Úvodník
Zuzana Líšková
Pred pár rokmi k nám dorazil trend
pod názvom ZERO WASTE. To je
myšlienka, že človek by mal produkovať čo najmenej odpadu, ideálne
nulu, nič: zero.
Potreba recyklovania zdrojov je
stará. Je to kolobeh, ktorého sme
súčasťou aj s našimi odpadmi. To,
čo sa na jednej strane vytvorí, sa
na druhej strane musí znovu použiť,
aby sa nadobudla rovnováha. Nič
sa netvorí z ničoho a ani sa záhadne nestráca. Pri pohľade na dnešný
svet, nadspotrebu, plochy pokryté
plastom v oceánoch aj na súši, pri
potrebe stále nového a väčšieho
(dosaďte čokoľvek) je niekde evidentne chyba.
Kedysi na strednej sme s kamoškou
hrali takú hru: porovnávali sme,
babka ktorej z nás je šetrnejšia. Tá
jej vyhrala. Prepierala použité toaletné papiere a používala ich znova.
Ale ani moja nezaostávala: vodou
z vane v práčovni, v ktorej vyprala najskôr plachty, potom koberce a napokon handry, zalievala vo
vedre toaletu. Aby nevyšla nazmar.
Obe sme sa smiali, nepopieram.
Veď povážte, také bláznovstvo?!
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Ibaže to bolo naopak. To nie naše
babky, ale my sme boli tie nechápavé a bláznivé. Len sa pozrite na súčasné najmodernejšie trendy: prerábanie toaliet na splachovanie tzv.
sivou vodou a látkový, prateľný (!!!)
toaletný papier.
Všetky naše babky boli šporovlivé.
Museli byť, nielen pre nedostatok
či chudobu, ale aj preto, že si uvedomovali, aké namáhavé je niečo
vyrobiť a aké je to vzácne. Dnešné
trendy, ktoré nás nabádajú k šetrnosti a uvažovaniu o tom, ako veci
vznikajú a koľko zdrojov a práce si
vyžadujú, nie sú nové. Sú objavné,
to áno, ale len pre nás, ktorí sme
stratili kontakt s prúdom vedomostí a aj prírody. Žijeme časy, ktoré sú
súčasťou veľkej a mohutnej zmeny.
Je možno neskoro, ale ešte stále má
zmysel zmeniť uvažovanie a vrátiť sa
k tradíciám, k úcte – a to nielen k prírode, ale aj k sebe, svojim predkom.
Len sa pozrite, napríklad, na naše
babky: zero waste vizionárky.
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Poézia
D a n a Po d ra c k á
(* 1954)
Poetka, esejistka, autorka kníh pre deti. Od roku 1988
pracovala v redakcii Literárneho týždenníka, v rokoch
2002-06 bola poslankyňou NR SR, v súčasnosti je
v Literárnom informačnom centre. Žije v Bratislave.
Z posledných diel: básnické zbierky Slovenské elégie
(2011), Kubus (2014), Paternoster (2018), eseje
Hystéria siberiana (2009), Zatykač na Štúra (2015),
Timrava vo výbere Dany Podrackej (2017) a poeticky
prerozprávané biblické príbehy Archa (2017).
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Čistá myšlienka
V tej istej chvíli ponoriť si tváre do jazera,
z dvoch tekutých dlaní
navzájom sa krstiť čistou myšlienkou
Išla by som za tebou až na smrť
A ďalej
Čistá myšlienka je biely kostol na zelenej lúke
a v ňom freska s Poslednou večerou
Preteká múrmi, preteká vitrážami, preteká krvou,
kde chvenie slúži missu solemnis
Podobá sa na zlatú nádobu,
ktorá sa používala na Vianoce
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Po odkrytí veka
oblúčiky pár ukazovali cestu do Damasku
Poď, boli sme prizvaní budovať priezračnú katedrálu
Kruh lebiek sa dožaduje,
aby sme dozreli do diela, ktoré je pravé
Poď, klasy sa ponorili do svetla čistej myšlienky,
od lásky sa im podlamujú kolená
Až na smrť
A ďalej

Vyprevádzanie Dušana Mitanu
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Ešte nikdy som nepočula tak vrúcne sa modliť
za dušu samovraha ako sa modlil Daniel Pastirčák,
keď ho vyprevádzal
Stáli spolu pred bránou v tvare ihly
Zaodel ho plášťom
Dal mu požehnanie
Nech žiari
Nech vojde do veterného vajca
Nech už nikdy nikomu nemusí nič splácať
Dážď za sklom bubnoval aramejsky:
Wa-š’ bon lán chaubéjn ajkáva d-af ch’ nán švokn l-chaj’ bejn
A odpusť nám naše viny ako aj my odpúšťame svojim vinníkom
Každý sám za seba, a v duchu s ním,
vystupovali sme k sopke, k obrovskému kráteru
so žeravým okom lávy
Jagali sa v ňom naše tváre
Ovínadlá z popola začierňovali lýtka, nenásytný kalich
žiadal obety
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Vhadzovali sme každý za seba, a v duchu s ním,
skrývanú minulosť a duševné hanby,
ťažobu utajených dlhov
Ako on, keď vykročil z okna,
vydaný napospas anjelom a supom

Rana ma naučila všetko
Tá rana bola hlbšia ako moje telo, presahovala stôl,
na ktorom som ležala, prestretý ľudský obrus
Vyvierala zo mňa rieka
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Rana ma naučila vidieť myšlienkou
Bytosť venovaná prameňu je bytosť v toku
Neodvažujem sa pohnúť, aby som nenarušila
tóninu, vznášajúcu sa nad vodami
Beethoven tam učí slečnu Brunswickovú hrať na klavír
Vibrácia lieči, ovlažuje bolesť, lebo aj ona má podiel
na harmónii sfér
Inak by Sonáta mesačného svitu
neprenikla do vedomia čistej radosti
Stratilo by sa krídlo, ktorým si mi dlaňou
postavil nad ranou striešku
V hlbine by sa nevynorila tvár zo slov
Rana ma naučila milovať navždy
Zrieknuť sa vlastnenia
Prahnúť po láske, pretože nič iné nestojí za to
Rana ma naučila všetko
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Anna Ondrejková
(* 1954)
Poetka, performerka, výtvarníčka. Publikuje od roku
1975. Z posledných kníh: Úzkosť (2013), December:
Izoldine vlasy horia (2014). Žije v Bobrovci.
Za svoju poéziu získala viaceré ocenenia, naposledy
Cenu diváka v stredoeurópskej básnickej súťaži
Václava Buriana.

***
Ľadová pamäť. Matný obraz, akoby v jazernom priepadlisku,
v neistej hĺbke
: už nie som (bola som? nebola?).
Záhrada na konci zimy začala horieť.
Divé kone sa zjavili na nočnom nebi. Matný obraz, akoby jazero
vrelo, akoby mi zovrela tá vystydnutá pamäť: som?
V ľade, v pasci.
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***
Začali padať kamene. Postrelený zlatý jeleň nevyšiel z vody, tam
ho dorazili: ach, zlatí chlapci poľovníci: som prvá
na rade. Surové
srdce vo mne reve,
surové srdce zavreté
vo mne.
***
Začali mrazivé noci: rovnaké mrazivé noci: rovnaké mrazivé
: stačí odstúpiť zo seba? Zjazvené mrazivé
noci v dome, kde nie si.
Asfalt sa ťahá nahor, znetvorený had. Tenká červená línia hôr.
Z Božieho oka tečie krv.
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Anna Dudášová
(* 1936)
Dolnozemská poetka a prekladateľka, píše po srbsky
aj po slovensky. Spoluzakladateľka, neskôr šéfredaktorka literárneho časopisu Stig. Žije v mestečku Malo
Crniće pri Požarevci (Srbsko).
Vydala básnické zbierky Svuda me prate mravi
(1969), Tragom nedostiža (1972), Človek na
uvratini (1980), Prtina u snegu (1990), Duga nad
Stigom (1994), Cvetovi koji hodaju (2005) a ďalšie,
tiež prózu pre deti Zuzanka (1980).

Žena trs

6

Dnes som krehká sťa trs trávy
Pod ťarchou slov sa prehýnam.
Klamom zraňujú
Moje trávnaté telo
A nikoho niet
Aby zaklopal
Na moje zemné dvere,
Tak ľudsky
Tak priateľsky,
Do očí sa mi pozrel.
Nikto do mojej kože nechce
A toľko pijavíc nasáva moju krv.
Nikto ani len smrť.
Keď v zrkadle zory
Uvidia svoju tvár,
Na rozdiel odo mňa, tráva
Sa nevzpriami...
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Na pravej ceste
S clivotou
Okutého tela,
Prázdnych rúk,
Vchádzam do básne.
Vábim svetlom
Z Diogenovho lampáša
Aby moju cestu
Osvietilo zmyslom.
Hľadám.
Diaľky prizývam.
Kde som?
Mĺkvosť sa ťažobou
Ozýva.
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Rozpitvávam ju
V semene pravdy
Klíči báseň.
Až som konečne
Na pravej ceste;
Prahy dvier
bozkávam na Chráme...
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Rozviata necesta
Z oltára srdca
sny
okrídlené s ohňom
zlietajú na púť človeka.
Prvá iskra ožiari zrak,
rozveje
obmedzené rozpaky,
vo vodopáde svetla
klíči vďakotvorba.
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Všade mlk
vlní opojné ticho,
pokoj rozkvitá,
rozvlní a rozmnoží
sny.
V ich návnutí
niet obmedzenia,
Iba zrod
ktorý láskou plesá,
vo vrkoči zorodňa.

(Výber zo srbskej zbierky básní
Anny Dudášovej Svetliny, vyd. Nova reč
plus, Požarevac, Srbsko, 2016,
prebásnila Viera Benková)
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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).

tieň Smútku
(blues)
popol z cigarety odkvapkáva
ako Smútok z infúzie čiernej Noci
ako Smútok z prázdnej Noci
do boľavej hrubej žily
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moja posteľ je ako kus ľadu
plávajúci v decembrovej Rieke
napísal kedysi
pred vyše dvadsiatimi rokmi
a odvtedy
ľad zhrubol, Rieka schladla
ach
zlý Mesiac vychádza
kde si, Chlapče, bol
keď si tu nebol
krv si riedim vínom
vínom purpurovým
temná červeň
ako krv Matky
vo mne prúdi
od narodenia do smrti
je mi časťou Tela, kúskom Duše
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popol z cigarety odkvapkáva
riedim ho vínom
tou krvou jasnou, červenou
štetcom v ňom maľujem si
Autoportrét na decembrovej Rieke
ach
zlý Mesiac vychádza
kde si, Dievča, bolo
keď si tu nebolo
tieň je len popol
popol Smútku
sype sa vôkol
ako na rozlúčku
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keď ja som mnou
kolíšem sa
v rytme Fantázie
na hladine vína
červeného v pohári
keď som sebou
a Teba tu niet
Teba tu nikdy niet
ach
zlý Mesiac vychádza
kde ste Všetci boli
keď ste tu neboli
ach
zlý Mesiac vychádza
len sa tak kolísať
v rytme Fantázie sa kolísať
vo vlnách decembrovej Rieky
ako kus hrubnúceho ľadu
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z tohto Leta
toto Leto je prudké
bolesť hlavy – tam, v zátylku
stúpa a rastie
vznáša sa ako Hmla
nad jesennou Riekou
ako dym zo spomienky
na tlejúce zemiakové vňate
na horiace suché konáriky
na brehoch belasookého Detstva
toto Leto je prudké
spaľuje ako rastúca Vášeň
vyrastajúca z letmého
z letného pohľadu
do Jej tváre
na Jej vlasy
na Jej chôdzu
po večných Kameňoch
kdesi ďaleko, ďaleko
na pláži v Normandii
po ktorej sa prechádza
s Dievčinkou v náručí
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Dievčinka spokojne spí
nič netuší
toto Leto je voňavé
letná Noc žiari
Hviezdami a zlatým prachom
voňavým zlatým prachom
okolo kombajnov
v Noci tiahnu ďalej – ako jazdci
na ďalšie polia
na mierové polia pšeníc
voňajúce obilím, hlinou a potom
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kombajny tiahnu
obalené zlatým prachom Nocí
vlaky tiahnu
svetlá vozňov režú Noci
Príliv hučí
Stromy pridŕžajú Oblohu
Odliv hučí
Žena nezaspí, dokým Dieťatko bdie
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klenba Oblohy je vysoko
prehnutá nad Svetom
August končekmi prstov odráža
odráža oranžovozlatožlté Slnko
odráža ho ako loptu
cez ploty do záhrad
plných tieňov včiel
letiacich pomedzi farebné spomienky
záhrady sú plné spomienok
jahodových a višňových spomienok
spomienok ruží, spomienok gladiol
Dievčinka spí
a roviny normandské ju hladia
a vlny normandské ju kolíšu
tohto Leta
jej prvého Leta
Vietor sa ovieva
vejárikmi smiechu okolo očí
toto Leto sa len točí
celý Svet sa iba točí
okolo Jej očí
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krajinomaľba
žlté
je všade vôkol
je ho plno
odtiaľto za všetky obzory
budú plné preplnené
sypkej
zelená
je všade vôkol
je jej plno
pod sklonenými hlavami
budú plné preplnené
bieleho

13
bezsenná izba
vie to
iba vietor
prečo tiene stromov
v noci stenú
opreté o stenu
krútia sa okolo izby
môj spánok
neistý taký
iba vietor
vie to
aký
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Próza
Ján Mikuš
(* 1984)
Vyštudoval strojárstvo a divadelnú réžiu. Spoluzaložil
Kultúrne centrum Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši, píše eseje a hry pre Slovenský rozhlas, je autorom
a režisérom nezávislého Divadla Gasparego, pracuje
pre n. o. Červený nos.

14
Oratórium S404ky
Už to budú dva alebo päť dní, čo trčím v tomto poondiatom lese, povedal si a opäť pohľadom skontroloval hlaveň svojej novej guľovnice.
Zaobstaral si ju tento či minulý týždeň, práve pre túto alebo zaiste aj inú
príležitosť. Mohol mať čosi cez štyridsať alebo niečo málo po šesťdesiatke, vek nič neznamená, opakoval si často, keď kráčal lesom. V nohách
mal však dostatok síl, preskočil úzky kanál a dvoma ďalšími skokmi
vybehol do prudkého kopca. Chvíľku stúpal a potom sa náhle zvalil do
hustého machu. Ó, mach, zvolal a zaostril na fabriku. Guľovnicu oprel
o spadnutý konár. Zbraň na celý život, opakoval predavač v obtiahnutom zelenom svetri, starý sedlák, hovoril si zase on, keď hladkal hlaveň
Sauera S404ky. Je to zbraň na celý život! Na koho celý život? Na ktorý
celý život? hovoril si. Život bez zbraní by nebol ničím, tak ako zbrane
bez života by neboli ničím. Jedno bez druhého by nenašlo svoje miesto
na zemi. Ó, toľké filozofovanie v tento pochmúrny podvečer, povedal si
a pritom stískal svoju novú opakovaciu loveckú guľovnicu s valcovým
odsuvným záverom umožňujúcim opakované sňatie a nasadenie hlavne bez zmeny nastrelenia, takzvané Take-Down, a bezpečné vypustenie
napnutého bicieho mechanizmu, takzvané Decocking. Keby vedel, že je
navyše možné užívateľsky meniť kaliber zbrane, určite by sa potešil, ale
teraz striehol už niekoľko dní na kopci za mestom a jediné, čo ho tešilo,
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bol závan čerstvého vzduchu, ktorý tu v týchto končinách nebol ničím
samozrejmým.
Čakal v lese a mieril na fabriku. Bola to veľká zahraničná firma, ktorá
vyrábala kancelársky papier pre celú Európu. Pre celú Európu, opakoval,
ale dýchame to my a naše deti a naše vnúčatá a naši otcovia to dýchali
a naši dedovia, hovoril si, čerstvý vzduch, poď bližšie, ešte je čas, ešte
ťa rozoznávam, ešte nie je všetkým dňom koniec, ešte nie, opakoval si
v duchu stále dokola. Zahraničná firma, zahraničná firma, opakoval si
nechápajúc, fabrika bola vždy mojou, našou, naveky, no teraz je zahraničnou, kto to kedy videl, hovoril si. Zvieral guľovnicu so záverom, ktorý
sa zamyká celkom šiestimi ozubmi v dvoch radoch, takzvaný systém
Weatherby, usporiadanými do trojuholníka. Toto usporiadanie má aj
guľovnica S101, ale o nej tu dnes nebude žiadna reč, lebo to, pochopiteľne, nie je zbraň na celý život. Ako sa dostať z tohto lesa, ako sa vrátiť,
keby ma chlapi videli, ako kráčam s touto flintou popri vrátnici, ako si to
štrádujem popri našej fabrike, pustili by na mňa psov alebo by ma hneď
zhodili do čističky, aby po mne nezostala ani najmenšia stopa, pomyslel
si, už niet úniku, už veru niet, musím dokončiť svoju úlohu.
Sedel tam a pozoroval rad menších komínov, ktoré chrlili paru plnú
nebezpečných a hlavne smradľavých, ako si stále opakoval, smradľavých plynov celé dni, celé hodiny, celé mesiace, a vedel, že je to nič
v porovnaní s hlavným, desiatky, možno aj stovky metrov vysokým
komínom, ktorý chlapi z druhej a tretej zmeny zastavujú sotva raz či
dvakrát do roka, a to iba preto, aby sa nepovedalo, aby sa skôr povedalo,
aha, komín je zastavený, vypli sme ho a ušetrili sme toľké znečistenie.
Zvieral pušku a čakal. Keby len vedel, že hlaveň svojej novej S404ky namontoval tak nešťastne, že ak by náhodou vystrelil, guľka by nevyletela,
ale naopak, zaseknutá by explodovala pri jeho tvári. Aj keď S404ka na
čele nesie dva valcové odpružené vyhadzovače a ide teda o remingtonov
systém nabíjania a vyťahovač má podobu krátkeho, priečne odpruženého pazúrika v jednom z uzamykacích ozubov na spôsob guľovníc Sako či
Lee Enfield, záver sa uzamyká do stopky hlavne. Puzdro záveru z leteckej hliníkovej zliatiny je uzavreté, ale mohutné vyhadzovacie okienko
umožňuje v prípade potreby nabíjanie jednotlivých nábojov priamo do
hlavne. To závery remingtonovho typu znášajú bez problémov. Hlava
záveru je odnímateľná. Telo záveru je uložené v masívnej T-drážke a na
mieste ho drží odpružený posúvač. Výmenou hlavy záveru je možné
meniť kaliber zbrane. Bicí mechanizmus má delený úderník, hlava záveru v sebe nesie samostatný, odpružený zápalník. Bezpečné uvoľnenie
bicieho mechanizmu sa ovláda pomocou hmatníka na matici záveru
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– odtlačením hmatníka nahor vpred sa bicí mechanizmus napne, stlačením a vypustením nadol vzad sa uvoľní, ale toto všetko náš hrdina iba
tušil, a teda to nevedel. Čo sa ešte musí stať, opakoval si, čo ešte musí
panebože prísť?
Čakal na vrcholového manažéra firmy, spozná ho podľa pekne vykrojeného saka alebo podľa lesklých topánok, alebo podľa pastelovej košele,
alebo podľa žoviálneho výrazu, ktorý bude obklopený ďalšími podobne
pastelovými mužmi a ženami, ktorí budú mať niečo cez tridsať a budú sa
usmievať. Budú mať vyšportované telá, žiadne pupky ako ten sedlák, čo
mu predával zbraň na celý život. Na koho život, na jeho celý život? Na môj
celý život, a nemám ja už náhodou teraz celý život, nie je toto tu a teraz
môj celý život, ako tu tak ležím v tom machu v lese a čakám na tých zlých
pastelových ľudí, ktorí budú vychádzať z mojej fabriky, z fabriky našich
otcov, dedov a vnukov nás všetkých? Nie je toto ten celý život vo svojej
plnej dokonalosti a výlučnosti? opakoval si. Po chvíľke si povzdychol,
ach, mach, a prevalil svoje zavalité telo na chrbát. Kto kedy pomyslí na
tento mach, hovoril si. Čerstvý vzduch, vítam ťa, tak ako vítam aj teba,
mach. Kľakol si na kolená a odložil guľovnicu. Veľkými rukami prešiel
po navlhnutom machu, kúsok vytrhol a žmolil ho v rukách ako ruženec.
Ach, mach, Bryophyta, opakoval, ako to robil vždy, keď sa ukryl do lesov,
bola to jeho modlitba. Ach, mach, Bryophyta, najdokonalejšia stavba tela
spomedzi stielkastých rastlín, pakorienky, pabyľka a palístky. Pakorienky sa pridŕžajú zeme, tak ako sa aj ja pridŕžam svojej zeme, je to predsa
prirodzené, vedieť, kde som a kým som a s kým tu som. Ak by som sa
dostal aspoň na sto metrov od vrátnice, mohol by som ho trafiť celkom
presne, povedal si a zahľadel sa smerom k fabrike. Mohol by som mu mieriť do kolena, alebo do slabín, alebo do brucha, ale dostať sa na sto metrov
k vrátnici nebude také jednoduché, keďže všade vo vzduchu poletuje to
známe „kamerový systém“, kamerový systém sem a kamerový systém
tam, nie je možné priblížiť sa k vrátnici na sto metrov bez toho, aby sa
človek nezaplietol do babieho leta kamerového systému! Nezostáva mi
nič iné len čakať na lepšiu príležitosť, možno sa jeden z tých mnohých
z vedenia firmy pôjde prejsť k lesu a vtedy sa priblíži na sto metrov a bude
to, možno sa nikto z kancelárie nechodí prechádzať okolo fabriky tak,
aby bol od lesa aspoň sto metrov, ale skôr sa mi zdá, že by aspoň jeden
z nich mohol mať aký-taký vzťah k prírode, a zrazu, po rannej káve alebo
po obedňajšej káve zatúži vyraziť smerom k lesu. Tento les je predsa len
krásny, nečakane navlhnutý a posiaty krásnym machom. Palístky vyrastajú dookola celej pabyľky, nikdy nie v jednej rovine. Tam, kde ich je veľa
a odumreté sa nahromadia, môže sa vytvoriť rašelina.
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Machy sú staré rastliny, ktoré sú ukážkou prechodu vodných rastlín
k suchozemským rastlinám. Ich telo ešte nemá vyvinutý dokonalý vodivý systém, preto nemajú pravé orgány. Vodu nasávajú povrchom celého
tela. Zaraďujú sa medzi vyššie rastliny, lebo majú zložitejšiu stavbu tela
ako riasy. Ktovie, možno sa niekto z kancelárie ulakomí a príde preskúmať tento nádherný život. Počkám, povedal si a opäť si ľahol do machu,
tentokrát na brucho, oprel si hlavu o pažbu a zadíval sa do diaľky, mohol
byť približne dvesto alebo päťsto metrov od fabriky, ktorá sa teraz zahalila do hustej hmly. Hmla, povedal si, počkám, čakám tu už dva alebo päť
dní a tak ešte počkám, mám predsa zbraň na celý život. Á, už to mám,
odrazu sa zaradoval a povedal si, je to zbraň na celý jeho život, toho pastelového idiota, ktorý sa po poobedňajšej kávičke pôjde prejsť k lesu,
ktorý poslednýkrát (to nebude vedieť, že poslednýkrát, samozrejme) zatúži po machu a kapradinke, vyjde z vrátnice a vyberie sa k lesu, rozopne
si zips na svojich luxusných tesilových nohaviciach a pokúsi sa vymočiť
a vtom odrazu a nečakane konečne nájde uplatnenie moja nová S404ka
a stane sa konečne zbraňou na celý život, na celý jeho život, na celý jeho
pastelový život.
Spokojne sa usmieval a spomínal si na toho sedláka, ktorý mu predával jeho novú zbraň, na jeho slová, že ako správny európsky lovec musím
chcieť zbraň na celý život a tu mi predsunul S404ku, ktorá aj v tomto,
no najmä v tomto bode mi bude vychádzať v ústrety. Zo 112 súčiastok
(pažbu nepočítajúc) je 111 kovových, konštrukcia nikde nepoužíva
plasty. Páni zo Sauera sú toho názoru, že kov je trvanlivejší, dá sa opraviť
a je stabilnejší než najlepšie plasty dneška. Je to príjemne konzervatívny
názor podporený navyše vysokou kvalitou spracovania súčiastok. A puzdro záveru z leteckej hliníkovej zliatiny mi nevadí, dnešná metalurgia už
pozná zliatiny, ktoré sú pre konštrukčné účely porovnateľné s oceľou.
Ba čo viac, podľa výrobcu je možné dodať aj verziu s oceľovým puzdrom.
Opakovacie guľovnice Sauer S404 dávajú odpovede prakticky na všetky
otázky, ktoré poľovníkom v súvislosti s nimi môžu zísť na um, dokonca aj
na otázky, ktoré im na um nezídu.
Pri tejto poslednej poznámke sa zamyslel, pretože si nebol úplne istý,
čo touto poslednou vetou ten sedliak v obtiahnutom zelenom svetri myslí,
usmieval sa od ucha k uchu ako idiot, akoby práve teraz prišiel na otázku,
na ktorú nikto ešte nikdy neprišiel, a vôbec asi na otázku, na ktorú sa ani
nedá prísť k téme jeho novej guľovnice S404ky. Potom mi povedal, že na
sto metrov je to stopercentné, ale sto metrov je primálo, povedal si, od
vrátnice našej fabriky k lesu to je asi dvesto alebo päťsto metrov, čo už,
počkáme, ja aj moja nová S404ka.
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Ležal tam a čakal ako predátor, ktorý čaká na svoju korisť, rozhodol sa
totiž zastaviť túto ekologickú katastrofu, ktorá prerástla životy jeho rodiny i blízkych. Fabrika sa musí zastaviť, bolo mu jasné, že sa mu nepodarí
zastaviť fabriku úplne, ešte šťastie, hovoril si, pretože čo by robilo ďalších
tritisíc jeho rovesníkov, priateľov a známych, čo by robili chlapi z druhej
a tretej zmeny, pre ktorých je táto fabrika Alma Máter, alebo ešte niečo
viac, a to jediná skutočná láska a povyrazenie a okrem toho tiež a to určite jediný skutočný a nebezpečný nepriateľ. Stačilo by, aby odbachol aspoň
jedného z tých, čo sedia na najvyšších pozíciách, to by stačilo, hovoril si,
aspoň toto by ma urobilo na staré kolená šťastným, a preto musím počkať, z lesa neodídem, kým aspoň jedného z nich nedostanem. Ak by som
zastrelil aspoň jedného, spomalilo by to chod fabriky aspoň na niekoľko
hodín, možno len na jednu minútu, no stálo by to za to. Chlapi z druhej
a tretej zmeny by sa mohli vydať k lesu, vymočiť sa na čerstvom vzduchu, ukázal by som im aj svoju novú S404ku, určite by ma potľapkali po
ramenách a na malý okamih by som im dal poťažkať svoju novú S404ku.
Počkám, povedal si, veď mám na to celý život, radostne si opakoval, mám
predsa teba, zbraň na celý život, neprestal sa usmievať a ostrým zrakom
pozorovať pohyb okolo vrátnice obrej fabriky, ktorá stála na okraji malého mesta zahalená v kúdoloch hustého, žltkastého, no najmä ostro
zapáchajúceho dymu.
(úryvok z pripravovanej prózy)
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Roman Baláž
(* 1973)
Prozaik. Nemohol študovať, lebo jeho starí rodičia
v roku 1968 emigrovali do Západného Nemecka.
Vyučil sa za nábytkového stolára, jeho koníčkom
i povolaním sa však stalo všetko spojené s autami:
živil sa čistením, voskovaním a oživovaním karosérií
a interiérov automobilov. Jeho prózy získali viaceré
ocenenia v literárnych súťažiach. Žije a tvorí
v Liptovskom Mikuláši.

Bella
Nemohol som prestať na to myslieť. Výraz jeho očí mi nedal spať. Jeho
pohľad mi hovoril, čo cíti. Výčitka, strach, zúfalstvo. Prečo to robí? On,
ešte dieťa. Bol to ráklo*. Taký milý, drobný biely chlapec. Nechápem to.
Oni to robiť nemusia…
Už som chcel byť čo najskôr doma. Veľmi ma z tých topánok boleli nohy.
Boli pekné, čierne, s kovbojskými opätkami a s úzkou dlhou špicou, ktorá
sa na konci jemne zdvíhala. Otec mi vtedy dal na výber. Povedal: „Kúpim
ti, aké chceš.“ Veľmi som chcel botasky alebo aspoň nejaké tenisky. Také,
aké nosia rákle. Nemal by som k nim však skoro žiadne oblečenie. Výber
bol teda jasný. K tesilkám a padavým hodvábnym košeliam sa nič iné ani
nehodí. Ale dlho v nich človek chodiť nevydrží.
Bol som už takmer pri bráničke do dvora, na ktorom stál vysoký
obytný dom, v ktorom sme žili. Žili sme pri hlavnej ceste, v podstate na
hlavnom cestnom ťahu cez mesto, hneď pri autobusovej zastávke. Vždy
tam bol veľký pohyb áut aj ľudí. Kráčal som pomedzi nich a v mysli som si
už rozväzoval šnúrky na topánkach.
„Ahoj. Odkiaľ ideš?“ oslovil ma zrazu známy hlas. Bol to sused Demo.
Vtieravý, ale neškodný chalan. Nechcelo sa mi s ním rozprávať. Stál však
v bráničke a videl som, že nemá v úmysle mi uvoľniť cestu, aby som prešiel.
„Z mesta,“ odvetil som mu. „Ponáhľam sa. Inokedy pokecáme, no teraz nie.“ Vyšlo to zo mňa na jeden dych, no priznám sa, že som tušil, že je
to slabý argument na to, aby už nič nevravel.
„Pôjdeš ešte dnes do mesta?“ opýtal sa ma. „Chcem za niekým skočiť,
môžeš ísť so mnou. Pozývam ťa na niečo dobré...“

krjela-55-2019.indd 19

19

16. 12. 2019 12:19:32

20

Zase. Už mi to začínalo prekážať. Inak si však nevedel zarobiť. Ak mal
niekto z mladých ráklov problém s nejakým Rómom, šiel za Demom a on,
samozrejme za poplatok, vec urovnal. No vždy v mojom sprievode. To mu
dodávalo dôveryhodnosť. „Naši“ by sa s ním ináč vôbec nebavili. „Poplatok“ potom rozdelil na tri rovnaké časti. Jednu si nechal, druhú dal ako
odškodné zainteresovanému Rómovi a tretiu časť sme spolu minuli, ako
on vravel, na niečo dobré. Už som začínal mať pocit, že tie konflikty plánujú – aby si zarobili.
Neodpovedal som mu. Moju pozornosť upútala zvláštna udalosť. Po
chodníku, na druhej strane cesty, kadiaľ chodilo podstatne menej ľudí,
bežal mladý ráklo. Z videnia som ho poznal. Býval neďaleko. Bežal veľmi
rýchlo. Pohľadom som zašiel do diaľky – smerom odkiaľ bežal. Nič zvláštne tam nebolo. Ani ho nik nenaháňal. Otočil som sa opačným smerom, či
za niekým alebo niečím nebeží. Znova nič. Vôbec nič. Prázdny chodník.
Bolo to čudné.
Demo zbadal, že ma niečo upútalo, tak sa zahľadel aj on. „To čo mu
je?“ opýtal sa sám seba. Bola to len chvíľa, ten mladučký ráklo bol už na
našej úrovni, keď zrazu spravil niečo neočakávané.
Už som všeličo videl a zažil. Otec sa veľmi snažil, aby nás oddelil od
zlého vplyvu, ale v rámci rodiny to bolo náročné. Takmer nemožné. Držali sme spolu a každý o každom všetko vedel. Je až smiešne, že medzi
našimi sme boli všetci rodina. Tak sa to vravelo a málokto skúmal, či to
tak skutočne je. Jednoducho rodina – a to bol zákon.
Aj keď som sa dovtedy nikdy do ničoho nezákonného nezaplietol, vedel
som, ako sa to robí a hlavne ako z toho von. Naozaj ma máločo prekvapilo.
No toto bolo iné.
V rýchlom behu sa ten chlapec odrazil od zeme, vyskočil do výšky
a pravou rukou zasadil rýchlosťou znásobený silný úder do pleca cyklistovi idúcemu oproti nemu.
Obaja spadli. Okamžite som mapoval situáciu. Z oboch strán prichádzali autá. Bolo jasné, že na druhú stranu teraz neprebehne nik. Na ich
strane chodníka sa stále neobjavil iný človek. Chlapec mal najviac päť
sekúnd na to, aby sa postavil, dokončil svoj plán a utiekol. Po tom údere som pochopil, o čo šlo. Bolo to lúpežné prepadnutie. Lenže za bieleho
dňa, pred zrakmi okoloidúcich. Z toho by sa ten ráklo len tak nedostal.
Zrazu sa postavil, tak ako som predpokladal, a pristúpil k mužovi,
ktorého udrel. Sklonil sa nad ním a chvíľu len tak stál. Vtedy som mu videl do tváre. To bol ten pohľad. Jeho oči...
V okamihu sa otočil, schytil bicykel, nasadol naň a o chvíľku sa stratil
z dohľadu. Medzitým sa okradnutý muž posadil. Bol na kraji cesty, tak sa
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posunul na chodník. Nechápal hneď, čo sa stalo. Začal zbierať veci, ktoré
sa mu vysypali z koženej aktovky, prevesenej cez plece.
„Chápeš to?“ opýtal sa ma Demo.
„Nie je to naša vec. Nestaraj sa do toho,“ odvetil som mu. „Poďme odtiaľto.“
„Okradli ma!“ začal kričať prepadnutý muž a mával rukami nad hlavou. Niekoľko mužov prešlo od zastávky autobusov k nemu. „Videli ste
to?“ bolo počuť jeho krik, ale my sme už vchádzali do vchodu bytovky.
„Dnes už nejdem nikam,“ kategoricky som až teraz odpovedal Demovi. Bol ticho. Nezvyčajne ticho.
Zvyšok dňa prebehol normálne. Zahrali sme si so súrodencami karty,
počúvali hudbu a tešili sme sa na „pichti“, ktorú rodičia pripravili na večeru.
Stále som však nedokázal zaspať. Čo toho chlapca k tomu viedlo? Ten
prepad nebol až taký výnimočný, i keď som musel uznať, že zvládnutý bol
absolútne bezchybne. Strach v jeho očiach bol v tej situácii na mieste, ale
prečo aj smútok a zúfalstvo? Ľútosť nad obeťou?
Takto nezaspím, pomyslel som si. Privrel som oči.

21

***
Silou-mocou som sa snažil predrať sa z tej lesnej húštiny von. Vedel
som, že za ňou ma bude čakať. Bola tam. Nádherná ako vždy. Oslnivo biela, s neskutočne dlhou hrivou. Zacítila ma a so sklonenou hlavou ku mne
prišla. Pohladil som ju. Na dlani som cítil tlkot jej srdca. Bilo v rovnakom
rytme ako moje. „Ahoj, Bella,“ pozdravil som ju a vysadol na ňu. Zaerdžala, potriasla hlavou a bez akéhokoľvek pokynu sa rozbehla vpred. Jej hriva
plávala na vlnách vetra a jemne ma hladila po tvári. Dnes tam určite dorazíme...
***
V sobotu ráno to bolo vždy rovnaké. Rodičia už boli v meste na nákupe. V kuchyni na stole sme mali pripravené raňajky. Sestra sa postarala
o najmladšieho súrodenca, postlala postele a upratala po nás celý byt.
Keď som sa v to ráno zobudil, pochopil som, čo bola tá magická žiara,
oproti ktorej sme s Bellou cválali. Otec nám vždy ráno, keď odchádzal,
vytiahol na oknách v izbe rolety. Slnko, aspoň mne, nikdy nedovolilo dlho
spať. Nehneval som sa. Bolo to milé.
Umyl som sa, obliekol, a jediný deň v týždni – pretože rodičia neboli doma – som pri televízore raňajkoval. Nedojedol som. Na dvere klopal
Demo.
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„Ahoj, nechce sa ti prejsť?“
„Ako vieš, že nechce?“ odvetil som a zasmial som sa.
„Póóóď, malému niečo kúpime a požičiame si dáke filmy z požičovne.“
Vedel, ako na to. Chvíľu ma počkal a išli sme do mesta. Ani si už nepamätám, čo všetko za tú chvíľu povedal, to sa nikdy nedalo zapamätať, ale
prerušil ho drobný chalan zo včerajšej „akcie“.
Vyšiel z autobusovej zastávky vedľa nášho domu, kde čakal. Mal obviazané zápästie pravej ruky. Postavil sa mi do cesty a pozeral mi priamo
do očí. Jeho pohľad bol dnes iný: nebojácny, čistý.
Bol veľmi chudý. Plecia mal široké, ale naozaj bol neskutočne chudý.
Ešte som nevidel v jeho veku takého štíhleho rákla. Pristihol som sa, že
mu hľadím na brucho. Čakal som, že ho bude mať nafúknuté ako podvyživené deti v Afrike. Nemal.
Zastali sme. Uvedomil som si, že som s Demom, a tak som ho gestom
zdvihnutej ruky zastavil, aby nič nevravel. V poslednej chvíli. Akurát sa
nadýchol a myslím, že som začul aj nejaké nezrozumiteľné zamrmlanie.
Aj ja som sa včerajšiemu „lúpežníkovi“ ostro zahľadel do očí. Demo
ustúpil o niekoľko krokov nabok. Pochopil, že je navyše.
„Kúpiš bicykel?“
Naozaj som to čakal. Komu ho ponúkne? Nejakému ráklovi, ktorý ho
v probléme, že odkiaľ ho má, ihneď potopí? Bolo jasné, že ho predá svojim
ľuďom alebo ponúkne cigáňovi. Podobných ponúk som už mal…
Hlavou kývol nabok a vykročil za plechovú búdu zastávky. Bol tam
opretý jeho včerajší lup. Vedel som, že ho nekúpim, ale zároveň som mal
neovládateľnú túžbu zistiť, čo za tým všetkým je. Musel som reagovať
rýchlo.
„Koľko za to chceš?“ opýtal som sa.
„Tridsať eur,“ odvetil a znova sa mi zahľadel do očí, akoby z nich chcel
vyčítať moju odpoveď skôr, ako ju vyrieknem.
Chvíľu som bol ticho, tváril som sa, že uvažujem o cene. Premýšľal
som však o niečom inom. Ako to z neho dostanem? Bože, pomôž, v duchu
som poprosil.
„Riskuješ príliš veľa,“ povedal som.
„Čo ťa do toho? Chceš alebo nechceš?“ zareagoval. Bolo mi jasné, že
má skúsenosti.
Podvedome som chytil riadidlá a zrakom som kontroloval, či je bicykel
v poriadku. Musel som mu prestať hľadieť do očí, aby nebol v obrannej
pozícii. Chcel som, nech cíti pokoj.
Popri prezeraní tovaru som začal hovoriť: „Včera to bolo od teba hlúpe. Celé som to videl. Ten chlap bol trikrát väčší ako ty. Keby sa hneď
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postavil, musel by som ti ísť na pomoc a celé to hodiť na neho, že vrazil
do teba on. A to by som riskoval už aj ja. Čo keby nás obvinili, že to bolo
organizované?“ S touto výčitkou som mu ostro pozrel do očí. Nečakal to.
Bol zaskočený a počúval ma.
„Prečo to robíš?“ pokračoval som. „Si biely, máš rodičov, obaja pracujú. Z videnia vás poznám. Taký chalan ako ty má v teniskách behať
po ihrisku za loptou a nie riskovať život.“ Neviem, ako to zo mňa vyšlo.
Takmer som nad svojimi múdrymi rečami vybuchol do smiechu.
Slzy. V jeho očiach sa ale zjavili slzy. To som zase nečakal ja.
Od bráničky sa k nám po chodníku niekto blížil. Nevšimol som si
ho, ale Demo áno, a teraz sa zase ukázalo, prečo som dokázal tolerovať
jeho otravnosť. V takýchto situáciách vedel, čo robiť. Pohol sa smerom
k nemu po ľavej strane chodníka, niečo si sám pre seba nahlas hovoril – a tým na seba upútal pozornosť a vytlačil protiidúceho na opačnú
stranu chodníka. Ďalej od nás. O situácii nás informoval slovami: „Hneď
sa vrátim...“
Vyzeralo to dobre. Tak profesionálne.
Bez slov sme počkali, dokým ten človek, ktorý medzitým pridal do
kroku, prejde popri nás. Mal som čas premýšľať, čo a ako ďalej, ale už mi
naozaj nič nenapadlo.
„Musím. Ak chcem doma spať a jesť, musím doniesť rodičom peniaze.“ Po týchto slovách sa ten blonďavý chlapec rozplakal. Potichu, so
sklonenou hlavou, plakal.
Medzitým sa k nám vrátil Demo. „Ani som nezbadal, kedy si mu fľasol,“ s úsmevom okomentoval plačúceho chlapca. Pozrel som na neho
a kýval som hlavou, nech už nič nevraví, no bol to Demo a pokračoval:
„Mladý, máš problém. Vieš vôbec, s kým si si začal? Ale viem ti pomôcť...“ Oči sa mu ligotali vidinou ďalšieho ľahkého zárobku.
Dal som mu ruku na plece a dôrazne som povedal: „O desať minút
pôjdeme tam, kam sme chceli. Teraz nás nechaj samých.“ Nepovedal ani
slovo a odišiel naspäť k bráničke. Nemal zo mňa strach, bol to rešpekt.
A napriek jeho povahe, napriek tomu, že bol ráklo, rešpekt bol obojstranný.
Dema som si ako jediného rákla obľúbil. Bol iný ako ostatní, ako susedia, spolužiaci v škole. Vždy sa ku mne choval normálne a nikdy nič
z môjho života nekomentoval. Neposmieval sa. Dokonca u nás niekedy aj
jedol. Oni ale doma nežili tak ako bežní rákle. Bola to taká čudná rodina.
Keď od nás Demo odišiel, pristúpil som bližšie k plačúcemu chlapcovi
a povedal som: „Možno ti práve teraz dal Boh jedinú šancu, ako sa z toho
dostať. Dovolíš mi, aby som ti pomohol?“
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Bolo mi ho veľmi ľúto. Moji rodičia pre nás robili, čo mohli. Jeho situáciu som si nevedel predstaviť. To, čo som mu práve povedal, som myslel
úprimne.
Znova sa mi pozrel do očí, utrel si líca a vystrel ku mne obviazanú
ruku s otvorenou dlaňou. Okamžite som mu podal svoju dlaň a potriasli
sme si rukami. To bolo všetko. Schytil bicykel, vysadol naň a odišiel. Nevedel som, čo to znamenalo. Kývol som na Dema a šli sme do mesta...
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***
Niekto zazvonil. Len tak som ležal a počúval otca hrajúceho na akordeóne. V nedeľu po obede nás takto uspával. Mama sa naklonila z okna
zistiť, kto to zvoní.
Prekvapená ku mne prehovorila: „Nejaký malý raklóro sa pýta, či si
doma. Čo mu mám povedať?“
Otec prestal hrať, zložil z pliec nástroj a pozrel z okna. Vedel som, že
to spraví, tak som čakal. Potom som sa pozrel aj ja a zbadal som ho. Bol to
on. Kývol som mu a povedal, že hneď zbehnem za ním dole.
Prešiel len jeden deň a už ma vyhľadal. Vôbec nič som si nepripravil.
Nevedel som, ako mu pomôžem. Otec pokojne pokračoval v hraní a ja som
vyšiel z bytu a prešiel ku schodom. V rýchlosti som si chcel niečo premyslieť.
„Kam si sa tak rozbehol?“
Zastal som. Bola to suseda z opačnej strany chodby. Nečakala na moju
odpoveď.
„S otcom som už hovorila a súhlasil. Potrebujem pomôcť a vy ste takí
slušní. Iní ako ostatní od vás.“
Iní ako ostatní… Iní ako kto? Veď tých „ostatných“ ani nepoznáš, pomyslel som si. Myseľ mi ale zamestnávalo niečo celkom iné, tak som sa
ňou vôbec nechcel zapodievať.
„Zastavím sa,“ odvetil som jej a znova som sa rozbehol ku schodom.
„A otec je doma? Môžeme to rovno dohodnúť,“ znova začala.
Otcovi som nemohol spraviť hanbu. Vrátil som sa k nej a s vypätím síl
som sa ovládal, aby som bol slušný.
„Čo potrebujete?“
Usmiala sa na mňa.
„Prepáč, ak ťa zdržiavam, ale už niekoľko dní sa míňame. Chodím na
záhradku a potrebujem zreparovať tento môj starý bicykel. Odložila som
si na to bokom tridsať eur. Dám ti ich a kúp, ak bude niečo treba. Potom ti
do nich doložím, aby si si zarobil.“
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Všetko to vravela tak milo, úprimne. Nemohol som uveriť, že práve
teraz sa mi ponúkla takáto možnosť.
„Teta, hneď sa zastavím, ale dole ma niekto čaká. Je práve na tieto veci
odborník. Budete spokojná,“ povedal som jej a už som sa nedal zastaviť.
Zbehol som dolu schodmi a vyšiel som pred vchod.
„Ahoj,“ pozdravil sa mi drobný chlapec. „Pomôžeš mi teda?“ vyšlo
z neho.
„Určite,“ ubezpečil som ho s úsmevom na tvári. „Dnes ti dám zarobiť.“
Asi to vyznelo inak, než ako som to myslel, pretože cúvol a iným, slabším hlasom sa opýtal: „Čo odo mňa chceš?”
„Neboj sa, dnes si zarobíš tridsať eur za opravu bicykla.“ V krátkosti
som mu opísal požiadavku susedy a on súhlasil. Vlastne sa veľmi potešil.
Bol veľmi zručný. Vymenil ložiská v kolesách, dokonca v ráme pri
ozubenom kolese a aj na pedáloch. Dotiahol, čo sa dalo, všetko dôkladne
vyčistil a nalepil na kostru nové farebné samolepky. Dofúkal kolesá, nastavil brzdy. Trvalo mu to asi tri hodiny.
Celú dobu som ho pozoroval a premýšľal som, čo s ním ďalej. Prisadol
si ku mne aj Demo, ktorý k nám za panelák medzitým prišiel, a potichu
som mu všetko o tom chlapcovi vyrozprával. Neveriacky krútil hlavou.
Bol však ticho a nič nevravel. Tentoraz mi to vadilo. Čakal som nejaký
nápad.
Z ničoho nič sa oproti mne postavil a potichu začal: „Nemáš problém
dať jeho starého dole. Ak nechceš ty sám, povedz niekomu z vašich. Stačí
ho trochu podusiť a nastrašiť. Uvidíš, že mu dá potom pokoj.“
Na to som prišiel aj ja. To ale nie je riešenie, pomyslel som si.
„Ak ho nútia takto riskovať, nemajú problém mu ublížiť,“ odpovedal
som na jeho nápad. „Musíme mu pomôcť ináč,“ pokračoval som.
Ináč. Ale ako? Bicykel bol hotový a bol čas ho zaniesť susede. Napriek
chlapcovej radosti z peňazí, ktoré si poctivo zarobil a pevne ich držal v
dlani, ja som sa netešil. Všetci traja sme pomaly schádzali po schodoch
dole.
„Ďakujem ti,“ povedal zrazu chalan. Zastal, otočil sa oproti mne a pokračoval: „Koľko ti mám z toho dať?“
„Všetko je tvoje. Hádam ti to pomôže,“ odvetil som. Bol najvyšší čas sa
ho to opýtať, tak som to využil: „Načo sú im tie peniaze? Veď robia.“
Pozrel na Dema. Zvažoval, či to má pred ním povedať. Rozhodol som
sa mu pomôcť.
„Demo, nechaj nás, prosím, znova samých.“
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Nebol to pokyn. Prvý raz som ho poprosil a on si to všimol. Považoval som za správne prejaviť Demovi pred tým mladučkým ráklom úctu.
Demo v tichosti kývol hlavou na znak súhlasu a odišiel domov.
Bez slov sme vyšli von a kráčali sme smerom do mesta.
„Pijú,“ rozhovoril sa chalan. „Pobrali si pôžičky na hlúposti, čo potom
popredali, a teraz im sťahujú toľko, že ledva zaplatia byt. Nemajú za čo
piť.“
„Choď od nich preč. K rodine,“ navrhol som mu.
„Nikoho nemám. Nemám kam ísť. Už som aj odišiel, pred dvomi týždňami. Spal som pod železničným mostom, ale bál som sa. Odvtedy čo som
sa vrátil, sú ešte horší.“
Nikoho nemal. Dá sa to? Nevedel som si to predstaviť. Mám veľkú rodinu. Kedykoľvek môžem u kohokoľvek ostať niekoľko dní, týždňov...
Mlčky sme vedľa seba chvíľu kráčali, keď som si zrazu uvedomil, čo mi
povedal. Napadlo mi, že to musím využiť.
„Spravíme to takto,“ začal som vysvetľovať svoj plán. Pochopil som, že
ak chalan nemá ku komu ísť, jeho otec a mama sa nemajú na koho obrátiť,
keď na nich pritlačím. Na políciu určite nepôjdu. Báli by sa vyšetrovania
a toho, čo by sa od ich syna polícia dozvedela.
Pokračoval som: „Pôjdeš domov a dáš im peniaze. Povieš, že je to
poslednýkrát, pretože som to povedal ja, a povedz, že ja sa o teba aj postarám. Ak ti nebudú chcieť ublížiť, ostaň doma. Predpokladám, že si ma
tvoj otec niekde odchytí a ja to s ním vyriešim. Už budeš mať pokoj.“
Na moje prekvapenie sa v jeho očiach zjavil strach. Nezdalo sa mu to.
„Neboj sa, tvojmu otcovi neublížim,“ uistil som ho hneď.
„O neho ani o seba sa nebojím.“ Na chvíľu sa odmlčal a divne sa na mňa
pozeral. Napadlo mi, že sa azda bojí o mňa. „Dobre, skúsim to,“ rozhodol
sa. V ten deň sme spolu strávili ešte asi hodinu. Kúpil som nejaké jedlo
a šli sme domov. Keď som si ľahol večer do postele, zvažoval som všetko,
ako čo najlepšie vyriešiť nadchádzajúci konflikt s otcom toho mladého
chalana. Vyčerpal som azda všetky možnosti aj nemožnosti… Už sa mi
chcelo spať. Privrel som oči…
***
„Ahoj, Bella, čakáš na mňa? Tešil som sa na teba a aj na to, že si prevetrám hlavu,“ prihovoril som sa zvieracej priateľke. Vysadol som na ňu
a cválal som vpred, do neznáma. Vlastne, zbadal som obrysy niečoho skutočného. Mal som pocit, že tam vidím ľudí. Počul som aj hlasy. Bol to spev,
smiech a vrava. Dnes sa nám tam určite podarí dôjsť...
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***
Obliekol som sa honosnejšie než zvyčajne. Na prsty som si navliekol
prstene. Nadchádzajúcu udalosť som považoval za akési vyjednávanie,
a tak som tomu pripisoval náležitú vážnosť. S Demom som sa už ráno dohodol, že poobede, keď pravdepodobne pôjde domov z roboty otec nášho
nového kamaráta, budeme čakať niekde v blízkosti domu. Malý chalan sa
u mňa zatiaľ neukázal. Dúfal som, že je v poriadku.
Autobusová zastávka bola plná ľudí a pomedzi nich sa predierali iní,
ktorí sa vracali pešo z roboty domov. Cez prázdniny nechodilo toľko spojov ako cez školský rok, tak trvalo dlhšie, kým sa zastávka vyprázdnila.
To mi vôbec nevyhovovalo.
Stál som na chodníku a bol som opretý o plot, ktorý ohraničoval dvor
pred naším domom. Demo sa nervózne prechádzal a zrakom hľadal nášho soka. Nikde sme ho nevideli. Nechcel som túto záležitosť odkladať. Už
aby to bolo za nami, pomyslel som si.
„Héééj, kamarááát,“ začal na mňa zrazu niekto kričať. „To ty si chceš
vydržiavať môjho syna a nahováraš ho, aby od nás odišiel?“
Ten malý, chudý muž ma šokoval. Nečakal som takéto odporné obvinenie. Bol zarastený, neupravený a razil z neho alkohol. Nie som vysoký, ale
on bol odo mňa o hlavu nižší a v rukách, hrudníku aj nohách neporovnateľne tenší. Mal som pocit, že bol ešte tenší ako jeho syn.
Všetci ľudia sa k nám otočili. Dokonca tí, čo kráčali, zastali. Postavil
sa oproti mne, dal si ruky vbok a čakal na moju odpoveď. Okolo nás sa
vytvoril dostatočne veľký voľný priestor.
Zhlboka som sa nadýchol, zaťal som päste, prižmúril trochu oči, naklonil som sa k nemu a hlasno som povedal: „Máš tri sekundy, aby si sa mi
ospravedlnil. Raz... dva...“
„Nechaj nás na pokoji,“ začal znova, no oveľa tichšie.
„Nie,“ začal som na neho teraz kričať ja. „Ty a tvoja žena týrate vlastného syna. Nútite ho robiť hrozné veci, len aby nosil domov peniaze.
Neopovážte sa viac na toho chlapca položiť ruku.“
Začul som, že na neho niekto z davu zanadával.
„Nahlásim vás sociálke,“ pokračoval som. „Ak to nepomôže, pôjdem
na políciu aj so svedkami, a ak nepomôže ani to, pošlem na teba chlapov
od nás. A nielen ty a tvoja žena, ale aj všetci, čo sa na vás čo i len trošku
podobajú, budú mať veľký problém.“
Nevedel som, ako na moje slová zareaguje, tak som sa v páse trochu
natočil. Postavil som sa mu akoby bokom, s ľavou nohou a ľavým plecom
vpredu a ľavou rukou mierne ohnutou v lakti. Ľahšie by som tak odrazil
jeho prípadný útok.
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„Ja ho poznám,“ zrazu spoza neho prehovoril Demo. „Ujo, radšej ho
poslúchnite.“
Okolo nás bolo ticho. Nikto sa ani nepohol. Chalanov otec spravil krok
nabok a pozrel sa na Dema. Videl, že je to športovo oblečený, biely mladý
muž v okuliaroch, s vlasmi začesanými nabok. Nepredpokladal, že patríme k sebe.
Premýšľal a rozhliadol sa dookola, či sa azda niekto z prizerajúcich sa
k nemu nepridá. Ľudia však jeho pohľadu uhýbali.
„Nemáš mi požičať euríčko na pivo?“ prehovoril zrazu a natiahol ku
mne dlaň.
V dave ľudí to zašumelo. Ktosi sa pohŕdavo zasmial. Začali sa rozchádzať. Po týchto slovách mi bolo jasné, že sa radšej spraví hlúpym
chudákom, na ktorého každý hneď zabudne. A to by bolo pre neho
vzhľadom na počet svedkov a závažnosť obvinenia, ktoré som vyriekol,
najlepšie.
„Ja ti ich dám,“ povedal som mu hlasno, „ale už nikdy viac nechcem
o tebe počuť. Synovi dáš pokoj a necháš ho žiť si svoj život.“ Kým som mu
to vravel, z peňaženky som vedome vybral dvojeurovú mincu a položil
som mu ju na dlaň. Chlapík sa na ňu pozrel a rýchlo ju zovrel medzi prsty.
Nechcel, aby som si všimol, že som sa pomýlil. Úlisne sa usmial, kývol na
pozdrav rukou a zvolal: „Platí, šéfko.“ A už ho nebolo.
Pozrel som sa na Dema. Mykol plecami, zasmial sa.
„Tak to bolo rýchle. Čo povieš?“ opýtal sa ma.
„Bolo,“ odpovedal som a poďakoval som sa mu za jeho komentár, ktorý
asi rozhodol o tom, že chlapcov otec to vzdá. O chvíľu za nami prišiel náš
malý kamarát. Usmieval sa a oči mu žiarili šťastím.
V ten večer som si do postele líhal veľmi spokojný. Nešlo len o vyriešený problém malého rákla, ktorý sa vtedy naozaj navždy vyriešil. Bolo
v tom omnoho viac. Zaspával som s pocitom, že sa vo mne niečo zmenilo.
***
„Bella, ahoj, som tu,“ pozdravil som sa jej. Hlavou ma jemne udrela do
pleca a sklonila ju ešte nižšie. Pochopil som, že nechce strácať čas. Vysadol som na ňu a už sme aj cválali. Cválala oveľa rýchlejšie ako kedykoľvek
predtým. Všetko okolo sa len mihalo. Približovali sme sa veľmi rýchlo.
Boli tam ľudia. Naši. Naši aj rákle. Boli spolu. Bella zmiernila tempo, spomalila a nakoniec zastala. Všetci boli pokope. Rozprávali sa medzi
sebou. Niektorí spolu plakali, iní sa smiali. Dokonca si niektorí aj spolu
spievali. Všetci boli oblečení a obutí skoro rovnako. Jedli spoločné jedlo.
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Nechápavo som zosadol z Belly. Som tu. Konečne. Taký ako všetci ostatní. Ako celkom všetci. Nie je medzi nami rozdiel. No… nejaký je, ale nik
to tu nerieši. A načo? Pre každého je rovnaké slnko, vzduch, voda aj svet.

_____
ráklo – biely muž, raklóro – biely chlapček
V jazyku sintov sú v značnej miere používané argoty. Vychádza to práve z
kriminálneho prostredia, v ktorom sa hlavne od čias nacistickej genocídy
mnohí pohybujú a tento spôsob zadováženia si živobytia sa stal ich súčasťou. Mnohí jednotlivci z rodov sintov už žijú usporiadaný život. Ale dodnes
je ťažké sa vymaniť zo silných rodinných väzieb, v ktorých od narodenia
žijú a odhodlane pre „rodinu“ aj zomrú.

29
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Rozhovor
s Richardom Gregorom
Niektorým typom aktivít
súregióny spravidla
otvorenejšie
Richard Gregor
(* 1974)
Je kurátorom viac než piatich desiatok výstav doma
i v zahraničí, autorom recenzií a štúdií. Pracoval ako
šéfkurátor Nitrianskej galérie a Galérie mesta Bratislavy. Prednášal na Akadémii umení v Banskej Bystrici
a pôsobil tiež ako nezávislý expert na problematiku galérií MK SR. Pracoval v Kunsthalle Bratislava
a od júna 2019 vedie Liptovskú galériu Petra Michala
Bohúňa v L. Mikuláši.

30

V júni 2019 ste sa stali riaditeľom LGPMB v LM. Predtým ste pôsobili
v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíne a Kunsthalle v Bratislave. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli zmeniť pôsobisko? A prečo
práve do Liptovského Mikuláša?
Môj zlínsky kontrakt bol limitovaný dĺžkou jedného roka, takže už počas jeho trvania som sledoval ďalšie možnosti prípadného pôsobenia.
Zhodou okolností bol vyhlásený konkurz na miesto riaditeľa Liptovskej
galérie. Túto inštitúciu som poznal z viacerých návštev a v súvislosti
s činnosťou Rady galérií Slovenska, ktorej som v rokoch 2003-2005 predsedal. Jej unikátna pozícia je v rámci Slovenska všeobecne známa, takže
som sa napokon rozhodol prihlásiť. Dôvodom navyše bola aj skutočnosť,
že išlo už o opakované výberové konanie – keďže v rámci prvého nikoho
nevybrali a zloženie komisie bolo v našich podmienkach ozaj pluralitné,
nadobudol som pocit, že zriaďovateľ má záujem o skutočne odborné profilovanie tejto inštitúcie. Nikdy som sa neupínal výhradne na Bratislavu
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– história nám hovorí, že k niektorým typom aktivít sú regióny spravidla
otvorenejšie; v minulosti som po štúdiu v Trnave okrem Bratislavy či Zlína pôsobil ešte v Nitre a Banskej Bystrici, takže presun do Liptovského
Mikuláša považujem za ďalšiu v rade atraktívnych možností.
Vedeli ste, do čoho idete? Prekvapilo vás tu niečo alebo je všetko tak,
ako ste čakali?
Vedel som, že galéria má na slovenské pomery jednu z najkvalitnejších
zbierok a skvelé výstavné priestory. Takisto som vedel, že potrebuje v dlhodobom zmysle špecifikovať svoje odborné smerovanie tak, aby sa dal
naplno využiť jej potenciál – odbornú kvalitu (vedomostný systém) a nezameniteľnosť. Profil Liptovskej galérie totiž budovali rôzne osobnosti
najneskôr od roku 1955 a bolo by na škodu z kritérií zľavovať. Očakával
som, že bude viac „pünktlich“, čo sa administratívy týka, ale tieto veci sa
dajú postupom času poopravovať a doplniť. Myslím, že môžem povedať,
že som vedel, do čoho idem.

31

Zatiaľ ste na novom pôsobisku len krátky čas. Čo na vás zatiaľ zapôsobilo najviac? Čo v samotnej LGPMB, čo v Mikuláši?
Niektoré krajiny vnútorne spája ich hlavné mesto, v našom prípade je prirodzenou signatúrou Slovenska prostredie Liptova a Tatier. Páči sa mi, že
tu nie som v tejto chvíli (ako rodený Bratislavčan) krátkodobým návštevníkom a mám možnosť dopriať si bez stresu dostatočný čas na pozvoľné
spoznávanie miest a krajiny – to väčšina návštevníkov počas turistickej sezóny vymedzenej turnusmi nemá. Ak môžem súdiť podľa galérie
a podľa podujatí, ktoré v meste organizujú ďalšie subjekty, potom môžem
povedať, že Mikuláš má na svoju veľkosť vysoko nadpriemerné kultúrne
zázemie. A to rovnako z hľadiska návštevníkov, ako aj z hľadiska aktivít.
Nejde pritom ani tak o kvantitu, ale kvalita podujatí by obstála aj v oveľa väčšej konkurencii veľkomestských kultúrnych centier. Pre mňa je to
neobvyklá výzva – LGPMB musí na jednej strane držať svoju, v dobrom
zmysle slova, konzervatívnu líniu a pritom by tá istá konzervatívna línia
mala byť zaujímavá pre všetky typy publika.
Zdedili ste nejaké výstavné plány? Ako sa zoznamujete s depozitárom? A aké máte plány do budúcnosti?
Výstavný plán som žiadny nezdedil a s depozitárom som sa podrobne
zoznámil. Do budúcna mám plán depozitár obnoviť tak, aby mali najväčšie hodnoty nášho kultúrneho dedičstva dôstojné a svojej povahe
primerané uskladnenie. Čo sa týka výstavného plánu, stanovil som pev-
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32
nú projektovú filozofiu tak, že sa v každej jednej výstave budú odrážať
všetky základné galerijné funkcie: od výskumu cez jeho zverejňovanie,
dokumentáciu a publikáciu, výstavnú činnosť a k nej nadväznú akvizičnú prácu spojenú v prípade potreby s konzerváciou, neopomínajúc vo
všetkých týchto úrovniach popularizačnú a vzdelávaciu rolu, ktorú dnes
galéria v našej spoločnosti supluje. Táto schéma vyzerá samozrejme, je
totiž v istom zmysle definovaná zákonom, no napriek tomu niekedy galérie nemajú kapacity, aby všetky jej zložky rovnomerne rozvíjali – chcel
by som vytvoriť vzor, ako sa to dá, a to aj v regionálnych podmienkach.
Ako prvý príklad uvediem archív Michala Kerna, ktorý sa nám podarilo
získať od dedičov do dočasnej správy – obsahuje takmer 500 položiek,
diel a dokumentov. Z nich sme vyčlenili 39 diel, ktoré plánujeme v období
najbližších troch rokov kúpiť do zbierky. Z týchto diel pozostáva aj prvá
výstava, ktorú som na pôde LGPMB od svojho vymenovania (so spolukurátorkou Danielou Čarnou) prezentoval. Zároveň sme sa s mladým
estetikom Erikom Vilímom dohodli na dlhodobej spolupráci v zmysle
skúmania a spracovania týchto archiválií, ktorej výsledkom budú v horizonte troch rokov prednášky, výstava a perspektívne i publikácia. Bol
by som rád, ak by galéria do budúcna organizovala takýchto „štipendií“
viac – na témy starého i moderného umenia, ktoré v zbierke kvalitatívne
dominujú a, samozrejme, aj smerom k súčasnosti.
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A keď opustíme priestory galérie, aké máte mimo-výstavné plány?
Mám napríklad návrh, že by sa Liptovský Mikuláš mohol pre rok 2022
uchádzať o titul slovenského Mesta kultúry tak, ako je tento rok Banská
Štiavnica a budúci rok Nové Zámky.
Aká je návštevnosť galérie? Ako pracuje so svojimi návštevníkmi?
Z čias môjho detstva si pamätám návštevy galérie v rámci vyučovania.
Tieto spomienky sú hlboko vpísané do pamäti. Ako je to s návštevami škôl dnes?
Denne máme na návšteve aspoň jednu triedu, chodia už predškoláci,
školáci pomerne pravidelne. Často a opakovane prichádzajú najvyššie
dva ročníky gymnázií. Každej skupine sa snažíme erudovane a odborne venovať, k dispozícii je kurátorský výklad od kolegov, tým starším
rád rozprávam o vystavovanom umení aj ja. Som presvedčený o tom,
že aj ťažší výstavný titul by mal byť z väčšej časti sprostredkovateľný aj
detským divákom. Môžem povedať, že galéria si svojho návštevníka „odchová“. Lenže ten často po maturite odchádza študovať inam. Nalákať na
výstavu dospelého diváka je už ťažšie. Snažíme sa motivovať k návšteve
rôznymi spôsobmi: v ostatnom čase sme napríklad dávali deťom pri školských akciách jednu vstupenku pre dospelého zdarma – dala sa uplatniť
pri ďalšej návšteve. Uvidíme, či je tento spôsob propagácie užitočný.
Musím však povedať, že galéria má pomerne dobrú návštevnosť v rámci
liptovských turistických sezón, aj keď táto sa veľmi odvíja od počasia. Je
to kuriózne, no aj my musíme sledovať predpovede: ak má pršať, oplatí sa
galériu otvoriť aj počas štátneho sviatku, vtedy ľudia neplánujú turistiku
po horách, ale návštevu mesta, galérie.
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Plánuje teda LGPMB viac pedagogickej práce s dospelými?
Plánujeme výrazne posilniť tento aspekt našej práce – komentovanými
prehliadkami výstav, populárnymi i odbornými prednáškami, verejnými
diskusiami či dokonca konferenciami. Premýšľal som, že aj ja začnem
vlastný pravidelný prednáškový cyklus (mal by sa volať Dejiny umenia
pre všetkých), ktorý už niekoľko rokov plánujem, len ma úvodné zoznamovanie sa s galériou príliš pohltilo, a tak sa tomuto projektu budem
venovať až od septembra 2020.
Aká bola vaša cesta ku kunsthistórii? Ako ste sa ku jej štúdiu dostali?
Kto alebo čo vás inšpiroval/o prípadne nasmeroval/o týmto smerom?
Pamätám si, ako nám – mohlo to byť snáď v decembri 1989 – na gymnáziu premietali trezorový film Štefana Uhra Panna Zázračnica (r. 1967),
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bol som vtedy druhák. Tento zážitok, skutočnosť, že existuje úplne iná
kultúra, umenie využívajúce iný jazyk, než všetko to, čo som dovtedy
poznal z kina či televízie, ma očarilo natoľko, že som tomu jednoducho
chcel lepšie porozumieť. Bola to fascinácia (neo-)avantgardou, ktorá pre
mňa prišla v najsprávnejšom čase. Jednu z ďalších sezón som pravidelne
navštevoval všetky predstavenia Filmového klubu Nostalgia, pričom tiež
asi smerodajné bolo, že ten konkrétny rok (1992-1993) bol zameraný na
chronologické dejiny filmu – čím viac sa poznávanie kultúry ukazovalo
vo svetle skúmateľnej štruktúry, tým viac ma to lákalo. Bol som naozaj
nadšený, keď ma vzali na Trnavskú univerzitu študovať dejiny umenia.
Venujete sa umeniu z teoretického, organizačného a výstavného hľadiska. Nelákalo a neláka vás tvoriť vlastné umenie?
Nie. Myslím si, že hlavná úloha výtvarného kritika je včas pochopiť, že
nemá talent vytvárať umelecké diela – ak ho, pravdaže, nemá. Veľmi mi
vyhovuje, že môžem obdivovať skutočný umelecký talent bez toho, aby
som si musel v kútiku duše hovoriť, že toto by som predsa zvládol aj ja.
To, čo by som zvládol aj ja, by som nikdy nedovolil vystaviť.
V Liptovskom Mikuláši funguje viacero významných kultúrno-spoločenských inštitúcií. Zoznámili ste sa s nimi? Plánujete aj nejakú
spoluprácu? Ak áno, akú?
Zoznámil, a aj naďalej sa zoznamujem. Chápem galériu ako kľúčový
miestny kultúrnotvorný prvok, navyše ide o verejnú inštitúciu, teda
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sa teším na možnú spoluprácu s mnohými subjektmi, za predpokladu
zachovania určitých štandardov a vysokej kvality podujatí. Spolupracujeme dlhodobo so ZUŠ, chystáme výstavu v spolupráci s Múzeom Janka
Kráľa, niektoré podujatia pripravujeme s o. z. Diera do sveta a ďalšími.
Pod LGPMB patrí okrem samotnej galérie aj Galéria Kolomana Sokola a Dom Jana Hálu vo Važci. Aké máte plány s týmito menšími
výstavnými priestormi?
Galériu Kolomana Sokola by som okrem stálej expozície rád špecializoval
na intermediálne a interdisciplinárne väzby vizuálneho umenia – napríklad sa dnes začína čoraz viac hovoriť o ilustrácii ako o samostatnom
umeleckom žánri, a to nielen v zmysle súčasnej tvorby, ale tiež v zmysle ohliadnutí sa do minulosti. Kontexty umenia a literatúry tu môžu byť
jedným dlhodobým cyklom výstav, prednášok, prezentácií a stretnutí.
Dom Jana Hálu by som najradšej do budúcna videl ako miesto pre činnosť
jednej alebo viacerých nezávislých organizácií, ktoré budú fungovať komunitne smerom k obyvateľom a sezónnym návštevníkom Važca. Miesto
je ideálne na workshopy, plenéry, výstavy a aktívnu komunikáciu smerom k umeleckým školám na celom Slovensku, môže byť bázou pre rôzne
typy výskumu či umeleckej tvorby. Postupom času vzniklo na Slovensku
takýchto centier viac, a sú veľmi úspešné.
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Na čo sa návštevníci v najbližšom čase môžu v LGPMB tešiť? Čo odporúčate, aby rozhodne nevynechali a nenechali si ujsť?
V tomto roku ešte chystáme samostatné výstavy Lucie Tallovej a Kristíny
Mésároš, a tiež doplnenie jednej časti stálej expozície o diela dosiaľ nezastúpených autorov, viažucich sa k územiu Liptova (Milan Adamčiak,
Ján Havrila, Katarína Hládeková, Štefan Papčo, Marek Jarotta a aktuálny finalista Ceny Oskára Čepana 2019, Ján Ďurina). Po novom roku
predstavíme tvorbu dosiaľ neznámej mladej košickej sochárky Viktórie
Lengyelovej, pracujúcej s drôtom, a prevezmeme výstavu Petra Arnolda
Weiss-Kubínčana zo Slovenskej národnej galérie. Asi najväčšie podujatia
pre nasledujúcu sezónu budú obnovenie Trienále portrétu (tretie pokračovanie sa uskutoční po viac ako 30 rokoch!) a veľká výstava súčasného
umenia venovaná Jankovi Alexymu – umelci o ňom budú uvažovať nielen
ako o maliarovi, ale tiež ako o aktivistovi a literárne činnom výtvarníkovi.
Zhovárala sa Zuzana Líšková.
Fotografie pochádzajú z webovej stránky LGPMB: www.galerialm.sk.
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Zuzana Líšková
Zuzana Líšková (1980), vyštudovala filmovú a televíznu scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave,
píše pre rozhlas (seriál Králikovci, seriál Život s vôňou
vanilky, rozprávka o Bojazlivom schodisku, adaptácia
Dobšinského Zlatovlasé dvojčatá a Železné črievice,
bratov Grimmovcov Železný Ján, historické seriály
o bratoch Siakeľovcoch, Rázusovi) či pre televíziu
(rozprávka Johankine tajomstvo, rôzne seriály), časopisecky publikuje v literárnych časopisoch (Romboid,
Fragment, Krjela) a v časopise pre deti s názvom Bublina. Vo vydavateľstve TrioPublishing vydala rozprávkovú knihu Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné.

Etela Farkašová: Scenár
Etela Farkašová
(nar. 5. 10. 1943) je slovenská spisovateľka, esejistka,
publicistka a filozofka.
Od roku 1972 prednáša na Katedre filozofie UK v Bratislave, od roku 1998 je jej vedúcou. Farkašovej tvorba
sa vyznačuje prevahou reflexívnosti nad príbehovosťou. Sústreďuje sa na zobrazovanie života žien v súčasnej spoločnosti – miesto ženy v súčasnej rodine,
medzigeneračné vzťahy, vzťahy medzi matkami a ich
deťmi, úvahy o zmysle (seba) obetovania.

Etela Farkašová rozhodne nie je na slovenskej
literárnej scéne novou autorkou. Publikuje od
konca sedemdesiatych rokov a jej prózy sú často
oceňované literárnymi cenami. Jej najnovší román Scenár získal v roku 2018 cenu Anasoft
litera, už v roku 2006 sa však s novelou Stalo
sa prebojovala do finálovej desiatky tejto súťa-
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že. Práve román Scenár v odbornej, ale aj širšej čitateľskej obci výrazne
zarezonoval. A to napriek (alebo vďaka) tomu, že ho sprevádzali slová
ako reflexívny, staroba, smrť, komplikované vzťahy a samota. Namiešať
z týchto ingrediencií pútavý príbeh, ktorý si získa toľko pozitívnych ohlasov, chce skutočnú majsterku. Etela Farkašová ňou je.
Jej román Scenár som čítala prednedávnom, keď už bol ovenčený cenou, takže očakávania boli vysoké. Niekedy to knihe pomôže, často však
pri takomto postupe dochádza k čitateľskému sklamaniu. Tu však k nemu
nedošlo. Aj keď, úprimne priznávam, čítať knihu pre mňa nebolo jednoduché, nie však kvôli téme, ale z dôvodu spracovania. Scenár sa naozaj
venuje úseku života sedemdesiatnikov, starnúcemu páru, pričom hlavný
hlas rozprávačky prevzala žena. Prekladateľka Katarína a jej muž, vedec
Vojto, sú vzdelaní, jemní ľudia, ktorí žijú sami v Bratislave v rodičovskom
dome. Ich deti, traja synovia, sú im vzdialení: jeden žije úspešný život
v Amerike, druhý podniká na Slovensku, no a tretí sa vymyká všetkým
a všetkému – pohybuje sa na hrane zákona a zodpovednosti.
Katarínin pohľad na svet je veľmi pôsobivý a zároveň silno deprimujúci: každú záležitosť obracia z viacerých uhlov, snaží sa na ňu nazerať
tak, aby konala spravodlivo, pravdivo a chápajúco. Avšak spätnej ohľaduplnosti, najmä zo strany detí, sa jej nedostáva. Spolu s mužom, vedcom
pracujúcim kvôli veku na päťpercentný (!!!) úväzok v Akadémii vied, sa
pomaly pripravujú na odchod zo sveta: keďže ich spája vášeň pre hudbu,
vďaka ktorej sa aj kedysi zoznámili, spolu vyberajú zoznam skladieb, ktoré majú zahrať na ich pohreboch. Scenár, teda pohrebný scenár, tvorí aj
kostru celého rozprávania. (Niektorí nadšenci knihy vytvorili podľa spomínaných skladieb playlist a vraj je veľmi dobrý. Nepočula som, ale určite
to za pokus stojí.)
Postupne sa dozvedáme viac nielen o jednotlivých skladateľoch, ich
dielach, ale najmä spomienkach na situácie, keď ich počuli prvýkrát či
keď ich najviac zasiahli. Katarína tak prostredníctvom hudby rozvíja jemný a vzdelaný pohľad na svet, ktorý sa už vytráca. Nahrádza ho rýchla
a dravá doba, na ktorú oni dvaja už nemajú silu ani vôľu: šéfredaktorka
Kataríne vyčíta, že jej preklad nemá drajv, na čo ona opätovne reaguje,
že predsa preklad niečo také nepotrebuje, naopak, bez hĺbky, hĺbavosti
a porozumenia by sa celé prekladateľské umenie rozplynulo. Ona sama
sa s prekladom a prienikom do sveta prekladaných kníh trápi, robí ho
poctivo a s plným nasadením. Rovnako tak pracuje aj Vojto, ibaže jeho
prístup k životu je pragmatickejší, vedeckejší. Snaží sa rozumovo zmieriť s faktom, že napriek jeho vedomostiam ho nepotrebujú, že pomalosť
výskumu je neocenená a nežiadaná.
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Obaja tak stoja oproti vlne rýchlosti, podenkovosti doby a podceňovania starých ľudí. Rozhorčujú sa nad kultom mladosti a novosti, ale
márne. Súčasnosť ich vidí ako neperspektívnych či rovno neviditeľných.
Aj oni sami sa už tak začínajú cítiť. Utvrdzuje ich v tom najmä postoj ich
vlastnej rodiny, ich synov. Najmä neradostná rodinná situácia ťahá Katarínu čoraz viac k negatívnemu mysleniu. Jej neschopnosť uspokojiť sa
s daným stavom, neustále „rozpitvávanie“ udalostí a sebatrýznenie, spolu s bezcitným správaním sa ich detí ju ženie do ochromujúcej samoty
a neistoty.
Jediným svetlým bodom, ktorý ju/ich vie vytrhnúť z neúprosnej
staroby, je náhla prítomnosť Peťka, nemanželského syna ich tretieho,
nezodpovedného syna. Ten im dieťa z jedného dňa na druhý jednoducho dovedie domov a sám zmizne. Peťko však dá Vojtovi a Kataríne opäť
dôvod na uvoľnený nádych: prítomnosť niekoho, o koho sa môžu starať,
spoznávať ho, je pre nich kľúčová. Avšak v momente, keď sa Katarína
chystá na možnosť, že by u nich mohol ostať natrvalo, o Peťka prichádzajú. Pre Katarínu je to oveľa prudší pád do seba, ako si dokázala pripustiť.
Práve moment, keď sympatickú starnúcu dvojicu stíha jedna katastrofa
za druhou, bol pre mňa miestom, keď som si musela dať od čítania pauzu.
Román je síce pútavý a meditatívny, ale často až príliš sugestívne vťahuje čitateľa do trápení hlavných hrdinov, ktorým autorka nedopraje veľa
radosti.
Po nutnej pauze, čitateľskom vydýchaní sa, nasleduje v Scenári ešte
hlbší ponor do trýznivej rodinnej drámy. Odhaľovanie pozadia Kataríninho tretieho tehotenstva, jej neustále výčitky svedomia, konfrontácia
s nehodným potomkom, ktorý už nemá nijakú nádej, a eskalovanie rodinného dusna – to tvorí záverečný akt románu. Našťastie pre čitateľa, aj
tu nastane jeden svetlý moment. Aj Katarína a Vojto majú šancu na zjemnenie starnutia, na odľahčenie, čo ako čitateľka jednoznačne oceňujem.
Etela Farkašová sa vo svojom Scenári ponorila veľmi hlboko do psychiky starnúcej ženy (a ľudí všeobecne). Pritom zvládla komentovať aj
neduhy dnešnej doby, so zameraním najmä na odcudzenie, odlev mladých talentov do zahraničia, nedocenenie vedeckej práce a duševnej
práce ako takej, na prchavosť posledných šancí a krehkosť vzťahov. Práve
široká paleta motívov, silní hrdinovia a sugestívne spracovanie sú dôvody, pre ktoré sa Scenár oplatí čítať. Napriek hrdinom sedemdesiatnikom
to nie je kniha určená len tejto vekovej kategórii. Pevne verím, že rovnako
ako ja si v nej nájdu „to svoje“ všetci čitatelia, bez ohľadu na odžité roky.
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Zabudnuté
osobnosti
Expozícia nekonečno
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V máji 2019 si kultúrna, vnímavá verejnosť, ale aj evanjelická obec na
Slovensku pripomenuli pätnáste výročie úmrtia Martina Martinčeka
– právnika, významnej osobnosti slovenskej fotografie, aj celoživotne aktívneho člena Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
Martin Martinček sa narodil 30. januára 1913 v Liptovskom Svätom
Petre a zomrel 2. mája 2004 v Liptovskom Mikuláši ako 91-ročný.
Napriek tomu, že M. Martinček sám seba nepovažoval za profesionálneho fotografa a systematicky i cielene začal fotografovať až ako takmer
päťdesiatročný – a napriek tomu, že jeho aktívny život fotografa trval
nedlho – len o čosi viac než dvadsať rokov, je M. Martinček stále považovaný za jedného z najvýznamnejších slovenských fotografov, ktorému sa
dostalo uznania i v zahraničí: v celom svete – od Japonska cez USA až po
metropoly západnej Európy.
Prečo M. Martinčeka dodnes uznávame, považujeme za jedného
z najväčších a najvýraznejších, najdôležitejších slovenských fotografov –
a to aj s vedomím, že jeho aktívne fotografovanie sa skončilo na začiatku
druhej polovice osemdesiatych rokov XX. storočia? Pokúsme sa zjednodušiť aj sústrediť odpovede na túto otázku.
Spôsob, metóda či cesta k pochopeniu a vnímaniu fotografického diela
M. Martinčeka sa skrýva v jednej jedinej vete, v jednej z mnohých citácií
umelca:
„Pán Boh mi nedal oči preto, aby som chodil slepý.“ *
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Martin Martinček Svetlá vo vlnách – Labuť (1963 – 1964)

Martin Martinček Nezbadaný svet – Orientálne mesto (1962)
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V tejto vete, v krátkom skonštatovaní M. Martinčeka, nájdeme všetko, čo potrebujeme ako istý ‚osobný návod‘ k vnímaniu a k interpretácii
jeho tvorby, hlavne počiatočnej, ranej, zachytenej už v debute fotografa
– v knihe Nezbadaný svet (1964) s veršami Laca Novomeského. Prostredníctvom len desiatich slov M. Martinček upozorňuje na to, aké dôležité je
pre fotografa (ale, domnievam sa, že nie iba pre fotografa) vidieť – pozorovať – všímať si – zaujímať sa – hľadať – objavovať: a objavené, nájdené,
videné vďaka talentu i skúsenosti transformovať, premeniť na originálne
umenie, dielo. Schopnosť vidieť a videnie ako také M. Martinček, obdarený veľkou pokorou a veľkou dávkou talentu, preniesol na citlivé vrstvy
filmov, aby napokon v tmavej fotokomore umožnil vznik originálnej fotografie, na ktorej je zachytený púhy zlomok času, ktorý nás obklopuje, ale
pravidelne sa stráca – zlomok sekundy za zlomkom sekundy – v nenávratne. Princíp pozorovania a videnia, taký dôležitý nielen pre fotografov,
ale aj pre iných umelcov, M. Martinček dôsledne ‚využil aj použil‘ v celej svojej tvorbe, nielen pri abstraktnej fotografii – zachytenej hlavne
v knihách Svetlá vo vlnách (1969), Chvála vody (1981) či v úžasných
cykloch Chvála slnka a Rozkvitnutý deň z prvej polovice osemdesiatych
rokov.
Stále hovoríme o abstraktnej fotografii M. Martinčeka – alebo, oveľa
presnejšie, o jeho majstrovskej schopnosti zachytiť výhradne reálne situácie v prírode ako abstraktné esencie videného. Zatiaľ čo Martinčekove
fotografie ľudí, vrchárov, starcov a starien v ich prostredí zabudnutých
lazov alebo od mestských centier vzdialených dedín; ľudí, zachytených
aj s ich príbehmi, akosi neprávom považujeme „len“ za dokumentárne
či sociálne fotografie, prípadne „len“ za snímky, zachytávajúce „iba“
starý, dnes už dávno zaniknutý, a tým pádom neviditeľný svet – zabúdame na to, ako fotograf a súčasne právnik M. Martinček k týmto ľuďom
pristupoval. Nie – on neprišiel niekam ‚na koniec sveta,‘ nezaklopal na
dvere drevenice a nezačal ihneď fotografovať, koho zbadal a čo videl. M.
Martinček sa ‚so svojimi ľuďmi‘ najskôr dlho ľudsky zbližoval, častokrát
i spriatelil. Rozprával sa s nimi, zaujímal sa o nich, neraz im dokonca bez
akéhokoľvek nároku na hocijakú odmenu radil, poradil – ako právnik (po
februári 1948 zbavený možnosti vykonávať právnickú prax). M. Martinček namiesto toho, aby rozprával, vždy viac ľudí sústredene počúval.
Výsledok bol, prirodzene, pre umelca mimoriadne cenný: ľudia ho púšťali k sebe, dokonca až do svojich intímnych, osobných zón. Martinček
‚za svojimi ľuďmi‘ cestoval autobusmi alebo na automobile – v prípade
keď išiel tam, ‚kde sa končili všetky prašné cesty‘. V duchu svojho presvedčenia, pokory, svojho prístupu k ľuďom a napokon i v duchu svojej
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Martin Martinček Svetlá vo vlnách – Útočiaci orol (1963 – 1964)

Martin Martinček Nezbadaný svet – Palmové listy (1962)
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umeleckej práce si nikdy nedovolil fotografovať „len tak“ – z auta, spoza
spusteného okna, s čím sa ako s bežnou rutinou v ostatných rokoch neraz stretávame u fotografov, fotografiek „dneška“.
Ak sa skutočne vnímavo a hlboko zamyslíme nad strohým výrokom M.
Martinčeka „Pán Boh mi nedal oči preto, aby som chodil slepý“, ľahko si môžeme uvedomiť, že toto umelcovo krédo, s ktorým pristupoval ku svojmu
procesu tvorby a k tvorbe celkovo, môžeme uplatňovať aj v našich súčasných životoch, v dnešku. A nemusíme fotografovať či byť inak umelecky
činní, aktívni. Výrok M. Martinčeka jedinečne i jednoznačne vynikajúco
zapadá napríklad do posolstiev a cieľov občianskej spoločnosti: ‚Treba byť
pozorným‘, všímať si dianie vôkol, snažiť sa o nápravy stavov nevyhovujúcich, spoločensky, sociálne i politicky zdeformovaných, pokrútených.
‚Treba sa angažovať‘ – a to v tom najlepšom a najširšom význame tých
obyčajných troch slov. M. Martinček – veriaci kresťan, aktívny evanjelik
augsburského vierovyznania – sa v úvode svojho vyznania sústreďuje na
Pána Boha a na Jeho dar, ktorým neobdaril len umelca – fotografa, ale
všetkých. Je už len na nás, ako ten dar využijeme v prospech všetkých,
celej spoločnosti, a či ho len márnomyseľne zahodíme.
K záveru sa vrátim k otázke zo začiatku článku: Prečo Martina
Martinčeka dodnes uznávame a považujeme za jedného z najväčších
a najvýraznejších, najdôležitejších slovenských fotografov? Domnievam
sa, že dôvodov je viacero. Predovšetkým – M. Martinček pre nás aj pre
budúcnosť navždy zaznamenal to, čo sa naveky stratilo v časoch, keď
sme si ani neuvedomovali, že sa to stráca. Ďalej – M. Martinček oplýval tvorivým duchom a umne, tvorivo využíval svoj talent aj pri hľadaní
nových objektov a tém pre svoje fotografovanie. A napokon, ale nie na
koniec – M. Martinček naplno využil pri tvorbe svoj ľudský, človečenský
potenciál, a to s pokorou i s vďakou za dar videnia, ktorý dostal od Boha.
Dielo M. Martinčeka sa nedá napodobniť – zato sa z neho dá čerpať, dá
sa neprestajne objavovať, môže slúžiť aj ako zdroj bezbrehých inšpirácií
pre vlastné (nielen) fotografické témy. Fotografie M. Martinčeka sa pre to
všetko navždy zaradili k hlbokému, cennému odkazu nielen o slovenskej
minulosti. V mnohom vypovedajú o Slovensku v minulosti s výrazným
presahom do dneška i do budúcnosti. Martin Martinček – fotograf,
umelec, pozorovateľ i znalec života – ich totiž nasnímal ‚na expozíciu nekonečno‘.
Martin Droppa

43

* Zdroj: Citát Martina Martinčeka z knihy Martin Martinček / Marián
Pauer: Ako sa krúti svet (Slovart, 2006)
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Čo čítam? Zdá sa vám, že Slovensko je prázdna krajina plná nudy? V takom prípade odporúčam prečítať si knihu Slon na Zemplíne (Absynt,
2018). Jej autor, reportér a fotograf Andrej Bán, v nej opisuje svoje vyše
tridsaťročné reportérske, novinárske i fotografické skúsenosti so Slovenskom, so Slovákmi a so Slovenkami. Je to pútavé čítanie, plné súčasnosti,
z obdobia, keď sme získali slobodu i demokraciu. Kniha je svedectvom o
premenách – k dobrému i horšiemu. Je napísaná pútavo, reportážnym
štýlom s výraznými rozprávačskými prvkami a nechýba v nej ani svojský,
až ironický humor, príznačný pre autora, putujúceho od nášho hlavného
mesta cez slovenské mestá a mestečká až do dediniek na koncoch zaprášených ciest v úzkych dolinách. Nečítal som lepšie svedectvo o dnešnom
Slovensku, než je detailne vykreslené v tejto knižke. Po rokoch som sa
vrátil k trojici kníh, ktoré napísal poľský spisovateľ Jerzy Kosiński: Nabarvené ptáče (1995), Byl jsem při tom (1995) a Kroky (1996). Prvá
kniha – sfilmovaná, film bol nedávno uvedený do kín – je drastickým,
násilím presiaknutým obrazom takmer bezprizorného chlapca, utekajúceho vojnovou krajinou. Kniha je jasnou výpoveďou o vojne, o akejkoľvek
vojne. Násilie, týranie, zabíjanie, mučenie… tvoria rám obrazu, v ktorom
je zarámovaná vojna a to, čo dokáže v ľuďoch (skôr v „ľuďoch“) spustiť, prebudiť. Tretia kniha je voľným pokračovaním prvej. Druhá kniha
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ponúka satirický pohľad na spoločnosť, ktorú riadi neznámy človek – nevzdelaný, negramotný, bez skúseností, nepolitik, laik: záhradník. Kniha
bola úspešne sfilmovaná do komédie Byl jsem při tom (réžia Hal Ashby,
1979, v hlavnej úlohe Peter Sellers).
Čo počúvam? Najčastejšie, už desaťročia, Pink Floyd + sólové albumy členov skupiny. Pink Floyd nepovažujem „len za hudbu”. Tvorba
skupiny i jej sólistov je súbor umenia, začínajúci sa pri výtvarných a dizajnérskych spracovaniach až neosurrealistických obalov albumov a ich
príloh, pokračuje „drobnosťami” v podobe úžasných grafických prvkov,
samotnou hudbou a v neposlednom rade je tvorený textami. V ostatných
mesiacoch najčastejšie počúvam albumy The Dark Side Of The Moon
(1973), Animals (1977) a Is There Anybody Out There? – The Wall
Live (2000), ktoré sú jednoducho fantastické! Súčasne počúvam starý
americký blues a klasiku, napríklad skladateľov: Arvo Pärt, Zbigniew
Preisner, Krzysztof Penderecki, Leszek Możdżer, Éric Satie, Ralph
Vaughan Williams, Claude Debussy, českú a ruskú klasiku. Mám rád
hudobný minimalizmus – Phill Glass, zo súčasných slovenských skladateľov ho zastupuje môj obľúbený Patrik Korinok, nahrávajúci pod
umeleckým menom I Am Planet. Pri práci uprednostňujem počúvanie
sólových albumov, ktoré nahral George Harrison (ex-Beatles) a tvorbu
skupín E. L. O. a Creedence Clearwater Revival. Často počúvam Vietor
v Lese a Dážď v lístí Stromu.
Čo pozerám? Klasické československé filmy: napríklad Bílá nemoc
(réžia Hugo Haas, 1937), Krakatit (r. Otakar Vávra, 1948), Touha
(r. Vojtěch Jasný, 1958), Obrazy starého sveta (r. Dušan Hanák, 1972)…
i dokumenty o II. svetovej vojne a seriál 30 případů majora Zemana
(r. Jiří Sequens st., 1974 – 1979). Odporúčam – aspoň jednoznačne
krásny štvorpoviedkový film Touha a úžasný dokument o ľudskom živote
Obrazy starého sveta. Často si prehliadam knihy fotografií Martina Martinčeka. Veľakrát sa pozerám na zlaté Slnko v zelenej Tráve a na belasú
Oblohu nad tmavými Horami, na Oblaky hnané Vetrom kamsi inam.
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Zaujalo ma
Pe t e r L a u č í k
(* 1954)
Novinár, publicista, spisovateľ. Pracoval v rôznych
periodikách ako redaktor (Liptov, SME), pôsobil aj
ako šéfredaktor Podtatranských novín. Venuje sa
tiež lokálnym pravekým dejinám v Liptove a svojimi
populárnonáučnými štúdiami prispel do mnohých
obecných monografií. Žije utiahnutým spôsobom
života na dedine neďaleko Liptovského Hrádku.
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Daždivý nedeľný podvečer v neskorú jeseň je na zabitie. Zvyšok dňa už
nič nesľubuje, v diaľke zavíja záchranka, stierače zápasia s kvapkami
vody, čierny asfalt na ceste pomaly splýva s tmou. Pred Ružomberkom sa
zaradím do blikajúceho prúdu svetla. V tomto metrixe nahmatám uličnú
cievu, ktorá ma dovedie k Fullovej galérii.
Nie je to pravidlo, ale zvyčajne nás tu hudobník Peter Machajdík so
svojím občianskym združením SIMACH. ART dokáže preniesť do sveta
umenia z celej súčasnej strednej Európy. To je skvelé, pretože takýchto
možností je v Liptove, ktorý si v kultúre pamätá aj lepšie časy, iba poskromne. Jeho hlavné podujatie s názvom Hudba u Fullu, sa v túto jeseň
zmenilo na Poézia u Fullu. Pri tom sa na hudbu samozrejme nezabudlo,
len pribudlo slovo a pohyb, takže združenie prichádza s novými multimediálnymi produktmi. Jednou takouto prezentáciou bolo začiatkom
novembra vystúpenie krakovskej poetky Boženy Boba-Dyka a slovensko-poľského akordeónového dua A. Budziňákovej a G. Palusa, ktoré skvele
interpretovalo tiež jednu skladbu plodného a tvorivého P. Machajdíka.
V ďalších dňoch sme sa u Fullu mohli stretnúť s P. Šulejom, M. Ferenčuhovou, S. Kaščákovou, J. Paluščákom, E. Markovičom, P. Hruškom a jeho
hosťami I. Kloptovou, J. Kuniakom a výtvarníkom J. Kudličkom, ktorý sa
tento raz predstavil ako básnik, ale aj s našou A. Ondrejkovou. Podujatia
nemajú mnoho divákov, čo vždy bola skôr známka kvality, záruka, že ide
o umenie, nie o jednoduchú masovú popzábavu.
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Na snímke poetka Božena Boba-Dyka z Krakova, ktorej verše v rodnej poľštine zvonili vo vzduchu.

Čierny asfalt splýva s nocou, dážď sa mení na snehové vločky, ktoré
osvetľujú reflektory auta. Zaraďujem sa do blikajúceho prúdu svetla na
ceste, ktoré ma za Ružomberkom vystrelí do tmy. Ale dobrý pocit, že žiť
na Liptove neznamená žiť v izolácii, zostal.
Peter Laučík
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