Ani naše Slovensko
nezostane za inými, za žiadnym za nikým. Majte na zreteli verných,
držte spolu ako reťaz. Vaši otcovia vedia, ako sme tvorili a stvorili
neviditeľné gardy slovenskej slobody pred dvadsiatimi tromi rokmi.
Nežiada sa mnoho, len bratstvo medzi vernými. Toto bratstvo musí
byť tak pevné, aby prekonalo všetky skúšky, všetky boje.
Akákoľvek diaľka je medzi nami, zostávame si blízki, ako sme vždy
boli a ešte bližší. Vidíme vám do sŕdc, ako vy nám. Sme jedni a nerozluční. Ja si spomínam na všetkých vás, priateľov a spolupracovníkov,
i na Slovensku i v Čechách i na Morave. Spomínam si na vás s láskou
a s pohnutím a v tom vedomí, že vrátia sa dni našej dobrej spolupráce. Sme v boji, v ktorom na našej strane je i pravda i sila. V tom
naše šťastie: lebo kde spojencom pravdy je sila a sily pravda, tam je
i víťazstvo.
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ŽIARIVÉ FRANTIŠKÁNSKE SVETLÁ
O slovenských františkánoch dávno je známe, že spolu so svojou základnou
pastoračnou činnosťou vyvíjali značnú umeleckú aktivitu, najmä hudobnú
a literárnu, čím obohacovali domácu národnú kultúru. Dostatok faktov o tom
priniesla už záslužná exilová publikácia V. J. Gajdoša Františkáni v slovenskej
literatúre (Cleveland 1979), naposledy aj Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska (Bratislava 2000).
Od 18. storočia do konca 20. storočia vyskytlo sa vo františkánskej reholi
viacero tvorivých umeleckých osobností, zasluhujúcich si pozornosť a uznanie
i dnes. V oblasti hudby to bol Edmund Pascha (1717-1772), Pavlín Juraj Bajan
(1721-1792), Pantaleón Jozef Roškovský (1734-1789), napospol ovplyvnení
barokom. Barokový duch prenikal i tvorbu predstaviteľov z literárnej oblasti, ako boli napríklad Benignus Juraj Smrtník (1650-1710), Imrich Terchovič
(1655-1716), Ján Abrahamffy (1662-1728), Hugolín Martin Gavlovič (17121787), Vojtech Jakub Gazda (1741-1817), Vojtech Ján Šimko (1759-1821).
V 20. storočí talentovaní františkáni vynikli v rôznych literárnych sférach – ako
básnici (Rudolf Dilong, Svetoslav Veigl), dramatici (popri Dilongovi Eleazar
Juraj Jakubík, Metod Andrej Lucký), literárni historici (Celestín Alojz Lepáček,
Vševlad Jozef Gajdoš) atď. Z týchto posledných viacerých zaclonila nepriazeň
nedávneho totalitného obdobia.
To je aj prípad významného františkánskeho výtvarníka Teodora Jozefa
Tekela (1902-1975). Františkánska rehoľa získala v ňom nielen reprezentatívneho výtvarného umelca, ale i samo slovenské výtvarné umenie 20. storočia
významného predstaviteľa náboženskej maľby a kresby; zjav, ktorý zosobňuje
akoby katolícku výtvarnú modernu, paralelnú s básnickou katolíckou modernou („modernistovi“ Svetloslavovi Veiglovi dokonca ilustroval zbierku Výstup
na horu Tábor, 1939).
Tekel sa umelecky vyvíjal a začínal prejavovať v priaznivých podmienkach
tridsiatych a štyridsiatych rokov 20. storočia počas štúdia v Prahe a neskôr pri
zapájaní sa do výtvarného života v Bratislave. Do slovenskej maľby a grafiky
vstupovali vtedy nové, výbojné talenty. Hľadali sa i hlbšie duchovné základy
súvekého výtvarného umenia. Iniciatívne tu zasiahol prof. Ladislav Hanus obsiahlou štúdiou fundamentálneho významu Situácia súčasného náboženského
umenia (v zborníku Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti, 1943).
Mal európsky rozhľad, žiadal prerásť úzke domáce obzory, ale tak, aby sa
umenie neodtrhlo od národnej reality ani od veľkej kresťanskej tradície: „Čím
je naše umenie teraz národne svojskejšie, tým je aj univerzálnejšie, všeľudsky platné. Zapája sa aj do náboženského pohybu svetového.“ Ako najvyššie
príklady uvádzal Martina Benku, Ľudovíta Fullu, Vincenta Hložníka; do popre-
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dia dvíhal Benku (tvorcu svätonepomuckého triptychu v Spišskej Kapitule),
z dôvodov umeleckých, národných, náboženských. Oceňoval „sakrálne“
prvky v ich tvorbe (podobne i u Vladimíra Droppu, zameraného výlučne na
„náboženské námety“). Popri týchto „laických“ výtvarníkoch mohol pozitívne uviesť i jedného „kňazského“, vtedy ešte vo verejnosti neveľmi známeho
rehoľníckeho umelca: „Serafínsky vrúcne sú aj Modonky františkána Tekela.
Vychodia z veľkej zbožnosti. Majú primeranú zduchovnelú formu a zvláštny
zásvetný kolorit. Je to ešte zauzlený materiál, ktorý sa dá rozvinúť vo väčšiu
monumentalitu.“ Pravdepodobne ani prof. Ladislav Hanus nemal možnosť
poznať väčšie množstvo Tekelových diel; avšak vystihol zbožnosť, spiritualitu,
nadreálny presah jeho tvorby.
Žiaľ, vojnové roky ani povojnový nepokoj s osudným „februárovým“ zlomom neposkytli podmienky na rozvoj monumentálneho náboženského umenia. Onedlho, v apríli 1950, i Tekela postihla tzv. barbarská noc, počas ktorej
sa na Slovensku násilne likvidovali všetky kláštory. S podlomeným zdravím
a v bedárskych životných podmienkach pracoval ďalej, hoci františkánska
chudoba, vtedy ešte ťaživejšia, nútila ho používať najlacnejší materiál (napr.
maľoval na novinovom papieri).
A jednako, Tekelova pozostalosť obsahuje viac než tritisíc diel (pastely, štúdie,
škice, kresby), pričom asi päťsto mu zhabala a zničila štátna bezpečnosť. Nie
div, že až do smrti žil v trvalej vnútornej i vonkajšej opozícii k represívnemu
režimu; dokazujú to aj jeho kritické zápisky, korešpondencia, básnické texty.
A nečudo, že ako umelec čoraz viac unikal až do expresionistických vízií
(už prof. L. Hanus v štúdii Situácia súčasného náboženského umenia tvrdil,
že „každé veľké náboženské umenie bolo vlastne expresionistické, zvnútra si
vytváralo svet i formu“).
V Tekelovom prípade možno ľutovať nielen stratu veľkého individuálneho
talentu; rovnako to, že nedostatočne sa mohla rozvinúť nádejná katolícka výtvarná moderna. Popri tomto rehoľníkovi možno do nej zaradiť spomedzi „laických“ výtvarníkov vizionársko-mystického Ladislava Záborského (bol z tých,
„čo dielami sa modlí“ – L. Hanus: Náboženský maliar Ladislav Záborský,
1947). Zrejme dnes, keď stojíme pred uzavretým a rozhľadným Tekelovým
dielom, bude ho treba vyššie hodnotiť, než kedysi Marián Váross vo svojej
monografii Slovenské výtvarné umenie 1918-1945 (Bratislava 1960). Ten tohto františkánskeho výtvarníka posudzoval nielen podľa pastelkových kresieb
komorného formátu; zároveň aj z istej „likvidačnej“ perspektívy (narážajúc na
náboženské námety u M. Benku, M. A. Bazovského, Ľ. Fullu, K. Ondreičku):
„Rozmach ateizmu a materializmu na pozadí socialistického hnutia postupne
odníma pôdu a zmysel maliarstvu s náboženskou tematikou.“ Chvalabohu,
nestalo sa tak ani po desaťročiach ideologickej nepriazne. Slovenskí františkáni mali doteraz už niekoľko hviezd medzi hudobníkmi (Pascha, Bajan) i medzi literármi (Gavlovič, Dilong); k týmto žiarivým svetlám pribudol najnovšie
i skvelý výtvarník Teodor Jozef Tekel.
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WHO IS WHO

Ivan Miroslav Ambruš – slovenský básnik a organizátor kultúry, žijúci v Rumunsku
Dagmar Mária Anoca – slovenská poetka a publicistka z Rumunska
Erika Blumgrundová – novinárka a poetka, pochádzajúca z významnej bratislavskej
židovskej rodiny, žijúca v Argentíne
Marcel Bodnár - víťaz Literárnej súťaže Jána Kollára (2. miesto v kategórii C)
Vojtech Čelko – slovenský historik, žijúci v Prahe, pracovník Ústavu súčasných dejín
AV ČR
Rudolf Dobiáš – slovenský básnik, väznený za bývalého režimu, najmä v Jáchymove
Štefan Dováľ – slovenský prozaik z Rumunska
Ľubomír Feldek – slovenský básnik, dramatik, prozaik a prekladateľ, žijúci v Prahe
a Bratislave
Lucia Gecelovská - víťazka Literárnej súťaže Jána Kollára (1. miesto v kategórii C)
Anna Holečková - víťazka Literárnej súťaže Jána Kollára (3. miesto v kategórii C)
Jakub Hudák - víťaz Literárnej súťaže Jána Kollára (3. miesto v kategórii B)
Pavla Kaduchová – víťazka Literárnej súťaže Jána Kollára (2. miesto v kategórii A)
Janko Karšai - spoluautor pásma Shalom, básnik, žijúci v Kanade
Pavel Kosatík – český publicista, historik, vzdelaním právnik
Ivana Laurová - víťazka Literárnej súťaže Jána Kollára (1. miesto v kategórii B)
Pavel Marek – víťaz Literárnej súťaže Jána Kollára (1. miesto v kategórii A)
Vera Meisels - poetka a výtvarníčka, rodáčka z Prešova, žijúca v Izraeli
Gustáv Murín – slovenský biológ a spisovateľ
Rachel Ošerov – pôvodným menom Edita Lebovičová, poetka a organizátorka kultúry
v Izraeli
Július Pašteka – slovenský teatrológ, filmológ, literárny vedec, univerzitný profesor
Štepán Psotka – víťaz Literárnej súťaže Jána Kollára (3. miesto v kategórii A)
Marta Ptáčková - víťazka Literárnej súťaže Jána Kollára (2. miesto v kategórii B)
Ján Rakytka – slovenský prozaik a výtvarník, žijúci v Prahe
Milan Richter – slovenský básnik, prekladateľ a vydavateľ
Ropa Interior – takmer vlastným menom Filoména Škodová, česká poetka, zamestnaním sociologička
Tuvia Rübner – rodák z Bratislavy, jeden z najvýznamnejších izraelských básnikov,
univerzitný profesor
Pavel Schwarz – slovenský rodák, žijúci v Izraeli, básnik a výtvarník, pôvodne zubný
lekár
Vladimír Skalský – slovenský novinár, básnik a esejista, žijúci v Prahe, predseda
Svetového združenia Slovákov v zahraničí, editor Zrkadlenia/Zrcadlení
Ondrej Štefanko – dlhoročná vedúca osobnosť slovenského života v Rumunsku, básnik
a publicista, 1. podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí
Valéria Tóthová – hlavná autorka pásma Shalom, rodáčka z Bratislavy, žijúca v Kanade,
popri literatúre sa s manželom venuje slovenskému divadlu
Naďa Vokušová – pražská slovenská novinárka a fejtónistka, predsedníčka Slovenskočeského klubu a šéfredaktorka časopisu Slovenské dotyky
Viola Vyholená-Šípivá et al. – autorka knihy „Krivolaká prť je ku šťastiu...“ a ďalší autori
zaujímavých mien a názorov
Karol Wlachovský – prekladateľ a publicista, dlhoročný riaditeľ Slovenského inštitútu
v Budapešti
Petr Žantovský – český novinár, publicista, vydavateľ a vysokoškolský pedagóg
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KRIVOLAKÁ PRŤ JE KU ŠŤASTIU
Slovenský literárny klub v ČR naplánoval na koniec roka skutočný
dezert, sympatickú knihu nemenej sympatickej slovenskej bloggerky
žijúcej v Prahe, Violy Vyholenej-Šípivej. Iste krásnu slečnu sme dosiaľ
nikto nevideli, iba (ne)zodpovedný redaktor knihy Dušan Malota. A tak,
čo tu budeme hovoriť? Nech hovoria texty z knihy...
Krivolaká prť je ku šťastiu...
... ku nešťastiu taktiež
veľmo krivolaká
(Z plánovanej básne Violy Vyholenej –Šípivej)
... Sú také chvíle v našom malom pražskom bytíku, keď ja, v bielom froté župane, s uterákom omotaným okolo rusovlasej hrivy, sedím pohodlne v kresle, potichu si lakujem nechty na strunistých nohách a môj filozof si ma z kresla oproti nenápadne dovzdeláva. Takéto pekné chvíle
trávievame spolu odvtedy, čo začal dochádzať vlakom z Brna do mojej
petržalskej garsónky. Lebo mne to pripadá vyslovene intímne. „To bys
neřekla, zlato,“ hovorí mi napríklad, „jak vtipně skrze fraktály pojednáva Mandelbrot matrjošku.“ Alebo že: „Já snad nakonec budu muset s tím
blbcem Chomským souhlasit, poslechni si, co soudí o postřikovém účinku metaforického vehikula na zaplevelená sémantická pole.“ Mne sa to
strašne páči - lakujem si nechty a pritom sa mi len tak bokom rozširujú
obzory. Od môjho filozofa už viem, že po Occamovi pomenovali britvu,
po Mannovi zase hokejku a podľa Minkowského nazvali dokonca klobásu.
A taktiež viem, že ľudia bez dlhých rečí hneď chápu, čo to je, keď sa povie:
Kunderova druhá slza alebo Bujakyho falický imperatív, Gottwaldova
baranica, prípadne Bagalova poviedka. A mám taký jeden dievčenský sen.
Neviem, či ešte niekedy dostanem nápad napísať nejakú ďalšiu knižku, ale
páčilo by sa mi, keby už podľa tejto prvej raz všetci bez dlhých rečí hneď
vedeli, čo to je, keď sa povie, že Violino chrumkavé trapasco, napríklad.
Svoje umelecké krycie meno Vyholená som si dala podľa knižky slovenského tajuplného autora Maxima E. Matkina, ktorý sa pred čitateľmi skrýva.
Aj český spisovateľ Kundera sa skrýva. A po Paríži vraj chodí s nalepenými
ryšavými fúzami, aby ho nik nespoznal. Toto, keď som sa, strunistá a rusovlasá, dozvedela, nebolo mi viac treba. Rozhodla som sa, že aj ja budem
taká: tajuplná Kundera slovenskej literatúry. Ale potom, pri rannej káve,
keď obvykle mávam hlbšie myšlienky, som si povedala, že to je sprostosť. Nech len pekne všetci vedia, že túto knižku som napísala ja, Viola
Vyholená-Šípivá. Ale len pre tých, ktorým sa bude páčiť, pochopiteľne.
ViolaVyholena@centrum.cz

MILÁ ČITATEĽKA,

P. S. A miestenku si si, dúfam, kúpila k oknu!
P. P. S. Už len technická. Tieto moje zamyslenia vychádzali v rokoch
2004-2006 na trojblogu krivolaká prť a pár z nich aj predtým, na fórach
v prvom slovenskom slávnom internetovom magazíne InZine.sk. Ak nechodíš na blogy ani na iné internetové diskusie, z tejto mojej knižky si môžeš
urobiť predstavu, o čo, bohužiaľ, prichádzaš, prípadne čomu si, chvalabohu, unikla. Moja knižka má teda, ako vidíš, aj praktický význam.
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urobila by si chybu, keby si si teraz kládla otázku: „To čo je za literatúru,
čo práve držím v ruke?“ Lebo toto literatúra nie je. Tak ako, ani ja nie som
spisovateľka. Nepoviem, mala som jeden čas také chute, čoby nie. Raz
som sa dokonca svojho filozofa nenápadne opýtala, že čisto teoreticky,
kebyže chcem byť spisovateľkou, ako si myslí, že by som asi tak mala písať?
A on mi povedal: „Hele, zlato, kdybys měla takové nutkání – nechci říct:
nedejbůh!, to ne, to bys mě špatně pochopila – tedy kdyby sis už ale opravdu nemohla pomoct, pak ať se tvé věty sesypou na čtenáře jak sněhové
vločky a v každé jedné ať je zakódován celý tvůj mentální sněhulák ve vší
své jemné uplácanosti... Jo, a taky bych si pak hlídal Poppölovu třívteřinovou kadenci a nepodcenil bych ani hampax legomena!“ Niekedy by som
ho z takou chuťou kopla...
Takže spisovateľkou som sa pre istotu radšej nestala. Ale neprestalo ma
trápiť, že sa píše veľmi málo kníh pre ženy a dievčatá, ktoré musia tak často
ako napríklad ja, cestovať po diaľnici z Prahy do Bratislavy a späť, alebo
naopak. Čo ja som sa už po nej natrtúňala! Vy, ktoré viete, o čom hovorím,
chápete, že iné slovo ani použiť nemôžem. Tých hodín čakania v mojej starej
felicke uprostred nekonečných kolón! Tých cestujúcich, navalených na mňa
v autobuse, tých prespatých hodín na pleciach neznámych mužov – vedia
byť galantní, keď sa o nich oprie mladé krásne dievča, aj poslintané sako
odpustia. Poznám každý výtlk na tej trase, zdravím sa so všetkými dravými
vtákmi, odpočívajúcimi na zvodidlách, navždy mám do pamäti vryté všetky
vtipné slogany z bilbordov a kávu som pila v každom priľahlom motoreste.
Na tej trase som zažila celé hodiny, keď som pri nekonečnom zízaní na diaľničné násypy a na cestu pred sebou nemala v hlave už vôbec žiadnu myšlienku. Všetky sa mi tam minuli. Tie hlbšie, bohužiaľ, vždy ako prvé. Neviem
ako ty, milá čitateľka, ale ja sa špeciálne bez nich cítim mizerne.
Ak na tom bývaš podobne, táto moja kniha je presne to, čo na trasu
medzi Prahou a Bratislavou - a vice versa, ako vtipne hovorí môj filozof
- potrebuješ. Ak čo i len tebe jedinej pomôže moja knižka prežiť tých dve
a pol až deväť hodín na trase medzi kedysi bratskými československými
mestami – to bolo moje predsavzatie, keď som sa rozhodla zhromaždiť do
nej svoje hlbšie myšlienky – nepísala som ju nadarmo.
Šťastnú cestu, milá moja čitateľka!

KRIVOLAKÉ POST SCRIPTUM

222

P.P.S. To sa mi podobá! Skoro som zabudla na poďakovanie vydavateľom!
Najviac ďakujem pánovi Dušanovi Malotovi, tajomníkovi Slovenského
literárneho klubu v Čechách, ktorý sa podujal na najhoršiu robotu – vytriediť
tú veľkú kopu hlbších myšlienok, ktoré som si do knihy pripravila. Myslím
si, že svoju neopatrnosť neskôr oplakal. Natrápila som sa ho. Mám ho pred
očami - vzdelaného, múdreho dospelého muža, ako sa vo svojom koženom
tajomníckom kresle ošíva, že ale slečna Viola, uznajte sama, toto si slovenčina naozaj nezaslúži, o literatúre ani nehovoriac... Vždy, keď som prišla
k nemu na koberec, rozprestrel tie moje vytlačené a ním počmárané stránky
po nízkom konferenčnom stolíku - asi aby som z nadhľadu ešte lepšie videla rozsah skazy. To sa ma vždy dotklo a o to viac som si bránila svoje. On
ani nejako extra nezvyšoval hlas, len ľavá ruka zovretá do päste a pokojne
položená na koženom operadle mu občas sotva badateľne zbelela. Tú som
si po očku monitorovala, lebo pravačku mám síce odjakživa dobrú z vybijky a basketu, ale keby tou ľavou bol vystrelil... Raz sa tak skoro stalo. Ja
stále, že nie a nie, toto si nedám, takto ja skrátka hovorím, myslím a píšem,
dajte mi pokoj, pán tajomník, so spisovnosťou, to som skrátka ja, rusovlasá
Viola so strunistými nohami, s tým sa láskavo zmierte a hotovo. Jemu opäť
zbelela päsť, zase sa začal ošívať, keď vtom môj hravý Kikino, ktorého som
si tam, pochopiteľne, vodievala tiež, vyskočil na ten nízky konferenčný
stolík a zadnými nohami pánovi tajomníkovi predviedol, ako v lese zahrabáva svoju psiu potrebu. Počmárané rukopisy sa rozleteli po redakcii. Na
dve sekundy zostalo ticho. A po nich ten pokojný, jemný, vzdelaný muž
vyletel zo svojho impozantného koženého kresla a strašným hlasom zreval: „A pálte do riti! Obidvaja!! Ale už aj!!!“
Ani neviem, ako sme s Kikinom vyleteli až na ulicu.
On ma potom poprosil o prepáčenie, pozval ma naproti do Salmovskej
literárnej kaviarne na dve deci bieleho a tam mi vysvetľoval, aby som ho
pochopila, že on rešpektuje moju silnú osobnosť, ale že je tam v podstate
na to, aby ma chránil pred sebou samou a na to, aby môj individuálny
sémantický systém v tom predloženom makrotexte jasne oddelil od prípadných nevedomých prejavov jazykovej či nedajabože - ale to, slečna
Viola, našťastie nie je váš prípad! - mentálnej nedomykavosti, akej sa ani
ten najlepší autor, o autorkách ani nehovoriac, pri písaní občas neubráni.
Neviem síce, čo presne tým mal na mysli, ale pochopila som, že chce len
moje dobro.
Odvtedy už naše schôdzky nebývali také búrlivé. Až jedného dňa slávnostne povedal, že tak, slečna Viola, konečne sme tú kopu vytriedili a oddelili, obrazne povedané, popol od hrachu. Ja som mu začala ďakovať, aký
bol skvelý a tolerantný, že moja hotová knižka je teraz dobrá hlavne vďaka
jemu... A on mi hovorí, že to ako myslíte - hotová? Veď to až teraz vás čaká
najťažšia robota, slečna Viola, teraz musíte ešte brúsiť, aby sa to vôbec dalo

DUPLIKÁTI A TRIPLIKÁTI
So samorastom Jánošík na veľkej som mala v petržalskej garsónke vždy
trošku problémy, lebo meral meter šesťdesiat na šírku. Pôvodne to bolo
dokonca meter sedemdesiat, ale raz v noci môj filozof zakopol o Jánošíka
holým palcom tak nešetrne, že z neho kúsok odlomil. Na tej strane som
ho potom podložila tenkou knižôčkou, lebo pri chôdzi vibroval. Pri našej,
prirodzene.
Keď som sa sťahovala z Petržalky do Prahy, musela som Jánošíkom pohýbať. Nazrela som pri tom do knižôčky pod jeho ľavou nohou. Zaujímavé.
Niečo z toho vám prečítam, lebo sa mi zdá, že sa to týka nás všetkých,
ktorí si píšeme blogy a chodíme debatovať na internet. Tá knižôčka sa volá
O nesmrtelnosti díla básnického a je od Šaldu. Môj filozof mi povedal, že
Šalda je, keď to tak vezme, patrónom blogerov; že kedysi dávno svojím
spôsobom blogoval tiež. Čo síce môže byť pravda, ale ja ani poriadne
neviem, kto to vlastne Šalda bol, takže je to jedno.
Najprv ale ešte niečo o Jánošíkovi, lebo toho sa prečítané z knižôčky
týka tiež. Jánošíka na veľkej – on sa pôvodne volal ináč, menej výstižne
– som dostala ako darček od večne opitého muža tetky Etely, našej susedky
na chalupe. Nie je ťažké si predstaviť, ako mocne som sa bránila, keď ma
tým hebedom prišiel obdarovať a osobne potom ešte skontrolovať, či si ho
nakladám do felicky. Neubránila som sa. Vyhodiť to niekde pri ceste nešlo,
tak som sa nakoniec s Jánošíkom zmierila a sušievala si na ňom v garsónke
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čítať!!! A keď ja som vyslovila opačný názor, ohromený sa na mňa chvíľu
díval a potom bez slova odišiel naproti do Salmovskej literárnej. Odvtedy
som ho nevidela.
Chcem mu poďakovať, aj keď túto knižku asi čítať nebude, lebo vie, že
som ho neposlúchla a nič už po ňom nebrúsila.
Taktiež veľmi ďakujem šarmantnej pani Nadi Vokušovej a sympatickému
pánovi Vladovi Skalskému zo Slovensko-českého klubu, ktorí si ako prví
v Prahe všimli náš trojblog krivolaká prť a niektoré moje hlbšie myšlienky z neho uverejňovali v časopise Slovenské dotyky a v literárnej revue
Zrkadlenie/Zrcadlení. Ďakujem aj pani Eve Svorovej, ktorá po pánovi
tajomníkovi prevzala a nakoniec v rýchlosti predsa len zredigovala aspoň
to najkrikľavejšie, a Martinovi Hadesignovi, ktorý to celé graficky previedol
do knihy. Aj tebe, Ája, ďakujem za rýchle zapožičanie laptopu. Len neviem, to ty sama si si nainštalovala ten hrozivý nápis, čo mi ustavične
svietil na obrazovke? Že: „Sledování podvodů je zapnuté!“ Dosť ma to pri
prepisovaní hlbších myšlienok znervózňovalo. Nepríde raz za mnou Veľký
Bill, že astala Vista, bejby, je dopodvádzané, dohrala si! Však nie?
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dresy z basketu. A nikdy som ho potom na chalupe nezabudla susedovi
pochváliť: že to je teda vec, mať takúto krásu doma, že všetci v Blave sa
ma pýtajú, či to mám z umeleckých remesiel a že som za to určite musela
dať veľké peniaze. Vždy úplne žiaril. Pritom ožran, čo sa každú chvíľu
váľal niekde v priekope a čo tetku Etelu neraz naháňal v noci okolo domu
so sekerou. Bol na svojho Jánošíka veľmi pyšný. A mal aj iné romantické
momenty. Napríklad jeden týždeň noc čo noc tajne rozkopával kamenistú
zem pod vrcholom Rypákovho hŕbka. Hľadal poklad. Aký, to nech vám
natrkne môj samorast.
Tak, a teraz už myšlienky z knižôčky. Týkajú sa suseda, Jánošíka na veľkej i nás tuto na krivolakej prti. Pššt, Šalda bloguje:
... Jest v tom cosi podstatně lidského, že člověk touží žíti životem několikerým, životem znásobeným. Nespokojuje se se životem skutečným, který
má a žije v sobě a ve vlastní bytosti: chce žíti v představách jiných životem
obrazným a snaží se proto zdáti jiným, než jest. Vším svým úsilím tvoří
ze sebe duplikáty a triplikáty, bytosti fiktivní, které by nejraději odpoutal
od svého života skutečného a jimž by rád dal žíti životem samostatným
v obraznosti jiných lidí...
Pozrime sa teraz navzájom do netových sietnic svojich očí, položme si
ruky na virtuálne srdcia a opýtajme sa úprimne svojich obrazoviek: Nie
sme my, čo sa ponevierame po nete, čo si kliesnime svoje prte v blogovom
pralese, vlastne tiež triplikáti? Alebo minimálne duplikáti? Nestružlikáme
si v našom vymyslenom bočnom svete svojich Jánošíkov minimálne na
malej? Nerozkopávame my tu krompáčom – po opici, keď sme to včera
trochu prehnali so skutočným životom – virtuálny Rypákov hŕbok, aby sme
sa dostali k rovnakým pokladom ako sused opilec od tetky Etely?
Ťažké otázky kladiem, máte pravdu. Skúste sa nad nimi zamyslieť, duplikáti a triplikáti! Zamyslieť každou svojou hlavou osobitne. Aj ja sa idem. To
by v tom bol Jánošík, aby sme spoločne neprišli na voľačo múdre.

Z DEJÍN MOJICH PROTESTOV
Pýtam sa, či na svet prichádzame už hotoví. Alebo či si nás to tvaruje až potom. Nie som si celkom istá.
Ako decko som sa najradšej ticho hrávala pod stoličkou, v súkromí.
Tam som si kreslila a strihala, čo mi prišlo pod ruku. Našim bolo jasné, že im doma rastie pokojná, hĺbavá umelkyňa, možno návrhárka.
Lenže potom ma odviedli do školy, začala som sa viac stretávať s ľuďmi, a našim odtiaľ začali chodiť znepokojivé správy: „Vyliezla z okna
na prvom poschodí po fasáde až na školský dvor! Na hodine desiatuje
a odmieta prestať! Na hodine sa sústavne udiera s V. Slávikom do tricepsov! V družine mládeže trafila spolužiaka na strome kameňom.“
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Vyzeralo to možno trochu hrozivo, ale v podstate išlo len o to, vyjasniť si s ľuďmi určité veci. Predsa mi nikto nebude tvrdiť, že: „Stavím sa
s tebou, že nevylezieš z okna až na dvor,“ keď je nad slnko jasné, že
sa z toho okna celkom bez problémov vyliezť dá - pod ním pohodlná
rímsa, o meter nižšie veľké mreže na okne v prízemí a medzi nimi
ešte veľká ozdobná ružica na fasáde! Alebo že: „Nejedz to jablko,
hodina sa už začala!,“ keď babka jasne povedala, že jabĺčko sa mosí
zjestyt naráz, lebo potom ohnenne a už by ty tak nechutylo. S Vladom
Slávikom sme si nič vyjasňovať nemuseli, tam išlo o bežné prejavy
náklonnosti. O trafenom z jablone nižšie.
„Je nesvoja,“ utešovali naši jeden druhého, „ešte si nezvykla na
kolektív, z toho vyrastie.“ Lenže prišlo horšie. Volali mame, učiteľke
na inej škole, že: „Vaša Violka uštedrila súdružke vychovávateľke
v družine mládeže buchnát!“ Alebo tiež: „Vaša Violka si ľahla pred
vchod do jedálne a nemôžeme ju odtrhnúť od rohožky!“
Naši si to nevedeli vysvetliť. Ani mne nebolo celkom jasné, čo za
inštinkty ma to ženú do takýchto neštandardných situácií. Ale vyhnutia
nebolo. Buchnát súdružke vychovávateľke, to bola nešťastná náhoda;
vyskytla sa skrátka v nepravý čas na nepravom mieste. S mojím najlepším kamošom Vladom sme vtedy vzali kuchárkam dvojkolesovú káru
spred kuchyne, on ešte s jedným chalanom si do nej sadli dozadu tak,
aby pekne vyvažovali, keď ja som sa bruchom navalila na rúčku, za
ktorú sa kára ťahala, a po družinovom dvore som robila nádherné, akoby spomalené, dlhé plavné kroky. Celkom ako kozmonautka na Mesiaci
s lunochodom v pätách. Keď vychovávateľka začala rušiť krásny bezváhový stav a trhala mi káru z rúk, vo vzniknutej trochu kucapace mi
akosi uletela ruka, no. Nič osobné v tom nebolo. Nezaslúžila si buchnát,
bolo jasné aj mne. To som potom aj úprimne oľutovala. S protestným
ležaním vo vchode do družinovej jedálne to bolo zložitejšie.
Aj s tým, ako som trafila chalana spolužiaka na jabloni. On ma totiž
zosmiešnil. Vzal mi cvičku, čo by samo osebe až také urážlivé nebolo. Ale ja som práve mala na pančucháčoch dieru na palci. Strašná
hanba. A on, vylezený na jabloni, sa vycieral jak taký pako, že poď si
pre ňu, poď, poď! Trafila som ho kameňom do čela nad ľavým okom.
Nič vážne, doktor Bauman ani nemusel šiť. Krv tiekla, to áno, ale vinu
som necítila. Naopak. Nehovorila som tomu vtedy hrdosť a česť, ale
dobrý pocit, že som si niečo podobné ubránila, som mala. Taktiež
som raz v družine dostala nezaslúženú poznámku o zlom správaní,
strašne nespravodlivú za niečo, čo urobil niekto celkom iný. Do neba
volajúca krivda! Tak som si na protest strčila do nosa guličku staniolu
od čokolády. Nešlo to von. Zase doktor Bauman. Pinzeta. A potom
prišlo moje protestné zaľahnutie na rohožku vo vchode do družinovej
jedálne. V čase obeda.

KRIVOLAKÉ POST SCRIPTUM

226

Jeden starší spolužiak, oveľa silnejší odo mňa, krátko predtým na
mne zábavnou formou predvádzal takzvané čínske muky. Pred dosť
veľkou skupinou divákov mi dával valčeky, čiže kľačal mi na rozpažených bicepsoch a jazdil mi trochu po nich kolenami. To bolo
strašne urážlivé, lebo bol ťažký a vôbec nič sa pod ním nedalo robiť.
Ani žalovať, samozrejme. Nesmierne urazená som sa na protest vrhla
pred dvere jedálne, kam chodievala celá škola na obedy. Aj učitelia.
A tí všetci ma potom museli prekračovať. Poldruhej hodiny.
Vychovávateľky ma najprv prehovárali. Potom skúšali zdvihnúť.
Nešlo to. Pršteky som mala pevne zakvačené do drevenej rohože. Keď
ma skúsili odtiahnuť za nohy, spolu so mnou vytrhli aj rohož. Pod ňou
bola diera, síce plytká, ale na vylomenie členka stačila, a tak ma zase
priložili opatrne naspäť a skúšali od rohožky odpojiť prštek po pršteku. Nešlo to. Po celý ten čas som zaťato mlčala a upreto sa dívala cez
rohožku ako cez mreže do drobnej špiny a zaschnutého blata v plytkej diere podo mnou. Na otázky neodpovedala. Nikto nechápal, o čo
ide. Ani ja som nechápala. Ale vedela som, že v tej zložitej situácii
robím jedine možnú, správnu vec. Nakoniec to vzdali a nechali ma
tam ležať, ako dlho uznám za vhodné. Mohla som byť vtedy tak druháčka – tretiačka, a veru neviem, či som potom ešte niekedy v živote
bola odhodlanejšia a silnejšia. Spätne sa mi zdá, že som bola pripravená sa do tej drevenej rohože aj zahryznúť, keby sa im bolo podarilo
odkvačiť mi od nej prsty. Deti by som rozhodne nepodceňovala!
V tomto, myslím si, som prišla na svet už hotová. Lebo sa tomu vtedy trochu čudovali aj naši. Ostatné som asi nabrala po ceste. Neviem.
A spomenula som si na to, lebo včera sme boli s filozofom navštíviť
tatina, a on nám pri odchode už zase udelil svoju najväčšiu životnú
radu. Je ňou v posledných rokoch úplne posadnutý. Že: „Hlavně si,
děti, nenechte od nikoho srát na hlavu!“ To nám opakuje stále. Asi
preto, že on si za starých čias musel nechať.
A my to teraz máme zachraňovať.

AKO VZÁCNE KAMENE
Dnes mi filozof priniesol z Brna krásny lesklý baklažán, zabalený
do českých novín. A v nich sa písalo, že spisovatelia mali v Prahe
valnú hromadu a že bola strašne búrlivá. Tak toto vôbec nechápem.
Kvôli čomu asi tak sa dnes spisovatelia môžu búriť? A prečo sa hromadia? Predstavujem si tú ich hromadu takto:
Náčelník spisovateľov z pódia: „Vitajte, kolegovia spisovatelia!
Nahromadili sme sa tu ako vzácne kamene, aby sme...“
Hlas zo sály: „Tomuto ty hovoríš, že metafora?“
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Náčelník spisovateľov: „Komu tykáš, ty... Dajte mu tam niekto po
papuli!“
Hlasy zo sály: „Čo nám ty máš čo rozkazovať! Aby sme tebe nedali!“
Hlasy zo sály: „Veru, zvrhnime ho!“
Sála zborovo: „Zvrh-núť! Zvrh-núť!“
Náčelník je zvrhnutý z pódia, uteká uličkou k východu, kolegovia
spisovatelia ho cestou kopú do zadku.
Zástupca náčelníka spisovateľov z pódia: „Upokojme sa, kolegovia
spisovatelia, nebudeme predsa...“
Hlas zo sály: „Čo TENTO tu robí?!“
Zástupca náčelníka spisovateľov: „Ja som spisovateľ, to tu robím,
ale sa radšej opýtaj sám seba, že čo tu robím ja?“
Hlas zo sály: „Ty že si spisovateľ? Ty si hovno, a nie spisovateľ!“
Zástupca náčelníka spisovateľov: „Ba ty si hovno!“
Hlas zo sály: „Ba ty!“
Zástupca náčelníka spisovateľov: „Ba ty!“
Hlas zo sály: „Ba ty!“
Do polemiky sa zapájajú ďalší spisovatelia a o chvíľu sa už v celej
sále ozývajú výkriky: „Ba ty! Ba ty!“ Na pódium vyskakuje spisovateľ
a skríkne do mikrofónu:
„Spamätajte sa, kolegovia spisovatelia! To nemáme iné vážne veci
na riešenie?“
Sála sa utíši, do ticha ešte pleskne pár posledných zaúch, ale tváre
sa už obracajú k pódiu.
Spisovateľ pri mikrofóne: „Mňa nikto nečíta! Toto riešme!“
Hlasy v sále: „Ani mňa! Ani mňa! Ani mňa! Ani mňa! Ani mňa!...“
Ďalšie hlasy v sále: „Ani mňa! Ani mňa! Ani mňa! Ani mňa! Ani
mňa!...“
Hlas zo sály: „Správny návrh, kolega spisovateľ, toto riešme: Nech
nás čítajú! Do uznesenia s tým!“
Celá sála skandovane: „Toto-do-uznesenia! Toto-do-uznesenia!“
Mladý hlas zo zadných radov: „A mňa veru traja čítajú!“
Celá sála zborovo: „Fúúj! Provokatér! Vyhoďte ho!“
V zadných radoch zúri bitka, provokatér sa bráni, nakoniec je
predsa len vyhodený do kuloárov.
Iný mladý hlas zo sály: „Aj mňa dvaja čítajú!“
Sála opäť zavyje, opäť sa rozhoria boje, opäť plieskajú zauchá a už
opäť sa zo všetkých kútov ozývajú urážlivé výkriky: „Ba ty! Ba ty!“
Z haravary v sále odrazu vyjde na pódium k mikrofónu mladá krásna
neskúsená spisovateľka.
„Vážení starší skúsenejší kolegovia, som síce ešte mladá a neskúsená, ale mám toho v sebe na tri romány.“
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Sála postupne tíchne, spisovatelia si prestávajú trhať gombíky na
sakách, nasadzujú si okuliare.
„Áno, je to vo mne,“ hovorí mladá neskúsená spisovateľka, „ale
ako keby zamknuté strateným kľúčikom v tajuplnej trinástej komôrke.“ Spisovatelia sa zamrvia. „A ja som bezradná, že kde k tým trom
románom v sebe zamknutým nájdem čarovný kľúčik.“
Spisovatelia stíchnutí hľadia na mladej krásnej neskúsenej spisovateľky rusovlasú hrivu, na jej urastenú postavu so strunistými nohami a veľmi vážne sa zapodievajú predstavami o zamknutej komôrke
a čarovnom kľúčiku.
Napokon vyjde ťažkým krokom na pódium starý bard. Namiesto
kravaty má na krku uviazanú hodvábnu šatôčku a na hlave baretku
našikmo. Zoberie mladú neskúsenú spisovateľku okolo smotanovobielych, pod blúzičkou, pliec a povie smerom do sály:
„Tak čo, starší a skúsenejší kolegovia spisovatelia, pomôžeme
mladšej neskúsenej kolegyni?“
Celá sála zborovo: „Pomôžeme, starý bard!“
Atmosféra sa stáva vrúcnou, preteplenou. Starší skúsenejší spisovatelia sa pretekajú v návrhoch, ako sa najlepšie dostať do tajuplnej komôrky a k trom románom. Duchom tvorivosti je odrazu predchnutá celá
hromada. Nakoniec všetky návrhy zhrnie starý bard do jednej vety:
„Ja si myslím, že najlepšie bude, keď naša mladá neskúsená kolegyňa bude písať stále a o všetkom, tak ako aj my stále a o všetkom
píšeme! Dobre radím, kolegovia spisovatelia?“
Celá sála zborovo: „Dobre radíš, starý bard!“
Nesvornosť je zažehnaná. Bardove slová sú jednohlasne prijaté ako
uznesenie celej hromady. Spisovatelia sa objímajú, presúvajú sa do
bufetu, padajú slová ako: „Čo sme si, to sme si!“ alebo: „Ja spisovateľ
– ty spisovateľ...“ Dohora letia prvé poháriky a starý bard si odvádza
mladú neskúsenú spisovateľku na podrobnejšiu literárnu konzultáciu.
O hodinu sa z bufetu nesie družný spev, počuť zvuk prvých rozbíjaných pohárikov a kde-tu už aj prvé výkriky: „Ba ty! Ba ty!“ Ale
do uznesenia sa toto už nedostane, lebo zápisnica je uzavretá. Bude
treba zvolať ďalšiu valnú hromadu.
suspenzor major napísal: Ach, tie nešťastné autory!
My, obyčajní čitatelia, si slobodne blúdime po cestách prašných i krivolakých. A na krajniciach – ony. Roky sa pripravovavšie
v zatuchnutom, prepotenom tvorivom smrade, mávajú na nás
obnaženým prekrveným egom a stovkami až tisíckami popísaných
stránok. Niektoré zoberieme na lano, iným mlčky zamávame päsťou
a ďalším sľúbime: „Nebojte sa! Nezabudneme a budeme chodiť srať
na vaše zapýrené hroby.“ Ale potom aj tak zabudneme.

PIŠTA Z HRACHOVIŠŤA
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Málo chýbalo a mala som za tatina Pištu z Hrachovišťa. Mama s ním
začala chodiť na gympli v našom západoslovenskom mestečku tesne
pred maturitou. Lenže Pišta potom odišiel študovať do Prahy, a tam
mal smolu, že ho na intráku ubytovali s mojím tatinom a profesorom
Kobom. Keď mama prišla za Pištom na návštevu, nemohol jej uniknúť
rozdiel. Tatino skrátka Pištovi mamu prebral. Tým trom na intráku to
pohodu neskalilo, Pišta mal v tom čase už aj tak svoje želiezko v inom
ohni. Svoju úlohu ohrdnutého a českým kamarátom podrazeného však
hrával s veľkou chuťou. Ako chalan z dediny bol doma vedený k práci. Takže vedel napríklad žehliť. A občas vypomohol spolubývajúcim
s košeľou, keď išli povedzme na rande. V tých časoch sa ešte košele
žehlili. A to bola vždy Pištova veľká chvíľa.
Nahlas lamentoval nad takzvaným priateľstvom Čechov, odhaľoval ich pravú falošnú tvár, dvíhal ruky so žehličkou k plafónu, že ty
to vidíš, Najvyšší, ako nastavujem aj tretiu tvár! Alebo naopak kričal,
že kde sa toto skončí, tento český útlak, keď prostý slovenský Samko
pták musí s rozpáleným železom otročiť na špinu-českého takzvaného
kamoša, a z okna toho pražského intráku Na lysině 12 pod Kavčími
horami vyrevoval na celé kolo protištátne heslo: „Češi peši z Prahy!“,
načo profesor Koba nebol lenivý sa zdvihnúť z pelechu a vyrevovať
spolu s ním, ba bolo mu to málo a spustil ešte protištátnejšiu pesničku
Rež a rúbaj do krve, po tej českej kotrbe, lebo toto on miloval, robiť
škandály. Tatino spomínal, ako boli na Silvestra niekde v Krkonošiach,
a Koba z tej svojej pasie tam v krčme pri popoludňajšej odobierke od
Starého roka žartovne napomenul miestnych dvoch štamgastov, ktorí
si v kúte potichu čosi hovorili domácou nemeckou češtinou, že tak co,
zase kujete pikle, kurvy starý sudeťácký? Akože láskavo a zo srandy.
Lenže jeden z tých dvoch bol zaslúžilý protifašistický odbojár a chýbala mu ruka od lakťa, a tak sa tam na veľkú Kobovu radosť strhla bitka,
pri ktorej zvalili rozhicované kachle, vypadla dymová rúra zo steny
a nastala ty vole egyptská tma, líčil to vždy Koba nadšene.
Aj na tú silvestrovskú lyžovačku ich vtedy dostal Koba cez nejakú
svoju milku prelestnú z pražského výboru zväzákov, ktorá ich nahlásila ako vychýrenú zväzácku kapelu Jiskry či tak nejako, ale Koba to tatinovi, Pištovi a trom babám, ktoré mali so sebou, akosi zabudol oznámiť, takže tí všetci pochopiteľne onemeli, keď ich na zastávke autobusu v Josefovom Dole obkľúčilo asi desať rozradostených zväzákov,
že idú pomáhať s aparatúrou. Alebo že aspoň gitary im vezmú; a či
teda aparatúra ide za kapelou v osobitnom aute? Sa tešili na skvelý
silvestrovský hudobný program, skrátka. A Koba bol vo svojom živle,
fabuloval a prášil za všetkých. Tatino ho potom začul, ako cestou do
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kopca na tú chatu pražského zväzáckeho výboru niekomu vykladá, že
pôvodne sa kapela mala volať Leonidy, podľa tých nebeských úkazov,
ale že im to zatrhli, lebo by to mohlo naznačovať, že Leonid Iľjič je
len kométou, ktorá sa, s Karolem Polákem sportovně řečeno, „len tak
mihla“. A potom ešte Koba začal vyrevovať svoj obľúbený ruský protestong Á já maladá komsomoľca spizdila... akože: Zväzáci, dnes pred
Silvestrom červenú formalizmu!
Po štúdiách sa Pišta vrátil do nášho západoslovenského mestečka.
Tatino ho nasledoval, lebo im to s mamou vydržalo, a tam sa s ňou
oženil a mali mňa. S Pištom zostali aj naďalej najlepšími kamošmi.
Mame to bolo vcelku jedno, ale o niekoľko rokov na Pištu predsa len
zanevrela. Raz sa totiž pred nimi oboma neopatrne a neprozreteľne
pochválila, že napísala verše do Nového slova mladých a že zaslúžilý
umelec Mihálik ju pochválil za báseň
V teplom prachu Marcipánskej cesty
zaspali stopy našich bosých dní...
A že ju tiež vyzval, aby pokračovala v písaní. Tým dvom somárom
nebolo viac treba. Hneď sa dali do práce a Mihálikovi poslali verše
akože mladého angažovaného básnika Štefana z Hrachovišťa, ktorý sa
na úvod barda opýtal, či by nemohol publikovať pod umeleckým pseudonymom, lebo takto si ho v Hrachovišti hneď každý nájde, keď tam
bude, že Pišta z Hrachovišťa. Či by si nemohl dať vhodnejšie umelecké
meno, napríklad Gaco Novomesský, že to by predsa len viac evokovalo poéziu, ako sa ona aj v skutočnosti vyskytuje napríklad v tejto jeho
načrtnutej angažovanej poéme Vlaky družby, vagóny túžby:
... v moskovskom sa na mňa metre pritisla
však, žiaľ, tiež iní boli vyvinuli tlak
na strunách lásky začal tancovať môj slák
a potom dežurný ma zo stanice Komsomoľská vypískal...
alebo tiež v básni Kvakinovo precitnutie:
... a život ako Žiguľ sa hnal splašený
ja stále vzadu za ním na lane
vpredu sa objímali, pľuli na dlane
zozadu na lane sa mi to zdalo prehnané...
Mihálik ich s tým všetkým poslal viacmenej slušne do riti a mama sa
strašne urazila, že si z jej poézie strieľajú a špeciálne tatinovi mala za
zlé, že just s tým sedlákom Pištom, čo na ňom to Hrachovište vidieť
už od bránky, ako potom hovorievala. Myslím si, že to Pištovi nikdy
neodpustila. Tomu zase zostal na pamiatku umelecký pseudonym. Ja
som Pištu mala celkom rada, lebo s ním bývalo veselo, keď sa s tatinom roztatárili, ale radšej som, že za tatina mám svojho terajšieho
českého tatina. Aj preto, napríklad, lebo práve po ňom mám strunisté
nohy.

O ÚSOBÁCH A MALOSTI

suspenzor major napísal: O malosti
Otec mi povedal: Daj si pozor na krpatých chlapov, berú sa moc
vážne. Zarazilo ma to. Veď aj my dvaja sme dosť krpatí, mu hovorím.
A prečo asi, si myslíš, že ti môžem radiť, mi odpovedal. A mal pravdu.
Krpatí majú odteraz u mňa po riti. A veľkí ešte viac.
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Mne, keď napadne nejaká hlbšia myšlienka, tak skoro vždy zistím,
že predtým napadla už niekomu inému. Začínam byť z toho dosť
otrávená. Lebo to je nespravodlivé. Ale dosť často je to aj filozofova chyba. On nie aby bol ticho, keď sa mu pochválim. Vždy musí
dodať niečo ako: „Ano, máš pravdu, zlato, Wittgenstein tomu říká
hledat cestu z pokoje komínem, když dveře jsou odemčeny.“ Alebo
že: „Jo, jo, přesně tak – vidíš prostě Platónovy stíny v jeskyni.“ Alebo
že: „Nezlob se na mě, zlato, ale teď mluvíš jak Alenka ve Spearlově
čínském pokojíčku,“ alebo niečo podobné. To naozaj mladé dievča
nemá šancu prísť s niečím celkom novým a len svojím? Naozaj je už
všetko na svete umyslené?
Filozof mi na to hovorí, že bohužel, zlato, je to tak, jen blbci vymyslej tři nový pravdy denně. Tak ja teda fakt neviem. Má vôbec cenu,
aby som sa dovzdelávala? Aby som sa snažila? On mi hovorí, že áno,
nech sa neprestávam snažiť objavovať v sebe nové a nové úsoby. A dal
mi prečítať, čo to tie úsoby vlastne sú:
„... nejen pouhé já, nýbrž něco hlubšího, významnějšího, trvanlivějšího, než jest já, to čemu říkají Němci mein Selbst, Francouzi mon
soi. Takové soi jest něco zcela odlišného od moi: úsoba od já. V já
jsme si všichni úžasně podobní, opravdu rovní: náladoví, mělcí, rozptýlení, pohodlní, líní, nestálí, jaloví, žvaniví, prázdní, hloupí, vrtošiví
i vrtáčtí; a ovšemže chudí, nezajímaví a až bůh brání staří a zešuntělí.
Nejsme tu nic jiného než až běda otřelý, rozmazaný otisk a bledý
oklepek starého Adama nebo ještě staršího šimpanze... jak libo: máte
na vybranou...Teprve svými úsobami se od sebe lišíme. Lišíme se již
tím, že jedni dovedou takové úsoby v sobě nalézt, druzí nikoli. Pokud
jde o naše já, jsme si všichni rovni v malosti...“ - vraj Šalda napísal,
už opäť, praotec a patrón blogerov.
Čo už k tomuto môže mladé dievča dodať, však?
Filozof povedal, že tým sa vraj trápiť nemusím, že k tomu by niečo
naozaj podstatné nevedel dodať ani on, môj bystrý oklepek starého
Adama a chlpatého šimpanza.
Ako vidíte, má to dve stránky, žiť so vzdelancom. Možnože prísť na
niečo celkom nové, hlbšie je mi súdené len spoločne s ním. Ktovie?
Idem postaviť na kávu.
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samoľúbe inteleguáno napísal:
... pestré pončo vietnamského lžidiora, flaubertovsky príznakový blší
cirkus krikľavých floskúl s pechorivo našušorenou penou polopatistickej vyrývačnosti, kapustovým peklom panelákovej undrgrundovosti
raziaci pudivietor nesmačného srandaláctva, kikiríkavé sebaobdivné
híkanie nad chlístavou uvoľnenosťou vlastných humorálnych zvieračov, sprisahanecké žmurkanie postbubertálneho ostarka postmodernosti spod kanálových mreží malomestskej cloaky minimy... to všetko
osve i pokope a ešte všeličo iné – ale kto by si kazil úmorným vyratúvaním chvíľu s jemným digestívom – predstavuje smutnoúsmevný
pokus jeba ze sedlackej dubovej, tohto prechodne zasväteného špecialistu s vypožičaným vreckovým názorom, odkukať niečo z bravúry,
ktorá je daná len ozajstnému inteleguánu, rozumej – aspoň raz sa
pokús, jebo! – len mne. Digestív je dopitý, skončili sme, jebo.
P.S. Je možné, že výrazivo „čus pičus!“ a „fopa jak hovado“ plní
v tvojom suterénnom idiolekte celkom bežnú, bezpríznakovú obcovaciu funkciu. Ja sa však, bez tvojho dovolenia, budem s tým svojím
jemne vybrúseným aj naďalej pohybovať na dištanc - po slnečnej terase na ôsmom.

NAPÍSALI O VIOLE
VYHOLENEJ-ŠÍPIVEJ
DOCENT SMRALLAVÝ:
Na svoju bývalú študentku Violu Šípivú si spomínam len matne.
Vlastne iba dve príhody mi utkveli v pamäti. Prvá, keď v zápočtovom
týždni vtrhla k nám na katedru ako horská riava a obrátila sa na mňa,
stojaceho práve pri kopírke, so slovami: „Počujte, je tu Smrallavý?
Idem si k nemu pre zápich,“ považujúc ma zrejme za nejakého
pedela. Z toho som usúdil, že moje semináre vôbec nenavštevovala.
Odmietnutím okamžitého „zápichu“ som ju k tomu donútil.
Na semináre mi však pravidelne prichádzala neskoro, svoju ohnivú
hrivu ešte vlhkú zo spŕch - ja, mimochodom, nepovažujem za vhodné
tieto študijné kombinácie telocviku s inými predmetmi, veľmi to narúša
prácu nás, pedagógov, pretože študenti nám prichádzajú na prednášky
nesústredení, chlapci niekedy podceňujú hygienu s odôvodnením, že
sa im nevyplatí sprchovať sa trikrát denne kvôli zle naplánovanému
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rozpisu prednášok a telesných cvičení. Je to veľký problém a neraz
som už v tomto smere apeloval tak na vedenie univerzity, ako aj na
jednotlivé fakulty, neobíduc ani študentskú radu, o čom môžem predložiť písomné kópie, ale nič.
K mojej bývalej študentke Viole Šípivej ešte toľko, že raz som kvôli nej musel prerušiť seminár, nakoľko mi na ňom vyšvácala jedného študenta mokrým uterákom s vysvetlením, že sa voči nej dopustil
nevhodnej poznámky. Po stránke študijnej na ňu spomienky nemám.
O to viac ma prekvapilo - milo, to rád priznávam - že semienko zasiate počas mojich prednášok a seminárov - tu by som rád pripomenul,
že ich rozpis ani dnes nie je adekvátny významu vedeckého výskumu,
ktorým sa zaoberám, na čo som už taktiež neraz upozorňoval vedenie
tak katedry, ako aj fakulty, žiaľ, bez patričného ohlasu, takže sa mi na
ne nechodí v počte, aký by bol vzhľadom na závažnosť problematiky
žiaduci - na siedmu ráno? ani sa nečudujem! - kým napríklad kolega docent Špargl sa sťažovať nemôže, prirodzene, keďže už takmer
automaticky si prisvojil všetky termíny tesne pred obedom, hoci jeho
problematika výskumu frekvencie palatálnych kakuminál v sociálnych
slangoch furmanov 18. storočia a jej účinku na zvukomalebnosť novobanského dialektu, nie je o nič závažnejšia než moja - vyklíčilo.
Viola Šípivá veľmi správnou aplikáciou fonémy „ä“ vo fonetickom prepise výrazov pražského (a taktiež plzenského, kladnianskeho, atď) dialektu, citujem: „Näkäcäj! To je debäl!“, vychádzala, opäť veľmi správne, z mojej teórie fatálneho historického deficitu slovenských výpožičiek v českom jazyku, na ktorých neúmerne malé množstvo si ťažkal
už Ľudevít Štúr vo svojom známom sťažovacom liste Palackému.
Nemôžem tu zachádzať do detailov zložitej jazykovednej problematiky, takže len stručne: Vo svojich fonetických výskumoch som
vychádzal zo základnej úvahy, že ak je hovado v západoslovenských
dialektoch bez dvoch bodiek, treba sa pýtať: „Prečo?“ Odpoveď priniesol výsledok môjho plošného výskumu dialektov v Plzni, Slanom,
Kladne, Prahe a okolí. Opäť len veľmi zjednodušene povedané: môj
výskum potvrdil, že v okolí Plzne, Slaného, Kladna, ako aj Prahy, je na
tom hovado úplne rovnako ako v Cetune, Hrachovišti, Kočovciach či
Bošáci, o Mnešiciach ani nehovoriac. Očividná súvislosť sa tu viac než
ponúka. Fonéma „ä“ je kľúčom a čiastočne aj alfou a omegou.
Je chvályhodné, že moja bývalá študentka Viola Šípivá si svoje odžité
jazykové skúsenosti s hovadami tak v západoslovenskom regióne, ako
aj neskôr v Čechách, nenechala pre seba a – oprúc sa veľmi správne
o moju vedeckú teóriu – vhodne a výstižne ich aplikovala v každodennej jazykovej praxi. Pevne verím, že po zverejnení tohto praktického
výsledku mojej dlhoročnej práce, sa docent Špargl konečne chytí za
nos. A s ním celá pražská katedra slovakistiky.
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Kvapky znoja spod narazenej Logomachovej ušanky značkujú jej uvzaté, až za obzor vyhradený žitiu sa doširoka krivolačiace úsilie doteperiť na
smotanovobielych dievčenských pleciach do posvätnej krajiny slovenskej
literatúry svoj nahrubo kresaný klát plánovanej štylistickej omnipotentnosti a zasadiť ho tam doprostred ako výstražný totem. Pri pohľade na toľké
mladistvé odhodlanie sa kritik len ťažko bráni dojatiu. „Skryte, vlci, driapov
kliešte!“ žiada sa mu zvolať na menej empatických kolegov.
M. Patyk (Slovenské vohľady)
Čo ako sa snaží vylepšovať chatrnú fasádu svojej narýchlo zbúchanej filozofickej (sic!) búdky efektne krikľavými nátermi, nedarí sa jej potlačiť na
povrch ustavične prerážajúce rombické pentimenti. Škoda, že o poznanie
dlhšie nevydržala v tichu, v tej sémantickej predsieni literatúry, a rozkričala
sa nám v obývačke hneď knižkou. Sebeckou a bezohľadnou, ako, mimochodom, veľmi výstižne hovorí jej spodná susedka Lepulicová.
J. Ratatár (Pragment)
Nepríjemný zlozvyk kolegu Patyka skúmať hodnoty či pahodnoty literatúry
cez zváračské okuliare sa mu nevyplatil ani tentokrát. Výsledné hodnotenie
síce viac než verne zodpovedá videnému, neodbytnou otázkou však, ako
uňho doteraz vždy, zostáva, nakoľko cenné bude brať si ho aspoň k srdcu,
keď rozum sa mu, pochopiteľne, vehementne bráni.
H. Oščipačov (Rombolid)
„Budem Proustom bez kosatcov vo váze?“ – sympatickú pochybovačnosť
cítime oscilovať za každou jednou vetou knižky Krivolaká prť je ku šťastiu
debutujúcej Violy Vyholenej-Šípivej. Tá pochybovačnosť sa nemieni sýtiť sebou
samou. Nebojí sa konfrontácie. Dokáže postaviť sa si čelom, doslova zočivoči, a odpovedať si s príznačnou dievčenskou jednoznačnosťou: „Neviem.“
A to dokonca v názve jednej zo svojich hlbších úvah. Do slovenskej literatúry
vstupuje mladá žena s pozoruhodne pestrým myšlienkovým potenciálom.
J. Zimančok (Traktály)
Čeho jsme zde svědky? Bije snad Viola Vyholená-Šípivá jako Lvice o epistemologickou mříž? Domníváme se, že nikoliv. Spíše se jen koťátkovsky otírá o jednotlivé klece, značkujíc si je – žánr po žánru – svým charakteristickým pižmem
latentní travestie. Svůj recepční rastr přikládá k pertraktované skutečnosti spíše
měkce našišato než s nelidsky přesnou tvrdostí. Starořímským varietas delectat se
pak zachraňuje ve chvílích, kdy hrozí naplno propuknout vší lví silou potlačované
obvyklé feminní lacrimando, směřující ve svých praintencích k sémiologické ruptuře a, ne-li přímo k devastaci, pak zcela nepochybně alespoň k rozostření či rozladění prácně nastaveného individuálního sémantického systému mladé autorky.
(Z odborného posudku docenta Špargla)

POVEDALI O KNIHE
KRIVOLAKÁ PRŤ JE KU ŠŤASTIU:
Holohlavý reprezentačný francúzsky brankár Barthes: Príliš takéto,
málo onaké!
Kendži Gacušita: Komjúnikešón hara-wara-kiri!
Ignorantis: Ja teda neviem, ale mohlo to byť napísané celkom inak.
Umberto Art-Deco: Espressivissimo! OntoLOLogico!
Velimir Zangezi: Papeky, púhe papeky.
Jakub Hron Smetanovský: Čo si tam nenapísala, to tam nemá.
Dušposesor Dedalus: Mám-li být upřímný, raději nebudu.
Žako Džiderridaa: Musím sa na to dekódovať.
Pražský slovakista: Vyholená-Šípivá se válí ve svém metatextu jak Frau Mici
v čerstvých pilinách.
Slobododrotár: Plechový bažant plný bobkov vystavený uprostred barového
pultu v klube na Laurinskej.
Andy Ejhola: Číry povrch! Číra prítomnosť! Číro vyčírené!
zrumozganý Finnegan: Je to plné nedopečených kvarkov.
suspenzor major: Takýchto kníh môžem napísať aj dve. Ale sa mi nechce.
samoľúbe inteleguáno: Je Vyholená-Šípivá colníkom slovenskej literatúry,
či len – v prenesenom, pochopiteľne, zmysle slova – obyčajným bulom od
rampy na hraniciach reči pospolitej? Ťažká – ako aj ináč, keď odo mňa, však
– otázka. Iste neprekvapí, že nebudem váhať naklásť ešte ťažšie. Ak sa, pravda, donútim tú knihu prečítať.
Polda Bloom: Paříž a Praha mají největší odvahu číst. Snad se Bratislava
z toho nezesere.
dva ovädy krásovedy: Violino chrumkavé trapasco – čo k tomu dodať?
docent Smrallavý: Na to, aká rozparená mi rovno zo spŕch chodila na semináre, sa mi autorkin jazyk zdá priučesaný. S výnimkou fonémy „ä“, prirodzene.
spodná susedka Lepulicová: Jedna naničhodná, sebecká a bezohľadná
knižka!!!
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Srdnatá Viola-Vyholená-Šípivá vyzvala slovenskú literatúru na páku, tá
však (literatúra) zatiaľ znáša uhrančivý zelený pohľad rusovlasej blogerky
so strunistými nohami neprekvapujúco pokojne, bez hodnototvornej triašky.
Nie je ťažké predpovedať, čia spakruka v tomto nerovnom súboji krásavíc
pleske o dudravým pivom poliaty stôl v petržalskej Čajke.
B. Chmelař (Slovak Armwrestling Association)
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