Úvodník
Pe t e r L a u č í k
Nebáť sa prijať
i odmietnuť
V posledných rokoch sledujeme, ako
sa najrôznejšie moderné virtuálne,
multimediálne technológie zahryzli
do klasických obsahov starých diel.
Presnejšie, nové technológie začali
ich tvorcovia plniť starými umeleckými obsahmi, odkazmi, interpretáciami a reinterpretáciami, aktualizáciami, modernizáciami, citáciami.
Zrejme vymyslieť nový kultúrny obsah je pre ne oveľa ťažšie ako vymyslieť médium či technológiu samotnú. A tak tu máme 3D Monu Lisu,
s ktorou sa môžete porozprávať, či
rozpohybovanú 3D Rembrandtovu Nočnú hliadku na obchôdzke

mestom. Do tejto kategórie určite
patrí aj animovaný film S láskou
Vincent či interaktívne aplikácie Van
Goghovho múzea v Amsterdame
alebo milánskeho Musea della Permanente. To pre zmenu uskutočnilo výstavu Caravaggiových diel bez
diel, len na základe prelínajúcich sa
videoprojekcií, ktorými divák prechádza. Jednoducho, sú to úžasné,
až snové zázraky dneška, pri ktorých trochu zabúdame, že všetky
tieto obsahy boli vytvorené za úplne iným účelom, pre iné prostredie, iných divákov, iný čas i kultúru.
A možno je namieste znova nastoliť
otázku hodnoty diela, jeho jedinečnosti, originality, novosti, autenticity
a tiež jeho ochrany. Moderné multimediálne formy, virtuálna realita sú
báječné vynálezy. Ich uplatnenie by
sme však skôr mohli orientovať do
oblasti školskej didaktiky, kde majú
pre svoje uplatnenie široký priestor.
A tej Mony Lisy by som sa tiež najskôr opýtal, či chce byť v 3D...
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Poézia
Diana Laslopová
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(* 1975)
Väčšinu času žije a tvorí v Prievidzi. Väčšie literárne
úspechy získala hlavne v oblasti fantastiky, pár rokov
dozadu aktívne prispievala do časopisu Istrozin,
neskôr Jupiter a na konte má zopár umiestnení v súťažiach (od prvého až po tretie miesto). V poslednej
dobe sa vrátila opäť k poézii, lebo poetická Múza
nikdy nespí, a keďže tá jej je veľmi neodbytná, píše,
posiela do súťaží a verejne sa prezentuje. Minulého
roku sa jej podarilo zabodovať v Poetickej Ľubovni
a Krídlach Ivana Laučíka. Čo bude ďalší krok, to momentálne zvažuje.

Niečo ako voda/ more/ breh
Pomaly vynáram hlavu
z trávy
Prerástla som vôňou
zelenej miazgy
Môj povrch sa rozpráva
so zemou spenenou
dupotom koní
Po ceste steká pot
Ostáva po ňom jasný odkaz
odraz živej rieky
na pozadí krajiny
Klenuté telo sa uvoľní
Vtedy sa najľahšie (vzájomne)
zhlboka dýcha
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August
Dotkni sa ma
Pobozkaj
Podaj mi ruku
Alebo
Aspoň namaľuj
Ak sa inak nedá
Obraz čo ostane
Medzi nami
Zachytený na chvení
Po výdychu
-túžbaPretancujem mestom bosá
Žene čo obetuje kvety
Pozriem do očí
A poviem
Moja milá
Je mi to jasné
Sama to dobre poznám
Neboj sa
Kohút nám zaspieva na cestu
Nohy sa nikdy nezahoja

3

Lebo život
Sa dá zaklínať v predstavách
Dotkni sa ma
Pobozkaj
Podaj ruku
Alebo aspoň
Pomiluj ak sa inak nedá
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Ja
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Bojím sa hlbokej vody
ale milujem more
Také to je
Po členky
Po kolená
Po pás
Po krk
Nad hlavu
Zipsujú nado mnou hladinu
Zbytočne mávam rukami
aby som neklesla
Na mieste
kde po mne ostanú iba
bubliny
zvedavo nazerá všetko
čo sa ku mne priplavilo
až teraz
keď sa mi pľúca zadúšajú pieskom
A more (amore)
vyvrhne na breh
priesvitnú medúzu
Vyvaľujem oči
do hora
K sivej

Svetlo na konci hlasu
Ak pôjdeš okolo mňa
zhasni prosím
Neobťažuj sa zatváraním dverí
to napraví prievan
Odprevaď ma iba na prah
kde za kuželom svetla
začína celkom iná
prítomnosť
Nemoja
Netvoja
Nesvoja
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Nepokoj
bosou nohou
podráždenej kobry

Každý deň som rovnaká
Rovná hladina
Alebo!
more iba mierne vypne hruď
(sa prsí)
a potom
vlny čo zhltnú lode
ako čiernu ríbezľu
Ticho...
Pretože noc chlácholí
hladkaním po vlasoch
všetky svoje deti
Dvadsaťtri hodín
päťdesiatšesť minút
a štyri celé nula deväť stotín sekundy
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Pochopenie
Spievam do šálky
môj hlas pohltí chvenie hladiny
čaju
Tvoj hlas si prehltol
ty sám
-vyhral siutriem po sebe prach z večne strúhaných
ceruziek
Na stole ostanú iba žmolky
od gumovania
a nechápavé stopy
Kruhy pod očami v obilí
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Suvenír
Dostala som dar
z miesta kde som dávno nebola
Kameň
Preto si naň večer čo večer líham
nechávam vtláčať do boku
aby som ani vo sne nezabudla
že láska občas kurvariadne bolí
Budem na ňom spávať kým ho
telom nevyhladím
alebo sa nerozmrví

Jablko
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Toto nie je napísané nikde
vravíš si
Pri tom slová povedome
čmáraš na vnútornú stranu
zaoblených viečok
Úzkostlivo strážiť
premietacie plátno
keď sa roztvorí
klopíš sa kolmo
predklonená
už si takmer tam
dolu
v prítmí
krvou predávaných
tajomstiev
(zo ženy na ženu)
Nie
Nikde nie je napísané
Nemáš zákon
že iba to sa počíta
čo si odtrhneš
odhryzneš
požuješ
a prehltneš celkom sama
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To m á š S t ra k a
(* 1990)
Košický básnik, prozaik a performer, žije v Prahe. Samizdatom vydal zbierky Paper Back (2013) a Hrdina
robotníckej triedy (2014) a vo vydavateľstve Marenčin
PT mu vyšla próza Len sa nepozri do očí (2016). Od
roku 2016 je jedným z hlavných organizátorov slovenskej Slam poetry, rovnako sa venuje básnickému
divadlu a angažovanému umeniu. Pripravuje zbierku
s názvom Spievam.

II.
Oči sa otvoria ... ráno je ťažké naladiť obraz .. niekto odpočítava roky na
visačkách postelí v pôrodnici 87, 88, 89, 90, 91, 92 &tď
oči sa otvoria, otec reproduktor & mamička monitor čakajú doma už
čoskoro, čoskoro ich uvidíš
vezmú ťa tam v zelenej deke autom
taxíkom MHDčkou
vezmú ťa preč od kachličiek na miesto,
kde sa budeš prvých pár rokov s chuťou posierať & potom ti mama povie
//
tvoja skutočná mama, nie, nie tá mäsitá príšera, čo spáva za zavretými
dverami s tým prapodivným pánom ničím nezaslúženého rešpektu //
hranatá plastová prívetivá s všemožnou tvárou ...no proste povie ti...
zvestuje smrť minulého storočia
Warhol – mŕtvy/ Basquiat – mŕtvy/ Osho – mŕtvy/ Kryl – mŕtvy/
Satinský – mŕtvy/ Filip – mŕtvy/ Ginsberg – mŕtvy/ Strýko – mŕtvy/
Nina Simone – mŕtva/ Davis – mŕtvy/ Dubček – mŕtvy/ Levčík – mŕtvy/
Dežo – mŕtvy/Mejla – mŕtvy/ Kristus – mŕtvy/ Lenin – mŕtvy/ Baťa –
mŕtvy/ tvoji starí rodičia – mŕtvi
& zhruba každých pár rokov koniec sveta & plač v mamino pyžamo
„nie, nie, mamička, ja nechcem umrieť“
& mamino debilné klamstvo – „neboj sa, miláčik, nikto nezomrie“ ...
odpočítavanie na horných okrajoch školských zošitov 96, 97, 98, 99,
00, 01, 02
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Čo nás naučili v škole zmätení polokomunisti, veriaci cudziemu snu?
Hrať na flaute, učiť sa matiku na občianskej... vytápať hajzle?
Čo nás naučili v škole? Netuším
Raz natočím POVko s vlastnou dušou, deep throat od notebooku, čo ti
vcucne všetky zmysly Ako asi mľaskajú pery Animy?
Človek začne písať básne, točiť filmy, maľovať obrazy, spievať & čokoľvek
aby prestal byť sám
& nakoniec pochopí, že je rovnako sám akurát s maľbami
básňami, piesňami & filmami
naše deti budú počítať 27, 28, 29, 30, 31, 32
až im narastú všetky zuby, aby sa mohli zahryznúť do našich ziskov.
mám kamarátku, ktorá behá po vlčích horách & spí so snehom
zaujímalo by ma, či je bódhissatvom alebo len kamarátkou, ktorá behá
po vlčích horách & spí so snehom
& zaujímalo by ma, aké hlboké je jej šťastie...
& čo si myslel pán, ktorý ma videl sedieť na bágli pred hrobom J. Wolkra
67 68 69 70 71 72
budú odpočítavať naše náhrobky urnové háje
teda ak sa všetci na počesť zabudnutia nenecháme rozprášiť

--Ján a Martina-Vieš, čo táto báseň zmení? Nič.
Guľka je silnejšia než pero, lož je stará pravda a najmocnejším
nástrojom majstrov vojny ostáva ľahostajnosť.
Vieš, čo zmení táto báseň? Absolútne nič.
Pôjdeme do práce, domov za deťmi, na cintorín, na pole plieť pre pánov,
pôjdeme do obchodu, do školy, do krčmy, k voľbám...
A vieš, čo zmení táto báseň; nič. Mladá nevesta, biela čerešňa, dostala
závoj krvou a olovom, snáď aby sa jej lepšie premýšľalo.
Ženíchovi bolo odstránením srdca zabránené povedať akékoľvek ďalšie
áno;
dosť bolo citu,
dosť bolo vzdoru...
Hlavu a hruď treba zakázať.
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A vieš, čo zmení táto báseň? Nič.
Protestné pochody, zapálené sviečky, stečené slzy,
protestné pochody, zapálené sviečky a slzy.
Protestné pochody, zapálené sviečky, stečené slzy.
To všetko sme už mali za Palacha, Zajíca, Remiáša, Tupého...
Čo zmenili päste a nohy a slzy a ústa našich básní, našich činov naproti
smrti? Nič...
Sme príliš na východ.
Zničené Kosovo príliš na východ, to prejde...
Bomby v Sýrii príliš na východ, to prejde.
Ukrižovaná Ukrajina príliš na východ, to prejde.
Nacisti v Poľsku príliš na východ, to prejde.
Maďari a Česi v zásnubách s Čínou príliš na východ, to prejde...
Guľky pre milencov – good bye blue sky – sme stále príliš východne?
My, mladší bratia smejúcich sa beštií?
Detské izby nám osvetľovali ohňostroje vybuchnutých áut. Tu, v čiernej
diere Európy, sú skutočne videohry, porno, automobilky a česká verzia
netflixu to jediné, čo nás spája s demokraciou?
Nikdy sme nemali svojich koloniálnych negrov a Alžírcov, indiánov
a ostrovanov, aby sme mali koho požierať vo vlastnej chamtivosti, a tak
musíme kopať sami do seba.
A viete, čo zmení táto báseň? Nič.
Získať v 5-miliónovom mravenisku monopol sa dá lusknutím prsta...
Spomienky na detstvo lemované šialeným šepotom, čo medzi zuby cedí
dve slová mafiánsky štát…
Drž pyču a šúchaj nohami aby na teba mohla byť mamička hrdá...
Nikoho nezaujímajú tvoje slzy a viete, čo zmení táto báseň? Nič.
Ak budeš skutočne potichu, započuješ, ako rastú hranice. Tí z nás, ktorí
veria v akúsi ideu slobody, nakoniec utečú... Inam – preč, tak ako to bolo
vždy. Preč od eštebákov vedúcich štáty, preč od ruského vplyvu, preč
od každodennej nemožnosti ničoho. Západné noviny prinesú pobúrené
vyhlásenia na adresu pekla skutočnosti v nezrozumiteľnom jazyku.
A my si pomaly utkáme novú oponu zo smrti, strachu, zastrašovania
a násilia...
A ja sa bojím, že táto báseň na tom nezmení vôbec nič.
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--100 eur pre Eniaca-Alenka v krajine zázrakov Panna, čo panuje nad pánmi Básne sú
zväzkami náznakov Jazykom kameňujem vinu
V ústach miesto krvi cítiť kov Za zrkadlom čaká nový svet
Sme synovia zlodejov, žobrákov valachov s holými rukami Magritte
sa zamračil do mrakov Božie ruky tie ľudské neprijmú Na mape biele
miesta pre drakov
sú zlým make-upom, čo strávi pleť
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Alenka v krajine zázrakov Tupí bajonet strachu
Sixtínska kaplnka je iba barákom Určeným na chytanie prachu Alenka
v krajine zázrakov Havran je písacím stolom
Oltár je opakom opakov
& všetko, čo sa stane, už bolo
Hvezdár sa zahľadel na vtákov
S bicyklom spadol priamo do hrobu Neotravujte ma so svojou morálkou
Spitý som už viac než dosť
Pole krváca do makov Králik / boh stopuje čas
Hitchcock leští si zbierku zobákov Svet nafilmuje ďalšiu pohromu
V púšti je nedostatok majákov Je slabosť chcieť, sila môcť Láska nad
každý je zákon Keď zo mňa urobí nás
My sme pastieri pánov & nie len pánske deti My tá pohroma drábov My,
čo vytvárame svety My sme 1+1
Ľudia sú vždy viac než človek Neublíži utrpenie, bieda Pripravení znášať
čokoľvek
---------------------------------Alenka v krajine zázrakov Panna, čo panuje nad pánmi Keď príbehy
bohov i chudákov Hladí holými rukami
Mesiac do očí sa zahľadí Pohľadom neúprimným
Treba sa najesť, vyspať & ošatiť Spása vždy týka sa špiny...
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Vá c l a v Pa p e ž m l .
(* 1989)
Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a filozofiu na
Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Žije v Liptovskom Petre, pracuje ako reportér
v Bratislave. „Ale raz, a nebude to trvať dlho, prídem
späť na Liptov a rozložím úle. Zalejem podtatranskú
kotlinu medom, zasypem peľom, vyliečim propolisom
a sám sa budem kúpať v medovine,” hovorí.

Bez slov

Obeť

Hýbateľ piekol
koperníky
svet bol len pečivom
a ja nikým
Ochutnal tretie
v poradí
skôr než sa s niekým
poradil
Kôrka je horúca
tvorca híka
v zhone si zahryzol
do jazyka
Odvtedy bez slov
sleduje
a vôbec nechápe
čo tu je.

Prežula fazuľa
posledné sklamanie
kričala do vzduchu:
-guláš nie, guláš nie!
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Chcela byť prívarkom:
-tak možno o rok
potichu dôstojne
hlesla jak prorok
Dnes už ju neťažia
životné okovy
Guláš je zo sóje
a obed hotový.

Terapeutická
Egyptská
Hladkala ho
Iba chvíľu
stala sa súčasťou Nílu
Krokodíl je
sčasti ľudský
vďačne prijal
kúsky z Lucky.
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Cvrčky
cvŕkajú
mlčky
dostali
do nôh
kŕčky
Chceš zistiť či
ešte žijú?
tak ich okúp
v magnéziu.
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Za lesom

Pri vode

Pod tatrou sa lízka
osamelá líška
Hneď keď bude vydatá
s láskou vrhne líšťatá.

Nedávajte ríbezle
rybám, lebo bude zle.

Jogíni
Vandal
Strom namiesto potu
zhodil listy na kapotu
unavený z celého leta
šuští a neposedne lieta.

Kde sa dvaja hádajú
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Vadili sa baklažány
kto z nich bude vyprážaný
Z hádky došli sily
od únavy zhnili.

Zjedli levy tuju
teraz levitujú.

Vhodnosť
Noste ženu
na žeruchách
ak je ľahká
ako mucha
No ak má tie
správne miery
viac vynikne
na tanieri.

Trebárs na Mars
Pes Elona Muska
nám ocikal muškát
Ak poleje ďalšie kvety
vraj ho pošle do rakety.

Smradľavá
Hanblivý pot čuší
v mojom podpazuší
užíva si denne
deodorandenie.

Teplo
Slnko všetko taví
roztiekli sa ťavy
popukali vretenice
v knižnici mi vzbĺkol Nietzsche
Friedrich a aj rímske právo
čakám na dážď nedočkavo.
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Preklad
Ka t a r í n a
Dugast-Laučíková
(* 1979)
Prekladateľka poľskej a francúzskej literatúry. Žije
v Grenobli. Publikovala napr. Stathe Myth of the noble
outlaws (2006), Mýty a ľudská identita (2007), Louis
Mandrin, osudy francúzskeho zbojníka (2010), Kaukaz cez kaleidoskop ruskej literatúry (2011). Venuje
sa analýze tvorby s horskou a horalskou tematikou,
zaujímajú ju literárne mýty, ich vznik a metamorfózy.
Z poľštiny prekladala Tomasza Rózyckieho, Sylwiu
Chutnik a Zbigniewa Macheja, z francúzštiny napr.
J. P. Dadelsena.
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Jean Paul de Dadelsen

Budapeštianske mosty
Obesili ma, pretože som chcel žiť.
Obesili ma, lebo som nechcel zabíjať.
Oni – nie tí istí každý deň – ma obesili
pretože som veril tomu, čo hlásali
učebnice večerných škôl pre zaostalých dospelých. Obesili ma
z rozmaru. Aby zabudli na vlastný strach. Aby udusili hanbu.
Pozri, na budapeštianskych mostoch sa nachádzajú
obesenci všetkých katechizmov, všetkých kozmogónií.
Keď zlá chvíľa pominie, zas sme všetci spolu
čím nás je obesených viac, tým viac klebetíme
o tom, ako sme dopadli, a tým viac sa smejeme.
Vietor na krásnom modrom Dunaji nám vlieza do vreciek plných granátov
Mrazom tuhnú handry našich tiel. Šesť dní som
tvrdo drel; siedmy som si oddýchol, a videl som.
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Rigoly sa preplnia telami psov a nákladiakov,
podivné mandragory sa objavia pri cestách
a rozosejú sa po všetkých zemských žilách, a keď tie hovädá
budú vo všetkých jej materniciach, krv
roztryskne ako rovníkový dážď na lepkavé stromy
zdrapy slizníc a kostí a nechtov, trinásťročné dievčatká
ozdobené granátmi sa na unáhlených svadbách
budú hádzať pod autá, aby spolu s nimi vyleteli do luftu.
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Proti sebe na misách veľkých starých váh stoja
slová, ktoré neznamenajú nič a zároveň všetko,
slová, ktoré nesú so sebou márnosť, slová, ktoré sa neláskajú,
slová, ktoré sú pozliepané z prdov zapletených do prehnitých brád
profesorov v dlhých spodkoch, čo vedú papučovú revolúciu,
slová, ktoré slepo zabíjajú, nehľadiac na nič a nikoho,
slová, čo sa vrhajú na ľudí, ktorí žijú, aby bránili iným žiť,
proti ľuďom, ktorí sa šesťdesiat rokov mstia za svoje nešťastné detstvo,
a: mladiství poštári, klampiari, čističi stôk,
typografi, mliekari, malí telegrafisti,
niekoľko trinásť, dvanásť, desaťročných pipišiek
ktoré majú predčasnú pubertu len čo sa majú vplaziť
do zabijakovho pelechu z ohňa a kovu a zaškrtiť ho.
Polievali sme asfalt, orali ho, vysádzali sadeničky,
upravovali bránami a pluhom, a potom
sme ho zožali. A teraz je na tebe, Ivan, aby si pozbieral zvyšok!
Ivan, ó synu prasnice, ó synu kresťanskej ženy,
dieťa brava, dieťa sibírskeho väzňa, Ivan tisíc tvárí,
Ivan s jedným jediným údelom, je to proti tebe, je to s tebou,
vedľa teba, aj pre teba som sa bil
proti tvojmu bratovi Ivanovi, proti môjmu bratovi Jánošovi.
Vietor nás núti tancovať dookola tej istej lampy.
Hohó Jánoš, ty čo nám serieš na hlavu, vidíš už vari z jej vrcholca
prichádzať americké džípy? Vidíš na padákoch zoskakovať dobrovoľníkov
Titových stúpencov, liberálov, anarchistov, humanistov?
Chcel si sa tváriť hrdo, Jánoš. Nie ako my,
čo toľko rokov, toľko nocí, čakáme,
v takom mraze, v toľkej smrti, čakáme,
v čoraz komickejšej, v čoraz potrebnejšej nádeji, čakáme,
kým sa naše decká vrátia z modloslužobných škôl a budú predstierať, že
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nás učia, ako sa robí oheň, strecha, posteľ, chlieb, ako
sa zabíja prasa (ak nejaké máme), ako si vlk hľadá korisť,
ako sa veľké rieky vylievajú každú jar z korýt,
ako predať vlastnoručne dopestovanú zeleninu, čo má jesť starnúca matka,
ako sa robia deti,
ako sa zomiera.
Ty, čo si chcel krásny a priateľský svet, máš ho,
ty, čo stále dúfaš, že nad tvojim ľudom opilcov a leňochov
nastanú zrazu Turíce a všetci sa začnú
objímať a nebeské holubice začnú hlaholiť po rusky,
dokázal si to.
Okolo obesených tancujú dookola postrácané deti, tancujú
duše mŕtvych z predošlých masakrov. Samozrejme,
takáto veľká slávnosť priťahuje davy, nám rastie zisk
a vyčkávame krvavé majálesy aj na Ukrajine a v Bielorusku, a
v baltickom, kaukazskom, turkestanskom, sibírskom Rusku, aha! už sú
tu, kolegovia
z ďalších osláv ľudskej rodiny, odveta Októbrovej
Revolúcie, choď na Západ, cez dedinu pri Tipaze zrovnanú bombou
v rok jej Oslobodenia, v rok dobytia Konga a nastolenia mieru v dedinách
Zuluov, Bantuov, Vietnamcov, Malajcov, Javáncov, Filipíncov, Mandžuov,
Maumaucov, Tuttiquantijcov.
Nech sa páči, priatelia, cíťte sa ako doma.

15

Dobre rozprávaš, Ivan, vždy si rád rozprával. My,
tu a teraz, sme to využili v náš prospech. Oddychujeme,
dívame sa. A užasneš, aj keď sa to zdá márnivé, keď ti poviem, že
to, čo sme urobili, sa nám, tu a teraz, tak ako to je,
nevýslovne páči.

Jean Paul de Dadelsen (1913 – 1957) sa narodil v Štrasburgu
(Alsasko), počas druhej svetovej vojny pôsobil v de Gaulleových
dobrovoľníckych jednotkách Slobodného Francúzska. Pracoval ako
novinár. Publikoval básne. Báseň Budapeštianske mosty je venovaná Maďarskému povstaniu v roku 1956 proti vláde komunistickej
strany a pomerom, ktoré vnucoval Sovietsky zväz.
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Próza
Zuzana Líšková
(* 1980)
Absolventka scenáristiky a dramaturgie na VŠMU
v Bratislave. Písala scenáre pre rozhlas (Králikovci,
rozprávky o Bojazlivom schodisku, adaptácia
Dobšinského Zlatovlasé dvojčatá, bratov Grimmovcov
Železný Ján, historické seriály o bratoch Siakeľovcoch,
o Rázusovi) a televíziu (Johankine tajomstvo, seriály).
Koncom minulého roka jej vyšla kniha pre deti Ako sa
Ela naučila vidieť neviditeľné.

16
DOBRÉ ČASY

Prvá veta. Najdôležitejšia je prvá veta, dočítala sa kdesi. A tak sa s tou
prvou vetou morila, lomcovala ňou, naťahovala ju a skracovala, až z nej
nič neostalo. Len tá prvá veta, lebo ňou naozaj musela byť. Ňou jedinou.
Názov. Najdôležitejší je názov, vypočula si kdesi. A tak sa s názvom
trápila, vymýšľala rôzne slovné hračky, prešmyčky, múdrosti. Až sa v názve stratila. Pre samé problémy s prvými vetami a názvami vlastne ani
nezačala písať tú poviedku. A pritom dobre vedela, že namiesto hlúpostí, s ktorými strácala drahocenný čas, mala písať. Lebo tá poviedka bude
o písaní. Áno, presne. V priebehu príbehu sa píše. Je to SA, lebo píše nielen ona. Vtedy totiž písali mnohí. Mnohí okolo nej.
V tých časoch aj ona písala kdekoľvek, kamkoľvek. Viedla si denníky
videných filmov a prečítaných kníh. Stohy kníh, kilometre filmov – vtedy
boli ešte na pásoch. Bolo to dávno. Písala básne, poviedky, postrehy, listy.
Písaním sa živila, nebola to práca, za ktorú sa zarába, ale obživa. Len písaním bola živá. Tak si to vtedy zapísala, tak to verila.
Zdá sa, že tie časy mali zmysel. Mali lesk. Keď privrie oči, vidí sa,
uprostred víru udalostí, neustále v pohybe, neustále vo viere, že ten pohyb niekam smeruje. O tom smerovaní je tak silno presvedčená, že ani
nepochybuje. Veci a ľudí prijímala so samozrejmosťou, diali sa jej, stávali a ona cítila, priam niekde v sebe cítila ten znepokojujúci pocit, že toto
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všetko je len začiatok. Že je to príprava na niečo, čo len príde. Prológ,
ktorý ona absolvuje na výbornú a potom, potom že príde ten obsah, tie
sľubované víťazstvá a naplnenie.
Som prológ, myslela si a nebola v tom ani štipka irónie.
Ten zájazd vyhrala v akejsi literárnej súťaži. Alebo sa naň prihlásila? Alebo sa uvoľnilo miesto a ju tam dohodila známa, ktorá pracovala
v redakcii prestížneho literárneho mesačníka? Niečo z toho. Zdá sa jej
príznačné, že na to zabudla. V reťazení dní a ľudí sa jej vtedy zdalo nepodstatné, aký bol dôvod, že sa ocitla v tom autobuse.
Už keď doňho nastúpila, kolovala fľaška. Jedna, dve, tri. Žiadne pivo,
víno, ale tvrdé. Odpíjala, dobré dievča, škeril sa na ňu postarší pán. Jeho
tvár si zatiaľ nevedela priradiť k žiadnemu slávnemu menu. Až neskôr
zistí, že je to jeden zo strednej generácie, ten, čo ho vymazali z učebníc.
Už nepíše, naklonila sa k nej neskôr tá známa z redakcie, s ktorou bola na
izbe. Vždy ho ale pozývame, lebo bol disident. A on vždy príde, asi nemá
čo na robote.
Jej pozornosť ihneď strhne Starý. Presne tak, Starý. Chcela ho volať
Maestro, jeho knihy si ešte na strednej kupovala za ušetrené peniaze.
Jeden z mála, ktorého naozaj uctievala. Hovorili o ňom so zatajeným dychom. Čítal si...? Kúpila si...? A sitom pravoverných prešiel len ten, kto
ho mal načítaného celého. A ona napísala recenziu na tú jeho najnovšiu
knihu do školského časopisu. Práve v tom období si ju všimli vyučujúci
a začali jej tak trochu pomáhať. Podsúvali letáky so súťažami, doniesli na
hodinu nejaký časopis pre začínajúcich autorov. Boli to veky pred internetom, malé mesto, nedivte sa. Obmedzené zdroje, minimálne obzory.
Od toho zájazdu ho volá už len Starý. Prepotená zakyckaná košeľa,
obdraté menčestráky. Hrubé okuliare, ktoré boli v móde pred dvadsiatimi
rokmi, a odvtedy znova do módy neprišli. Mastné vlasy. Starý držal v ruke
fľašu, oháňal sa ňou a vylieval po hlavách ostatných slivovicu. Vykrikoval,
že všetci sú len vrecia plné hovien. Nechcela mu veriť, znechutená z toho
obrazu. Nikto sa nemal k tomu, aby ho vo vykrikovaní a vylievaní zastavil. Ani ona. Vrece hovien, opakoval potom, už menej bojovne, celý večer.
A keď nikto nepočúval, už si len mrmlal pre seba. Vrece. Hovien. Dnes
by mu pripísala istý stupeň pravdivosti. Vtedy, ak by nabrala odvahu, by
s ním polemizovala. Jej svet dával zmysel, bol vzrušujúci a elektrizujúci.
Zábavný, povedala by vtedy, opäť bez dávky irónie.
Hneď po príchode do účelového zariadenia ju vytiahne na cigaretu
Nádejný básnik. Pokúša sa vydať prvú zbierku, nervózne obchádza prítomných básnikov. Chce, aby mu jeden z nich napísal doslov. Vydanie
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zbierky je na spadnutie. Ešte jedno schválenie, diskusia o podobe obálky.
Náklad tisíc kusov. Na poéziu trúfalé, poznamená ktosi neskôr trochu so
závisťou, trochu škodoradostne. Nádejný básnik má mäsité pery. Pri zoznámení sa jej pokúša dostať do hrdla jazykom. S námahou ho odtíska.
Pokúšal sa o to ešte niekoľkokrát. Aj o to zoznámenie, aj o to hrdlo. Po
niekoľkých panákoch si ju už nepamätal. Ale nielen on.

18

Ako prvý má prednášku Vydavateľ. Otvorí diskusiu na tému malé
vydavateľstvá. V tých časoch veľké kolabovali, pretože trh sa menil. Tie
nové, malé, vznikali prevažne z nadšenia a potom v krátkom čase zanikali. Mnohí autori ostávali nevydávaní, či si hľadali sponzorov a vydávali
sami. Bez redaktorov, bez korektúr. Práve o tom sa rozhovorí Vydavateľ.
Diskusia je búrlivá, každý má čo povedať. Týka sa to všetkých. Keby po
pár hodinách neoznámili pauzu na večeru, Vydavateľ by sa možno aj
pobil s Prozaikom, ktorý tvrdil, že každý má plné ústa trhu, ale pravda
je, že cenzurujú viac ako za predchádzajúceho režimu. Z tašky vytiahol
svoj rukopis a každému horlivo a s istým zvráteným druhom pýchy oznamoval, že ho odmietli už v štyroch vydavateľstvách. Boja sa ma, svine,
kričal. Boja sa, že napíšem pravdu. Od Redaktorky sa dozvie, že sa napokon naozaj s Vydavateľom pobili, ale iba tak mierne. Párkrát po papuli
a dosť, potom si vraj spolu vypili.
Tá s prvou knihou, D., chodí už od príchodu pomedzi stoly a pije s každým. Kniha je čerstvá, potrebuje aj priaznivé recenzie, aby sa predávala.
D. má véčkový výstrih. Hlboký. Literáti si dávajú záležať, aby sa k nim
musela nakloniť, keď si sadá alebo keď ju pozývajú na pohárik. Skončila
dosť skoro, to šialené tempo sa nedalo vydržať. Na záchod a na izbu ju
zobrali Prekladateľka a Redaktorka. Prekladateľka sa už nevrátila, išla si
ľahnúť skoro.
Po večeri prednáša Ezoterik, ktorý práve našiel svoju formu. Ostatná
kniha má úspech. Chystá sa dotlač. V sandáloch a plátenných nohaviciach, v indickej košeli a s vyrovnaným výrazom v tvári rozpráva o svojej
ceste po Nepále. So zaujatím ho počúva. Zdalo sa jej, že je vo vrcholnej
forme. Povznesený. Sebaistý. Po prednáške nediskutuje, odoberie sa do
salónika, kde rozdáva ručne balené indické cigarety. Keď ich skúsi, silno
sa rozkašle. On sa usmieva, má krásne oči, to si pamätá. Farbu nie, len
ten jas. Pripadá jej ohromný. Snáď ako jediný nepil. Vydržal debatovať
do rána. Po rokoch ho stretla v nejakom podniku. Nepamätal si ju, ale
ona jeho áno. Mal stále sandále, hoci bola zima, voľné nohavice, indickú
košeľu. Piata kniha, stále viac ezoterická, sa už tak dobre nepredávala.
Pamätá si, že v útržku rozhovoru, ktorý začula, sa nad tým pozastavoval.
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Aj ona si priznala, že čítala len prvé dve, tretiu už nedočítala. Začal sa
opakovať.
Za budovou, kde sú ubytovaní, je schátraný park. Vypustený modrý
bazén s odbitými kachličkami plný opadaného lístia. Musela byť teda jeseň. S dlhými tieňmi, nízkym jasným svetlom. Vraj ho už opravili – aj ten
kaštieľ, aj ten bazén. Ostala jej len jedna rozmazaná fotka. Zle komponovaná, zle zaostrená. Vtedy s tým len začínala. Všade si nosila Praktiku
v koženom puzdre, všade ju vyťahovala a snažila sa fotiť. Snažila, to je
to slovo. Nie vždy to vyšlo. Ani vtedy. Z celého zájazdu neurobila viac než
tú jedinú fotku opusteného bazénu. Ľudí sa fotiť bála. A na interiéry jej
chýbal blesk. Podľa tej fotky vie, že si nevymýšľa. Naozaj tam bola, naozaj
sa to stalo. Stále sa pýta sama seba, prečo sa dookola potrebuje uisťovať
o tom, že si to nevymyslela. Nevymyslela? Dokáže to takto s určitosťou
tvrdiť?
Jasne si spomína, že krátko predtým, než šla spať, prebehla v salóne
búrlivá debata. Ústrednou témou bol najskôr Kritikov článok v známom
literárnom periodiku. Ostro a zreteľne kritizoval najnovšiu knihu rehabilitovaného básnika. Šuplíková, tak ju nazval, ako si pamätá. Po krátkom
úvode, keď ešte dokázali obe strany, prívrženci aj odporcovia recenzie,
zmysluplne argumentovať, sa spor veľmi rýchlo dostal do vôd prepierania starých krívd, režimových narážok a kolaboračných zoznamov. Vtedy
tomu nerozumela. Netušila, o čom sa tak vášnivo hádajú. Držala sa v úzadí a sledovala to so zvedavosťou a pocitom, že tomu všetkému určite raz
porozumie. Že do toho prenikne. Bol to predsa svet, do ktorého už teraz
patrí. Vôbec si nepamätá, ako sa to celé skončilo, a ani to, či vydržala až
do konca.

19

Kým piatkové prednášky sa konali v temnom salóne plnom nepohodlných stolov a stoličiek s olúpanou farbou, sobotný program je
reprezentatívny. V dennej izbe presvetlenej nádherným oknom, zariadenej pozostatkami rokokovej výzdoby. Zlatisté rámy na stene, textilná
tapeta, krajinky. Na sedenie lesklé ružové podušky so strapcami, voľne
pohodené na gaučoch. Servírujú sa jednohubky a šampanské. Nespomína si, pri akej príležitosti. Ani kto bol tá dôležitá návšteva, kvôli ktorej
sa rečnilo. Vlastne, kvôli ktorej sa zorganizoval celý trojdňový seminár
s hojnou účasťou literátov, kritikov, prekladateľov, vydavateľov a redaktorov. Vie, že jej až hučalo v hlave od snahy, aby si to všetko zapísala do
pamäte, kde to bude neskôr donekonečna analyzovať a priradzovať si
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k menám tie správne tváre, katalogizovať si územie, nateraz pre ňu vzrušujúco neznáme.
Kde bola jej úloha? Kým bola v tej plejáde zameniteľných postáv? Uvedomila si, že tak ako si nepamätá ich mená ona, ani oni si isto nepamätajú
ju. To, čo sa v ten víkend dialo tam s tými ľuďmi, sa mohlo pokojne diať
kdekoľvek inde s celkom inými ľuďmi. Každý až pridobre hral svoju rolu.
Sama by to lepšie nevymyslela. A čo teda ona? Bola skutočne tou Nádejnou autorkou, ako si namýšľala? Bola prísľubom? Bola nebodaj hrozbou?
Alebo bola len komparzom, ktorý sa pri tých predstaveniach pravidelne
obmieňa a netreba si ho preto ktovieako všímať?
Tie rady, ako si počínať pri tvorbe textu, nečítala. Počula ich práve tam,
od nich. Prvá veta. Názov. Čas, kedy debutovať a aby to nebolo priskoro.
Aby nebolo prineskoro. Čo uverejniť ako prvé. Kalkulovať, špekulovať.
Bojovať. Jej doširoka otvorené oči. Neschopnosť sa brániť. Odrazu jej je
priteplo. Odrazu jej vyschne v krku, zmeravie, zneistie, má strach. Čo
ak...? Čo ak na to jednoducho nemá? Alebo, lepšie, čo ak nemá v sebe tú
prepotrebnú ingredienciu, tú, ktorá vyváži aj nedostatok talentu či usilovnosti. Čo ak jej chýba práve tá obludná zmes sebavedomia, arogancie,
bezohľadnosti a správnych kontaktov? Čo ak...? Na svoje pochybnosti je
však navyknutá. Sú jej neoddeliteľnou súčasťou, naučila sa, ako ich trikmi odvrátiť na inú stranu. Ako si nepovedať pravdu, ako si prekryť tvár
vreckovkou a tvrdiť, že je schovaná, alebo že tam nie je.
Sediac na tých pyšných zámockých pohovkách odrazu znehybnie.
Ruch okolo nej sa spomalí a ona načúva svojmu dychu. Onedlho sa ostatní
vytratia. Na obed? Na prednášku? Má pocit, akoby ju tam zabudli. A ona
si uvedomí, že to, čo ju prebralo zo zamyslenia, bol náhly zvuk. Z konferenčnej miestnosti. Obrovský luster, pravdepodobne rozhýbaný pri
prievane, sladko zacinká krištáľovými slzičkami. Zdvihne sa a nakukne
dnu. Chce zavrieť okno, ktoré to spôsobilo. Ibaže luster stojí nepohnuto
a ona iba vo svojej vnútornej ozvene stále počuje to cinkanie. Prejde okolo zavretých okien, okolo zavretých dverí a potom sa potichučky vytratí
hľadať ostatných.
Nie, nikomu o tom nepovie. Ten zážitok má nádych čohosi abstraktného. Niečoho, čo sa vzpiera vysvetleniu. Alebo to napokon mohol byť
len jednoduchý klam zmyslov. Trochu si odplávala v myšlienkach, možno zdriemla, možno snívala s otvorenými očami. Možno. Dodatočne si
to racionalizuje, obhajuje. Ibaže pri tom nikdy nepovie, že cítila aj náhlu
triašku, chladné zavanutie, ktoré sa jej obtrelo okolo nôh a ktoré ju doslova vyhodilo do vztyku. Ani nedokáže pomyslieť na to, že srdce jej bilo
až v hrdle, brucho jej zvieral bolestivý kŕč a od strachu skoro nevládala
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hlesnúť. Pretože keby vládala, kričala by. A ona nekričala. Ani nehovorila.
Pocit, ktorý vtedy nedokázala pomenovať, bolesť v bruchu, úzkosť
a záchvat potláčanej paniky, ju sprevádzal po celý deň. Možno preto si
nepamätá obsah prednášok. Iba krátku prechádzku po parku, v ktorom
spravila tú nevydarenú fotku opusteného bazéna. Pamätá si pach rozloženého gaštanového lístia, slabé nízke slnko, zanedbané chodníčky
z betónových tvárnic. A pocit, že až tam vonku sa dokáže naozaj nadýchnuť.
Keď večer v salóne opäť príde na pretras Kritik a jeho recenzia, už nedáva pozor. A možno by mala, pretože Kritik medzitým odišiel domov,
a preto sa rozhovor zvrtne oveľa rýchlejšie iným smerom. Ak by bola
pozorná, mohla sa dozvedieť nielen o rehabilitovanom básnikovi, o pomeroch v redakcii literárneho periodika, ale aj o zamotaných súkromných
životoch viacerých známych literátov. Aj keď, načo by jej to bolo, pravda.
Nie, nič z toho nevníma. Ani pozvania na panáky, ani iné návrhy.
V rozčúlení sa poberie spať. Izba, v ktorej sú ubytované tri, má vlastnú
kúpeľňu a okrúhly výklenok. Roztúžene sa doň postaví a myslí na to, že
presne taký výklenok by niekedy chcela mať vo svojom budúcom byte.
Presne tam by si postavila stôl. Tam by písala. A vždy, keď by potrebovala
pauzu, zdvihla by oči a videla by von. V sklenom poloblúku okien. Tak
nejako si to predstavovala. Možno ešte nejakú mačku, čo by jej rada zavadzala na tom stole alebo pri nohách.
Kým si takto snívala, ľahla si do postele a ešte predtým si poslušne prečítala pár strán časopisu. Literárneho, samozrejme. Ani nevie,
kedy zaspala. Isté je, že spala krátko. Autobus mal odísť skoro ráno,
musela sa pobaliť, možno naraňajkovať. Zaprisahávala sa, že stihne aj
rannú sprchu. Kým ostatné spolubývajúce vstanú, už bude mať po. Ranné sprchy sú jej obľúbeným rituálom. Púšťa si horúcu vodu, takú, že ju
len tak-tak znesie a ráta do sto, kým sa odhodlá vodu vypnúť. Vždy zaparí
celý priestor. A vždy sa jej urobí tak trochu mdlo z tej horúčavy. Ale potom
jej telo objíme pocit úľavy, zmesi čistoty a ochoty vykročiť do sveta. Ranné
sprchy sú jej nutnosť. A tú včerajšiu nestihla.
Vyzlečie sa, zloží veci na obitú stoličku, čo si tam opatrne prinesie,
a vychutnáva si horúčavu. Našťastie, je dosť skoro na to, aby v bojleri
bola už – či ešte – teplá voda. Cíti trochu výčitky, že ju minie na seba,
ale možno nikto iný nebude ráno chcieť sprchu. Možno budú mať iné starosti. A tak sa vymoce z vane a omotá uterákom. Kým si nasadí šošovky,
pretrie zarosené zrkadlo dlaňou. Dôkladne si umyje ruky, nasadí dioptrie
a opláchne tvár studenou vodou. A práve vtedy to uvidí. Najskôr sa jej
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zdá, že sú to len tmavé tiene. Zlá žiarovka, nekvalitné tienidlo. Alebo listy nalepené na okenných tabuľkách. Ale potom sa prizrie zbližša a opäť
sa roztrasie tak ako v salóne s krištáľovým lustrom. O tom, čo vidí, niet
najmenšej pochybnosti. Jej krk je pokrytý stopami desiatich fialkastých
prstov.
Pri raňajkách sa snaží nedať najavo rozpaky nad tým, že má krk
nahrubo omotaný šatkou. Myslí si, že všetci sa na ňu pozerajú, že je všetkým podozrivá. Keby sa niekto opýtal, nevie, čo by odpovedala. Ibaže sa
na ňu usmieva len Nádejný básnik, a viac už nikto. Nikoho nezaujíma.
Všetci sú priveľmi zaujatí svojimi telami. Litre alkoholu, cigariet, ľahších drog – majú čo spracovávať. Na tretí deň zájazdu sa šuchcú, do seba
vpití, nevšímaví. Začuje slová ako granty, štipendium, termíny. Aj jej je
nevoľno. Inak, než ostatným, ale jej dôvody sa strácajú v dave bledých
a bezkrvných tvárí. Pre náhlu nevoľnosť sa nechá na recepcii predbehnúť
Vydavateľom. Zaškúli na číslo jej kľúča. Nie je to tá... izba...? Povie, akoby
to niečo malo znamenať. Ona mu nerozumie. Zato recepčná prikývne.
No áno, povie lakonicky, keď jej odovzdáva svoj kľúčik. No áno, bolo
to presne v tej izbe, čo odtiaľ skočil. Keď vidí jej nechápavý pohľad, rozrozpráva sa. Jeden, prišiel sem dopísať knihu, každý deň po raňajkách
pracoval až do večera. Vtedy tu boli tie hlučné písacie stroje, nie počítače,
ako teraz. Dával si len krátku pauzu na cigaretu, ani ju nikdy poriadne
nedofajčil. Počuli sme to klopkanie deň-noc. No a raz po raňajkách si
nesadol k stroju, ale vyskočil. Z okna, ako je ten výklenok. Potom našli
všade kopu čistých papierov. Stláčal len medzerník, chudák.
Nastúpila do autobusu, opäť v ňom kolovala fľaša. Ona náhle cítila,
že o tomto bude musieť napísať. Lenže nie hneď. Až raz dozrie. Až bude
pripravená. Ibaže netuší, ako veľmi dlho to bude trvať. Až tak dlho, že to,
čo mal byť prológ ku všetkému, začiatok, čo píšeme ešte predtým, než
odznie prvá veta, sa nakoniec stalo epilógom. Že odvtedy nič neuverejní,
nebude súťažiť v literárnych súťažiach. Ten vír udalostí zastane, tá samozrejmosť zmizne a jej ostane len zaťaté škrípanie zubami a bezradnosť.
Bude to koniec.
Bodka, vlastne na tom poslednom papieri bola jedna bodka, zasmiala
sa recepčná nervóznym smiechom a zavesila jej kľúčik na klinec.
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M a r t i n D ro p p a
(* 1963)
Básnik, umelec, robotník, kultúrny pracovník aj korektor, novinár a reportér (napr. Liptov, Hospodárske
noviny, .týždeň), fotograf, kosec tráv a rúbač dreva,
čestný vojenský veterán a fanúšik skupiny Pink Floyd.
Bloger (https://martindroppa.blog.sme.sk).

Sedem sekier vianočných
Ranný mráz bol silný, v drevárni bolo ako v ľadovni. Maroš sa na chvíľku zahľadel na sedem sekier, uložených vedľa seba na starom stole pri
kláte na rúbanie dreva. Vybral si z nich tú strednú.
Maroš sa zobudil skoro ráno, akoby chvíľu pred svitaním. Bol Štedrý
deň. Napriek tomu, že ešte neboli ani štyri hodiny, spoza okien dopadalo
do izby tlmené, rozptýlené svetlo – zo snehu, ktorým bol zavalený celý
dvor, záhrada aj konáre jabloní a smrekov pod oblokmi. Zdalo sa, že je
všade hrobové ticho, ale keď sa Maroš do toho ticha pozorne a sústredene započúval, zachytil vzdialený, rachotiaci zvuk nákladného vlaku,
prechádzajúceho cez železničný most ďaleko za mestom. „O dvadsaťdva
sekúnd vlak preletí železničným priecestím,“ pomyslel si Maroš vo chvíli,
keď zachytil jemné zvonenie signalizácie na rampách, pretínajúcich cestu z mesta do dediny, vzdialenej od Marošovej postele vzdušnou čiarou
asi poldruha kilometra. Spomienka sa vrátila v okamihu – ako vždy, už
niekoľko desiatok rokov, spoľahlivo a neoblomne. Keď Maroš začul v diaľke zvuky vlakov, spomenul si na dávneho priateľa, ktorý svoj k záveru
komplikovaný, utiahnutý a dobrovoľne samotársky život ukončil skokom
pod vlak. O tragédii vtedy vyšiel článok na celú stranu v miestnych novinách. V článku sa k udalosti vyjadrovali viacerí dobrí priatelia nebohého,
medzi nimi i Maroš.
Maroš vstal, obliekol sa a vošiel do kuchyne. Postavil čajník s vodou
na sporák, z krabičky s obrázkom červenej fajky vybral sirku, škrtol.
Sýty modrý plameň začal pomaly zohrievať vodu v lesklom nerezovom
čajníku. Maroš si do trojdecového pohára zalial silnú mletú kávu, sadol
si k stolu v kuchyni a zapálil si marsku. „Dnes je pôst, až do večera,“ uvedomil si, keď si zapaľoval druhú cigaretu. Dofajčil a dopil. Vonku bolo
viditeľne svetlejšie, nový deň sa odhodlane hlásil k životu. Bol čas pustiť
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sa do práce. „Najskôr drevo, treba k peci nanosiť drevo, na dva-tri dni,“ začal plánovať. Maroš na seba natiahol staré levisky, teplé hrubé ponožky,
tričko a flanelovú károvanú košeľu. Obliekol si zelený prešívaný kabát,
ktorému kedysi dávno dal meno Generál Vlasov. Generál Vlasov začal Maroša spoľahlivo hriať už pradávno, v čase, keď Maroš pracoval na píle vo
výreze, pod holým nebom. Maroš sa cez Generála Vlasova opásal širokým
koženým opaskom, obul si čierne cigánky a na hlavu si nasadil červenú
štrikovanú čiapku. Z háčika zvesil kľúč od drevárne a vykročil z domu.
Ranný mráz bol silný, v drevárni bolo ako v ľadovni. Maroš sa na chvíľku zahľadel na sedem sekier, uložených vedľa seba na starom stole pri
kláte na rúbanie dreva. Vybral si z nich tú strednú – ani veľkú, ani malú.
Ku klátu naukladal zo dvadsať-tridsať polien a začal ich rúbať na štvrťky.
Bokom odložil tie, v ktorých nebolo žiadnej hrče. Dorúbal asi po polhodine. Odložil sekeru a siahol po ďalšej, tentoraz malej, s úzkym ostrím.
Tá slúži na to, aby sa ňou rúbali a štiepali tenké triesky, potrebné na rozkladanie ohňa v peci. Keď sa triesky rozhoria, chytia sa od nich hrubšie
polienka a od nich tie najhrubšie, ktoré Maroš vždy ukladal do zadnej
časti pece. Od hrúbky, masívnosti dreva v peci záviselo, ako dlho a akým
plameňom bude oheň v peci horieť. Maroš sa rokmi naučil rúbať drevo do
pece tak, aby nezhorelo ani priveľmi rýchlo a aby nehorelo ani pomaly,
nevýdatným plameňom. Veľmi záležalo na tom, ako je drevo v peci pred
zapálením naukladané. Rokmi praxe a skúsenosťami sa Maroš naučil
drevo do pece naukladať tak, že stačilo zapáliť jedinú zápalku, od ktorej sa uchytil malý plamienok, ten onedlho preskočil na drobné špalinky
a potom na triesky, od ktorých sa v peci rozhorelo. Maroš na rozkladanie
ohňa v peci už nepotreboval ani papier – išlo to i bez neho, stačilo plamienok zo zápalky priložiť k tej najsúcejšej triesočke. Maroš rúbal a štiepal
drevo bez rukavíc. Cítil tak väčšiu istotu v rukách, v dlaniach, v prstoch.
Zatiaľ čo sa porisko sekerky v Marošovej pravačke rýchlo oteplilo, klátiky
a polienka dreva boli ako kusy ľadu. Už-už začínalo Marošovi zachádzať
za nechty, ale nestihlo: drevo bolo narúbané. Teraz ho trebalo ponosiť do
izby – k peci. Maroš predpažil ľavačku, mierne ju zohol v lakti, dlaň obrátil k plecu a do uhla ruky pozorne naukladal narúbané drevo – aby sa
nezosypalo a aby ho bolo čo najviac. Drevo doniesol do izby a uložil podľa
veľkosti, tenké triesky dal bokom. Takto sa Maroš vrátil do drevárne štyrikrát, dokým do domu nanosil narúbaného dreva najmenej na tri dni.
Drevo si v izbe oddýchne, prehreje sa, lepšie bude horieť. U susedov na
dvore zaštekal pes.
Nebolo ani osem hodín ráno, keď Maroš zas sedel v kuchyni a pil
druhú kávu toho dňa. Obzeral si ruky, na ktorých mal tmavšie škvrny
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od prachu zmiešaného so živicou v dreve, ktoré narúbal. Živicové fľaky
a fliačky voňali, páčili sa mu. Mohol sa ich zbaviť – ale nechcel. Stačilo by
potrieť ich troškou masla, vyšúchať, ruky zmyť mydlom, teplou vodou –
a bolo by po škvrnách. Lenže Maroš nechcel. Jeho ruky neboli špinavé.
Boli len zamazané a zalepené. Maroš vyfajčil ďalšie dve marsky a rozhodol sa, že pôjde. Z kredenca vybral obdĺžnikový papier – povolenku
od kamaráta, horára Krebsa, ktorá ho oprávňuje v lese vyťať vianočný
stromček. Povolenku strčil do náprsného vrecka košele, vrecká nohavíc
napchal cigaretami v mosadznej tabatierke a zapaľovačom, opäť si obliekol Generála Vlasova, obul si vysoké kožušinové čižmy, na hlavu nasadil
ušianku z králičej kožušiny a opásal sa. Tesne pred odchodom vypil pol
litra studenej, takmer ľadovej vody. Tomuto zimnému zvyku ho kedysi
naučila stará mama, ktorá ho zdedila od svojej starej mamy. Stará mama
tvrdila, že keď sa človek napije studenej vody skôr než ide vonku na mráz,
telo sa rýchlejšie zohreje, pretože studená voda v žalúdku ľahko prijíma
teplo. Platí to aj naopak. Keď prídete z mrazu a chladu do miestnosti, je
dobré dať si na zahriatie horúci čaj alebo nejaký nápoj. Maroš tomu veril,
aj keď sa mu nezdalo, že to účinkuje. Ak už nič iné, tak aspoň mal dôvod
spomenúť si na starú mamu, na jej zvyky, rozprávania, na príhody staré
vyše sto rokov. Zamkol dom, z drevárne zobral malú pílku a hajde do lesa.
Susedovie pes bol ticho.
Kráčal lesom, poldruha hodiny, dve hodiny. Držal sa popod stromy,
tam bolo menej snehu, inde ho naváľalo aj vyše kolien. Slnko už svietilo, bezoblačné modré nebo násobilo mráz, zimu. Maroš čoskoro prišiel
k vysokým, mohutným boroviciam. Oprel sa chrbtom o kmeň jednej,
tvárou do slnka, z vrecka vytiahol tabatierku a zapaľovač. Zapálil si marsku a pozoroval modrastý dym, ktorý mu vychádzal z úst, premiešaný
s parou dychu. Generál Vlasov ho spoľahlivo hrial, aj ušianka, aj čižmy.
Rukavice Maroš nepotreboval. Až taká zima predsa len nebola. Keď dofajčil, pozorne vytrúsil uhlík a zvyšok tabaku z cigaretového ohorka do
snehu. Ohorok, vlastne už len filter z cigarety, strčil do tabatierky. Nepatrí sa v lese nechávať po sebe neporiadok. Netrvalo ani polhodinku
a Maroš prišiel k svahu, ponad ktorý sa tiahli drôty vysokého napätia. Pod
nimi bol hustý porast mladých smrekov, občas jedlička, borovička. Maroš
pre istotu skontroloval, či má vo vrecku povolenku na výrub vianočného
stromčeka od Krebsa. Bola tam. Netrvalo to dlho, Maroš vybral peknú,
hustú borovičku, takmer dvojmetrovú. Vypílil ju, postriasal zo snehu.
Opäť si zapálil. Dofajčil, borovičku strčil pod pazuchu a vybral sa domov.
Bolo krátko popoludní.
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Keď prišiel domov, privítal ho štekot susedovie psa, pobehujúceho
popri plote. Borovičku oprel v predsieni o stenu – aby sa z nej roztopil
namrznutý sneh. Zhodil zo seba ušianku, prešivák aj čižmy a schodami
zbehol do pivnice po stojan na stromček. Odniesol ho do veľkej izby. Zakúril v peci a jal sa zdobiť voňavučký stromček. Zdobil skromne. Na vetvičky
zľahka prehodil striebristé reťaze, pridal pestrofarebné gule a hviezdice,
na záver ozdoby zo slamy. Tú najväčšiu – slamenú betlehemskú hviezdu,
vlasaticu – pripevnil na vrcholec stromčeka; tak aby kométa letela na juhozápad, smerom, kde Maroš tušil, že by mohol byť Betlehem. Keď bol so
zdobením hotový, poriadne priložil do pece a vošiel do kuchyne. Uvaril si
ďalšiu silnú kávu a opäť si zapálil cigaretu. Náhle si spomenul, že v pracovni, v zásuvke písacieho stola, má odloženú zabalenú krabičku gitanesiek
bez filtra. „Ešteže mi to prišlo na um, bol by som na sviatky bez sviatočného,
fajnového fajčiva,“ vybral Maroš krabičku zo zásuvky a odniesol ju na stôl
do izby so stromčekom. Bol čas prestierať k štedrovečernej večeri. Rozložil jedálenský stôl v izbe, trocha ho posunul, aby nezavadzal vianočnému
stromčeku, a začal. Na stôl prehodil čistučký ľanový obrus a ku každému
miestu poukladal porcelánové taniere, lesklé príbory a krištáľové poháre
na víno, aj kalíšky na pálenku. Obydlie sa pomaly zapĺňalo: izba so stromčekom teplom, ostatné miestnosti ľuďmi. Maroš sa šikovne zvŕtal okolo
prestierania sviatočného stola. Keď bolo všetko hotové, doniesol na stôl
oblátky, lesný med a cesnak. Na jedlá bol ešte čas. Všetko zas dôkladne
skontroloval, a keď sa ubezpečil, že na stole nič nechýba, opäť prihodil
polienko-dve na žeravé uhlíky do pece. Plamene vzbĺkli ihneď, kachľová
pec už bola horúca. Maroš sa odpratal do kuchyne. Zo špajze vyniesol
hrniec s kapustnicou, ktorú navaril už včera – aby sa odležala, aj misu
so zemiakovým šalátom, tiež dobre oddýchnutým. Z chladničky vybral
pstruhy, z police zložil pár fliaš francúzskeho vína. Dokým sa kapustnica zohrievala, a v nej niekoľko domácich klobás, odbehol do izby a pod
stromček poukladal darčeky, povyťahované spoza košieľ a tričiek v skrini. Marošovi sa zazdalo, že je všetko hotové. Do štedrovečernej večere
ale bolo času dosť. Ešte sa len schyľovalo k hustému súmraku. V dome
bolo stále hlučnejšie, vrava – tam bolo počuť sestru, odtiaľ otca s matkou, v predizbe sa popod nohy motal jeden pes, druhý si ľahol na dlaždice
v predsieni – naschvál tak, aby všetkým prekážal. Maroš nasypal slnečníc
sýkorkám do kŕmidla za kuchynským oknom, nech majú na ráno, a v komore odrezal kus údeného mäsa. Len tak, naľahko, s ním vyšiel na dvor
a cez plot ho ponúkol susedovie psíkovi. Ten po voňavej lahôdke chňapol,
celý spokojný. Maroš, ešte spokojnejší, sa vrátil do domu a na prestretý
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stôl doniesol veľkú misu plnú vianočných koláčikov a medovníkov. Boli
medzi nimi i také, ktoré mu už tradične ako každým rokom aj teraz podarovala susedka. Ich prípravu by nezvládol. Potom poukladal na maslom
potretý plech pstruhy, jemne ich potrel olejom a posypal soľou, korením a dal na stodvadsiatke, spolu so štvrtkami zemiakov, piecť do rúry.
Prišiel čas štedrovečernej večere. Maroš pozapaľoval zlatisté sviece v červeno-bielom porcelánovom svietniku na prestretom stole. Doniesol misu
kapustnice, na veľkom tanieri horúce klobásky, v ošatke chleba. Všetci už
sedeli na svojich miestach, Maroš za krajstolom – aby mohol odbehnúť
do kuchyne, keď bude potreby. Najskôr do kalíškov ponalieval pálenky,
všetci si pripili na zdravie. Potom každému vlial do krištáľového pohára
husté červené bordeaux. Opäť si s každým pripil, zaželal zdravia a pokojných sviatkov, a už sa pustil do štedrovečernej večere. V izbe bolo ticho,
len v peci praskal oheň a občas prskol knôt vo svieci. Tichúčko zvonil príbor – to ako Maroš načieral polievku z taniera alebo krájal klobásku ku
chrenu, zajedanú chlebom, alebo vyberal hrubšie kosti zo pstruha, ku
ktorému si doprial zemiakového šalátu. Všetky taniere na prestretom
stole, okrem Marošových, boli prázdne a čisté. Pri každom rozvoniavala
pálenka v kalíšku a vo svetle sviec žiarilo krvavočervené víno. Tak to na
štedrovečernom stole u Maroša ostane po celé sviatky, až do Troch kráľov. Víno v pohároch vyschne, lieh z páleného sa vyparí. Maroš dojedol,
vstal od stola a odniesol riady do kuchyne. Vrátil sa do izby, zas priložil do
pece a sadol si na pohovku. V ruke ďalší pohár vína, zapálil si gitanesku
bez filtra. Zahľadel sa pod stromček – na pozorne zabalené balíčky. Boli
v nich knižky a platne, ktoré si Maroš postupne nakúpil počas roka, už
ich aj prečítal, popočúval, a z ktorých sa celý rok tešil. Dnes si tú radosť
znásobí. Hluk a vrava v dome ustali. Marošovi rodičia sa kamsi stratili.
Už dávno, roky, neboli medzi živými, ani starej mamy už nebolo. Jeden
pes za druhým sa kamsi stratili – ani oni už neboli medzi nami. Sestra
bola ďaleko, kdesi inde. Maroš sa prepadával do spomienok, do driemot.
Večer jeho Dohviezdneho dňa sa pomaly topil v osamelej, hustnúcej tme
obyčajnej decembrovej noci.
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Rozhovor
SCHOPNOSŤ PREŽIŤ
so Stanislavou Chrobákovou Repar
(* 1960)
Stanislava Chrobáková Repar je slovenská a slovinská
spisovateľka, prekladateľka, literárna kritička a vedkyňa v slobodnom povolaní, tiež editorka, vydavateľka
a organizátorka literárnych podujatí. Doteraz publikovala 26 samostatných kníh, monografií a rozsiahlych
expertíz a preložila 25 knižných titulov. V Slovinsku
naposledy publikovala knihu esejí a kritík Iniciacije ali
književnost onkraj vidnega a básnickú zbierku Rauma
Blues (obidve 2018), je čerstvou laureátkou Literárnej
ceny Mira za rok 2018, ktorú udeľuje Ženský odbor
Slovinského centra PEN. Na Slovensku v roku 2018
založila literárny časopis Fraktál, ktorý aj sama vedie.
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Boli ste a zostávate stále kritická ku kultúrnej a intelektuálnej situácii
na Slovensku. Čo jej možno vyčítať?
Aby som mohla adekvátne odpovedať na takto položenú otázku, museli by
sme si najprv uvedomiť, o čom presne hovoríme. Do kultúrnej a intelektuálnej situácie na Slovensku (a už toto spojenie obsahuje dva rôzne uhly
pohľadu, hoci sa vzájomne dotýkajú...) totiž patria tak jej infraštruktúrne
predpoklady, ako mentálne spôsobilosti a výkony jednotlivcov či celková –
spoločná, spoločenská – tvorivá atmosféra a myšlienkové naladenie, ktoré
sa zase vyznačujú ďalšími, povezme že minulými, súčasnými i budúcnostnými parametrami. V takto nastavenej sieti argumentov alebo úvah by som
za najproblematickejšie označila práve tie systémové, infraštruktúrne podmienky skôr nefungovania ako fungovania kultúrnych vzťahov. Vďačíme
za to sčasti sebe samým a sčasti dobe, ktorú žijeme a ktorú nemožno vnímať
inak, než ako ekonomickú totalitu. Podriadená jej je dokonca aj politika, a tak
kultúra živorí až niekde na konci akéhokoľvek záujmu. Nielen toho politického, ale pomaly aj toho ľudského, ktorý takisto podlieha rôznym tlakom. Slúži
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výnosnej zábave, marketingu, simulakrom a rôznym bublinám či falošným
autoritám – a vlastne sebaoslabovaniu.
A tu by som upozornila na ďalší bolestivý aspekt vystihujúci slovenskú realitu. Máme mnohých úžasných tvorcov aj mysliteľov, samozrejme aj tvorkyne
a mysliteľky, ale akoby (už) stratili ambíciu či chuť vtláčať celému prostrediu
isté hodnotové nároky a oddeľovať zrno od pliev. Nepolemizujú dostatočne,
alebo možno skôr dostatočne účinne s tým, čo ich zotročuje, ubíja a marginalizuje... A s nimi aj celú kultúru, no tiež vzdelanostnú či vedeckú sféru...
etiku, občiansku spoločnosť vôbec. To nakoniec vedie, okrem iného, aj k tomu,
že sa tu darí (seba)nekritickému diletantizmu. V dezintegrovanom prostredí alebo, jednoducho, len prostredí vyčerpávanom večnými spormi a umelo
vnášanými problémami sa presadzuje až nebezpečne ľahko, často na základe
iných ako kultúrnych alebo odborných kritérií.
Existuje nejaký referenčný bod, od ktorého sa dá odčítať, kde sa Slovensko (jeho kultúra) práve nachádza?
Stále viac si myslím, že tým referenčným bodom v kultúre (ale aj vo vzťahu
k štátnosti alebo spoločnosti, ktorá by pracovala pre ľudí) je medzigeneračná
solidarita. Nie v zmysle klaňania sa svojim predchodcom alebo preberania
ich názorov, ale v zmysle otvorenej a priamej komunikácie – to, že sa vôbec
registrujeme a že sa aj rešpektujeme. Že si navzájom nevnucujeme výklady
životných podmienok a výkonov, teda výkonov „tých druhých“, ale sa počúvame a prejavujeme si navzájom aspoň základnú úctu. Že v živote, diele, práci
či úsilí tých pred nami aj tých za nami hľadáme a nachádzame aj vlastné, isteže pohyblivé ukotvenie a rešpektujeme to, čo nás možno delí alebo odlišuje.
Bohužiaľ, dnes je modernejšie a výnosnejšie sekať podľa vlastného (para)
metra a životné podmienky druhých, iné a inakšie, bagatelizovať, resp. znevažovať. „Mentálny sekerník“ tak má šancu zažiariť v plnej zbroji a strhnúť
na seba všetku pozornosť nezasväteného publika...
Nehovorím to však iba preto, aby som upozornila, že každý človek má právo
na svoju vlastnú dôstojnosť, ale aj preto, lebo cez komunikovanie generácií si odovzdávame odkaz, ktorý nás ako jednotlivcov presahuje a na ktorý
sme vo svojej ohraničenosti, neraz i zaslepenosti vlastným životným horizontom krátki. Z môjho pohľadu deväťdesiate roky – a to sa ukazuje už
dlhšie – so sebou priniesli nielen všeličo pozitívne, ale aj, tiež v mentálnom
či medzigeneračnom zmysle, negatívne. Zo svojej ideologickej podstaty udreli po „pripravených“ (zrelých) ľuďoch, často len preto, že istú časť svojho
života odžili v minulom režime. Režimy teda pre nás znamenajú viac ako
životy, snahy a výsledky ľudí? Nečakala som, že ideologické motívy, aj ako
nemeniteľné alebo len sťažka ovplyvniteľné, no najmä rozporuplné okolnosti
našich životov, sa v našich vlastných končinách či intelektuálnych výkonoch,
navyše v spoločnosti slobodnej už zo zákona, tak rýchlo a bezostyšne
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premenia na normatívnu pravdu, ktorá ľudí skôr rozdeľuje, ako spája,
a navyše – „seje vietor“. Najčastejšie s prispením tých, ktorí si vystačia so
zjednodušeným, dnes verejne recyklovaným, t. j. čierno-bielym obrazom
kľúčových udalostí. Už ani nehovoriac o tom, že všetkým tým povrchným
mudrcom zároveň poskytuje dokonalé spoločensko-politické alibi, lebo doba
je taká... Vystačí si so špičkou ľadovca a hlbšia, zložitejšia, mnohoaspektová
povaha akéhokoľvek javu ju nezaujíma. Samozrejme, aj tu sa ohlasuje nedostatok kultúry – nahrádza ju ideologická projekcia. A tak aj z tých, ktorí to
myslia dobre, sa neraz stávajú iba „stopovací psi“ alebo, v opačnom prípade,
„štvaná korisť“.
A posledná veta k tomu. Rozlišovanie medzi zábavným šoubiznisom ako dôsledkom jednostranného ekonomizmu a, na druhej strane, vysokou či živou
kultúrou ako prejavom nezávislej tvorivosti jednotlivcov i tvorivých skupín
predchádza akýkoľvek referenčný bod pri uvažovaní o kultúre, literatúre
alebo umení; je jeho nevyhnutným predpokladom.
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Do akej miery majú problémy kultúry globálny charakter? Čo by ste pri
tom označili ako špecificky slovenské?
Už som sa toho dotkla – do značnej miery sú tie problémy globálneho charakteru, ale netreba sa na to vyhovárať. „Špecificky slovenské“ je totiž práve to,
že my si svoje nedostatky veľmi radi pestujeme v akomkoľvek – novom, inom,
ďalšom – prostredí či variante. Mnohí naši predstavitelia predsa usilovne
dokazujú, že nejaké európske smernice, globálne planetárne ohrozenia,
postupujúce trendy či, naopak, hnutia zamerané proti týmto (aj nebezpečným) trendom idú úplne mimo nich. Neberú ich do úvahy, nepotrebujú ich,
životy ľudí i samotné spoločenské prostredie vnímajú stále rovnako – mocensky obmedzene, a teda majetnícky. Životné svety takýchto ľudí sa s výzvami
dnešného sveta i spôsobu života neprekrývajú ani v najmenšom, pretože ich
aktivitami i myšlienkami hýbu len a len ich vlastné, síce naoko velikášske,
v podstate však malicherné záujmy. Chorvátsky filozof Goran Starčević nazval túto sortu ľudí politokratmi. V demokracii, akú tu dnes máme, už nejde
o obeh alebo sprostredkovanie moci (ako schopnosti pozitívne ovplyvňovať
beh vecí verejných) medzi občanmi, čiže obyčajnými ľuďmi, a ich volenými
zástupcami, ale ide o cirkuláciu nekontrolovanej moci v kruhu politokratov,
ktorí si vymieňajú pozície iba medzi sebou. A to treba zmeniť. Prinajmenšom
podporiť tých, ktorí sa o takúto zmenu zasadzujú...
Mimochodom, kultúra nie je a nikdy nebola globálna alebo všeobecná. Ešte
aj tie spoločensky nosné formy kultúry väzia len a len v kultúre a kultivovaní
jednotlivca. Problémy, ktoré dnes kultúra má, súvisia najmä s tým, že jej bola
vnútená perspektíva pohľadu, ktorá od jednotlivca ako plnohodnotnej bytosti abstrahuje. Premieňa ho na výkonnú a výnosnú, či už produkujúcu, alebo
konzumujúcu jednotku; vlastne ho dehumanizuje a zvecňuje. Živá kultúra
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Zľava Maja Vidmar, Barbara Korun – slovinské poetky a ich prekladateľka Stanislava Chrobáková
Repar na besede v mikulášskej Diere do sveta na jeseň 2018.

bola vradená do systému, v ktorom má tvorba, resp. tvorivosť (a tá je, ako
vieme, vždy aj nepredvídateľná) súťažiť s akoukoľvek inou neživou produkciou, pričom meradlom úspešnosti sú zarobené peniaze. Nielen Slováci, aj
iné spoločenstvá, povedzme že inak definované, radi ignorujú globálne výzvy dnešného sveta, zatiaľ čo globálne neduhy a pokrivenia spoločenských
vzťahov naopak veľmi rýchlo prijímajú a implantujú do svojej či už infraštruktúrnej, alebo mentálnej, a teda aj kultúrnej výbavy. Preto sme sa dnes
dostali do situácie, keď si musíme znova klásť otázku, čo je to kultúra a načo
nám je dobrá. Takto sa pýtajú iba tí, ktorí toho o sebe veľa nevedia. Zabudli,
odkiaľ prišli a kam smerujú, chýba im sebavedomie prýštiace z vlastnej tradície i vízie – a teraz nehovorím o folklóre, na ktorý sme si túto „tradíciu“
ochotne zredukovali. A teda, ak by som mala pokračovať, ktorí nemôžu mať
ani predstavu o čase, v ktorom žijú. Alebo skôr kultúrne a ľudsky živoria, zapriahnutí do závratnej špirály zisku, ktorý však ani zďaleka nie je globálny.
Naopak, je veľmi, veľmi zosobnený v povestných dvoch percentách svetovej
populácie.
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V súvislosti s tým, čo ste povedali, asi treba spomenúť literárny časopis
Fraktál, ktorý je zrejme, po zániku Fragmentu, odpoveďou na situáciu
v infraštruktúre. Ako sa etabluje v našich podmienkach?
Literárny štvrťročník Fraktál je odpoveďou najmä na situáciu, ktorá nastala
v časopiseckej oblasti na Slovensku v súvislostí s dianím okolo literárneho
mesačníka Romboid. Nechcem sa už do týchto problémov ponárať, ale faktom je, že veľká časť tvorcov, relevantných pre slovenskú literatúru v jej
výkonnostných špičkách, ktorá predtým v Romboide po celé roky publikovala, na prelome rokov 2016 a 2017 (a čiastočne už predtým, v roku 2015)
prišla o svoj publikačný, a nakoniec i komunitný priestor. Na začiatku roku
2018 nás, bohužiaľ, opustil šéfredaktor časopisu Fragment, básnik Oleg
Pastier, a situácia sa tak dodatočne ešte vyostrila. Časopis Revue aktuálnej
kultúry (RAK) ostal – už pred časom – iba spomienkou, ďalšie časopisy sú
inak vymedzené a v úplnosti nepokrývajú potreby slovenskej literatúry a jej
vlastnej sebaprezentácie, povedzme že v (ú)plnosti jej autorských, generačných, žánrových či druhových prejavov. To rozhodlo.
Tento rozhovor absolvujeme v čase, kedy môžeme hrdo vyhlásiť, že sme
úspešne uzavreli prvý ročník Fraktálu. Vyšli štyri obsiahle, myslím si, že
aj obsahovo či hodnotovo vyrovnané čísla, a podporili nás nielen početní kvalitní autori a autorky, ktorí u nás publikovali bez nároku na honorár
(súvisí to s podmienkami Fondu na podporu umenia, podľa ktorých možno
zažiadať o podporu z verejných prostriedkov až po vydaní najmenej dvoch
zväzkov periodika), ale aj desiatky, ba stovky solidárnych darcov na portáli StartLab. Nedávno sme sa dozvedeli o podpore z FPU a jej výške na rok
2019 – bez takejto podpory nijaký nezávislý literárny časopis nemá šancu
dlhodobo jestvovať na profesionálnej úrovni. Naša krajina si zaslúži profesionálne spravovanú či plnohodnotne realizovanú kultúru, v tom aj literatúru,
nielen tú dobrovoľnícku alebo amatérsku, i keď sa môže zdať, že ľudia na Slovensku akoby počas niekoľkých desaťročí stratili zmysel pre jej poslanie aj
spoločenské ukotvenie. Presnejšie, že si ho nestihli vygenerovať v jeho zrelej
a zmysluplnej podobe. Tí kultúrne zaostalí kultúru dokonca vnímajú len ako
finančné bremeno štátu a za svoju zaostalosť sa vôbec nehanbia, naopak, verejne ju roztrubujú kade-tade. A politici, tým že zabudli na kultúru – stačí si
pozrieť programy politických strán – im pre to vytvárajú zázemie.
Musím však dodať, že vo Fraktále ani zďaleka nemáme vyhrané. Podpora
predstavuje polovičnú výšku oproti požadovanej sume, a tak sme tými, ktorí
dnes sedia na rozhodujúcich miestach, najmä členmi príslušnej komisie, ktorá
o našej žiadosti rozhodovala, prinútení uskromňovať sa aj naďalej. A vlastne
(spoľahlivo a poctivo) fungovať len na základe presvedčenia a nadšenia, ktoré
sa na Slovensku vníma ako pre kultúru – literatúru a umenie – postačujúci
impulz. Ak hovorím „my“, nemyslím tým iba na redakciu, ale aj na predstaviteľov slovenskej literatúry v jej reprezentatívnej zložke. Podpora z verejných

krjela-54-2019.indd 32

14. 3. 2019 15:20:59

prostriedkov však, na druhej strane, prúdi aj smerom k aktivitám, ktoré sú slovenskej literatúre skôr na hanbu, ako ku cti. Je teda očividné, že rozhodovanie
poverených – žiaľ, nemôžem automaticky napísať, že aj kompetentných – ľudí
sa ešte vždy zakladá na vonkajškových rámcoch, inštitucionálnych, literárnohistorických a pod. (v zmysle istej zotrvačnosti), zatiaľ čo skutočný, živý obraz
slovenskej literatúry, jej vývinovo produktívne smerovanie (či zaostávanie)
prostredníctvom jednotlivých iniciatív a projektov, v zásade ostáva mimo ich
pozornosti. Napriek tomu, že mnohé inštitúcie a tradičné rámce fatálne zlyhali a ďalej zlyhávajú. Samých seba tak usilovne ťaháme ku dnu.
Fraktál je utešene členitý, prechádza nielen Slovenskom, ale tiež
strednou Európou, rôznymi generáciami, novým trendmi i návratmi.
Plánujete ho ďalej nejako mentálne profilovať alebo akú máte predstavu o jeho poslaní?
Tá predstava je jasná, no zároveň dosť všeobecná: chceme byť celoslovensky, žánrovo i generačne otvorený časopis, v ktorom dochádza k vzájomne
produktívnemu stretávaniu, ba i kríženiu či polemizovaniu jednotlivých,
pravdaže vývinovo relevantných tendencií, názorov a literárnych estetík. Ak
si dokážeme pritom udržať autorskú a obsahovú kvalitu príspevkov i určitý
étos v našom pôsobení, výsledkom by mohla byť všestranná, pestrá a príťažlivá publikačná platforma, ktorú sa oplatí sledovať tak čitateľom, ako aj
samotným autorom literatúry. A rovnako jej študentom a pedagógom, ale aj
ďalším profesiám a jednotlivcom s kultúrnymi potrebami a nasmerovaním.
My v redakcii síce udávame istý tón, vytvorili sme napríklad celú sieť rubrík
a konečná skladba čísel je, prirodzene, v našich rukách, no ako každý časopis
nemagazínového typu sme závislí aj (a jedine) od toho, ako sa ponúknutej
príležitosti chopia ľudia okolo nás, presnejšie, naši autori i čitatelia – aj ako
predplatitelia časopisu. Vo významnej miere od toho závisí nielen jeho výsledná podoba, ale aj schopnosť prežiť.
Zhováral sa Peter Laučík
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Stanislava CHROBÁKOVÁ REPAR je slovenská a slovinská spisovateľka, prekladateľka, literárna kritička a vedkyňa v slobodnom povolaní,
tiež editorka, vydavateľka a organizátorka literárnych podujatí. Doteraz
publikovala 26 samostatných kníh, monografií a rozsiahlych expertíz
a preložila 27 knižných titulov. V Slovinsku naposledy publikovala knihu esejí a kritík Iniciacije ali književnost onkraj vidnega (Iniciácie alebo
neviditeľná literatúra) a básnickú zbierku Rauma Blues (obidve 2018),
je čerstvou laureátkou Literárnej ceny Mira za rok 2018, ktorú udeľuje
Ženský odbor Slovinského centra PEN. Na Slovensku v roku 2018 založila literárny časopis Fraktál, ktorý aj sama vedie.
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Recenzia
Olga Tokarczuková: Běguni
Host, Brno 2008

34

Man Bookerovu medzinárodnú cenu za rok 2018 získala Olga
Tokarczuková (1962), súčasná poľská spisovateľka, za svoj
román Běguni. Jej práca je ovenčovaná cenami pravidelne,
najmä v rodnom Poľsku. Avšak takáto významná medzinárodná cena je jej prvou. Práve vďaka nej sa k jej dielu dostalo aj
inonárodné publikum, hoci pre českých a slovenských čitateľov vďaka prekladom už niekoľko rokov neznáma nie je.
Osobne som ju začala registrovať, keď som si pred mnohými rokmi prečítala knihu Dom vo dne, dom v noci (Aspekt,
2002). Jej štýl, svet, spôsob rozprávania a de-komponovania príbehu ma mimoriadne zaujal. Môžem smelo povedať, že strhol. Odvtedy jej tvorbu sporadicky,
ale so záujmom sledujem. Výpočet jej diel je pomerne dlhý. Uvediem tu niektoré z nich: Cesta lidí knihy (1993), debutový román, ktorý získal cenu poľských
vydavateľov; Pravek a iné časy (1996), román, ktorý získal Olge Tokarczukovej
medzinárodný ohlas; Zbierka poviedok Skriňa (1997); Dom vo dne, dom v noci
(1998); Zbierka poviedok Hra na mnohých bubienkoch (2001); Bábka a perla
(2001); Posledné príbehy (2004); Anna In v hrobkách času (2006); Běguni vyšli
v roku 2007, česky v roku 2008, keď kniha získala aj prestížnu poľskú literárnu
cenu Niké.; Svoj voz i pluh veď cez kosti mŕtvych (2010), v roku 2017 vznikol
podľa knihy film Agnieszky Holland a Katarzyny Adamik Pokot (Cez kosti mŕtvych), ktorý mali diváci možnosť vidieť aj v našich kinách.; Okamih medveďa
(2012); Knihy Jakubove (2014).
Názov knihy Běguni odkazuje k príslušníkom ruskej pravoslávnej sekty
z osemnásteho storočia. Verili, že svet je diablovým dielom, a ten má najväčšiu
moc nad ľuďmi, ktorí stoja na mieste. V angličtine sa názov knihy prekladá slovom Flights – lety, úlety, úniky. Už komplikácie spojené so správnym prekladom
titulu naznačujú nejednoznačnosť románu. Keďže kniha v slovenčine zatiaľ nevyšla, uvádzam názov knihy v jej pôvodnej, poľsko-českej forme, ktorá, myslím,
najviac vystihuje jej obsah a pre ktorý nedokážem nájsť slovenský ekvivalent.
Román sleduje viacero dejových línií, niekoľko príbehov, ktoré sú rôzne
roztrúsené v čase a priestore. Zdanlivo ich spája len to, že sa ich protagonisti
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presúvajú alebo majú vôľu sa presúvať. Rôzne príbehy na rôznych úrovniach
sa prepletajú, no nikdy sa (vedome) nestretnú. Čitateľ sa tak stretáva s fragmentárnym textom, kde si nikdy nie je istý, či príbeh, ktorý číta, bude mať ešte
pokračovanie, ukončenie. Aj grafická stránka knihy napovedá, že pozornosť je
autorkou vedená skrz rôzne destinácie: súčasťou knihy sú staršie mapy Európy, detaily Petrohradu, mapy Alžírska, Číny, Jeruzalema, New Yorku.
Na rozdiel od predchádzajúcich oceňovaných autorkiných románov Pravek
a iné časy a Dom vo dne, dom v noci, ako aj zbierok poviedok Tokarczuková opustila príťažlivý svet poľsko-česko-nemeckého pohraničia, v ktorom sa jej postavy
tak sebaisto pohybovali. Autorka sa narodila v Sulechówe, v okrese Zielona
Góra. Od roku 1998 žila v malej dedinke vedľa Novej Rudy, avšak nedávno sa
presťahovala do väčšieho mesta – do Vroclavu. Opustila teda prihraničný svet,
magický realizmus, fantazijnosť, rozprávkovosť i bohatý duševný svet ťažko
skúšaných postáv, ktoré ale boli vždy pevne ukotvené v dejinných súvislostiach
– hoci aj alternatívnej. Nielen v románoch, ale aj v osobnom živote. Azda preto
je kniha Běguni kozmopolitnejšia, mestskejšia a postavy bližšie obyvateľom urbánneho priestoru.
Výsledná mozaika mnohých príbehov, útržkov i celistvých výpovedí skladá
väčšie ucelené rozprávanie, ktoré sa však pod rukami/očami čitateľa uchopuje
len veľmi ťažko. Môže za to samotná téma: ani veční presúvači sa nechytajú ľahko. Hneď na úvod o sebe hovorí jedna z postáv: ... Nejspíš mi chybí nějaký gen,
který způsobuje, že jakmile člověk někde zůstane delší dobu, okamžitě zapouští
kořeny. Mnohokrát jsem to zkusila, ale mé kořeny byli vždy jen pod povrchem
a jakýkoli poryv větru mne vyvracel. Nedokázala jsem vzklíčiť, tuto vlastnost
rostlin jsem prostě neměla... Má energie pochází z pohybu – z drncání autobusů,
z hukotu letadel, z houpání trajektů a rachotu vlaků.
Celou knihou sa vinie snaha o popis pohybu a fungovania takýchto bezkorenných ľudí, ktorí sú chytení vo svojej snahe o večné presúvanie sa, migrovanie,
rôznych spôsoboch presunu. A tak sa v knihe ocitá vedkyňa z východnej Európy (Poľska), ruská matka, čo sa jedného dňa nevráti domov k rodine, zúfalý
muž hľadajúci v turistickej ostrovnej destinácii svoju ženu a syna, preparátor
ľudských tiel, ale aj nespočetne veľa ďalších postáv a postrehov. Na prvý pohľad
môže byť dojem z čítania knihy podobný obrazu krajiny vo vlaku: mihá sa okolo nás, preteká a my sedíme, s myšlienkou na miesto, odkiaľ sme prišli a kam
dorazíme. Román Běguni zameriava čitateľovu pozornosť na to miesto medzi
jednotlivými bodmi cesty. Cez pohľady a svety rôznych ľudí sa pokúša zadefinovať to, čo je pre naše vnímanie sveta charakteristické. Skúša zmraziť pohyb
v jedinom okamihu i postihnúť v tom okamihu celý svet. Olga Tokarczuková sa
v tejto knihe rozhodla vypovedať závažné a miestami aj mrazivé pravdy. Treba
uznať, že sa jej to podarilo, a navyše je to aj mimoriadne príťažlivé a znepokojivé čítanie.
Zuzana Líšková
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S Dalmatíncom na ceste po Chorvátsku
Na ceste za prácou
S Tinom sme sa zoznámili pred tromi rokmi v Bratislave. Na Slovensku si hľadal zamestnanie, keďže je tu viac pracovných príležitostí než
v Chorvátsku. Prišiel sem na odporúčanie svojho kamaráta, ktorý tu už
rok pracoval. Podľa štatistík OSN každý piaty Chorvát žije v zahraničí.
Keď sa stretávame s Chorvátmi v Splite, hovoria nám, že čakajú na svoju príležitosť. Počas sezóny je práce dosť, a to v hoteloch, kaviarňach
a reštauráciách. Ako predavači si, žiaľ, niekedy zarábajú aj absolventi
univerzity. Štát sa im snažil pomôcť tým, že im počas jedného roka platil
absolventskú prax. Mladý človek si tak zarobil 200 až 300 eur mesačne,
čo však nestačilo ani na nájomné. Niekoľko našich priateľov je dlhodobo
nezamestnaných. Napriek tomu, že vedia dobre po anglicky a majú vysokoškolské vzdelanie, si prácu nenašli.
Najlepšie sa darí ľuďom, ktorí majú nehnuteľnosti a konexie. V čom
sa Chorváti od Slovákov líšia, je, že neradi dávajú svoju chudobu najavo.
Snažia sa vždy obliecť čo najlepšie, voľný čas trávia v kaviarňach na káve
či na pive.
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Ako bývajú Dalmatínci
Keď sa povie Dalmácia, ľudia si predstavia kamenné ulice a domy, okná
s okenicami natretými nazeleno. Tí, ktorí ich vlastnia, ich prenajímajú
a z peňazí zarobených počas sezóny žijú po zvyšok roka. Väčšina domácich býva, tak ako na Slovensku, v bytovkách. Život v niektorých z nich
nie je jednoduchý, lebo časť šesťposchodových a nižších bytoviek nemá
výťahy. Seniorov to zväčša neodradí a najmä po večeroch ich vidno na viacerých miestach hrať bocciu (ide o loptovú hru, v ktorej sa hráči snažia
hodiť svoju loptičku čo najbližšie k cieľu; je to tiež paralympijská športová
disciplína).
Rytmus a chute dňa
Chorvátov stretnete ráno na trhu či pláži. Počas obeda sú doma,
zvyknú obedovať okolo jednej poobede. Polievku vám ponúknu rybaciu,
kohútiu alebo miešanú, napríklad slepačo-hovädziu. Ako cestovinu do
polievky používajú aj ryžu. Medzi ich najobľúbenejšie hlavné jedlá patrí
čierne rizoto zo sépie. Je to veľmi zdravá pochúťka bohatá na železo. Biele
rizoto sa pripravuje z kreviet, po chorvátsky „kozíc“, a smotanovej či paradajkovej omáčky. Pri slávnostných príležitostiach sa servíruje pečené
jahňacie mäso.
Čo sa týka dezertov, Dalmácia nemá tradíciu smotanových koláčov
a tort. Zákusky sú ľahké, často orechové a ovocné. Do cesta sa zvykne
pridávať pomarančová a citrónová kôra. Typické sú napríklad dalmatínske rafioli. Ak máte chuť vyskúšať niečo naozaj výnimočné, odporúčam
splitskú tortu. Okrem tradičných závinov bežných na Slovensku tu robia
aj záviny z rohovníka (chorvátsky „rogač“). Rohovník je stredomorský
strom, ktorého zoschnuté plody možno pomlieť a použiť ako náhradu kakaa. Z rohovníka sa vyrába aj alkohol „rogačuša“. Jedno balenie pomletého
rohovníka stojí okolo jedného eura, takže je to originálny a lacný suvenír
z dovolenky pre všetky gazdinky. Páni si môžu z dovolenky doniesť domáci alkohol, napríklad „orahovac“ a „pelinkovac“. Moja rodina sa vždy
teší na polosušené figy, ktorých sezóna sa začína v septembri. Najlepšie
sú tohtoročné, sfarbené doružova a trochu nafúknuté. Na cestu si môžete
zabaliť „soparnik“, chorvátsku pizzu plnenú „blitvou“ (po slovensky mangold) potretú cesnakom, alebo burek.
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Cestovanie
Do Splitu chodíme najčastejšie autobusom, a to s prestupom v Záhrebe. Spiatočný lístok stojí približne 70 eur. V Záhrebe si môžete čakanie na
prestup spríjemniť prechádzkou po meste, obedom, rýchlym občerstvením či kávou.
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Záhreb

Do Splitu sa dá cestovať aj letecky, čo je časovo najvýhodnejšie, ale aj
tak si treba vyčleniť päť hodín, lebo nejaký čas trvá check-in, samotný let
a rátať treba aj so zdržaním. Spiatočná letenka do Splitu z Viedne stojí
okolo 200 eur. V prípade, že cestujete s priateľmi alebo rodinou, oplatí
sa zložiť sa na benzín a diaľničné známky. Mali by ste sa vojsť do sumy
200 eur.
Vlakmi Chorváti cestovať nezvyknú, lebo železničné trate v Chorvátsku nie sú zrekonštruované. Cesta trvá dlho, dochádza k poruchám
a bežné sú aj zdržania. Štát investoval do diaľnic a na železnice mu nezvýšili prostriedky.
Záhreb i Split i more
Hlavné mesto Chorvátska Záhreb sa oplatí navštíviť. Je to kultúrne
centrum, konajú sa tu trhy, festivaly, výstavy. V reštauráciách si možno objednať stredomorské jedlo za dobrú cenu. Minulú jar tu napríklad
usporiadali výstavu Katarína Veľká – cárovná všetkých Rusov. Múzeum
Ermitáž zo St. Peterburgu poskytlo Galérii Klovićevi dvori niekoľko dobových obrazov, nábytku a šiat.
Druhé najväčšie mesto Chorvátska Split sa nachádza pri pobreží a poskytuje nielen kultúru, ale aj príjemný oddych pri mori. Centrum mesta
tvorí rímsky palác, ktorý dal postaviť cisár Dioklecián v 4. storočí. Zachoval sa dodnes, je aj v súčasnosti obývaný a v roku 1979 ho zaradili do
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Split

Trogir

Split
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Socha Mily Gojsalić

zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. V okolí paláca sa koná trh, kde
sa domáci stretávajú každý deň a vymieňajú si najčerstvejšie správy. Milovníci umenia by mali navštíviť Galériu Meštrović, kde vystavujú práce
najznámejšieho chorvátskeho sochára Ivana Meštrovića (1883 – 1962).
Niektoré jeho diela sú aj verejne prístupné v Splite či jeho okolí. Z množstva spomeniem len dve. V blízkosti hradieb si môžete pozrieť 7,5-metrovú
sochu biskupa Gregora Ninského, ktorý patril medzi zástancov slovanskej
liturgie v Chorvátsku. Socha Mily Gojsalić je umiestnená na kopci pri meste Omiš vzdialenom 18 kilometrov južne od Splitu. Podľa legendy sa Mila
obetovala a ponúkla sa tureckému pašovi, aby potom mohla turecký tábor
podpáliť.
V Dalmácii sa nachádza niekoľko pamiatok zapísaných do zoznamu
kultúrneho dedičstva UNESCO. Okrem Splitu sa nachádzajú v mestách
Zadar, Šibenik, Trogir, Dubrovník či na ostrove Hvar. Medzimestskú dopravu zabezpečujú viaceré súkromné spoločnosti. Tie zarábajú na počte
cestujúcich, a tak je bežné, že autobusy zastavujú aj mimo oficiálnych zastávok, čo vám môže čas strávený na ceste značne predĺžiť.
Chorvátske pláže sú kamenné aj pieskové. Vo vode môžu byť morskí
ježkovia, a ak dlho stojíte, stane sa, že vás pohryzú malé rybky. Pred
vstupom do mora je dobré si pozrieť pláž a zvážiť, ktoré miesto je najbezpečnejšie na vstup a výstup. Z vlastnej skúsenosti – radšej sa vyhnite
veľkým kameňom.
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Zabudnuté
osobnosti
Ján Lajčiak – učenec z Boce
(1875 – 1918)

40
Cieľom každého národa je, aby kultúru tvoril, a tak i slovenský národ má
za cieľ rozvoj svojej kultúry. Tento rozvoj kultúry dáva cenu jeho životu
a zmysel jeho snahám a námahám. Dokiaľ národ, akýkoľvek malý a nepatrný, ľne ku svojim kultúrnym ideám, dokiaľ je schopný za tieto kultúrne
idey bojovať i mrieť, dovtedy má nádej v tuhej borbe národov na existenciu.
(Ján Lajčiak: Slovensko a kultúra, 1913 – 1918)
Ján Lajčiak, autor predchádzajúceho citátu, bol slovenský filológ,
teoretik kultúry a evanjelický kňaz. Jeho život je pevne zviazaný s Liptovom. Narodil sa 25. 7. 1875 v Pribyline, neskôr študoval na Evanjelickom
gymnáziu v Banskej Bystrici, následne teológiu na Evanjelickom kolégiu v Prešove a na Univerzite v Erlangene. Odtiaľ sa podľa vtedajších
zvyklostí vrátil vykonať záverečné skúšky do Prešova. Následne študoval
orientálnu filológiu v Lipsku, kde sa v roku 1902 stal doktorom filozofie.
Ďalší doktorát získal v roku 1905 v Paríži na Sorbonne za dizertačnú prácu Ezechiel, jeho osobnosť a učenie. V rokoch 1899 – 1900 a 1902 – 1904
pôsobil ako evanjelický kaplán v Pešti u Daniela Bacháta.
Tieto študijné úspechy chudobného slovenského študenta naznačovali vynikajúcu životnú dráhu učenca, ktorý by ovplyvnil nielen uhorskú,
ale neskôr aj slovenskú a československú vedu, teológiu a filológiu. Ibaže
sa všetko vyvinulo inak. Ján Lajčiak nezískal po absolvovaní štúdií miesto
na žiadnej z uhorských univerzít, ba dokonca ani v prestížnej farnosti,
kde by mal vyhliadky na kariérny rast, resp. zázemie na vedeckú prácu.
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Musel sa niečím živiť, preto z núdze prijal v roku 1905 miesto dedinského farára na Vyšnej Boci a tam pôsobil až do konca svojho príliš krátkeho
života. Je priam symptomatické, že zomrel veľmi mladý, a to práve v deň
vzniku Československej republiky, 28. 10. 1918.
Okrem týchto krátkych biografických poznámok, ktoré mnohé naznačujú, ale veľa nehovoria, treba spomenúť, že napriek ťažkému životu na
Vyšnej Boci, napriek nepriazni a neochote, ktorú zažíval nielen v cirkevných, ale aj vo vedeckých kruhoch, sa Ján Lajčiak do našich dejín zapísal.
Stal sa spolutvorcom modernej slovenskej orientalistiky, prekladal biblické texty z gréčtiny a hebrejčiny do slovenčiny. Rozšíril model slovenskej
kultúry o funkciu vedecko-poznávaciu a politicko-organizačnú. Stal sa
jedným z otcov modernej kulturológie a svojím dielom Slovensko a kultúra prispel k seba-poznaniu národnej identity. Kniha Slovensko a kultúra
je, napriek svojej storočnici, ako je možné vidieť z úvodného citátu, stále
aktuálna.
Aby bol výpočet Lajčiakových obdivuhodných schopností úplný, treba
spomenúť aj to, že mal vedecké znalosti z latinčiny, gréčtiny a hebrejčiny
a okrem slovenčiny vedel ešte maďarsky, nemecky, francúzsky, anglicky,
taliansky a učil sa mnohé orientálne staré i nové jazyky. Napísal tiež cigánsku (rómsku) gramatiku.
Prečo teda Lajčiak skončil na dedinskej fare vo Vyšnej Boci? Prečo nepôsobil na univerzite, kde by mohol svoj talent rozvíjať? Prečo nebol na
pôsobisku, kde by mal pomocníkov a kde by aspoň svietilo slnko? Odpoveď
treba hľadať pravdepodobne v troch výrazných oblastiach: Ján Lajčiak
bol Slovák v Uhorsku v časoch maďarizácie a bol tvrdohlavý reformátor,
nekompromisný kritik s jasným a vedeckým názorom na svet. Navyše
bol prívržencom liberálnych smerov v cirkevných otázkach i v slovenskom národnom hnutí. Keď sa tieto množiny preťali, výsledok sa dostavil
takmer okamžite: Ján Lajčiak bol nepohodlný a nežiaduci, dokonca aj pre
Slovákov a spoluveriacich, rozumej evanjelikov. Publikoval len s veľkými ťažkosťami, pozývali ho len na veľmi málo podujatí, prevažne vďaka
podpore priateľov s podobnými názormi. Ani netreba zdôrazňovať, že
v chudobnej fare bol chudobným (na majetok) aj sám farár. Navyše bol
pre Vyšnú Bocu prevzdelaný. Zopakujem to už po tretíkrát, ale Lajčiakovi by naozaj viac pristalo uvoľnenejšie akademické prostredie než
skostnatená slovenská dedina zo začiatku 20. storočia. On sám to veľmi dobre vedel. A napriek tomu ani tú „svoju“ dedinu nešetril. Z toho,
kde žil, dokázal vydedukovať ďalekosiahle závery, bol schopný bystrých
a niekedy aj krutých analýz. Nebral si servítku pred ústa, nehral sa na
„my“ a „oni“, chladnokrvne triafal aj do vlastných radov. Ak vedel, že má
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pravdu, ani pre prísľub pohodlnejšieho či podnetnejšieho života nechcel
robiť ústupky:
... Čo hnusoby morálnej, biedy duševnej a hmotnej nachodí sa v jednej
otrhanej slovenskej dedine, nad tým prejde človeka až strach, a týmto veciam do očú nazrieť naši spisovatelia nemajú dosť smelosti...
(Ján Lajčiak: Naše literárne úlohy, Slovenské pohľady č. 8/1908)
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Keď sa pozrieme na to, s akými ťažkosťami sa stretol už pri vydávaní
svojej dizertačnej práce, naznačí to aj jeho neskoršie problémy. V časoch
jeho študovania si dizertačnú prácu musel študent vydať vlastnými silami, musel si to zafinancovať. S tým mal Lajčiak ako chudobný študent
veľké problémy. Žobrať nechcel a zarobiť si ako študent a štipendista
nevedel. Už tu sa ukázalo, že sa ako vedec zaujíma o tému, ktorá vtedajším slovenským náboženským ani akademickým svetom veľmi nehýbe.
O Ezechiela, a najmä o Lajčiakovu interpretáciu tohto starozmluvného
proroka, jednoducho nebol záujem. Len s veľkým vypätím síl sa mu to
napokon podarilo a mohol ju aj obhájiť. Neskôr mu mnohí hovorili, iní si
to len zlomyseľne mysleli, že s témami zo Starej zmluvy a so záujmom
o semitské jazyky mal ostať vo Francúzsku alebo v Nemecku. Možno mali
pravdu, možno tam by Lajčiak zažiaril a našiel to správne prostredie pre
svoj typ zmýšľania. Ibaže Lajčiak bol národovec. Bol človekom, ktorý sa
chcel a potreboval vrátiť domov, aby tu, v krajine, odkiaľ pochádzal, zúročil to, čo sa vo svete naučil. Táto jeho snaha je obdivuhodná. Napriek
všetkému neustal až do svojej predčasnej smrti.
Z dnešnej perspektívy je jasné, že o Lajčiaka nikto na Slovensku
(Uhorsku) nestál. Jeho názory boli pokrokové, nevopchal sa do žiadnej predpripravenej škatule, ktorú mu nachystali. Nedá sa však celkom
povedať, že by trpko znášal svoj osud. Len ho postihlo to, čo mnohých
nepohodlných: jeho články zvyčajne neuverejňovali, na konferencie ho
nepozývali, jeho hlas mal ostať naveky zabudnutý. Ibaže Lajčiak, aj keď
sa možno navonok zdalo, že je odpísaný, že má kázať Bocanom, stáčať
med a starať sa o to, koľko oviec mu ako farárovi patrí, stále pracoval.
Rozmýšľal, pozoroval, dedukoval, analyzoval, písal. A stvoril majstrovské dielo: Slovensko a kultúra. Kto si ho prečíta, bude aj dnes žasnúť, ako
jasnozrivo Lajčiak mnohé videl a ako čitateľne to vedel aj podať. Napriek
tomu sa jeho kniha nečíta ľahko: je totiž stále platná. A to, čo si v nej súčasný čitateľ prečíta, často prekvapí, inokedy trpko zabolí. Na ukážku
uvádzam niekoľko kratších citátov:
Národ malý a chtivý potrebuje rozmýšľať o svojom živote ako o celku
a nielen o jednotlivých každodenných problémoch.
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(...) borba ideí je len dovtedy borbou oprávnenou, dokým nenastúpi
cestu osobných polemík. A tu s ľútosťou musím poznamenať, že ideový zápas na Slovensku, spočiatku šľachetný, zbujnel a vstúpil do služby osobnej
nenávisti.
Menovite mladí, borbychtiví slovenskí nespokojenci, ktorí na vlastné
oči videli cudziu kultúru, hotoví sú pomery na Slovensku ako absolútne
zlé odsúdiť (...) človek buďto nešetrne začne rúcať to, čo je už vybudované,
buďto sa oddá letargickému kontemplovaniu o daných pomeroch.
Čo duchu dáva pružnosť, je styk s ľuďmi iného vzdelania, iných názorov. Takým spôsobom myšlienky človeka dostanú sa do pohybu, do prúdu,
(...) inteligent, ak chce, aby ho mali za moderného človeka, svoje myšlienky si s inými vymieňal, a tak svojmu duchu potrebnú pružnosť a čerstvosť
zabezpečil. (...) Najsmutnejšie v tomto ohľade stojí slovenský klérus –
evanjelický práve tak ako katolícky.
... idea (emancipácie), na Slovensku úplne nová, vydobýja si pôdu len
veľmi pomaly. Pri väčšej zaujatosti a pri väčšej agitácii mohla by však preniknúť do širších más slovenských žien a dievčat. Ale tu sa zase ukazuje
tá nevšímavosť ku každej novej myšlienke, ktorá Slovensko tak smutne
charakterizuje. A tak idea emancipácie je obmedzená na niekoľko „nespokojných“ slovenských žien a dievčat. Hneď na počiatku pri jej vzniku
smrteľný úder jej chceli zasadiť Národnie noviny...
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Napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že Ján Lajčiak žil na Boci ako
pustovník, nebolo to tak. Aj keď pôsobil v neveľkej dedine, udržoval čulé
kontakty s okolím, najmä cez listovú korešpondenciu, odoberal aktuálnu
tlač i knihy – podobne ako mnoho iných farárov a učiteľov na Slovensku vo vtedajších časoch. V centre diania bol aj v Paríži: podľa dobových
prameňov sa stýkal najmä s iným chudobným slovenským študentom,
Milanom Rastislavom Štefánikom. Ani jeho citový život nebol vyprahnutý. Už vo Francúzsku si našiel aj spriaznenú ženskú dušu. Legenda však
hovorí, že keď ho jeho vyvolená prišla pozrieť do chudobnej farnosti, vrátila mu prsteň. Nevedno, či je legenda pravdivá, či nedošlo jednoducho
k ochladnutiu citov vzhľadom na vzdialenosť. Alebo mali rodičia s dcérou
iné plány... Isté je to, že Lajčiak zomrel slobodný a naozaj predčasne: mal
len symbolických 33 rokov. Pochovával ho iný, kultúrne, literárne i politicky činný Lipták: Martin Rázus, ktorý v tom čase pôsobil v neďalekej
Pribyline.
O Lajčiakovi nevzniklo veľa diel, spomeniem tu tie najvýraznejšie. Štefan Krčméry napísal v roku 1941 esej Dr. Ján Lajčiak, slovenský vedomec.
V roku 1995 verejnoprávna televízia nakrútila dokument Ján Lajčiak
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v rámci cyklu Portréty (scenár: Boris Petrík, réžia Fedor Bartko). Anton
Baláž o ňom napísal knihu Prehovor, Ezechiel (LIC, 2012) Verím, že tento
mimoriadny talent a nadčasový vedec by si zaslúžil viac pozornosti.
Zuzana Líšková

Dielo Jána Lajčiaka (1975 – 1918):
Die Plural – und Dualenendungen am semitischen Namen, Lipsko,
1902
preklad Kniha žalmov, 1904
Ezechiel, sa personne et son enseignements, Paríž, 1905
Slovensko a kultúra 1913 – 1918 (dostupné v elektronickej podobe
na: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/295/Lajciak_Slovensko-akultura/1)
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Zaujalo ma
Roger a jeho
Vojak s Diablom
Ruský skladateľ Igor Fiodorovič Stravinskij v roku 1917 vo švajčiarskom exile zložil hudbu k baletu Príbeh vojaka (L’ Historie du soldat).
Dielo malo premiéru 28. septembra 1918. Jeho libreto je z ruskej bájky,
ktorú v XIX. storočí spracoval a vydal Alexandr Nikolajevič Afanasjev.
Bájka je o Vojakovi, ktorý cestou na dovolenku stretáva Diabla. Ten od
neho vydranká husle výmenou za diabolskú knihu všetkých múdrostí
sveta i za možnosť mať neobmedzene veľa peňazí. Faustovský motív bájky je v tom, že husle symbolizujú dušu Vojaka.
Preletelo sto rokov a Príbeh vojaka ožíva v interpretácii jedného z členov skupiny Pink Floyd. Roger Waters 26. októbra 2018 vydáva Príbeh
vojaka ako príspevok k jubilejnému stému Dňu vojnových veteránov, ktorým si 11. novembra pripomíname koniec I. svetovej vojny a obete vojen.
Zdôraznime, že Waters nikdy nepoznal otca, ten padol v II. svetovej vojne, ani starého otca, ktorý padol v I. svetovej vojne. Vojna, boj proti nej,
sa stali ‚hnacou inšpiráciou‘ Watersovej tvorby – v Pink Floyd i v sólovej.
Watersov Príbeh vojaka je prekvapením, nezapadá do jeho doterajšej tvorby. Nejde o rockovú nahrávku ani o ďalšiu Watersovu operu po
opere Ça ira z roku 2005. Watersov Príbeh vojaka zachováva hudobnú
štruktúru Stravinského diela – hudbu interpretuje septet husle, kontrabas, fagot, klarinet, kornet, trombón, perkusie. Waters v diele vystupuje
‚len‘ ako hlas v trojúlohe Vojaka, Diabla a narátora. Žiadny spev, žiadne nové piesne – iba hovorené slovo a pôvodná hudba z hranice klasiky
a jazzu v nových aranžmánoch. Najväčším prekvapením je sám Waters:
jeho vynikajúci výkon, hodný divadelného pódia. Jeho práca s hlasom,
hlasové herectvo, je pozoruhodné, imponujúce, vierohodné. Výsledkom
Watersovej hlasovej mágie a brilantného výkonu hudobníkov je čisté,
pôvodné dielo, ktoré možno počúvať opakovane bez obáv, že by unavilo.
Stravinskij v podaní Watersa je viac než zaujímavosťou. Je to originálne
tematické dielo, nestrácajúce aktuálnosť ani po sto rokoch.
Martin Droppa
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Čo číta /
čo počúva /
čo pozerá
A n n a U ra m o v á
(* 1984)
Poetka. Pracuje ako zdravotná sestra v popradskej
nemocnici. Knižne vydala Biblické ženy (2016).
Žije v Smrečanoch.
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Veronika Dianišková: Správy z nedomovov
Básnický jazyk Veroniky mi je blízky od jej prvej zbierky Labyrint okolo rúk.
Správy z nedomovov, to sú jemné a precízne formulácie tých najťažších vecí.
S odvahou, bez urážajúceho sentimentu. Oplatí sa čítať viackrát.
Ta take mesto. Sprievodca paralelnou históriou mesta Prešov
Kúpila som si ju len tak na blind, keď som išla cez Košice, a bolo to jedno z najlepších rozhodnutí tohto roka. Rozhovory o sile východu. O kreativite, divadle,
architektúre, o vnímaní verejného priestoru aj o tom, aké je dôležité stretnúť
v tvorivom procese vnímavého a pripraveného diváka. Krásna kniha s dokonalou
grafikou.
Jiří Wolker: Tatranské listy. Výber z korešpondencie 1923
Knihu tvoria listy českého básnika, ktoré písal rodičom a priateľom z Tatranskej
Polianky, kde bol na liečebnom pobyte. Väčšina z nás pozná Tatry ako miesto
oddychu a relaxu. Možno preto bolo pre mňa silné čítať príbeh tohto dvadsaťštyriročného chlapca, ktorý chcel zo všetkého najviac žiť, ľúbiť a pracovať. A potom už
len žiť. V listoch sú zjavné rôzne odtiene Wolkerovej osobnosti – od určitej infantilnosti, keď píše rodičom až po chlapskú statočnosť a otvorenosť vo vyznaniach
Marii Koldovej. Smutný a hlboko ľudský príbeh, v ktorom Wolkera vnímam už nie
ako angažovaného komunistického básnika, ale predovšetkým ako človeka.
C. S. Lewis: Kým nemáme tvár
O tejto knihe sa hovorí, že je to najlepší román o láske, aký bol napísaný v dvadsiatom storočí. Majstrovsky poukladané slová, silný príbeh a atmosféra hodná
Tolkiena. Všetky knihy od Lewisa sú hodnotné, ale táto – to je crème de la crème.
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Žilinský samosprávny kraj
Liptovská knižnica G. F.-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
a
Mesto Liptovský Mikuláš

vyhlasujú

37. ročník
literárnej súťaže začínajúcich autorov
alebo

Krídla Ivana Laučíka
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 Súťaží sa v dvoch kategóriách: poézia, próza. Počet cien a čestných
uznaní určí porota.
 Súťažné príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ nepublikované.
 V jednotlivých kategóriách je potrebné odovzdať 3-10 básní a 1-3 kratšie prozaické útvary alebo úryvky z dlhších próz.
 Súťažné príspevky v 5 exemplároch doručte (poštou a zároveň aj
e-mailom) na adresu knižnice najneskôr do 30. apríla 2019. Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, vek, presnú adresu, e-mail a číslo
telefónu. Účastník súťaže musí dovŕšiť 15 rokov, horná veková hranica
nie je obmedzená. Za začínajúceho považujeme autora, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo.
 Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Zverejní výsledky súťaže
a mená ocenených autorov.
 Súťažné príspevky sa nevracajú. Ich zaslanie do súťaže sa považuje za
súhlas so zverejnením. Knižnica bude publikovať ukážky najlepších prác
v almanachu Výhonky, na facebookovej stránke Krídla Ivana Laučíka,
prípadne v iných dokumentoch.

Liptovská knižnica G.F.-Belopotockého, Štúrova č. 56,
031 80 Liptovský Mikuláš
č. t. 044/5526216, e-mail: kridla.i.laucika@gmail.com,
FB @kridlaivanalaucika
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