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PUBLICISTIKA EMOCIONÁLNEHO TYPU
(beletrizované novinárske žánre)

CHARAKTERISTIKA  PUBLICISTIKY EMOCIONÁLNEHO TYPU

Žurnalistické žánre môžeme členiť dvoma spôsobmi: 
1. trichotomicky (uplatňuje Novinársky študijný ústav v Bratislave): 
a) spravodajské, 
b) analytické a
c) 	beletristické. 
2. dichotomicky (uplatňuje sa predovšetkým z didaktických dôvodov na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a budeme ho uplatňovať aj my v tejto učebnej pomôcke): 
a) spravodajstvo a 
b) 	publicistika.
2. a) Spravodajstvo zväčša operatívne oznamuje. 
b) 	Publicistika hľadá súvislosti, spojenia, robí závery a hodnotenie,   fakty slúžia ako argumenty.
Publicistika sa chápe ako oveľa širší pojem ako žurnalistika, pretože sa realizuje aj mimo žurnalistiku (napr. v knižných vydaniach reportáží, čŕt, esejí, fejtónov, besedníc, zábavníc). Publicistika sú žurnalistické prejavy, ktorých základ tvorí hodnotenie a postoje. Publicistika významnou mierou formuje verejnú mienku.
Publicistiku členíme na: 
a) 	publicistiku racionálneho typu (logicko-pojmový spôsob stvárnenia a podania publicistického prejavu) a 
b) 	publicistiku emocionálneho typu (emocionálno-zobrazovací spôsob stvárnenia publicistického prejavu). 
Publicistika emocionálneho typu obsahuje: hodnotiaci súd podložený argumentami a obrazný spôsob podania, názornosť. 
	Vzťahy medzi žurnalistikou a beletriou sa premietajú práve v beletrizovaných novinárskych žánroch. Rozdielne názory na oblasť vzťahov medzi žurnalistikou a beletriou pretrvávajú od zrodu novinovedy na konci dvadsiatych rokov nášho storočia. Pri osvetľovaní týchto vzťahov môžeme vychádzať z týchto niekoľkých už uznávaných axióm: 
	- žáner je historická kategória a všetky jeho hodnoty sú späté s určitým historickým obdobím,
	- umenie má aktívny vzťah k ostatným zložkám spoločenského vedomia (a ony k umeniu), a preto medzi beletriou a žurnalistikou nemôže byť neprekonateľná hranica, a ako sa beletria prelína do žurnalistiky, tak aj žurnalistika ovlyvňuje beletriu,
	- beletria metódou zovšeobecňovania a typizácie (v realistických dielach), ako aj formou umeleckých obrazov hovorí, aký by svet mal byť, kým žurnalistika odráža aktuálnu objektívnu realitu dneška, teda svet taký, aký je,
	- z čoho vyplýva, že zásadným hraničným predelom medzi beletriou a žurnalistikou je adresná dokumentárnosť a aktuálnosť.
Sú dva aspekty ovplyvňovania žurnalistiky beletriou: 
1. poznanie a  hodnotenie životnej skutočnosti a metóda zovšeobecnenia a typizácie, 
2. využívanie, osvojovanie si formotvorných prvkov beletrie, a to štýlu, jazyka, kompozície atď.
Beletria a žurnalistika majú veľa spoločného i veľa rozdielneho.
Medzi beletrizované novinárske žánre radíme deväť žánrov: reportáž, črtu, esej, fejtón, besednicu, stĺpček, causerie (zábavnicu), kurzívu a entrefilet.
Vzťahy medzi beletriou a žurnalistikou nie sú tak presne vymedzené. Existuje medzi nimi akýsi asimilačný priestor.

BELETRIA						      ŽURNALISTIKA

			reportáž
	črta       			zábavnica			stlpček
	    				(causerie)			kurzíva
fejtón									entrefilet
          				fejtón 
esej     			besednica       

1.  R e p o r t á ž 

Reportáž - osobné svedectvo reportéra o významných a aktuálnych životných skutočnostiach, plasticky a dramaticky zobrazených jeho videním a cítením.
	Slovo reportáž je odvodené od slova reportare - prinášať, objavovať.
Rusi a Nemci považujú reportáž za spravodajský žáner, Američania hovoria o nej ako o rozvedenej a literárne napísanej správe alebo článku, Francúzi sem zaraďujú cestopisy, pútavo napísané novinky z kriminalistiky, politiky.
	Reportáž vznikla mimo žurnalistiky. Za prvú reportáž považujeme reportáž Gauisa Plinia (61-114) o výbuchu sopky Vezuv v roku 79. V žurnalistike sa reportáž začala pravidelne objavovať v roku 1736 v londýnskych Gentleman´s Magazine - bolo to pôvodne parlamentné spravodajstvo, v ktorom sa autori snažili sprostredkovať atmosféru počas rokovania. V histórii českej žurnalistiky sa uvádza ako prvá na dve pokračovania uverejnená reportáž z korunovácie Karla VI. v chráme sv. Víta v Pražských poštovských novinách v roku 1723.
	Významnými medzníkmi vo vývoji reportáže boli reportáže z polovice 19. storočia - reportáže z Krymskej vojny v londýnskom denníku Times, reportáže Alberta Londresa z väzníc na Diabolských ostrovoch a Uptona Sinclaira - Jatky. V prvej polovici 20. storočia sa reportérskej činnosti venovali aj významní svetoví spisovatelia: Emil Zola, Jack London, John Reed, Ernest Hemingway, Egon Ervín Kisch (známy ako zúrivý reportér) atď.
	Pri tvorbe reportáže je potrebná dôkladná príprava, poznanie problematiky. Reportáž nemá úvod, autor vstupuje ”in medias res”, priamo do deja, aby zaujal čitateľa, volí osobný tón, je tu cítiť aktívny postoj autora, autor píše pravdivo, aj keď v prípade potreby niekedy využíva logickú fantáziu, domýšľanie, nadsádzku, ale fakt je ich východiskom. Na zvýšenie hodnovernosti uplatňuje detail, výsek z celku, epizódu, reportážnu skratku, princíp kontrastu, napätie, aby udržal pozornosť čitateľa v priebehu celej reportáže, ktorá obvykle máva 4 - 12 rukopisných strán. Preto je dôležité venovať pozornosť sujetovosti, obraznosti a kompozícii.
	Podľa prístupu reportéra k výberu metódy vyjadrenia faktu poznáme reportáž dokumentárnu a zobrazovaciu (opisnú). Tieto metódy zväčša existujú vedľa seba.
	Poznáme viacero druhov reportáže: 
a) 	epickú (epický spôsob rozprávania, priamočiara kompozícia, rozvinutý dej do šírky, úvahy, meditácie, vlastné skúsenosti a zážiky; sú to predovšetkým cestopisné reportáže), 
b) 	dramatickú (využíva zákonitosti konfliktu, je to dejová reportáž, vyvrcholenie deja sa dosahuje gradačným stupňovaním napätia pomocou jazykových prvkov: porovnávaním, metaforou, gradáciou atď.),
c) 	 afabulárnu (dejovosť sa v nej nahradzuje myšlienkou, reflexným pohľadom do vnútorného života človeka, reportáž má vnútornú dramatickosť), 
d) 	reportáž-interview (u nás je ojedinelá, vyskytuje sa v anglickej, nemeckej a ruskej tlači), 
e) 	reportáž-portrét (vytvára ucelený obraz o živote človeka, dominuje v nej nezvyčajná udalosť, ktorá ovplyvnila ľudský osud), 
f) 	problémovú (zaoberá sa nedostatkami a chybami, ktoré ovplyvňujú život celej spoločnosti; vplýva na formovanie verejnej mienky), 
g) 	sociálnu  a
h) 	mikroreportáž (rozsahom menšia reportáž). 
Ďalej reportáž členíme: 
- podľa kompozície (s voľnou kompozíciou, kompozícia-montáž),
- podľa práce s faktom (informatívna a dokumentárna),
- podľa stupňa adresnosti a dokumentárnosti, 
- z hľadiska poznania skutočnosti,
- podľa druhu média a 
- z hľadiska pomeru textu a fotografie.
	V 60-tych rokoch významnú úlohu vo vývine reportáže zohrali reportéri denníka Smena (Ján Čomaj, Gavryl Gryzlov, Slávo Kalný). V súčasnosti sú reportáže uverejňované predovšetkým v nedeľných prílohách denníkov, potom v týždenníkoch, dvojtýždenníkoch, mesačníkoch. 
Pre ilustráciu sme vybrali dokumentárnu reportáž Milana Vároša: Slovák na najslávnejšej snímke, známke a súsoší USA a zaradili sme jej prvé pokračovanie, dramatickú reportáž Mariána Angeloviča a Magdalény Kohútovej Kosila tichá smrť a cestopisnú reportáž Dáše Šebanovej Cirkus New York má zátišia.

Slovák na najslávnejšEJ snímke, známke a súsoší USA
Milan Vároš, Jarabina (okres Stará Ľubovňa) - Tokio - Washington -Franklin Borough

	Volal sa Michal Strank, padol ako dôstojník na japonskom ostrove Iwo Jima, pochovali ho pri amerických prezidentoch. 
	Roku 1922 sa plavili - hnaní žitia nevôľou - Atlantickým oceánom do New Yorku za prácou a lepším životom manželia Vasil a Marta Strankovci z dedinky Jarabina pri Starej Ľubovni.
	Mladá matka ochraňovala v náručí trojročného syna Michala, bála sa, aby mu rozbúrené more neublížilo.
O dvadsaťtri rokov - koncom druhej svetovej vojny - sa jeho meno rozletelo po celých Spojených štátoch amerických. V rozhlase o ňom hovoril prezident Franklin Delano Roosevelt, spomínali ho v novinových správach na prvých stranách, na ktorých bola aj jeho fotografia. Takej cti sa ešte nedostalo nijakému Slovákovi.
Po čase priplával z Tichomoria do New Yorku krížnik Lincoln s Michalom Strankom na palube. Ten istý krížnik priviezol aj generálporučíka Simona Bolivara Bucknera ml. (syna generála Konfederácie z obdobia americkej občianskej vojny) a iných vojakov. 
Všetci ležali v cínových rakvách.

NIKDY PREDTÝM A ANI POTOM…
Vo Washingtone prikryli rakvu Michala Stranka americkou zástavou a v prítomnosti prezidenta USA, členov vlády i diplomatov a za zvukov hymny najväčšej mocnosti sveta ju spustili do zeme na Arlingtonskom národnom cintoríne nielen v hlavnom meste USA, ale celej Amerike, je to v nej najčestnejšie miesto, pochovali tam viacerých prezidentov z Bieleho domu a iné význačné osobnosti.
Hrob Michala Stranka má číslo 7 179 a je jediným hrobom Slováka na tomto cintoríne.
Dňa 11. júla 1945 vydali v USA poštovú známku na počesť víťazstva amerických vojakov na bojiskách druhej svetovej vojny, vytvorenú podľa dokumentárnej snímky zachytávajúcej vztýčenie americkej zástavy na japonskom ostrove Iwo Jima (tiež Iwodžima, v preklade Sírny ostrov). Hlavnou postavou na nej je rodák z Jarabiny. (Poštovú známku s rovnakým námetom vydala aj Grenada, ostrov v Karibskom mori, roku 1970 pri príležitosti 25. výročia skončenia druhej svetovej vojny).
Pred 10. výročím osláv skončenia druhej svetovej vojny odhalili neďaleko Arlingtonského národného cintorína obrovské súsošie na počesť amerických vojakov a ich víťazstiev na bojiskách v druhej svetovej vojne. Je to chýrny Pamätník námornej pechoty, známy aj ako Iwo Jima Memorial, toto najväčšie bronzové súsošie na svete sa vypína do výšky 24 m. Na čele čaty vojakov na súsoší je Michal Strank.
Nikdy predtým a ani potom sa takejto cti nedostalo nijakému inému Slovákovi. Ani za života, ani po smrti.
V nijakom storočí a nikde na svete.
V našom storočí sa v USA takej pocty nedostalo nijakému inému mužovi, ktorý sa narodil mimo Ameriky. 

NAJSLÁVNEJŠÍ SERŽANT DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
Roku 1991 vyšli v Prahe Filatelistické sešity (príloha Filatelie č. 19/1981), a keď sa mi náhodou dostali do rúk, upútala ma v nich štúdia Vratislava Nováka Tisíc osobností bohemoslovenik. Zaujímavo v nej opísal nielen českých kráľov, ale aj iné české a slovenské osobnosti, ktoré sa vyskytli na poštových známkach cudzích štátov (maliar Václav Brožík, spisovateľ a teológ Peter Pázmány…), ako aj osobnosti iných národov, čo mali nejaký vzťah k územiu, na ktorom sa do roku 1992 rozkladalo Československo (Sándor Petöfi, Peter Veľký…).
Na 179. strane ma zaujal text Strenk Michal (1919-1945). Seržant americké námorní pěchoty. Narodil sa v Jarabině na Spiši. Syn Vasila Strenka a Marty, roz. Grofikové. Rodina sa vystěhovala v době hospodárske krízy do USA.
Slovenský rodák na poštovej známke USA? Čo urobil, že sa mu - iba seržantovi - dostalo takej cti?
Pustil som sa do pátrania. Každá zmienka, hocijaké slovo či fakt o tomto našom rodákovi ma vzrušovali. 
Začal som v jeho rodisku, v maličkej obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa, pomohli mi aj v Archíve Biografického ústavu v Martine, s pomocou priateľa Ernesta Stredňanského, zástupcu šéfredaktora Hlasu Ameriky vo Washingtone som sa dostal do archívu Petangonu i k listu amerického prezidenta R. Reagana, v ktorom oceňuje zásluhy M. Stranka, počas pobytu v Tokiu som sa oboznámil s podrobnosťami o bitke na ostrove Iwo Jima a pri opätovnej návšteve USA sa mi vo Washingtone a v iných amerických mestách dostali do rúk ďalšie dokumenty a svedectvá.
Vypátral som aj príbuzných Michala Stranka žijúcich v USA.
Tak sa zrodila táto reportáž.

VSTUPNÁ BRÁNA DO JAPONSKA
Pre USA bolo v rokoch druhej svetovej vojny dôležitejšie Tichomorie ako Európa. Tam po nesmiernych bojoch s Japoncami obsadzovali ostrov za ostrovom a vztyčovali s hrdosťou svoju americkú zástavu.
Boj o Iwo Jima patril medzi najťažšie bitky druhej svetovej vojny v Tichomorí.
Američania zaútočili na ostrov 15. júna 1944. Ostreľovali ho z takmer päťsto lodí a vyše tisíc lietadiel naň zhadzovalo nepredstaviteľné množstvo bômb.
Japonci sa zúrivo bránili. Ich letci kamikadze zaútočili na lode pri ostrove. Na čele a okolo hlavy mali zástavku svojej krajiny vychádzajúceho slnka…
Dobytie ostrova bolo pre Američanov nesmierne dôležité.
Bombardovacie lietadlá B-29 podnikali nálety na Japonsko už od roku 1944, no výsledky neboli uspokojivé,- spomenul pri výročí bitky o Iwo Jima v Hlase Ameriky jeho vtedajší šéfredaktor František Lysý.- Problémom bol malý japonský ostrov sopečného pôvodu Iwo Jima, dlhý sedem a pol kilometra a široký štyri kilometre, ktorý sa nachádzal uprostred vzdušnej cesty medzi americkou základňou na ostrove Saipan a Tokiom. Radarová stanica na Iwo Jima informovala japonskú obranu dve hodiny vopred o hroziacom nálete. Navyše, americké lietajúce superpevnosti B-29, ktoré pre veľkú vzdialenosť nemohli sprevádzať stíhačky, boli vystavené útokom nepriateľských lietadiel z dvoch letísk na ostrove. B-29 museli teda lietať vyššie a s menším nákladom bômb. Štáby amerických branných síl sa teda rozhodli ostrov Iwo Jima obsadiť a vybudovať si na ňom väčšiu leteckú základňu. Dobytie ostrova, vzdialného asi 1 050 kilometrov od Tokia? Malo mať aj psychologické účinky na japonské obyvateľstvo, pretože bol vstupnou bránou do Japonska…
Americké bombardovacie lietadlá podnikali nálety na ostrov desiatky dní.
Tisíce japonských vojakov sa zakopalo a skrylo v bunkroch a tuneloch, každý z nich poznal rozkaz hlavného veliteľa ostrova generálporučíka Tadamiča Kuribajašiho, že Američania sa nesmú ostrova zmocniť.
Americká námorná pechota (49 000 vojakov a dôstojníkov z troch divízií) naň vstúpila 19. februára 1945, zmocnila sa ho však - po nesmierne ťažkých bojoch - až 25. marca.
Generál Kuribajaši odmietol kapituláciu a zamýšľal vyhodiť celý ostrov do vzduchu, nemal však dosť výbušnín.
Jeho posledná depeša do Tokia znela: :”Nejedli a nepili sme už päť dní, ale náš bojový duch je stále silný… budeme statočne bojovať do posledného muža…”
Na druhý deň, keď si musel uvedomiť, že ostrov neubráni, spáchal samovraždu.
Po skončení bojov to už nebol zelený ostrov, všetko tam pripomínalo mesačnú krajinu.
V bojoch o ostrov padlo 1 083 Japoncov (nie vyše 20 000, ako tvrdí F. Lysý) a 6 821 Američanov. Takmer 20 000 amerických vojakov utrpelo zranenie…
Admirál Chester W. Nimitz, najvyšší veliteľ vojenského loďstva USA v Tichomorí, zápas o ostrov Iwo Jima charakterizoval slovami: - Neobyčajná statočnosť bola bežnou cnosťou!
Tieto jeho slová sú (v angličtine) aj na slávnom a už spomenutom súsoší.

NESPLNENÝ ROZKAZ PREZIDENTA F. D. ROOSEVELTA
Americkú zástavu definitívne nevztýčili na ostrove Iwo Jima až na šiesty raz, ako mylne napísal doc. RNDr. Ludvík Mucha, filatelistický odborník z Prahy, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o zistenie faktov o M. Strankovi a veľmi mi pomohol pri získavaní podkladov na napísanie tejto reportáže, ale na druhý raz. Zástavu vztýčil na najvyššom vrchu ostrova - na vyhasnutej sopke Suribachi.
Po bojoch, do ktorých účinne zasiahli aj vylodené tanky, ťažké delostrelectvo a letectvo, Američania vrch Suribachi obkľúčili,- zistil F. Lysý. - Prvá hliadka sa prebojovala na okraj krátera a o päť minút viala nad ostrovom americká zástava s rozmermi 135 x 70 cm. Pochopiteľne, v radoch amerických jednotiek prepuklo nadšenie. Zástava však nebola viditeľná na celom ostrove. Preto istý príslušník námornej pechoty sa v prudkej nepriateľskej paľbe preplazil na najbližšie plavidlo, aby priniesol druhú, väčšiu zástavu. To neušlo pozornosti fotografistu, ktorý videl, ako štvorčlenná hliadka pod vedením Michaela Stranka postupuje na vrchol so zástavou veľkou 240 x 140 cm, ktorú upevnili na šesťapolmetrovú tyč a pokúšali sa ju vztýčiť na drsnej skalnatej pôde. Ťažká tyč však bola nad ich sily, a tak im prišli na pomoc ešte dvaja vojaci…
Stalo sa to ráno 23. februára 1945, na štvrtý deň po vylodení na ostrove.
Historický moment definitívneho vztýčenia zástavy na Iwo Jima zachytil Joe Rosenthal, mladý fotoreportér agentúry Associated Press. Fotografiu označili za najslávnejší americký fotodokument z rokov druhej svetovej vojny a po skončení vojny jej autor dostal najprestížnejšie novinárske ocenenie v USA - Pulitzerovu cenu.
Podľa tejto fotografie vznikla aj spomenutá poštová známka a slávne súsošie.
Keď prezident Franklin D. Roosevelt dostal správu o vztýčení zástavy na ”nedobytnom” ostrove, vydal rozkaz, aby všetkých šiestich vojakov prevelili do USA, chcel ich prijať v Bielom dome, želal si, aby ich prítomnosť doma zvýšila bojovú morálku a pozdvihla náladu obyvateľstva na konci vojny.
Táto reportáž je venovaná pamiatke skvelého človeka, žiaľ, už zosnulého Otta Wienbergera, učiteľa angličtiny v Bytči, a mnohých iných mužov, ktorí bojovali v anglickej a v americkej armáde v rokoch druhej svetovej vojny a dodnes o nich ešte nikto nepísal…

Text pod snímky:
Prezident Franklin Delano Roosevelt po vztýčení zástavy na Suribachi vydal rozkaz…Harry S. Truman, ďalší prvý muž v Bielom dome, sa zúčastnil na pohrebe Michala Stranka…
	List, preklad listu a fotografia veľvyslanca USA v SR Theodora E. Russella:
	”Seržant Michael Strank, jeden z… námorníkov, ktorí zahynuli v boji o strategický ostrov Iwo Jima, bol zvečnený na známej Rosenthalovej fotografii a neskôr na krásnom Pamätníku Iwo Jima, ktorý sa vypína nad hlavným mestom Spojených štátov,” napísala Jeho Excelencia Theodore Emery Russell, veľvyslanec USA v SR, autorovi reportáže. ”Seržant Strank… a tisíce ďalších príslušníkov námornej pechoty… prejavili v najvyššej miere oddanosť v boji za demokraciu a slobodu. Na ich nesmierne obete nesmieme nikdy zabudnúť.”
Text pod snímku: 
Na Arlingtonskom národnom cintoríne odpočíva veľa významných osobností USA…
Seržant Michal Strank a generálporučík Simon Bolivar Buckner ml. - (1886-1945). Do USA ich z Tichomoria doviezol krížnik Lincoln…
Pamätník národnej pechoty v Arlingtone - najvýznamnejšie súsošie vo Washingtone.
…a je tam i hrob Slováka - s anglickou podobou jeho rodného mena…
Najslávnejšia fotografia z dejín druhej svetovej vojny v Tichomorí. Pre Američanov značí to, čo pre Európanov snímka s červenou zástavou nad Reichstagom v Berlíne…
Najvýznamnejšia poštová známka USA z roku 1945 je vyobrazená vo všetkých najdôležitejších filatelistických katalógoch.
Japonský viceadmirál Čuiči Nagumo spáchal - podobne ako generálporučík Tamamiča Kuribajači, veliteľ na Iwo Jima - samovraždu…
					(Život, č. 37/95, 7.9.1995, s. 1, 8-11)

Po explózii vysokopecného plynu v a. s. VSŽ Košice jedenásť mŕtvych a dva a pol stovky ošetrovaných
KOSILA TICHÁ SMRŤ
	
V akciovej spoločnosti VSŽ Košice v piatok krátko po deviatej hodine došlo k výbuchu na nízkotlakovom potrubí vysokopecného plynu pri bežných údržbárskych prácach. Výbuch však poškodil aj vysokotlakové potrubie vysokopecného plynu, v dôsledku čoho došlo k jeho enormnému úniku do ovzdušia. Vysokopecný plyn je v podstate bez farby a zápachu, no smrteľne jedovatý. Smrť nastáva už pri treťom nadýchnutí. V dôsledku havárie zahynulo 11 osôb, 240 ďalších bolo priotrávených, 109 z nich hospitalizovali. Takto stručne by sa dali charakterizovať udalosti, ktoré otriasli nielen obyvateľmi Košíc, ale celého Slovenska v piatok a sobotu uplynulého týždňa.

Smrť prichádza potichu
	Kým sa Košičania chystali stráviť pokojný preddušičkový víkend, v hutníckom gigante kosila smrť. V piatok ešte nik o ničom nevedel. V sobotu ráno sa však do železiarní okrem nutnej technologickej obsluhy nedostala ani noha. Iba košickí ranostaji mohli ráno o pol piatej z TOP rádia začuť ohromujúcu správu - vo VSŽ došlo k tragickej udalosti. Získať podrobnejšie informácie z miesta havárie bolo beznádajné. Telefóny nikto nedvíhal. A tak sme sa do huty vybrali na vlastné nebezpečenstvo.
	Nad železniarňami v prízemnej vrstve sa prevaľoval smog. Ďalej ako po administratívnu budovu sme sa nedostali. Ochranná a bezpečnostná služba nás pustila iba do vstupnej chodby. Našťastie práve vtedy prišiel inšpektor OZ Kovo z Košíc Ondrej Ongáľ. ”Nie, nič konkréne vám teraz neviem povedať. Aj ja som sa to dozvedel len z rádia dnes ráno.” Je to vskutku čudné, pretože organizácia je povinná pri vzniku smrteľného úrazu okamžite informovať inšpektora OBP z odborov. A tobôž vtedy, ak dôjde k hromadnému smrteľnému nesťastiu! Takýchto a podobných otáznikov je však viac.
	Keď sme opúšťali hutnícky kombinát, nad neďalekým poľom krúžili kŕdle vtákov. Tie, čo zaleteli nad hutu, padli, alebo krúžili v bláznivých špirálach…
	Do Veľkej Idy sme sa najprv nevedeli vôbec dostať. Na jej hraniciach stáli policajti. ”Nie, ďalej nesmiete! Obec je evakuovaná.” Niekoľko sto metrov od nás sa do výšky týčili železiarske komíny, plynojem, haly oceliarní… K hliadke dorazil zástupca starostu Pavol Bitó. Nebolo mu veľmi do reči. ”Idem len skontrolovať rómsku osadu, či všetci odišli. Od policajtov sme sa dozvedeli, že niekoľkí starí ľudia sa rozhodli zostať.” Inak dedina zostala ako po vymretí. Iba psi z cigánskeho tábora sa veselo preháňali medzi chatrčami a hladné domáce zvieratá sa hlasno dožadovali krmu. Dedinu v noci o tretej narýchlo evakuovali.

Havária očami starostu Veľkej Idy
	V priebehu dňa sme hovorili aj so starostom obce Františkom Šnirom. Veľká Ida je za železiarskym plotom. Zaujímalo nás predovšetkým, kedy a ako sa o havárii dozvedel.
	”V noci ma zobudil miestny policajt a vyzval ma, aby som s ním išiel do kultúrneho domu a rozpustil diskotéku. Prvú informáciu som dostal 15 minút po udalosti na základe mojich otázok v noci o pol jednej od hlavného dispečera VSŽ. V noci sme evakuovali všetkých obyvateľov. Zostali tu len členovia obecného zastupiteľstva. Ľudia sa presúvali vlastnými autami i autobusmi do okolitých obcí: Čečejoviec, Cestíc, Mokraniec a Moldavy nad Bodvou. Proti prípadnému vykrádaniu domov sme rozostavili policajné hliadky na všetkých prístupových cestách. Deväťdesiat percent obyvateľov Veľkej Idy je zamestnancami VSŽ, ktorí vedia, že tu nebezpečenstvo hrozí každú chvíľu. Azda práve preto bez zbytočného vypytovania disciplinovane odchádzajú, kto kam môže. Nechávajú hospodárske zvieratá, ktoré treba kŕmiť a my im nevieme povedať, kedy sa budú môcť do svojich domovov vrátiť.”
	Na debaty niet času. Už aj miestni funkcionári opúsťajú obec, sťahujú sa do Perína. Pavol Bitó dostáva signál, že syn a matka Grégerovci nechcú opustiť svoj dom, hoci ich v noci niekoľkokrát dôrazne vyzvali. Keď sme prišli pred ich dom, už boli pripravení a poslušne nasadli do auta.
	Po ceste do Perína nestretávame ani jedno vozidlo. V osade Gomboš stoja ľudia na priedomí a čakajú… ”Čo urobíte, keď plyn prenikne i do Perína?” pýtame sa pána Šníra. ”Už by sme sa nemali kam sťahovať. Blízko je maďarská hranica. Ale je to malá pravdepodobnosť. Kým by prenikol až sem, jeho koncentrácia by bola už nízka. Pri telefonickom rozhovore nás prednosta Okresného úradu štátnej správy Košice-mesto a predseda Rady obrany mesta Karol Mašík odhováral od presídľovania ľudí. Ale či oni z bieleho domu môžu posúdiť našu situáciu?”
	Svoj názor povedal aj veliteľ okresného PZ Košice vidiek pplk. JUDr. Andrej Ruďák: ”Do Veľkej Idy sme prišli v sobotu nad ránom. Situácia nebola zmonitoravaná, len sme počuli, že zomierajú ľudia, preto sme boli nútení vysťahovať ich. Že rozhodnutie bolo správne, potvrdili aj vojaci z Humenného, ktorí zistili zvýšenú koncentráciu pri násype. Odvtedy sme nedostali informácie. Išli sme si po ne do VSŽ, ale pre zamorenie sme sa museli vrátiť.”
	Zvonia na poludnie. Autá stále privážajú ľudí zo zamorenej časti. Rodiny i osamelých starých ľudí. Manželia Vránľovci plačú. Dcéra i nevesta neprišli z práce domov. Obidve pracujú na mieste, kde sa stala havária. Slobodná dcéra má 27 rokov, nevesta Valika 30 a dve deti ostali doma.

O evakuantov sa postarali
	V priebehu sobotňajšieho dopoludnia sme navštívili obce Cestice a Čečejovce, kde prichýlila časť z vyše dva a pol tisíca obyvateľov Veľkej Idy.
	”Okolo tristo Rómov ubytovali v administratívnej budove Poľnohospodárskeho dvora Dobogov. Mnohí z nich už odtiaľ odišli inam,” informoval nás člen policajnej hliadky, ktorá dbala na poriadok. Aj my sme si všimli niekoľko desiatok rómskych občanov stojacich na neďalekej zastávke. Na dvore pred budovou ich však bola celá kopa.
	”Celý piatok nám nikto nič nepovedal. Až nad ránom nás pobudili. Povedali nám iba, že okamžite musíme odísť autobusmi, lebo vo VSŽ unikol plyn,” hovorí Ondrej Horvát. ”Jesť nám zatiaľ dali len suchý chlieb a mlieko. Máme tu veľa detí, aj malých, a tým treba sunár.”
	Tlmočili sme starostovi obce Jozefovi Fedorovi. ”O všetko sa spolu so zdravotníkmi postaráme,” ubezpečil nás. ”Už sa im varí obed a zohnali sme aj chlieb a ďalšie potrebné veci.”
	V Čečejovciach postihnutých obyvateľov Veľkej Idy ubytovali v kultúrnom dome.  ”Zatiaľ sme im poskytli chlieb a čaj, na obed bude guláš. Je tu aj lekár a sestrička z moldavskej nemocnice,” informoval nás starosta Štefan Magóči. Podobná situácia bola aj v Mokraniciach či Moldave nad Bodvou, kam evakuovali ostatných obyvateľov Veľkej Idy.
	Mnohí Rómovia reptali na nedostatky. Pripísať ich však na vrub starostom obcí by bolo nespravodlivé. Veď nik ich vopred nevyrozumel, že z ničoho nič majú v noci prijať evakuantov. Robili, čo mohli, aby pre nich zohnali aspoň to najnutnejšie. V tomto smere by si v prvom rade mali spytovať svedomie členovia rád obrany okresov Košice-mesto a Košice-vidiek. A, samozrejme, aj šéfovia z VSŽ.
Čo nám povedali tí, čo dýchali smrť
	Medzi tými, čo obrazne povedané, prežili vlastnú smrť, boli mnohí pracovníci VSŽ, niektorí policajti, železničiarski požiarnici, plynoví technici… Jedenástim už lekári život nezachránili, no desiatky ďalších ukradli smrtke doslova spod kosy. Niektorí pobudli v nemocnici len pár hodín, iní tu strávia niekoľko dní. V šačianskej nemocnici sme hovorili s pracovníkom koksovne Ladislavom Drotošom.
	”V piatok som prišiel normálne do nočnej. Na závode nám na dispečingu povedali, že došlo ku havárii. Prevádzka však riadne bežala, a tak sme išli s majstrom Ladislavom Muránskym na koksochemickú prevádzku vystriedať kolegov. Mali sme merací prístroj, koncentrácia bola vysoká… Prezreli sme prevádzku, potom sme s kolegom kontrolovali čerpadlovňu. Ešte som prišiel do velína prevádzky a nepamätám si už nič, lebo som odpadol… Do prevádzky sme museli ísť, lebo bežala. Večer to bolo zrejme horšie ako popoludní. Zrejme bol nízky tlak a všetko sa držalo pri zemi…” Ladislav Drotoš robí v železiarňach v závode koksovňa už 25 rokov. S plynom má bohaté skúsenosti. No aj jeho, starého koksára tentoraz zaškolil. ”Ešte kým som bol s majstrom, nebola koncentrácia vysoká, no muselo zafúkať alebo čo, a tak som sa nadýchal. Ten plyn je potvorstvo, drží sa pokope, pri zemi, v takých gučách. Na jednom mieste zabíja a pol metra ďalej ho niet.”
	V nemocnici sme sa zhovárali aj s Františkom Olejárom zo závodu energetika, ktorému vlastne patria všetky rozvody médií.
	”Robím ako opravár a na zmenu som nastúpil v piatok o druhej. Dostal som príkaz, že mám zobrať multikáru a ísť na miesto havárie. Vedel som, že pri plynojeme došlo k výbuchu a uniká tam plyn. Mal som za úlohu prezrieť odvodňovače vysokopecného a koksárenského plynu. Išiel som s dvoma kolegami, ktorí mali masky do protiplynu. Prešli sme všetko a nenašli sme výrazné odvodňovače. Neďaleko miesta havárie je šatňa, kde som vbehol dnu a varoval šatnára, aby rýchlo utekal preč. Ešte som prišiel s multikárou na prevádzku, kde som potom odpadol. Šli sme s detektormi až na 20 metrov od miesta havárie, no koncentrácia nebola vysoká. Potom som sa zrejme dakde nadýchol…”
	No nielen železiari boli postihnutí. Na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení bol hospitalizovaný aj sanitkár Ladislav Tóth. V ten deň jazdil so špeciálnym záchranárskym mercedesom.
	”Keď som priešiel do služby, dozvedel som sa, čo sa stalo. Bez váhania som na vyzvanie dispečingu išiel ku plynojemu, asi sto metrov od miesta, kde to buchlo. Trebalo prísť bližšie, a tak som na plný plyn vyrazil… Prišlo mi zle, ešte som stihol do vysielačky zahlásiť, že je mi nedobre… Strašne som chcel tým ľuďom pomôcť. A vidíte… Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli mne i desiatkam ďalších.” To, že sa sanitka po omdletí vodiča a následnom náraze trochu poškodila, bola hádam tá najmenšia škoda. Práve tú sanitku však pred časom darovali šačianskej nemocnici predstavitelia VSŽ. Ako sme sa však dozvedeli, železiari by do vybavenia nemocnice, najmä do oživovacej a resuscitačnej techniky mali viac investovať, lebo zdravotníkom stále chýbajú niektoré špeciálne prístroje. Napríklad hyperbarická komora uľahčujúca dýchanie bola kedysi aj v Šaci, dnes je jediná na celé Košice vo FN L. Pasteuera. Hádam teraz budú železiari štedrejší.
	Novinári i široká verejnosť očakávali, že sa oveľa viac dozvedia na tlačovej besede, ktorú v sobotu na 16. h zvolal predseda rady obrany mesta a prednosta okresného úradu dr. Karol Mášik. Medzitým do Košíc prišli niekoľkí ministri a premiér Mečiar. Karol Mášik informoval, čo robil havarijný štáb od piatku v noci. Prezident akciovej spoločnosti VSŽ RNDr. Ján Smerek, CSc., prečítal vyhlásenie vedenia firmy. Povedal, že pri oprave z neznámych príčin došlo k výbuchu, následkom čoho sa poškodilo vysokotlakové potrubie vysokopecného plynu a došlo k jeho úniku. Na mieste v dôsledku otravy kysličníkom uhoľnatým zomrelo jedenásť ľudí a vyše dvesto ich bolo postihnutých. O príčinách havárie, vhodnosti spôsobu ich odstraňovania, ako aj likvidácie následkov sa zatiaľ odmietol vyjadriť. ”Najprv musíme zachraňovať životy. Až neskôr budeme preverovať, či každý postupoval tak, ako má,” Nik z prítomných sa nechcel vysloviť, či bola verejnosť varovaná včas alebo nie. Veď k havárii došlo v piatok o 9.10 h a prvé kusé informácie prenikli na verejnosť až v sobotu ráno, takmer 24 hodín od jej vzniku.
	Panuje názor, že železiari sa snažili túto udalosť udržať pod pokrievkou, keď ju charakterizovali ako bežnú prevádzkovú poruchu. Z dobre informovaných zdrojov sme sa dozvedeli, že problémy s rozvodmi vysokopecného plynu sú staršieho dáta. Skúsení vysokopeciari i koksári potvrdili, že na takúto haváriu si nik počas existencie VSŽ nepamätá. A ak sa aj niečo stalo, prišiel vietor a plyn rozfúkal. Tentoraz im však šťastie nežičilo. Namiesto vetra prišla inverzia, pokles tlaku vzduchu. Z unikajúceho plynu, ktorého mohlo byť niekoľko desiatok tisíc metrov kubických, sa vytvoril smrtiaci oblak. S tým nik nepočítal.
Primátor priletel z Ruska
	Primátor Košíc Rudolf Schuster bol v čase tragédie v Rusku. Správa z domu ho zastihla počas tlačovky po podpísaní protokolu o partnerstve a spoluprácu s mestom Sankt Peterburg.
	”Mrzí ma, že som nebol doma. Bol som preč len jednu noc, druhú som sa už vracal. Správu mi doručili z nášho veľvyslanectva. Podpredseda vlády pán Jarov zabezpečil okamžite 1500 dolárov, vybavil letenky, dal mi k dispozícii svoje auto. V stave mojej bezmocnosti mi to dobre padlo. Priletel som prvým spojom do Viedne, kde ma už čakal náš vodič. Pozostalým mesto poskytne pomoc pri vybavovaní pohrebu, úhradu výloh a zástupcovia mesta sa zúčastnia na pohrebe. Vo Ferocentre bude zriadená kondolenčná miestnosť s portrétmi obetí havárie.”
	Primátor Schuster, ako bývalý pracovník VSŽ, kedysi staval energorozvody a pozná ich. Na otázku Nového času, čo sa tam vlastne stalo, povedal: ”Výbuch nastal pri prácach, keď robili ďalšiu prípojku na potrubie. Spôsobila ho nepredvídaná prítomnosť koksárenského plynu. Ale konečné slovo povie komisia.”

Dobrú noc, obyvatelia Veľkej Idy
	Keď sme večer po ôsmej hodine prechádzali dedinou, začali prichádzať do nej prví obyvatelia, ktorí ju v noci museli nedobrovoľne opustiť. Ako sa im spalo? Ťažko povedať. Mne osobne určite dobre nie. Ostalo zatiaľ mnoho nezodpovedaných otázok, pokiaľ ide o prevádzkovú bezpečnosť vo VSŽ, ale aj otázok, ako sú prislušné orgány štátnej správy schopné včas a adekvátne reagovať na havarijné situácie. Neviem si totiž predstaviť, že by bolo treba evakuovať čo len jedno košické sídlisko. Hádam po tejto udalosti si pripomenieme, čo sme sa kedysi v rámci cvičení CO učili - občania i zodpovední pracovníci.
	Včera popoludní sme sa dozvedeli mená jedenástich, ktorí haváriu vo VSŽ neprežili: František Burčík, nar. 2.12.1957, Jurievič A. Cuper, nar. 7.11.1963, Miloš Gedeon, nar. 23.3.1964, Štefan Janovský, nar. 25.11.1942, Jozef Kolarský, nar. 26.5.1947, Jaroslav Vikartovský, nar. 9.1.1961, Ludvík Marek, nar. 5.1.1973, Andrej Štofa, nar. 19.11.1942, Vojtech Bystrý, nar. 21.4.1957, Pavol Jano, nar. 1961, Peter Jano, nar. 1961.

Text pod snímku: Evakuácia obyvateľstva
							MARIÁN ANGELOVIČ
							MAGDALÉNA KOHÚTOVÁ
							Foto MK
				     (Nový čas, 5, č. 231, 30.10.1995, s. 7-8)

Cirkus New York má zátišia

Vo výške 12 km, po ôsmich hodinách letu, dvadsať minút pred pristátím na newyorskom letisku J. F. K., zostane lietadlo stáť vo vzduchu. Obrovský Boeing 747 vkliesnený medzi husté biele mraky civie do prázdna. Nechcem byť vtákom, živým tvorom, ktorý sa vo vzduchu stretne zoči-voči takejto oblude. Predstavy o tom, že keď prilietate do New Yorku, víta vás Socha slobody, ako 12 miliónov prisťahovalcov, ktorí sa do krajiny neobmedzených možností doplavili loďou, aby prežili prvé roky nádejí na ostrove Ellis Island, sa rozplývajú. ”Z letiska hlásili, že nemajú miesto na pristátie, musíme čakať”, informuje ma známy slovenský svetobežník. Uverím mu.
V autobuse plnom kričiacich černochov prechádzame okolo domov, ktoré si Američania stavajú pre seba. Nie pre deti a pre vnúčatá. Keď odídu, ďalšia generácia má svoj vlastný život a vlastné steny. Tie predchádzajúce sa zrútia, lebo sú postavené z materiálov na jeden život. Sú tenké, počuť cez ne každé slovo, ale sú americké a Američanom vyhovujú.
”Máte doma mafiu? Potom nemôžete mať problémy s ekonomikou.” Newyorský taxikár sa narodil pred štyridsiatimi rokmi v Moskve. V rodnom kraji nežije už pätnásť rokov, domov nechodí a listy prichádzajú tiež zriedkavo. Spokojne sa usmieva, ľavú ruku opretú o sklo žltého taxíka, pravou krúti volantom. V jeho hlave je problém slovenskej ekonomiky vyriešený za desať sekúnd. Tam, kde sú vyriešené ekonomické problémy, dostáva šancu kultúra a umenie. New York dlho poškuľoval po Paríži a Londýne, kým zaútočil. Dnes je metropolou umenia sveta.

OBRAZY, ŠATY A NOCĽAHÁRNE
V Metropolitan Museum of Art mali okrem reštaurácie Great  Hall postaviť nocľaháreň. Podobnú tým, čo sú v každej vysokohorskej chate vo Vysokých Tatrách. Zvládnuť toto múzeum, rozložené na 16 hektároch výstavnej plochy, za jeden deň je nemysliteľné. Ak sa na to podujmete, máte šancu uvidieť grécke umenie, európske maliarstvo 13. storočia, umenie Ďalekého východu a islamské umenie, oddelenie hudobných nástrojov, brnenia a zbraní. Kresby, tlač a fotografie, oddelenie módy prezentujúce 40 000 šiat z piatich storočí a piatich kontinentov. K stálym expozíciám patrí aj umenie 19. storočia, výstava šperkov, egyptské krídlo so znovupostaveným chrámom Dendur s oknami, lampami a striebrom od Louisa Comforta Tiffanyho. Ak sa raz v New Yorku rozhodnú, že otvoria múzeá pre turistov aj v noci, môžete sa pred polnocou vybrať na pätnásťminútovú prechádzku. Za ten čas prejdete popri Central Parku z Metropolitného múzea k múzeu Solomona Guggenheima.

KLEE, PICASSO A ŽUVAČKY
Guggenheimovo múzeum, stavba amerického architekta Franka Wrighta, kritikmi nazývaná ”podšálka z betónu”, vyzerá ako slimačia ulita. Keď sa špirálovito presúvate na štvrté poschodie, stretávate výstavy súčasného umenia, v zákutiach špirály zostanete stáť zoči-voči Kandinskému, Pavlovi Klee, Picassovi… a v kútoch pri paneloch môžete ponoriť ruku do kopy žltých, zelených, modrých, čiernych a červených cukríkov, nohou ich potom pozhŕňať na miesto, ak ste náhodou porušili stabilitu hradu sladkostí. Ak máte chuť na žuvačku, prejdite ďalej.

CIRKUS
V New Yorku hosťuje najväčší cirkus sveta Ringling Bros. Barnum Bailey vo veľkej hale Madison Square Garden. Tam, kde sa hrajú veľké hokejové zápasy, tenisové turnaje aj rockové koncerty. Tam, kde chodí Jack Nicholson na basketbal. V rade na lístky stojí ryšavá černoška, s tvárou posiatou drobnými oranžovými pehami.
Ako vystrihnutá z plagátu pána Benetona. Jej írsky otec si možno jednej noci, pršalo alebo snežilo, už sa nepamätám, ľahol na okraji New Yorku do postele pôvabnej černošky. Pred černoškou stojí biela žena, tá má od krásy ďaleko. Za ruku drží snedé dieťa, najkrajšie, aké som v New Yorku videla. Kombinácia bielej a čiernej farby, kde vyhrala čierna. Dve deti, dokopy môžu mať štrnásť rokov, držia na rukách dieťa, ktoré im hovorí ”Mama” a ”Tato”…
Pri pokladnici nám biletár oznamuje, že dostaneme najlepšie lístky, čo mu zostali. Zato, že sme z Európy. Cirkus je veľkolepý, farebný, so všetkým, čo k nemu patrí. Vrátane fosforeskujúcich motoriek, ktoré sa krútia do kruhu po vnútornej strane dutej gule. Cirkus má dvadsať slonov, a to hovorím len o tých, ktoré nám ukázali. Newyorčania neodpúšťajú chyby. Keď jedna z akrobatiek spadne z visutého lana, zaznie namiesto povzbudzujúceho potlesku mrazivé ticho. Všetci čakajú, kedy cirkusová umelkyňa zopakuje svoj výkon bezchybne. Na najlepších miestach, v strede niekoľko sedadiel nad arénou, sedí newyorská vyššia spoločnosť. Premiérové predstavenie cirkusu Ringling Bros. Barnum Bailey je spoločenská udalosť. Dámy v čiernych šatách s odhalenými dekoltami sa cez prestávku prechádzajú zavesené do mužov v čiernych frakoch a bielych košeliach s motýlikmi. Spoločnosť sa nemieša. Svoje miesto majú černošky s malými deťmi, stredná vrstva, aj tá najvyššia. Nikto netúži dostať sa tam, kam nepatrí. Za sklom jedného z mrakodrapov na Broadway sa dvaja bezdomovci ukladajú k nočnému spánku. Cirkus je veľmi smutná záležitosť s veľmi veselými efektami.

VÝŠKY A PRÍZEMNOSTI
Najvyššie domy v New Yorku majú 110 poschodí a sú dva. Na 107. poschodie sa dostanete za 58 sekúnd a šesť dolárov. Tu definitívne pochopíte, že svet je malý a Socha slobody miniatúrny suvenír. Ak ste sa niekedy domnievali, že nadhľad získate v lietadle z Európy do Ameriky, pochopíte, že hŕba mrakov vám túto šancu nedá. Neďaleko Sochy slobody je Ellis Island. Prechodný tábor, kde sa v rozpätí rokov 1892 a 1954 vylodilo 12 miliónov prisťahovalcov. V tridsiatich troch budovách našli títo ľudia dočasný domov. Z výšky 450 metrov vyzerá ostrov ako celkom zanedbateľný fľak hnedo-zelenej zeme. Do takých výšok netreba chodiť príliš často. Slečna, ktorá obsluhovala výťah, už očividne nemala zmysel pre nič prízemné.

NOVODOBÉ POMNÍKY
Na Piatej avenue stojí pomník, mrakodrap, ktorý si postavil Donald Trump. Päťposchodové foyer z oranžového mramoru je prístupné verejnosti. Tento dobrý zvyk pestujú všetci stavitelia mrakodrapov. Na prvých poschodiach sú obchody, kaderníctva, kaviarne. V mrakodrape Donalda Trumpa si môžete dať urobiť účes od Pierra Michela s rozhľadom cez celé átrium. Stojí 65 až 100 amerických dolárov. V anglickej čajovni sa môžete ponúknuť čajom, posedieť v kaviarni luxusnej triedy so samoobsluhou, navštíviť talianske bistro v suteréne. Na všetkých piatich poschodiach sú obchody najdrahšej kategórie.

NEW YORK MÁ ZÁTIŠIA
Veľká tučná černoška s atmosférou, ktorú jej môžu závidieť všetky sterilné súťaže Miss World, sedí rozložená na schodoch, pred domom v strede Manhattanu. Odmietavo krúti hlavou, keď ju požiadam o láskavosť. O fotografovaní nechce ani počuť. Keď chcem fotiť, musím platiť. Nikto neprišiel na tento svet preto, aby ho iní zneužívali. Opúšťame priedomie pôvabnej matróny, čakáme, či sa spoza rohu nevyhrnie kŕdeľ sliepok, aby im domáca pani nasypala zrna. Keď tu môžu v strede mesta pobehovať veverčiky, žiť psy, ktoré majú vyhradený životný priestor, môžu aj černošky v strede Manhattanu chovať sliepky. Niekoľko ulíc ďalej, od spomínanej dedinskej idyly, chodí okolo fontány muž s hadicou a strieka na ňu vodu. Voda steká po betónovej stene, fontána je čoraz čistejšia. Pracovnou náplňou tohto muža je umývanie newyorských fontán. Keď zájde slnko, sadne si na obrátené dno plechového vedra a zamyslí sa. New York má zátišia.

KOSTOLY A CINTORÍNY
Architektúra newyorských kostolov je strohá, chýba im príjemná ponurosť a astomosféra európskych svätostánkov. Keď hodíte do pokladničky štyridsaťpäť centov, môžete zapáliť blikajúci plamienok červenej sviečky, napojenej na elektrický prúd. Neďaleko oceľových dvojičiek, mrakodrapov World Trade Center, na jednej z najrušnejších newyorských križovatiek, je nízkym plotom ohradených niekoľko hrobov. Tu odpočívajú nejvernejší Newyorčania. Tí, ktorí chcú aj po smrti počuť klaksóny áut, pozorovať nástup mestského policajného zboru, pozerať pod sukne bielym i čiernym ženám. Priamo uprostred veľkomestského ruchu vstúpite do oázy posmrtného pokoja. V strede New Yorku vás zázračne obklopí ticho.
Nechýbajú tu rozkvitnuté chryzantémy a obrovské črepníky plné farebných kvetov. Je to cintorín, kde chodia unavení ľudia velebiť pohárom šampanského život pred smrťou.

UMENIE, DROGY, MAFIE
Neviem, ako je s mafiami v New Yorku. Ak sú naozaj predpokladom dobrého fungovania ekonomiky, N. Y. je miestom mafiánov. Klobúk dole pred týmito pánmi. Umožnili tisíckam ľudí slušne žiť, pracovať a oddychovať. Pred galériami stoja návštevníci dávno pred otváracími hodinami, Newyorčania nechodia za umením len cez víkendy. Spomínam si na oči muža, ktorý mi doma rozprával, ako hodinu pred otvorením čaká pri dverách herní s automatmi. Umenie je droga. V New Yorku ju užívajú plnými dúškami v postupných dávkach. Väčšina Newyorčanov je našťastie nevyliečiteľne závislá. Výsledkom je spolužitie s krásou a poznaním. Vzdelanie, rozhľadenosť. Stav sa vyrovnal a sú chvíle, keď Londýn a Paríž takmer nebadane poškuľuje po mekke svetového umenia - New Yorku.
			Dáša Šebanová
(Sme na nedeľu, 29, č. 48, 29.11.1995, s. 7 - 10)

2.  Č   r   t   a

 	Črta je najvýraznejším predstaviteľom beletrizovaných novinárskych žánrov.
Črta - zobrazuje skutočné osoby, udalosti, javy, veci, ktoré existovali alebo existujú v životnej realite, preto stojí na faktoch a je adresne dokumentárna.
	V praxi sa črta zamieňa s reportážou. Odlišuje ich to, že v črte je zvýraznený autorský subjekt, ktorý je primárny, reportáž opisuje pomocou osobného svedectva a črta zobrazuje, má náročnejšiu kompozíciu (pásmovú, s obráteným postupom), má väčšiu frekvenciu expresívnych slov a konštrukcií, reportáž je často monotematická, črta je často polytematická, vnútorne členitejšia, horizontálne členenie je viacstupňové, je bližšia rozprávaniu než opisu, je v nej viac úvahových prvkov.
	Medzi prvých autorov črty zaraďujeme talianskeho stredovekého básnika Francesca Petrarcu (1304-1374) - otca humanizmu. Dopisoval si s významnými osobnosťami svojej doby, napr. aj s Karlom IV. Táto korešpondencia vyšla pod titulom Listy veľkým a malým tohto sveta… V jeho tvorbe bol človek a jeho činnosť stredom záujmu. V 14. - 15. storočí črta dozrievala, vznikala pri formovaní jednotlivých svojbytných národov. Mala priestorovo i časovo nerovnomerný a izolovaný vývin. Je silne spätá s národnou kultúrou.
	Významnými tvorcami črty boli Ivan Sergejevič Turgenev (črty zo života človeka v lone prírody, dejová kompozičná zovretosť), Božena Němcová (folkloristická črta, drobnokresba), Victor Hugo (zložitá kompozičná stavba), Alexander Sergejevič Puškin (cestopisný obsah).
	Slovenská črta má svoje korene v 19. storočí: Jozef Miloslav Hurban napísal črtu Prítomnosť a obrazy zo života tatranského (1844), Karol Zechenter Laskomerský bol najúspešnejším autorom cestopisných čŕt, Svetozár Hurban-Vajanský taktiež písal cestopisné črty. Jej formovanie pokračovalo aj v medzivojnovom období: Martin Kukučín, Jozef Gregor Tajovský, Peter Jilemnický, a po druhej svetovej vojne: Bohuslav Chňoupek (Generál s levom), Jozef Dunajovec (Poľnými cestami, Riečni ľudia).
	Poznáme niekoľko druhov čŕt: 
a) 	črta-portrét (patrí k najfrekventovanejším druhom črty), 
b) 	cestopisná črta (je najfrekventovanejšia),
c) 	spomienková.
	Pri príprave na napísanie črty je dôležitá autorská príprava - autor by si mal utvoriť fabulu - dej diela. Mal by si uvedomiť hlavnú tému, epizódy, podiel pravdy a fikcie. Jazyk a štýl črty je bohatý. Obsahuje aj dialógy, opisy prostredia, prírody, ôsob, používa metafory, prirovnania.
	Ako ukážky sme zaradili dve brilantne napísané spomienkové črty: štvrtú, čiže poslednú časť črty Bohuša Chňoupka Moje stretnutia s Brunom Kreiskym, ktorá sa stala súčasťou neskoršieho knižného vydania spomienkových čŕt a prvú časť troch pokračovaní spomienok Rudolfa Schustra na prelomové udalosti v novembri a decembri roku 1989.

Zo spomienok bývalého šéfa československej diplomacie
Moje stretnutia s Brunom Kreiskym (4)
Bohuš Chňoupek

Kreisky považoval za profesionálnu samozrejmosť klásť pri stretnutiach otázky. Vždy však niečo za niečo. Kuhhandel, vraví sa v Rakúsku. ”Ako si stojíte v nemeckej relácii,” zaujímal sa raz. Spomenul som pozitíva a problémy. Keď som skončil, vzal si slovo:
Pri všetkom rešpekte k Amerike i Rusku považujem Nemecko za kľúč k úlohe súčasných úloh. Za fenomén, ktorý musíme, povedal by som, starostlivo ošetrovať, ak chceme pokračovať v politike znižovania napätia. Vidím to tak, že tam, kde sa dotýkajú územia jedného i druhého Nemecka, tam sa aj rozhoduje o tejto politike. Preto ak medzi nimi rastie napätie, odráža sa to všade v Európe. U vás to zrejme musíte cítiť rovnako ako u nás. Stúpa nepokoj, nervozita a zasa naopak. Preto prikladám vedúcim mužom v obidvoch častiach takú obrovskú zodpovednosť.
Adenauer integroval Nemecko do západných štruktúr. To bol obrovský výkon. Pravda, s menším Nemeckom. Willy Brandt urobil nemenej odvážne kroky. Vyčistil Európe cestu k znižovaniu napätia. A po prvý raz v moderných dejinách sa v jeho osobe našiel kancelár silného, hospodársky znovuvzkrieseného Nemecka, z ktorého svet nemusí mať strach. Bol dostatočne odvážny vidieť veci také, aké sú a akými zrejme pre isté obdobie aj zostanú. Táto jeho politika priniesla Nemecku vo svete istú popularitu. Západné demokracie sa mohli orientovať na dlhšie obdobie, nie iba na politiku, ”ak nie zjednotenie, tak nijaké znižovanie napätia”. Napokon, s tým predsa nemohol Západ aj tak dlho vydržať. Už počas druhej svetovej vojny predsa jestvovali plány na rozdelenie Nemecka. Lenže sa neuvažovalo o jeho delení na nekomunistické a komunistickém ale z hľadísk historických, tradičných. My Rakúšania sme mali byť tiež v tom. Zástoj Západu presadzujúci zjednotenie bol zjavne iba verbálnou cenou za integráciu. Ale ako to vidím, v skutočnosti nikto v Európe nepovažoval jednotné Nemecko za nevyhnutnú potrebu. Porozumenie jestvovalo iba v tom, že tých dvadsať miliónov Nemcov by mali ušetriť komunistickej diktatúry. Veď aj v samotnom Nemecku sa pri rôznych príležitostiach objavovala a dodnes objavuje otázka, čo je dôležitejšie? Sloboda, či jednota? Freiheit, oder Einheit? No dobre, ale ak cieľom Západu je zbaviť Nemecko na východe komunizmu, potom mi povedzte, prečo sa vzalo na vedomie ako samozrejmosť okupovanie Československa Hitlerom?
Vôbec si myslím, že prvé roky integrácie Nemecka do Západu, bola iba časom veľkej politickej mystifikácie. V dôsledku takej dlhodobej politiky zacielenej na zjednotenie Nemecka, by bolo došlo k izolácii Nemecka. Veľkosť Brandta spočíva v tom, že to včas rozpoznal. Založil nielen vzťahy Východ-Západ, ale tiež vzťahy vnútri západného sveta. Alternatívou tejto politiky bolo iba pokračovanie studenej vojny. Ale to ľudia už nechceli. Pretože na studenej je príšerné, že vedie k priepasti horúcej vojny. Atómovej vojny. Pretože, keby vojna vypukla, začala by s takými istými zbraňami, akými sa tá posledná skončila.
Ja takú politiku odmietam. Aby bolo jasné, odmietam komunizmus. Marx ma nijako nenadchýna. Preto sa ma často pýtajú, ako sa to teda zhoduje s mojou zahraničnou politikou voči komunistickým štátom? Mám skeptický názor na prognózy kremľológov, že komunizms možno prekonať zvonku. Nechce sa mi veriť, že izoláciou, embargami, úvermi, možno odkúpiť komunizmus od východných štátov. Tak to predsa nejde. Nebezpečnejšie vôbec by bolo vytĺkať politický kapitál z nedostatku v týchto krajinách, ako to raz aj mnohí chceli.
Keď sme sa vracali s vládnou delegáciou z Moskvy, kde sme dohodli rozhodujúce otázky štátnej zmluvy, pokúsil som sa v rozhovore s vtedajším vicekancelárom Schärfom načrtnúť budúcnosť rakúskej zahraničnej politiky. Vtedy som bol ešte štátny tajomník a myslím si, že ten rozhovor si Schärf pripomenul, keď ma o štyri roky neskôr, už ako prezident, vymenoval za ministra zahraničných vecí. Povedal som mu vtedy: blízky vzťah Rakúska k Sovietskemu zväzu by mohol svet chápať s neporozumením. Určite by vznikol dojem, že sme za štátnu zmluvu zaplatili príliš draho, pozíciou satelitu druhej triedy, pričom za satelity prvej triedy som považoval členské štáty Varšavskej zmluvy. Mohli nás spokojne pokladať za kanárika, ktorý síce pekne čviriká, ale predsa len sedí v klietke. Predísť takému dojmu je našou úlohou. Vidí sa mi preto účelné usilovať o dobré vzťahy so susedmi Sovietskeho zväzu, ktorí sú aj susedmi Rakúska. To bude mať logiku. A zníži to tiež podozrenie, že sa usilujeme mať dobré vzťahy so štátmi, s ktorými sme v minulosti boli spojení dokonca celé stáročia. Ľudia predsa nie sú iba súčasníci, ale tiež vrstovníci priestoru.
Keď o dva roky pricestoval k nám Mikojan, cestou do Linca mi povedal, že u nich sa vie o našom úsilí mať blízke vzťahy s východnými susedmi. Veľmi to privítal. Bolo to po maďarských udalostiach a situácia bola všelijaká, len nie dobrá. Keď som sa o ďalšie dva roky stal ministrom, presadil som ako oficiálnu politiku normalizáciu vzťahov s týmito štátmi. Podľa predpokladu, koaliční partneri ma za tento kurz tvrdo napadli. Kto však chce byť v politike realistom, musí mať odvahu. Vydržal som. Odcestoval som čoskoro do Varšavy a predniesol som reč o nutnosti politiky spolunažívania. Mala mimoriadny ohlas. Zjavne sa považovalo za senzáciu, keď sa minister zahraničia demokratického štátu odvážil niečo podobné povedať dokonca vo Varšave. Boli aj ohlasy nepriaznivé. Ale bez ohľadu na ne tento spôsob som vo východnej Európe uplatňoval ďalej. V iných hlavných mestách Východu som hovoril o európskej integrácii, o potrebe odbúrania vzájomnej nedôvery, či znižovaní napätia. Naša politika normalizácie robila rýchle pokroky. Pri týchto návštevách som vždy získal maximum dosiahnuteľných informácií. Na Západe sprvoti z tejto aktivity neboli veľmi šťastní. Ale tvrdil som: iste je správne na každom Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov pripomínať maďarské udalosti, ale raz sa to predsa musí skončiť. Pre taký štát, ako sme my, Rakúsko, hraničiace s Maďarskom, neprináša taká politika nič. A okrem toho, postupne sa musíme usilovať správne vidieť úlohu Kádára. Ako muža, ktorý sa pokúsil zachrániť, čo sa ešte zachrániť dalo. Dnes, pravda, už toto všetko sú bezproblémové samozrejmosti. Tým chcem iba povedať, že politika musí byť mobilná, flexibilná, nesmie iba kŕčovite petrifikovať status quo, ale musí vidieť ďaleko, ďaleko dopredu.
*     *     *
	Raz, hneď ako ma prijal, sa Kreisky spýtal: ”Povedali mi, že ste sa práve vrátili z arabského sveta. Čo je tam nové?” Pokúsil som sa mu vykresliť situáciu, ako sa mi videla o rozhovoroch v Kuvajte a Spojených emirátoch.
	Počúval so zaujatím. Na oplátku sa podelil so svojimi názormi:
	Som židovského pôvodu, platím však za priateľa Arabov. Ako sa to vraj jedno s druhým zrovnáva, pýtajú sa ma často. Ja na túto podivnú otázku odpovedám, áno, som priateľ Arabov. Ako socialista som priateľ každého národa, teda aj tých z Blízkeho východu a je jedno, či Arabov, Židov alebo Kurdov. Ako internacionalista nemám predsudky voči žiadnemu národu. Ani voči Palestínčanom. Môžem pôsobiť tam, kde iní doteraz chýbajú. Spomína sa tiež, že chcem hrať na Blízkom východe úlohu sprostredkovateľa. To je pomýlené, aj smiešne. Iba predstavitelia veľkých mocností môžu zohrávať podobnú úlohu. Kissinger ako jeden z prvých to pochopil. Ostatní môžu v najlepšom prípade iba stavať mosty medzi ľuďmi.
	Ako socialistický internacionalista som vždy zastával stanovisko, že sa pred arabským svetom nesmieme zatvárať. Boli sme zmonopolizovaní Izraelom. Jeho Labour Party nám zahatala cestu k Arabom. A tomu som sa vzpieral. U sociálnych demokratov, v dôsledku ich neschopnosti zabrániť genocíde Židov, zohral svoje pocit viny. Radil som preto Socialstickej internacionále v záujme mierového riešenia izraelsko-arabského konfliktu, aby si otvorila cestu k Arabom. Veď aj medzi Arabmi jestvujú socialistické prúdy a my ich musíme povzbudzovať a ukazovať im, že majú priateľov v Európe. A nie iba kvôli obrovskému naftovému bohatstvu, ale kvôli významu ich krajín. Navrhoval som posadiť sa s nimi za okrúhly stôl. Moje návrhy sa vtedy prijímali so zhovievavými úsmevmi, sčasti bez pochopenia. Neskôr, už po vojne Jom Kipur, dokonca aj Golda Meirová súhlasila s mojim návrhom vyslať na Blízky východ našu misiu. Táto ”fact finding mission” mala za úlohu prelomiť nevraživý postoj arabských štátov voči európskej sociálnej demokracii a skúmať predpoklady pre mierové riešenie.
	Tuším odvtedy ma aj považujú za odborníka na Blízky východ. A snáď aj preto, že som často priamo tam, na mieste. Poznám dnes názory väčšiny arabských vodcov, práve tak izraelských politikov a vojakov. Vďaka týmto stykom si trúfam tvrdiť, že dnes patrím k tým nemnohým, čo sú o poslednom vývoji v regióne informovaní takmer zo všetkých strán, nech ide o Izrael, Egypt, Alžír či Palestínčanov. Iba jedno zavše neviem, čo vlastne chcú Američania, a čo Rusi. Otázka, pravda, je, či oni sami to vždy vedia celkom presne.
	V celom probléme vidím dve kľúčové otázky a ich riešenie. Uznanie štátu Izrael ako novej pospolitosti so samostatným štátom a uznanie Palestínčanov ako národa s právom na vlastný štát. Pretože tak ako štát Izrael má oprávnenie na svoju existenciu, tak majú právo na svoj štát Palestínčania. Aký veľký má byť taký štát, to sotva možno povedať dnes. Izrael bol na začiatku čisto židovský štát s roztrúsenou arabskou menšinou. Teraz, s Golanmi, pásmom Gazy, západným brehom Jordánu zahrňuje územie, kde žijú státisíce Arabov. To je problém. Veľký problém. Preto, kde vlatne môžu mať Palestínčania svoj štát? Podľa mňa tam, kde sú. Čiže na západnom brehu a v Jordánsku. Keď sa založí na západnom brehu Minipalestína, bude to pravdepodobne aj zárodok budúcej kanfederácie s Jordánskom. 
	Keď o tom premýšľam nahlas, pýtajú sa ma, prosím vás, a bude takýto štátnik vôbec životaschopný? A ja odpovedám: Izrael nebol nikdy schopný života. A pred päťdesiatimi rokmi mnohí nepovažovali za životaschopné ani Rakúsko. Životaschopnosť predsa nezávisí od veľkosti krajiny. Malý palestínsky štát by bol životaschopný, pretože, jednoducho, jeho obyvatelia by chceli prežiť. Zodpovednosť za životaschopnosť štátu nesú tí, čo ho chcú, teda nie v neposlednom rade politická vôľa jeho občanov. A keď Palestínčania chcú mať vlastný štát, tak ho majú mať. Potom budú mať domov pre tri milióny Palestínčanov. A podobne ako v malom Izraeli nie všetci Židia tohto sveta našli svoje miesto, dokonca aj keď sa o to usilovali, tak nenájdu miesto v malom palestínskom štáte ani všetci Palestínčania. Ale musí sa dať Izraelčanom i Palestínčanom možnosť nadobnúť národnú identitu, ktorú vyjadria vo vlastnej štátnosti.
	Vidí sa mi, že takéto riešenie je dnes uskutočniteľné. Jestvuje preň v arabskom tábore veľká pripravenosť. A musí byť preň dostatok pripravenosti aj na Západe. A samozrejme, tiež v Sovietskom zväze. Treba, aby sme na tom pracovali všetci, čo sa usilujeme o mier na Blízkom východe.
*     *     *
	Vrátil som sa do hotela Imperial, ktorý slúži pre ubytovanie hláv štátov, predsedov vlád a ministrov. Počas predchádzajúcich návštev Viedne som nemohol túto skvostnú budovu na Kärtner Ringu prehliadnuť. Nikdy sa mi však ani len neprisnilo, že v tejto rozprávke z mramoru, kryštálu, starožitného nábytku, perzských kobercov, opálových lámp, olejov z ústredných depozitárov a vzácnych gobelínov raz budem bývať.
	Patrilo zrejme k prekvapeniu vyrátanému protokolom, že návštevníkovi predložili knihu návštev, aby pochopil, v akom svete sa vlastne ocitol. Chruščov, Kennedy, Indira Gándhiová, Tito a Willy Brandt, kráľ Husejn, Gustav Adolf, kráľ švédsky, Anvar Sadat, Herbert von Karajan, Alfred Hitchcock, Walt Disney, John Golsworthy, oveľa dávnejšie Richard Wagner, Edvard Beneš, Sved Hedin, Thomas Mann, Marika Rökková, ale aj Canaris, Rommel, Himmler či gróf Ciono, zdobili zožltnuté, v koži viazané stránky.
	Palác vystavil knieža Filip z Würtembergu, syn generálmajora, ktorý slúžil ruskému cárovi. Ako rýchlo ho však staval, tak rýchlo oň prišiel. Zlé jazyky vraveli, že ho vlastne prehral v kartách.
	Nový majiteľ využil konjuktúru blížiacej sa svetovej výstavy, prestaval palác na hotel a otvoril jeho brány roku 1873. Skvelé zariadenie si prezrel sám cisár František Jozef, lebo v ňom ubytoval mocných vtedajšieho sveta. Aj Wilhelma I., aj Bismarcka, aj francúzskeho prezidenta MacMahona. Odvtedy Imperial slúžil aj protokolu monarchie a neskôr aj republiky.
	Výnimkou bolo desať povojnových rokov, keď v ňom sídlilo veliteľstvo sovietskych okupačných vojsk, podobne ako v Bristole amerických, v Sacherovi anglických, či v Kummeri francúzskych. Po podpísaní štátnej zmluvy slúžili opäť svojim pôvodným účelom, pričom Imperial s takou frekvenciou, že Bruno Kreisky ho nazval ”druhým Bollhausplatzom”, druhým ministerstvom zahraničných vecí.
	Ako som spomenul, vrátil som sa z prijatia u kancelára, keď zaklopal môj sekretár a akýsi zneistený vzdychol: ”Musím vám dôverne oznámiť, že v tomto apartmáne kedysi spal Hitler. Povedal mi čašník, čo nás obsluhuje.”
	Nedalo mi a spýtal som sa ho aj ja. 
	”Ale áno,” rozhodil rukami, ”Hitler tu spal. Vlastne spával. A vždy v tejto izbe číslo 103. Pán Johann Brousek, náš hlavný čašník, nech mu je zem ľahká, nedávno zomrel, ten ho vždy aj obsluhoval. Nosil mu na izbu jedlo z našej kuchyne, samé zeleninové misy, viete, on Hitler bol vegetarián. Ale neznepokojujte sa. V tejto izbe, ako vo všetkých ostatných, je odvtedy, ako nám hotel Rusi vrátili, všetko ináč. Dali sem nový nábytok, bohvie, kto tu už všetko spal. Možno Nixon alebo Gagarin, Gromyko, alebo,” usmial sa, ”aj Liz Taylorová. Medzi nami, máme tú často takých hostí, najmä Američanov, ktorí keď sa o tom dozvedia, sú celí posadnutí, aby tu mohli spať. Hovoríme im, všetko je iné, aj postele, aj nočné stolíky, ale oni, že chcú byť aspoň v tej izbe. To viete, ľudia sú všelijakí.”
	Odmlčal sa a iba po chvíli povedal: ”Ale keď vás to, ako vidím, tak zaujíma, tak vám poviem ešte jedno. On tu spal aj Mussolini. Vtedy, keď ho Skorzeny vyviezol z toho zajatia a doviezol ho akurát sem. Snáď preto, že ten Skorzeny bol tiež Viedenčan. Duceho však nepriviedli hlavným, ale čiernym vchodom, je tu na Dumbostrasse, rovno pod nami a dopravuje sa tade mäso, zelenina, múka, všetko, čo treba. Tade ho teda doviedli, aby ho nikto nevidel. Tak to chodí na tom našom svete. Keď je niekto na vrchole, tak dolu pred hotelom stoja zástupy, volajú mu na slávu a tlieskajú. Keď spadne z tribúny, dovedú ho za tmy bočným vchodom, kade sa nosí do kuchyne bravčové a kapusta.”
	Spomenul som neskôr túto epizódu Genscherovi. Lišiacky sa usmial:
	”To máte tak s našimi milými rakúskymi priateľmi. U nich si musíme zvyknúť na kadečo. Tí predsa dokázali z Hitlera spraviť Nemca a z Beethovena Rakúšana.”
Text pod snímku: Jásir Arafat, Bruno Kreisky, Willy Brandt na stretnutí 7. júla 1979 vo Viedni. Snímka archív.
						(Pravda, 5, č. 240, 14.10.1995, s. V)

Zo spomienok bývalého predsedu SNR na prelomové udalosti roku 1989
Do funkcie proti svojej vôli
Rudolf Schuster

	Na druhú polovicu novembra 1989 bolo zvolané mimoriadne zasadanie ÚV KSS. Bol som jeho členom a musel som tam ísť. Zatelefonoval mi však krajský vedúci tajomník a požiadal ma, aby som zostal v Košiciach a zúčastnil sa ako predseda Krajského národného výboru na zhromaždení občanov. Zostal som, hoci som vedel, že budem hromozvodom a že si to odnesiem za všetkých.
	Ráno som sa dozvedel z rozhlasu, že ma zvolili za tajomníka ÚV KSS. Myslel som si, že ma porazí. Najskôr som to považoval za zlý žart, potom za zlomyselnosť. Vzápätí som sa s redaktorkou krajskej redakcie denníka Práca Editou Kardošovou-Pačajovou dohodol, že uverejním vyhlásenie k tejto záležitosti. Zavolal som aj vedúcemu tajomníkovi KV KSS Michalovi Špakovi.
	”Pokúšal som sa presvedčiť ich, aby ťa za tajomníka nedávali, ale nedali si povedať,” povedal mi.
	Narýchlo som sa zbalil a šiel do Bratislavy za prvým tajomníkom ÚV KSS Ignácom Janákom.
	”Protestujem proti svojmu zvoleniu za tajomníka,” povedal som mu bez okolkov.

NEĽÚTOSTNÁ HANEBNOSŤ
	Janák na moje prekvapenie nevyskočil, ako mával vo zvyku, ale tváril sa, akoby môj protest nebral vážne.
	”Teraz treba do funkcií ľudí, ktorí majú dôveru dole,” povedal.
	”Na ÚV KSS nenastúpim, lebo svoje zvolenie považujem za neplatné. Nedal som naň súhlas,” zopakoval som rezolútne.
	”Dobre,” povedal Janák. ”Keď nechceš byť tajomník, máme pre teba inú funkciu.”
	”Mám dosť starostí s funkciou predsedu KNV.”
	”Hľadáme predsedu SNR. Musíš pomôcť.”
	”Veď máte Šalgoviča. Ten má skúseností až-až.”
	”Je už starý. A sotva by obstál.”
	”Ak hľadáte obetného baránka, mňa vynechajte.”
	”Buď budeš tajomníkom, alebo predsedom SNR.”
	”Opakujem, nebudem tajomníkom, lebo som predsedom KNV. A kandidáta na predsedu SNR si hľadajte niekde inde.”
	”Aj tak dáme návrh na teba,” povedal Janák a vyšiel z kancelárie.
	Hlavou sa mi prehnala vlna odporu, hnevu a bezmocnosti. Keď sa rozdávali pokojné, teplé miestečká, nikto si na mňa ani nespomenul. Rebelant Schuster je im odrazu dobrý! Celé roky mi znepríjemňovali život. O koľko času, zdravia a energie ma obrali svojou nerozhodnosťou a ťažkopádnosťou! A zrazu by ma chceli nastrčiť, aby som im zachraňoval kožu. Čo by na to povedali moje deti a manželka? Peter je už úspešným inžinierom a Ingridka bude čochvíľa lekárkou. Svojou vysokou funkciou, na ktorú by ma dosadila skompromitovaná strana, by som im riadne skomplikoval život. Zrazu som sa cítil osamotený.
	Zašiel som do kancelárie SNR za JUDr. Richardom Schinom. Poznali sme sa dlhší čas, bol to dobrý právnik a praktický človek. V aparáte SNR bol jediným človekom, ktorému som sa mohol zdôveriť. Bez dlhého úvodu som mu porozprával, čo mi navrhli na ÚV KSS.
	”Mal by si to prijať,” presviedčal ma.
	”Teraz, keď je všetko také zložité?” bránil som sa.
	”Ak na čele SNR nebude práve teraz rozumný človek, ľudia na Slovensku môžu zažiť mnoho nepríjemností. Zober to, zvládneš to.”
	Na svoje pracovisko do Košíc som sa vrátil rozhodnutý, že funkciu nezoberiem. Ráno mi zavolal Špak a pozval ma na zasadanie mimoriadneho Predsedníctva KV KSS. Cestou do ”Bieleho domu som pred budovou rektorátu Vysokej školy technickej zazrel zhromaždenie študentov, ktorí žiadali moju a Špakovu prítomnosť.
	”Teraz máme dôležitejšie veci. Chceš sa dať zosmiešniť? Po zasadaní tam môžeš ísť,” povedal mi Špak.
	Po skončení schôdze som sa tam naozaj vybral. Šiel som s istými obavami, no vedel som, že musím. Zhromaždenie bolo búrlivé, za každou vyhýbavou, neúplnou, či frázovitou odpoveďou nasledovala búrka nesúhlasu. Zostal som do neskorého večera a dohodol som sa so študentmi, že usporiadame samostatný míting k ekologickým otázkam mesta a kraja. Odvtedy sa mi mítingy stali takmer každodenným chlebom. S košickými a prešovskými študentmi som na zhromaždeniach postupne nadviazal takmer priateľský vzťah.
	V Bratislave sa zatiaľ pripravovalo zasadanie Slovenskej národnej rady s jediným bodom programu: výmena predsedu SNR.

ODCHOD ŠALGOVIČA
	Sedemnásta schôdza SNR sa konala 30. novembra 1989. Bola pre mňa naozaj historická. Ešte stále som dúfal, že sa nájde niekto, koho zvolia za predsedu namiesto mňa. Započúval som sa do prejavu Viliama Šalgoviča, ktorý viedol svoju poslednú schôdzu SNR a v závere požiadal o uvoľnenie z funkcie zo zdravotných dôvodov. Mnohí sa uškrňali a zo zadných radov som začul štipľavú poznámku: ”Nebyť revolúcie, neboli by ani strarobné, ani zdravotné dôvody.” Keď podpredseda SNR Dezider Krocsányi poďakoval Šalgovičovi, ozval sa potlesk. Väčšina z nás nepochybne tlieskala od radosti, že konečne z tejto funkcie odišiel človek, ktorý na ňu sotva niekedy dorástol. Spomenul som si, ako sme s delegáciou poslancov s ním absolvovali špeciálnym lietadlom cestu do Kyjeva a do Ovruče k pamätníku slovenských partizánov. On, autor knihy o kpt. Jánovi Nálepkovi a priamy účastník bojov, vedel o svojej partizánskej družine očividne menej ako miestni funkcionári. Spomenul som si, ako v poslednom čase odmietal reprezentačné pohostenia vidieckych funkcionárov, ako chodil na cesty špeciálnym JAK-om 40 sám, ako svoju kanceláriu v SNR opevnil kamerami, aby sa k nemu nedostal nijaký poslanec. Všetci sa ho báli a nikto si nedovolil upozorniť ho, že pri štátnych návštevách si občas poplietol meno, alebo nemal zapnutý rázporok na nohaviciach. Ku mne sa nesprával až tak zle, no raz ma predsa len nahneval. Chcel som mu pri raňajkách premietnuť videofilm o živote rómskych občanov. Najskôr nechcel film vidieť, no potom som ho predsa len presvedčil. ”Načo mi to ukazuješ pri raňajkách! Už to nikomu neukazuj, lebo to nie je pravda. Ja poznám realitu. Toto je obyčajná západniarska propaganda. Dosť už bolo polemiky o Rómoch!” rezolútne skončil debatu, ktorou som ho chcel pripraviť na skutočné riešenie najnaliehavejších problémov v tejto oblasti. S kazetou som však nepochodil ani u vtedajšieho predsedu vlády Ivana Knoteka.
	Z myšlienok ma vyrušil nástojčivý šepot suseda Jaroslava Hlinického: ”Rudo, nie je ti zle?”
	Vtedy už Daniel Futej čítal hodnotenie mojej osoby. Pravdaže, bol som skvelý, lebo ma chceli nastrčiť do funkcie! Spomenuli veci, za ktoré ma doteraz priam prenasledovali. Všetko, za čo som od straníckych orgánov dostával po nose, sa odrazu premenilo na moje osobné klady. Dokonca aj to, že mojím koníčkom je ochrana životného prostredia. Potlačil som však všetko rozhorčenie a prihlásil som sa o slovo.
	”Prosím vás, nenavrhujte ma na funkciu predsedu SNR. Necítim sa na ňu dosť erudovaný. A nepatrím medzi tých, čo sú schopní a ochotní vykonávať akúkoľvek funkciu…”
	Sadol som si s nádejou, že voľakto vyjde s protinávrhom. A naozaj, Silvester Minarovič, poslanec za Stranu slobody, predložil návrh na Ing. Jozefa Širotňáka. Keď nikto nevyšiel s inými návrhmi a Širotňákovu kandidatúru podporil i poslanec Majer, myslel som si, že mám vyhrané, že ma nezvolia. Vtedy však nečakane vystúpil Vladimír Mináč.
	”Myslím si, že kandidatúra súdruha Schustera je dobrá a správna, ale my, ktorí sme už strašne dlhé veky v najvyšších grémiách strany, si myslíme, ja si myslím, že by mal byť vedúcim tajomníkom strany. Viem, že ho sem presunuli z taktických dôvodov. A súc zaviazaný iba vlastnými voličmi a vlastným svedomím, z tých dôvodov, ktoré som povedal, súhlasím s návrhom Strany slobody a Strany slovenskej obrody.”
	Cítil som, že Mináč má pravdu. Asi som sa naozaj stal hračkou kabinetnej kádrovej špekulácie ÚV KSS. Lenže ja som o kariéru straníckeho vodcu vonkoncom nestál a musel som poslancom SNR vysvetliť pravdivosť Mináčových slov.
	”Do Predsedníctva ÚV KSS som bol zvolený za neprítomnosti,” povedal som. ”Nikto so mnou nehovoril, lebo som bol na dialógu s občanmi. Je pravda, že sa so mnou uvažovalo ako s tajomníkom, ale bez môjho vedomia. Musím čestne vyhlásiť, že som obe funkcie odmietol, lebo sa na ne necítim.”
	Bol som presvedčený, že po tomto mojom vyhlásení nebudú za mňa hlasovať ani komunisti. Lenže hlasovanie dopadlo inak. Získal som 90 hlasov, kým Širotňák, žiaľ, iba 35. V hlave mi vírilo všeličo,  no nakoniec som sa zmieril s osudom. Skúsim to. Ak neuspejem, včas odídem. Najprv si však všetko nechám dobre uležať a pripravím sa na to, čo ma čaká. Lenže na prípravu nebol čas. Veci i udalosti nadobudli rýchlý spád.
	”Patril som vždy medzi ľudí, ktorí neradi mnoho hovorili a sľubovali. Som, ako dobre viete, odchovancom fabriky, kde som bol vždy pripravený na otvorený dialóg s každým, kto oň stál. Budem sa spolu s vami, vážení poslanci, usilovať, aby sa SNR stala naozajstným slovenským parlamentom, reprezentantom slovenského národa. Budeme sa v našej práci opierať o všetky politické strany a občianske iniciatívy, ktoré prichádzajú s dobrými námetmi,” povedal som.
	A myslel som to smrteľne vážne.

PRETEKY S ČASOM
	Moje prvé pracovné dni vo funkcii predsedu ma prinútili vysporiadať sa s dvoma na prvý pohľad nepodstatnýnu problémami. Prvé ráno som sa pokúšal dostať sa do predsedníckej kancelárie, ale zašiel som k Dr. Schinovi, kde som predtým neraz vysedával ako radový poslanec. Vôbec som nemal chuť vojsť do bývalej neprístupnej Šalgovičovej pracovne so skrytými kamerami, s dvoma striehnucími sekretárkami a s ustavične bdejúcimi telesnými strážcami.
	”Prečo si nejdeš sadnúť do svojej kancelárie?” spýtal sa ma prekvapený Dr. Schin.
	”Bojím sa tej nedobytnej pevnosti na prvom poschodí. Kým bude taká, aká je, nevstúpim do nej. Kým sa táto moja podmienka nesplní, budem úradovať v tvojej kancelárii.”
	A úradoval som tam desať dní. Za celý ten čas ”chlapci” zo Štátnej bezpečnosti, poverení osobnou ochranou predsedu SNR, chodili riadne do práce, a keďže nemali čo robiť, potĺkali sa po sekretariáte.
	”Chlapci, mňa nemusíte chrániť ani voziť do práce. Chodím pešo a nemám sa koho báť,” povedal som im.
	”To nezávisí od nás, my plníme iba náčleníkove rozkazy. Musíte sa dohodnúť s ním, že nás nepotrebujete.”
	”Povedzte mu to a ak vám neuverí, nech príde za mnou.”
	Neprišiel, ale po dvoch dňoch sa ozval. ”Je mojou povinnosťou, pán predseda, upozorniť vás, že všetci ústavní činitelia a predseda vlády musia mať osobných strážcov. Je to podľa zákona. Neodmietajte túto službu, človek nikdy nevie, čo sa môže stať.”
	”To sa môže stať aj keď budem mať osobnú ochranu. Svoje rozhodnutie nezmením, pán náčelník. Nemám dôvod dať sa chrániť, mám čisté svedomie.”
	Odišiel z mojej pracovne veľmi rozčarovaný a sklamaný.
	Štvrtého decembra prišiel za mnou predseda vlády SR Pavol Hrivnák. Chcel so mnou prekonzultavať svoje zámery na rekonštrukciu vlády.
	”Nie je privčas rekonštruovať vládu?” spýtal som sa. ”Najskôr treba zrekonštruovať Predsedníctvo SNR.”
	”Ide o predbežný návrh. Chcel som ťa informovať prvého…” Premiér otvoril poznámkový blok.
	”Ako prvého podpredsedu vlády chcem ponechať Štefana Murína.”
”Si presvedčený, že ho obhájiš?! Neviem, či ho príjme VPN.”
”Ak nie, navrhnem niekoho iného. Za druhého podpredsedu navrhujem Vlada Lexu.”
”Koho máš na ďalšie funkcie?”
”Uvažujem s vytvorením funkcie tretieho podpredsedu a navrhujem na ňu akademika Daubnera.”
”Návrh na novú funkciu sa mi pozdáva, ale doteraz si navrhoval samých členov KSS.”
”Nechaj ma dohovoriť, Rudko. Ministra kultúry by mohol robiť Ladislav Ballek, Ladislav Ťažký alebo Ladislav Chudík.”
”Najskôr by asi prešiel Chudík. Je nestraník.”
”Na ministerstve školstva by som nechal Ľudovíta Kilára, prípadne jeho námestníka Fedora Macáška.”
”Všetci tvoji doterajší kandidáti sú členovia KSČ.”
”Áno, ale všetci sú odborníci. S neodborníkmi robiť nebudem. Na ministra poľnohospodárstva nemám lepšieho odborníka ako Júliusa Vargu.”
”Nehnevaj sa, Paľo, ale zatiaľ si mi nič nové nepovedal. Myslíš si, že VPN bude súhlasiť s vládou v starom zložení?”
”Mám aj nových. Na ministerstvo stavebníctva Ing. Valka zo Strany slobody alebo Ing. Lukáča z Demokratickej strany (predtým Strana slovenskej obrody), na ministra financií a cien Františka Valáška alebo Ing. Mariána Tkáča, či Bosáka, na zdravotníctvo navrhujem A. Molnára…”
”Zasa komunista!”
”Čo mám robiť? Keď  odbornosť, tak odbornosť, Aj na priemysel mám iba Štefana Urbana a na vnútro Milana Čiča!”
”A čo spravodlivosť?”
”Ivan Trimaj alebo Oľga Ovečková.”
”Zo šestnásťčlenného kabinetu máš jedenásť členov KSS a ešte k tomu aj bývalých členov vlády. To nemôže prejsť.”
Situácia sa však menila z hodiny na hodinu. O pár hodín už Hrivnák na porade uvoľnených funkcionárov sám prišiel s novými menami. Všetky strany (KSS, Strana slobody, Strana slovenskej obrody, ale najmä hnutie VPN) boli v strehu a v zákulisí veľmi aktívne pôsobili, aby ovlyvnili zloženie vlády podľa svojich predstáv. VPN spočiatku nemala záujem dosadzovať svojich ľudí do vládneho kabinetu. Strana slobody a Demokratická strana sa snažili získať čím viac ministerských kresiel. Trochu inak to bolo v SNR. Koordinačné centrum VPN nemalo vo svojich radoch odborníkov s hlbšími znalosťami zákonodarnej činnosti SNR. Spoliehali sa iba na kontrolu zvonku. Poprední predstavitelia VPN (Milan Kňažko, Ján Buda, László Szigety, Fedor Gál) však boli v kontakte so mnou a vedením SNR a postupne získavali základné vedomosti o jej právomociach a činnosti. Koho vymeniť z členov Predsedníctva SNR? Pre mňa bola táto otázka o to zložitejšia, že sám som bol ešte stále členom KSS. Vedel som, KC VPN malo výhrady voči bývalým dlhoročným straníckym funkcionárom a predstaviteľom SNR. Na porade vedenia SNR preto vznikol návrh uvoľniť štrnástich členov Predsedníctva - komunistov. Na ich odchode KC VPN trvalo. Väčšina z nich pochopila situáciu a nekládla odpor. No poniektorí sa s funkciou lúčili veľmi bolestne. 
Snímka: Autor spomienok (vľavo) v pamätných dňoch s akademikom Milanom Čičom.
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3.  E  s  e  j

	Esej - pojem gréckeho pôvodu; prevzala ho latinčina a do francúzštiny sa dostalo v podobe essai. Essai - pokus, skúška.
	Esej je známa už z antiky. Základom boli filozofické úvahy, dialógy a listy o etických otázkach. Platón je považovaný za najväčšieho esejistu všetkých čias. Aristoteles napísal platónske dialógy v 5.-4. storočí pred n. l.
	Esej vznikla mimo žurnalistiku. 
Na prelome stredoveku a novoveku ju znovuobnovili dve významné osobnosti. Francúz Michel de Montaigne (1533-1592) vo svojich Esejách (1580) zverejnil poznámky, ktorými sprevádzal čítanie kníh. Považujeme ho za otca subjektívnej eseje. V jeho esejách prevládal skepticizmus, pochybnosti, používal vecný štýl, bojoval proti scholastike a stredovekej teológii, bojoval o ”šťastie na Zemi”. 
Angličan Francis Bacon (1561-1626) napísal Nové organon (1620) - predstavu o novej spravodlivej spoločnosti. Považujeme ho za otca objektívnej eseje. V esejách písal o úlohách vedy, o moci človeka nad prírodou, obnovil materialistickú tradíciu. 
	Vedeckým otázkam sa venovali aj René Descartes, Blaise Pascal, John Locke a i. V Anglicku sa autori zaoberali najmä literárnoumeleckými prejavmi. Tu nadobudla významné a osobitné postavenie. Jej názvy sa začínali slovami ”úvaha”, ”pojednanie o…”.
	Esej je najstarší publicistický žáner. V žurnalistike sa uplatnili eseje Daniela Defoa, Jonathana Swifta, Josepha Addisona (najvyššia dokonalosť v časopise Spectator). V Nemecku boli významnými autormi Johann Wolfgang Goethe, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Christoph Friedrich Schiller, Thomas Mann, Stefan Zweig, v Anglicku Oscar Wilde, v  Rusku Vissarion Grigorievič Belinskij, Alexander Sergejevič Puškin, Alexander Ivanovič Gercen, Vladimír Vladimirovič Majakovskij a i.
	Kým svetová esej sa začala vyvíjať koncom 16. storočia, na Slovensku v polovici 19. storočia a v Čechách až koncom 19. storočia. Za zakladateľov slovenskej esejistiky považujeme Jozefa Miloslava Hurbana a Ľudovíta Štúra. Prvým vedomým esejistom bol Svetozár Hurban-Vajanský. 
Na začiatku 20. storočia esej tvorili Štefan Krčméry, Jozef Škultéty, medzi dvomi vojnami František Švantner, Eduard Urx, Vladimír Clementis a aj po vojne Ladislav Novomeský a Alexander Matuška. K významným slovenským esejistom patria Vladimír Mináč, Milan Rúfus, Stanislav Šmatlák, Ján Števček.
	Predmetom eseje je nadstavba, idea, nové súvislosti, esej skúma morálno-etické otázky, náboženstvo a ateizmus. Pri tvorbe eseje je dôležité argumentovanie: dokazovanie, vyvracanie, za i proti, hľadanie pravdy, mysliteľskosť, subjektívnosť.
	Esej kladie mimoriadny dôraz na intelektuálnu úroveň autora, na jeho vzdelanie, rozhľadenosť, schopnosť vyjadrovať sa nielen aktuálne ale aj novo, t. j. prinášať nový pohľad na veci už známe.

	Do Čítanky I sme zaradili päť esejí: Hovory M Vladimíra Mináča, Literárne hovory Vladimíra Mináča a Dany Podrackej pod titulkom Katarzia hanby, Malé zamyslenie nad životom a dielom Rudolfa Slobodu: Slobodný až po hrob Alexandra Halvoníka a Fanatizmus - večná náplasť na ranu Jána Johanidesa.

Hovory M

	Aj predtým, než sme mali svoj štát, existovalo Slovensko a slovenský ako pomerne frekventované pomenovanie, pravdaže najmä na Slovensku - mimo Slovenska sa tak volali spolky, kultúrne domy, kostoly a pár pensylvánskych cmiterov.
Pomenovanie je osvojovanie si, v pomenovaní je obsiahnutý nárok na vlastníctvo: ak hovoríme Francúzske Alpy, nemyslíme na geopolitickú vrstvu, ani na morfológiu, ale na ten kúsok Álp, ktoré vlastní Francúzska republika. Aj my sme si tak osvojili, povedzme, Slovenský kras alebo Slovenské rudohorie, ktoré je na starších českých mapách osvojene označené ako Slovenské Krušnohorie - ako ”mladší brácha” českých Krušných hôr. Mapy sa kedysi zakresľovali výlučne podľa vlastníctva, ani náš zemepis, ani naše dejiny by sme nepoznali tak, ako ich poznáme, bez sporov o vlastníctvo. Ale práve vlastnícke pomenovania nás nútia k paradoxným otázkam: patria Štiavnické vrchy iba Štiavničanom? Patrí Kojšova hoľa iba pánu Kojšovi - a čo keď nejaký potomok pána Kojša bude chcieť Kojšovu hoľu reštituovať? Na druhej strane, ak sme vyzdvihli Slovenské rudohorie, alebo Slovenský kras na celoslovenskú úroveň, značí to, že ostatné slovenské horstvá túto úroveň nedosahujú?
	Ak pomenovanie obsahuje nárok na vlastníctvom, v premenovaní je obsiahnutý nárok na reštitúciu vlastníctva. Každá základná politická zmena vyvoláva chuť na prekresľovanie mapy, rušia sa hranice žúp a okresov, menia sa názvy dedín a miest, nové signum, nové znamenie potrebuje zaujať novopomenovaný priestor, nie len dediny a mestá, župy a potoky, celé krajiny sa premenúvajú, po každom veľkom otrase padajú štáty ako ozimné hrušky za jesennej víchrice a v tej istej chvíli vznikajú štáty staronové alebo celkom nové, s celkom novými alebo staronovými nárokmi na vlastníctvo, a teda aj na pomenovanie.
	V šťastnom prípade trvajú niektoré pomenovania stovky, ba aj tisícky rokov. Ani nám nie je na škodu, ak naše hlavné horstvá a najväčšie rieky si zachovali svoje pomenovania. Nikomu sa nepodarilo preonačiť názov horského masívu Karpát, ktoré od treťohôr spoluurčujú Alpsko-Himalájsku sústavu, nijakým vládnucím národom a štátom sa nepodarilo zotrieť povôdné, možno keltské, možno germánske, a možno ešte praeurópske pomenovania nemenných zemepisných prvkov našej vlasti, chvalabohu.
	Veď máme dosť, plné priehrštia nádherných slovenských pomenovaní potokov a riečok, dolín a vrchov, ktoré ako by prichádzalo k nám vyúmyvané priamo v živej vode Dobšinského rozprávok. Praeurópske Karpaty, Tatry a Fatry, Váhy, Hrony, Rimavy a Bodrogy nám pripomínajú pominuteľnosť ľudí, kmeňových a národných spoločenstiev a stálosť kolísky, na ktorú nikto nemá večitý nárok.
	Teraz by každý úradník poslovenčil aj prasnicu, keby už nebola slovenská. Bolo by treba zastaviť všetky pokusy o reštitúcie v zemepisných pomenovaniach, pôsobia len zmätok, veď my po krajine necestujeme len prstom po mape, ale aj po skutočných horizontoch, ba aj v horizontoch spomienok. Keď niekomu hovorím o Feledinciach ako o súčasti  mojej mladosti, iba nechápavo žmurká, nemôže vedieť, že ide o Jesenské, pomenované podľa bývalého župana rimavskosobotského, Janka Jesenského, ktorý nemá nijaký význam ako župan, iba ako vynikajúci slovenský literát, pozorovateľ a mysliteľ.
	Pomenovanie, na rozdiel od lásky, má byť stále. Čím je pomenovanie staršie, tým viac kultúrnych súvislostí obsahuje, tým viac sa identifikuje nie len s miestnymi, ale s národnými či kultúrnymi dejinami. V jesenných dňoch bola Studienka (predtým Hasprunka) centrom celoeurópskej hubárskej anomálie, hrnú sa sem hubári aj z Česka, aj z Rakús, nehovoriac už o Bratislavčanoch. Dúfam, že ju nejaký vynaliezavý mykológ nepremenuje na Hubovú, jednu, liptovskú už máme.
  Vladimír Mináč
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LITERÁRNE HOVORY VLADIMÍRA MINÁČA A DANY PODRACKEJ (30)
Katarzia hanby

DANA PODRACKÁ:

”Chcem písať”, hovorila pätnásť a polročná Marguerite Donnadieuová (Durasová) svojmu čínskemu milencovi medzi rozstonanými riekami slasti, uprostred hluku a pachov pouličného mesta v staromládeneckej garzónke v Šolene, sídelnom meste francúzskej Indočíny, v krajine, kde sa narodila. Chcem písať - značilo: chcem žiť. Ako žiť?
Presne to nevedela ani ako sedemdesiatročná, keď napísala ”definitívnu” verziu Milenca - textu, ako hovorila, za ktorý dostala Goncourtovu cenu. Útla knižka, útly kľúč do jej prebohatého literárneho, scenáristického a inak dramatického života a sveta. Marguerite. Tá Mála, ktorá chcela hrýzť prsia Helene Lagonellovej, tak ako ”on hryzie moje prsia v izbe v čínskom meste, kam chodím večer čo večer lepšie spoznávať boha.” Lebo Helène si neuvedomovala krásu a moc svojho, ešte panenského tela, nevedela, že sa má hanbiť, keď sa nahá premáva po ubytovni - a Marguerite to od začiatku vedela, od začiatku bola iná ako Helène. Hanbu poznala dávno pred hriechom, v rodine, z ktorej pochádzala, v rodine, ktorú držala spolu ”základná hanba” - bieda, jej hladné ”ohanbie”, v ktorom sa žije chtiac-nechtiac, jej riedke húštie, cez ktoré vidí každý, tak ako videl každý ju, matku a dvoch bratov nenávidieť sa navzájom. ”Nikdy si neželáme dobrý deň, dobrý večer, šťastný nový rok. Nikdy neďakujeme. Nikdy nič nehovoríme. Nikdy to nepotrebujeme. Každý deň sa navzájom zabíjame, pokúšame sa zabiť.” Možno keby Malá (Marguerite) videla, ako jej hladký milenec s pokožkou ”ženy”, bohatý a duševne slabý syn miliardára, jej Číňan, robil s Helène to, čo s ňou, možno by ”dobehla” spolu s Helène svoju hanbu, zmiernila by ju a očistila. Takto je to len rozvodnený Mekong rozkoše s kompou, ktorá premáva tam a späť.
Jediné, čo mohla Malá ”sprivatizovať” bolo telo, povýšené len lamé lodičkami z výpredaja, zlacneným mužským klobúkom a zahalené do prestarnutého hodvábu po mame. K matke je najprísnejšia. Povie: Moja matka nikdy nepoznala rozkoš. Ak ju chce ”predísť”, musí sa stotožniť s hrôzostrašnou chápavosťou svojho tela, ktoré sa samé od seba naučilo kričať rozkošou, ale nevie plakať - láskou. Aký strhujúci je pokoj, s ktorým Malá pozoruje slasti svojho tela, ktoré ”rastie, ešte sa iba utvára, nemá nijakú podobu, ťahá sa kamsi za hrou, za smrťou”. Slasť bez budúcnosti nepozná obmedzenia, akoby mohla rásť až do nedozierna. A predsa - čím dlhšie dýcha Malá do zrkadla tváre svojho, do ženby s inou zapleteného milenca, tým zreteľnejšie vidí svoju vlastnú náhle zostarnutú tvár. Rozlúčka bude ťažká, bude to bolestivá rozlúčka. Ale hanbe odteraz bude tesno len pod figovým listom, začne dozrievať a rásť vo všetkých Durasovej textoch. Bude v nevedomých deťoch, ktoré predávajú zoslabnuté matky Indočíny a Indie, aby ”nové” matky vyťahovali z ich krkov hlísty a navíjali si ich na prsty ako nite, bude v umieraní žien a starcov, ktorí nedokázali postaviť hrádzu proti Tichému oceánu svojho živorenia, bude ”zbytočne” plakať a kričať z Buchenwaldu, Hirošimy aj Alžíru. Bude súkromnou hanbou verejne písanej ”knihy Genezis”. Hovorili ste: Kde je láska, keď je všade. Ako mi je ľúto, že Malá ju spočiatku nevedela v ničom rozpoznať, nemala sa o čo zachytiť, nevedela, čo to je - bolo v nej všetko ”naopak”, aj nenávisť spoznala ako prvú. Veľká Durasová.
”Vytvoriť bezvýchodiskovú situáciu je pre mňa ukojením, ktoré sa volá literatúra”, napísala, a žila gordickými rébusmi svojich príbehov, ktoré vraj majú svoj dej vonku, nemajú stred, ani históriu, sú len ”preryvmi”, pravdaže, písanými tak, aby sa ”nemusela hanbiť literatúra”. Možno to jej prial aj Alain Resnais, režisér jej scenáru k filmu Hirošima, moja láska: ”Robte takú literatúru, akú by ste chceli robiť, keby ste sa nemohli kontrolovať…”
Hanba býva intenzívnejšia ako cudnosť, znepokojujúcejšia ako viera. Rozprávajte mi, prosím, o druhej strane jej katarzie, možno o stave pohanenia toho, kto haní, o stave sebazneuctenia pri vypašovaní znakov na milovaný chrbát toho druhého.
Rozprávanie je katarziou živého a boľavého tela literatúry.

VLADIMÍR MINÁČ:

Ustavične, vytrvalo a beznádejne sa vraciame do tých istých končín, po tom istom pošníčku či autostráde, ako by sme vlastnou chiapou šmátrali po vlastnom chvoste, vraciame sa na to isté miesto, ktoré sme už veľa ráz prehmatali, ako by sme žili v kruhoch, podobní stromom.
Nie preto, že by sme chceli, ale preto, že musíme.
Ľudský život, aj život literatúry je zviazaný s pamäťou, všetko je v nej zakliate, všetko sa v nej začína ako v skutočnom lone - veď pamäť je ženského rodu - všetko sa vracia do pamäti, aby sa odrazilo od jej nestálej a pohyblivej hladiny. Podľa moderných psychiatrov ovládajú návratné motívy ľudský život niekedy natoľko, že nivočia samotný život. Dávno pred modernou psychológiou vedela literatúra o návratných motívoch, používala ich v kompozícii ako pilotážne prvky, niekedy tak umne a dôsledne, že nivočila živý pohyb literatúry. O návratných motívoch sa popísali stohy kníh, celé knižnice, každá nová kniha vzniká nie len z individuálnej pamäti, ale aj z pamäti kníh, aj takých, čo sú už dávno mŕtve.
Vaša kontrahentka, vaša Malá, vaša veľká Durasová sa stala skutočnou osobnosťou, lebo nemohla premôcť spomínanie, ktoré nie je iba jej pamäťou, ale kolektívnou pamäťou ženstva v určitej sociálnej a historickej situácii. Práve pamäť, v ktorej pevne sídlia Malá ako obeť i ako dravec, urobila Margueritu Durasovú veľkou, pomohla jej rozboriť zákony módnej poetiky, alebo aspoň roztlačiť ich natoľko, aby mohla vidieť mezierkou pamäti trpký záblesk skutočného nahého života.
Inokedy, inde sa nedostala k jadru práve preto, že pestovala poetiku, že zložito konštruovala obrazce slov na pohyblivom piesku pláží - plážový piesok je jedným z jej obľúbených návratných motívov.
V nemeckej konverzačnej príručke pre bývalé reálne gymnáziá bola takáto prostomyseľne nádherná veta: ”Die Bremse ist gut, als sie nicht versaf!” - brzda je dobrá, ak nezlyhá. Panebože, nie je to geniálne a dôkladne nemecké?
Spomenul som si na tú vetu, lebo citujete Alaina Resnaisa bez akéhokoľvek komentára. Veď on tvrdí tiež geniálne, ibaže po francúzsky, pravý opak onej nemeckej vety: brzda je dobrá vtedy, keď zlyhá. Jeho náhrada Marguerite Durasovej jasne hovorí, že umelec sa má striasť obmedzení, aj keby ich uplietli jeho vlastné ruky. Musí sa uvoľniť a keď treba aj oslobodiť od toho, čo považuje za svoj zákon, za svoj štýl, musí sa v krajnosti postarať, aby mu zlyhali brzdy.
Áno, vyzerá to ako čiastočná strata identity.
Obnovenie pamäti predpokladá takúto čiastočnú stratu. Čo je menej, čo je viac? Koľko ľudí videlo jeden z najlepších filmov posledných desaťročí, koľko žien sa stotožnilo s Malou, koľko žien sa obrátilo tvárou k sebe, tvárou k ženám, veď veľká Marguerite vie všetko o ženách a takmer nič o mužoch - o mužoch len naznačuje, že sú iného pohlavia.
Identita je neprehľadná, samotný umelec ju buduje nie len vedome a najmä ju nevidí v historickom obryse. Ak iný Francúz, maliar Degas, odmietal takúto identitu, ak nechcel nájsť ”svoj spôsob”, klamal sa, možno úprimne: všetko, čo po ňom zostalo je v jeho štýle, v jeho spôsobe, je vždy historicky identifikovateľný a identický. Niekto je identický v metamorfózach, iný v stálosti postoja: rozdeľovacia čiara neoddeľuje rozličné identity, ale skutočnú historickú hodnotu od hodnoty vypožičanej, jarmočne módnej, krikľavej a prázdnej. Čítal som aj u nás chválu Durasovej za to, čím si ubližovala, za to, že mala v poriadku brzdy vlastnej poetiky; ale metamorfóza poetiky nenivočí identitu, iba ju posúva do inej roviny. Ak je posun organický, ak vychádza z ducha, zo skúseností, z pamäti - prečo nie? Málo umelcov dnes môže ostať tým, čím boli a tí, čo ostávajú vo svojej vlastnej stálosti, sú často považovaní za mŕtvych.
Kto má odvahu povedať: radšej mŕtvy ako inakší?
Vyčítate Durasovej, že nevie plakať láskou alebo od lásky. Ale, to, že emancipovala milovanie od lásky je práve jej veľký čin: malá sa stala veľkou tým, že odmietla večný balans medzi veľkým citom a veľkou slasťou a rozhodla sa jednoznačne, priamo a počestne pre slasť. Aj pred ňou sa písalo o milovaní bez lásky, ale to písali najmä muží a milovanie bez lásky sa uskutočňovalo v bordeli alebo v manželstve. Durasová po žensky precítila to, čo muži pochopili už dávno, už od nepamäti, že na dne každej lásky sa učupene tají démon vlastníctva: láska chce vlastniť toho druhého. Ak sa chce žena striasť ťarchy vlastníctva toho druhého - toto vlastníctvo preskúmala literatúra dôkladne a dokonale, keď hovorila o žiarlivosti - musí sa rezolútne ”očistiť” od lásky a vydať sa  na slastné cesty milovania.
Durasová je jedna z kmotier sexuálnej revolúcie.
Dobre viem, čo čaká takúto slobodu a čo ju neminie, ako svet potemnie bez lásky - umenie je semenom lásky a tiež jej plodom - ako zbezvýznamnie človek a jeho vzťahy bez lásky, ako sa scvrkne od samej slasti. No viem aj, že sexuálna revolúcia vyhovuje novým, technologickým generáciám, ktoré radostne odhadzujú záťaž starého haraburdia, aby mohli letieť vyššie a rýchlejšie - kam?
Sloboda, ktorá vzniká tým, že sa vyprázdňujeme, je zničujúca. A možno, že sa nájde masmediálny magnát, ktorý zistí absolútny nedostatok lásky a znovu ju začlení do seriálov? Možno vypukne láska bez milovania?
			(Literárny týždenník, 7, č. 38, 15.9.1995, s. 7)

Malé zamyslenie nad životom a dielom Rudolfa Slobodu
Slobodný až po hrob

	Dnes pochováme Rudolfa Slobodu. Prozaika, básnika, dramatika, publicistu, scenáristu a ktovie koho ešte. Človeka, ktorý po sebe zanechal takmer dve desiatky kníh. Ktorý si svojim písaním získal takú autoritu, že ani tí najmocnejší mocní si ho nedovolili zakázať. Bol starostlivým kronikárom našich čias. Nastavil zrkadlo celej generácii, nikdy sa nepýtajúc, kto je najkrajší na svete, ale vždy si do zošalenia plniac svoju spisovateľskú povinnosť: ”…pomáham im (jednoduchým ľuďom), aby verili, že ľudský rozum nakoniec zvíťazí”. Isteže, nebol to Tolstoj, ale nepochybne si zaslúži tolstojovskú rozlúčku.
	Pri ktoromsi krčmovom posedení povedal Rudo Sloboda pre mňa pamätný výrok: Vrcholom elegancie je obliecť si v nedeľu čierne šaty a bielu košeľu si zapnúť pod krkom. Zapamätal som si ho nie pre jeho smiešnosť, ale skôr naopak - pre jeho vážnosť. Čím väčšmi som sa totiž trápil so Slobodovými neuchopiteľnými textami, tým sa mi videl príznačnejší. Jednak preto, že vari všetky slobodovské texty sú vyslovené len akoby mimochodom, len akoby na pobavenie krčmového, či prípadne iného publika, ale vždy som si bol istý, že je za nimi aj obsah, z ktorého vážnosti môže človek div nie zošalieť. Čím úpenlivejšie však tento obsah hľadá, tým je nedohľadnejší, tým väčšmi riskuje, že výjde na posmech. Aj v spomenutom nezáväznom výroku je čosi také: Sloboda nikdy nič nehovoril len tak, v jeho prózach naozaj vždy srmť suchým bičom praská (a ak to naozaj začujete, to už vonkoncom nie je na smiech), ale je v nich aj strašne veľa nevážnosti, ktorú však neradno nebrať vážnejšie ako samotnú vážnosť.
Ale vráťme sa k výroku. Nazdávam sa totiž, že ak nie celkom, tak aspoň svojou skrytou podstatou je spojený so Slobodovou slobodou. (Ako veľmi by sa chcelo povedať prosto Slobodou, lebo aj toto homonymum je nielen príznačné, ale priam osudovo symbolické.) Nech totiž o Slobodovi povieme čokoľvek, nech akokoľvek prenikavo interpretujeme jeho pôvabné texty, nikdy by sme nemali zabudnúť, že ich napísal možno predposledný slobodný človek našej doby, ktorému jeho sloboda nebola iba nezvratnou osobnou voľbou, ale údelom priklincovaným k osobnosti takým krížovým klincom, od ktorého môže oslobodiť iba smrť.
	Veru tak, zdá sam že celá Slobodova cesta umením je dokumentáciou jeho márneho úsilia zbaviť sa bremena slobody: obliecť si čierne sviatočné šaty, zapnúť pod krkom posledný gombík bielej košele a splynúť s nedeľným davom. Mať sviatok. Byť davovo elegantný. Promeňovať sa dedinou, ísť na omšu a potom do krčmy. Zbaviť sa všetkých tých Urbanov Chromých, Uršúľ, Hodžov, Hrscov, Bielych, gazdov, starých človekov, všetkých tých symbolov doby útočiacich na slobodného človeka svojou konvenčnou vrastenosťou, svojim absurdným sebavedomím, svojimi nepochopiteľnými činmi, ktoré slobodný človek musí pochopiť, aby ich nemusel súdiť. A najmä, aby nemusel súdiť seba. Slobodova sloboda je však slobodná do takej miery, že sa nezmestí ani do čierneho obleku, ani na dedinskú promenádu. Je ako opitá všetkými tými Platonmi, Kantmi, Hegelmi, Thoreauami, vznáša sa na vlnách najlepšej vzdelanosti a načahujúc sa za každou ich slamkou, zúfalo miluje mačky a psov. Istý čas dokonca velebí socializmus, aby vzápätí jeho trúfalú ulitu rozdrvil tvrdým podpätkom antikomunizmu, úzkostlivo neskôr zbierajúc jeho íverčeky. Slobodovi a jeho slobode nie je cudzie energické gesto odmietnutia či prijímania, avšak len ako súčasť ahasverského hľadania domova, pokoja, prítuľnosti. Len ako dočasne hlboký mier, z ktorého naisto opäť vykvitnú šedé ruže zdesenia nad stavom ľudských vecí a ich plody opäť zažiaria nádherou zrelosti, úfajúcej sa novej jari.
	Zaiste, čierno-biele podobenstvo o slobode a jej človeku. Čierna a biela boli však aj základnými farbami jeho spisovateľstva, ktoré však vonkoncom nebolo čierno-biele. Napíše napríklad takúto vetu: ”Každý flirt má svoje filozofické pozadie.” Nie pudové, nie poživačnícke, nie sebecké, ale filozofické! A ďalej: ”Flirtujúci muž je muž pred samovraždou.” Nie hocijaká smrteľnícka hravá slasť, ale filozofia a samovražda! Slobodova sloboda má jednoducho veľké oči. Slobodova sloboda je schopná ”vytvoriť si z jazyka, matérie pre všetkých, matériu pre vlastnú potrebu. Sformovať si túto matériu vo vlastnej hlave, to znamená vytvoriť si tam akéhosi druhého človeka. Ani tomu nebudeme priveľmi dôverovať, stačí nám však, že nám, prvej osobe alebo prvému pôvodnému človeku, bude rozumieť a že neprezradí nič z nášho rozhovoru”. Aj taká môže byť pravda: kým iní rozprávajú mlčaním, Sloboda mlčí rozprávaním. Kým sa tí dvaja rozprávajú, ponajviac špásovne, o pravde, ktorej meno - ako meno strarozákonného boha - sa nevyslovuje, čitateľ sa môže ušúľať od smiechu nad absurditami, čo si navymýšľali. Avšak len čo skadiaľsi z podtextových hlbočín zacíti onoho Jahveho, smiech ho bezpochyby prejde. Zaškerí sa naňho oná smrtihlavá karikatúra bytia, plávajúca v kalužiach hmýriacich sa živorodých detailov. To je tá Slobodova sloboda bez voľby. Niet kam utiecť, niet sa čím nezašpiniť, niet čím nepohŕdať. Naskutku, nie je ani také ťažké byť slobodný, ako svoju slobodu uniesť: všetky čierne obleky i biele košele zapnuté pod krkom škrtia, nech sa akokoľvek podobajú oblekom a košeliam milovaných novovešťanov či iných milovaných cnostných občanov milovaného Slovenska. Mohol ju uniesť autor, ktorý bol navyše posadnutý ”veľkou ideou vernosti”? Mohol, ale musel ostať verný svojmu prekliatemu osudu. Zostal, už ho niet…
ALEXANDER HALVONÍK
						(Pravda, 5, č. 236, 12.10.1995, s. 5)

Ján Johanides
Fanatizmus - večná náplasť na ranu

	Od nepamäti človek čaká na hlasy z vesmíru, vyčkáva ozvenu na svoju bolesť, očakáva odpoveď nebies na to, čo má robiť so sebou, lebo vie, že jedného dňa zanikne, a pýta sa, či smrť je koniec.
Dávno pred časmi stavania balbeckej cesty, či pyramíd v Egypte I v Amerike bola už táto otázka aktuálna. I keď neviem, akí ľudia si ju dávali, lebo zem nám len veľmi pomaly vydáva odrobinky z dávnominulých životov našich predkov. Občas nám dovolí vyrvať zo svojich útrob nejakú skamenelú lebku, alebo kosť praotca či pramatky spred dvadsaťtisíc, ba dokonca päťdesiaťtisíc rokov. Aj keď ten archeologický nález nenastolí problém, skoriguje aspoň minulé domnienky, ktoré boli predtým temer dogmy. Dodnes sa vedcom nepodarilo vyriešiť otázku, ako sa mohli prepravovať niekoľko ton ťažké kamene na balbeckú cestu technikou, ktorú mohli mať vtedajší ľudia k dispozícii. Alebo predstavte si pyramídy: ako túto dokonalosť mohol zrealizovať človiečik a ľudkovia, akých poznáme z egyptského výtvarného umenia? Tajomstvo nielen pre budúce seriály science-fiction. Bezpochyby však súčasťou tejto, pre nás ešte vždy záhadnej techniky, bol fanatizmus. Cieľavedomé posúvanie kameňov a zároveň búchanie päsťami do vzduchu, v ktorom môžu byť však vždy aj nebesá, len nie je ich povinnosťou, aby sa nám predstavili, a maskujú sa prázdnotou.
	V podstate všetky praveké vykopávky zdôrazňujú jedno: húževnatú chuť nezaniknúť, nestratiť tvár, žiť vo forme a cez formu po celé stáročia. Vôľa: uchovať si podobu. Adopcia tvaru, chvála podoby, uctievanie znaku: čas je niekde nezanedbateľný kľúč i k súčasnosti, i k jej fanatizmu a od nej priamo i kľukato v pravekej jaskyni. Nazabúdajme na to základné, ak chceme hovoriť o propagande a o fanatizme päťdesiat rokov po vojne. Fanatizmus - či už chceme, alebo nie - je predovšetkým vášeň použiteľná na x spôsobov. Fanatizmus koncentráčnikov, ktorí prežívali vďaka viere v komunistickú stranu a Stalina, fanatizmus esesmanov vraždiacich v mene Hitlera a Rosenberga, fanatizmus cárovrahov, anarchistov i Ku-Klux-Klanu i fanatizmus benediktínov, ktorí za veľkých ľudských obetí zo svojich radov naučili predchodcov bernardínov hľadať zblúdilcov. Vášeň je však v prvom rade súčasť človeka prirodzená ako pľúca, alebo pečeň. Dôležité je len jedno: cieľ fanatizmu. Fanatizmus má prinajmenšom toľko tvárí ako mucha očí a práve toľko dôvodov. Len to rozhoduje, či sa budú ľudia vešať, alebo iba vľúdne nahovárať na pokánie v bráne nejakého kláštora. Bez vášne si totiž neviem predstaviť ani metaforu o hadovi, zvedenej Eve a jablku poznania, ktoré ponúkla Adamovi. Dá sa teda bezmála povedať, že fanatizmus už začal jestvovať vari hneď potom, čo Adamove ústa ochutnali plod zo zakázaného stromu. Najhlavnejšie z prepotrebných a rozhodujúcich koliesok poháňajúcich k fanatizmu je totiž odjakživa hlad. Nezamestnanosť. Pohŕdanie davom. Nedostatok základného pre život. Preto musel Hitler v tridsiatomtreťom vyhrať. A divím sa, že sa tomu ľudia divili. Sľuby sú čarovný prútik. A najmä keď sa sprvu plnia.

Čo nám pomohlo prežiť
Fanatizmus je odjakživa večne živá súčasť nášho najvnútornejšieho ja a iba naše sebapreceňovanie tvrdí, že sme umiernenejší a ohľaduplnejší, než vskutku sme. Lenže my si to ťažko a neradi priznávame.
Ak nám, stredoeurópanom, teda Rakúšanom, Srbom, Maďarom, Čechom, Chorvátom, Slovákom ktosi vyčíta (alebo vyčítal), že sme boli v minulosti fanatickí a že sme sa stavali vzájomne proti sebe, neporozumel tomu základnému princípu, čo pomáhalo žiť a prežiť týmto národníkom - i tým štátoprávnym - od pradávna až po rok 1918. Nebudete mi veriť, ale zo seba vydať viac citu v náznaku, než slov. Teda: vzťah muža a ženy a výsledok: deti. Rozumeli sme si niekedy skôr posunkami, než vyslovenými vetami. Skutky milosrdenstva boli samozrejmosťou práve tak, ako aj krutosť.
Zamyslenie sa nad fanatizmom a propragandou po päťdesiatich rokoch od vojny nám - aspoň mne - prináša aktívny smútok. Aktívny - teda vyzývajúci. Lebo fanatizmus (a to je jeho ľstivá prednosť) si vždy nájde zámienku, aby mobilizoval jednotlivcov, či masy z jednej strany proti druhej. Z jedného tábora proti inému. Fanatizmus je vždy nepokojnou vzpružinou, ktorú môže ktokoľvek využiť, ak mu situácia v štáte, v národe, v regióne poskytuje priaznivú okolnosť. Na to, aby sa fanatizmus, o aký dnes ide, vypäl ako vojak pri vyznamenávaní, treba sociálnu krízu.
Keby kresťanské politické fóra boli schopné zrealizovať presvedčivý a pútavý sociálny program, keby uvzatí a spupní politici nekráčali za vidinou ozdravenia society takým konaním, v ktorom sa - len raz žijúci - nestáva cieľom, ale len materiálom experimentu, keby liberalizmus dostal zásadné medze od-do, budúca tragédia by sa azda nekonala u nás a nekonala by sa asi ani v Poľsku či Rusku. Západ je totiž zraniteľnejší ako kedykoľvek predtým: Irak bol pre USA Pyrrhovým váťazstvom. A treba si uvodemiť ešte aj to, že je veľa ”Irakov” a čakajú, i keď ”ešte driemu”. Ale vráťme sa k nám: sociálnu situáciu na Slovensku treba bezodkladne riešiť, treba ju riešiť vzhľadom na morálne dôsledky, ktoré zapríčiňuje. Nezvýšila sa iba kriminalita - zvýšili sa samovraždy mladých žien a mužov v preddôchodkovom veku, zvýšila sa otupenosť mládeže, vstúpili sme do Európy na úrovni jej zločinnosti, ale západný dostatok najvyspelejších štátov nám chýba. Nemôžem šíriť optimizmus, nie som klamár. Nadarmo rastú súkromné podniky a rozširuje sa sortiment tovarov, keď si ho ľudia vo východnej Európe nebudú mať za čo kúpiť. Bojím sa, že u nás dôjde k akémusi infarktu obecnej zákonnosti - o kultúre už ani nehovorím - lebo kto nemá krajec chleba, neotvorí ani knihu.
Nebudem hovoriť ani o bývalej Juhoslávii. Máme dosť vlastných hrbov. Áno, hrozí nám fanatizmus s fašistickým odtieňom v celej strednej Európe. Čechy a situácia v nich sú tým najzrelším dôkazom. Vôbec sa ani nezastavím pri skínoch. Sú nebezpečnejšie zoskúpenia. Organizácia Biele Čechy i americká tajná organizácia Árijský dom už tam zapustili korene. Roky podozrievali Slovákov z fašizoidnosti, teraz sa im invektívy vracajú z vlastných radov. Nechápem napríklad, prečo sa už dlhší čas pravidelne - asi dva roky - objavuje jednostaj v inzerátoch Lidových novín stále tá istá žiadosť, že ktosi, XYZ kúpi maskáče, dýky, prilby, výzbroj, výstroj atď., z bývalej nemeckej armády z druhej svetovej vojny! Je ten inzerát až tak dobre zaplatený, že českí kolegovia - novinári stratili hanbu? Odpusťte mi priamosť, českí kolegovia, v slovenských novinách sme ani ja, ani moja manželka takýto inzerát doposiaľ nenašli, tým nechcem povedať, že tento národ je len ružovučké neviniatko.

Zamotaní v politickej pavučine
Chcem povedať pravdu, teda to, čo si myslím: pozadím každého politického zámeru a zápasu - ktorý inak vyzerá navonok a celkom inak vo svojom vnútri - v nepokojných národoch Európy je vždy, odpradávna zložitá politická pavučina, o ktorú sa stará veľký počet jánusovských tvárí a ktorá sa spravidla, takmer nepostihnuteľne prepája s ďalšími mnohosmernými pavučinami viacvrstvových záujmov až natoľko, že je takmer holá nemožnosť dovidieť, kam (a od koho) smerujú jednotlivé vlákna. A história nám už veľakrát veľmi drasticky ukázala, že politici, nezáleží, či veľkí, či malí, praví, alebo ľaví, v takzvaných ”historických okamihoch”, v takzvaných historických príležitostiach, vo vhodných okolnostiach, šanciach, v takzvaných osudových hodinách ”rozdaných kariet” len zriedkakedy dokázali rozpoznať to podstatné od vedľajšieho a ”namaskovaného” ako hlavné, presne ”vidieť celú rozohranú partiu na šachovnici”, či predvídať nedozerné následky zo zdanlivo odľahlých, na pohľad zanedbateľných príčin, istý pohyb totiž nezaručuje nikdy ”len jeden následok”.
Fanatizmus a jeho rôznorodosť je natoľko rozsiahla, mnohovrstvová, ale i natoľko šmykľavá téma, že by bolo prinajmenšom nemiestnou, až pyšnou opovážlivosťou trúfať si výstižne vyjadriť - a navyše na vymedzenom priestore - presne a do rozvetvených podrobností vystihnúť všetky komponenty, ktoré tento fanatizmus spôsobujú. Jej pochmúrnu úrodu, jej temné jablká expedované na ranný trh ochutnávame v takzvaných zásadných stanoviskách pojednávajúcich o samovraždách, bezcitnosti, podvodoch, zločinnosti. Pokúsim sa teda iba o akúsi rýchlu skicu, o hrubý záznam tých najdôležitejších znakov dovádzajúcich ľudí do tejto krízy, z ktorej vzniká fanatizmus, pokúsim sa o akýsi náčrt otázok, čo samovoľne vznikajú v útvaroch, pri častom premýšľaní nad týmto pálčivým súčasným námetom. Nezabúdam, ako prekvapujúco a mnohokrát vyslovene paradoxne sa môžu hlavné faktory zaviňujúce tento stav javiť v sebareflexii, v sebaponímaní, vo vzťahoch ”Ja a Ty”. Nezabúdam, že môžu ponúkať falošnú vzťahovú optiku, videnie, aké majú napríklad oči s chybou, šeroslepé oči, farboslepé oči, zrak, ktorý znepresňuje. Toto prirovnanie je, pravdaže, nanajvýš nedokonalé, ale predsa sa len snaží upozorniť.
Po prvé: fanatizmus - to je predovšetkým sprvu málonápadná, ale neskôr zákerná choroba - ochorenie prirodzenej ľudskej dôvery, vzbudenie chuti kontrolovať, preverovať, jednostaj dávať pozor, číhať, zanechať dôveru v A, B, C, dôveru v ženu, či muža, v potomkov, vo vlastnú prácu, obavy o X, Y, Z, ochorenie dôvery, z ktorého jednoznačne vyplýva zneváženie náklannosti, či viery v čokoľvek, a z ktorého napokon vyviera takisto i pohŕdanie v hierarchii ustálených a osvedčených, orientačných hodnôt vlastných určtému spoločenstvu. Táto choroba, doteraz ešte vždy málo zmapovaná choroba, čo už svojou povahou nepraje akýmkoľvek dlhodobejším citom, tobôž už nie dlhodobým citom ”na celý život” - ako sa vraví, pozvoľna devalvuje a mení všetky city na pocity. Táto kríza, ktorá napomáha zneužívajúci fanatizmus, je teda vo výsledku na jednej strane síce matkou bezcitovosti až bezcitnosti, no na druhej strane liahňou, aká podporuje bujnenie jednosmerného senzualizmu: teda chtiac-nechtiac tvrdí, že pociťovať je dôležitejšie ako cítiť.

Vyprázdňovanie individuálnosti
Predpokladom toho, aby sa fanatizmus - môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš - aby sa tento fanatizmus dostal do konfliktu s citom, nie je však len nedostatok srdca, nedostatok ochranného citového obalu, nedostatok ”akéhosi citového skafandra”, povedané v nadsádzke, teda nedostatok citových väzieb v nepriaznivých okolnostiach, ale najmä fakty - súhrny rôznych činiteľov, na pohľad akoby nepodstatných činiteľov, ktoré vpadajú, priam násilne vnikajú do duší jednotlivcov a vytvárajú z nich takzvanú masu mesta, masu cestujúcich v trolejbusoch, v električkách, v metre, masu nakupujúcich a predávajúcich, masu ležiacich na pláži, masu súložiacich, alebo vysedávajúcich v kaviarňach so svojim úzkoprsým programom - ktoré sa správajú ako podmorské chobotnice, zamerané výlučne iba na svoju malú korisť. Fakt, ktorý v tomto fanatizme konzumu napomáha možnosť vzniku toho najhoršieho fanatizmu, fakt, ktorý ako prútik povestnej Kirké mení jedincov na masu - sa nazýva ”vtesnanie sa do kolektivity z nevyhnutnosti” - čo vo výsledku predstavuje výprázdňovanie krehkej individuálnosti a jej nahrádzanie ”zvykmi, usilujúcimi sa o šedú jednotnosť”, to napomáha marx-leninizmus i reklamy, televízia, inzeráty, agenti sprostredkujúci cesty do krajín slnečného Stredomoria, alebo do niektorej z fašizoidných tajných organizácií. Pretože hlad je pohotový radca.
Po celý čas som hovoril o rane, aj keď som slovo ”rana” nepoužil. Rana, večná rana je ľudská nedokonalosť - preto fanatizmus nikdy nepominie, je náplasťou na vesmírnu ranu, ktorá sa volá človek. Dnes, keď si môžu dovoliť hovoriť pravdu iba bohatí - ale hovorí ju len málokto z nich - chudobným zostane zase len údel fanatizmu ako toľkokrát predtým. Budú opäť obvinení z toho, že chcú byť fašisti, alebo partizáni. Nezáleží, či to bude ultrapravý fanatizmus, alebo ľavý. Vždy to bude fanatizmus. A výsledok bude rovnaký.
			       (Nové slovo bez rešpektu, 5, č. 36, 4.IX.1995, s. 5)

4.  F  e  j  t  ó  n

Fejtón - ľahké a vtipné rozprávanie o závažných a aktuálnych                            spoločensko-politických otázkach.
V roku 1800 vložil vydavateľ francúzskeho Journal des Débats - Abbé Julien Loius de Geoffroy do svojho časopisu list - fillet, na ktorom pravidelne uverejňoval divadelnú kroniku a módu. Pre veľký úspech po roku zaradil tieto novinárske i nenovinárske prejavy pod čiaru na prvú stranu časopisu. V redakčnej praxi sa preto dodnes zachoval pojem podčiarnik. 
V Nemecku v rokoch 1751-1755 Gotthold Ephraim Lessing uverejňoval v prílohe denníka Vortiche Zeitung spoločenské a kultúrne aktuality. V západných krajinách sa za fejtón považuje celá kultúrna a spoločenská časť novín alebo ich príloha: správy, recenzie, kritika, úvahy, eseje, populárno-vedecké state, cestopisné state, vo Francúzsku - televízny seriál. V Anglicku boli významnými autormi Gilbert Keith Chesterston, John Boynton Priestley, v USA Mark Twain, John Ernst Steinbeck, Ernest Hemingway. V Rusku v časopise Sovremennik vznikla rubrika Fejtón, neskôr Zmes, v ktorej uverejňovali najmä Vissarion Grigorievič Belinskij, Ivan Sergejevič Turgenev a Nikolaj Alexejevič Nekrasov, v Kolokole - Alexander Ivanovič Gercen a v Sankt-Peterburských vedomostiach - Fiodr Michajlovič Dostojevskij. V Čechách v roku 1818 Pražské noviny uverejnili fejtón V. B. Nebeského. Fejtóny v Květoch, Českej včele uverejňovali Jozef Kajetán Tyl, Karol Halvíček- Borovský, Jan Neruda.
Na Slovensku v roku 1783 Prešpurské noviny uverejnili fejtón U nás větrojezdci, v roku 1847 časopis Nitra uverejnil fejtón Jozefa Miloslava Hurbana Korytnické poháriky. Ďalšími významnými fejtonistami boli Karol Zechenter Laskomerský, Svetozár Hurban-Vajanský, Fraňo Kráľ, Peter Jilemnický. V roku 1953 konštatoval Ladislav Novomeský v Kultúrnom živote, že ”…fejtón je vyhynutý druh…”, no v rokoch 1968/69 fejtón získal dokonalosť. Po dvadsaťročnom živorení sa opäť plnohodnotne vrátil do slovenskej žurnalistiky. 
	Podľa intenzity kritiky poznáme fejtón: 
a) 	humoristický (vtipné rozprávanie o ľudskej nedokonalosti, naivite, ľahostajnosti, pohodlí), 
b) 	ironický (výsmech nedostatkov, ktoré nemožno tolerovať; je to zosmiešnenie, ktoré obsahuje hodnotenie toho, čo sa zosmiešňuje; nevyslovuje sa priamo, vysloví sa protikladný, skrytý význam), 
c) 	satirický (nekompromisne kritizuje, vytvára obrazy, ktorými narúša vzájomné vzťahy javov; vystupňuje do krajnej komickosti a nezmyslenosti) a 
d) 	sarkastický (zraňujúci, pichľavý, jedovatý výsmech, uštipačný výsmech, uštipačný vtip či posmešok - najvyšší stupeň  irónie; nedostatky sú pre autora neprijateľné). 
Známe sú pozitívne, tzv. nerudovské fejtóny a fejtóny hybridné (reprezentované fejtónmi amerického publicistu Arta Buchwalda).
	Pre jazyk a štýl fejtónu je typická personifikácia, hyperbola (zveličovanie). Rozsahom by to mal byť menší útvar (1-1,5 strany). Titulok by nemal prezrádzať vyústenie fejtónu. Pointa nie je nevyhnutná, aj keď moment prekvapenia je účinnejší.
	Pre ilustráciu sme zaradili päť ukážok fejtónu. Sú to fejtóny najznámejších slovenských fejtonistov: Ľuba Trefného (Cez telefón), Dobroslava Hrubého (Nádej pre všetkých bastardov), Martina Hrica (Budeme národom grafológov), Jána Štepitu (Posledný pltník) a Petra Škorňu (Ako hádzať udičky).

Fejtón
Cez telefón

- Haló, je tam, prosím, pani Dolniaková-Spodniaková?
- Žiadna pani tu nie je. Tu je Katka.
- Koľko máš rokov, dieťa moje? Je doma mamička?
- Päť a nie je. Mamička je v práci.
- Teraz večer?
- Ona má jednu prácu do popoludnia, potom chodí upratovať a na noc si ešte nosí domov tretiu prácu, alebo inak by nás vraj neuživila.
- Vari mamička vôbec nikdy nespinká? A čo otecko?
- Ani on nie je doma. On teraz spinká v nemocnici.
- Otecko je lekár?
- Nie, on má iba rozbitú hlavu. Najprv ho vyhodili z práce a potom začal piť, lebo mamička hovorila, že to ťažko nesie. Ale on to niesol ľahko, pretože domov nenosil nič. A niekto si myslel, že nosí, a tak ho predvčerom v noci tresli po hlave a teraz spinká v nemocnici… A ešte mám staršieho brata, ale ani ten nie je doma, pretože vždy sa na noc vytratí, vraj odovzdáva komusi akýsi tovar. Aj staršiu sestru mám, ale aj ona je teraz preč. Ona spinká iba cez deň. Večer odchádza pracovať do jedného hotela. Hovorí, že je tam tajomníčkou, ale ja neviem, čo celé noci tají, keď sa dnes predsa už môže o všetkom hovoriť. Aj som jej to povedala a ona ma udrela po pa… ústach, aby som vraj držala zobák, lebo keď sa to nebude tajiť, všetci si budú myslieť, že je verejná.
- Počúvaj, Katka, vari len nechceš aj ty vytvoriť negatívny obraz Slovenska?
- Áno, chcem, lebo je to dobre. Tá sestra, čo je tajomníčka, bola raz na lekárskej prehliadke a všetci sa doma potešili, keď priniesla potvrdenie, že je negatívna. Odvtedy viem, že negatívne je dobré.
- Katka, a nebojíš sa takto sama doma?
- Ja nie som sama. Chodieva k nám jedna teta a tá je aj teraz u nás. Síce sa zatvorila s jedným ujom vo vedľajšej izbe, ale ja viem, že sú tam. A ten ujo rozpráva takou rečou, ktorej nerozumiem, a ja tu pozerám video, takú rozprávku o jednej princeznej, čo jej zobrali šaty a potom im bolo všetkým zima a tak smiešne sa spolu triasli. A brat mi povedal, že také rozprávky, kde boli všetci nahí, boli predtým u nás zakázané a že to bola totalita, takže ja už viem, čo vlastne bola tá totalita. To bolo, keď boli všetci ľudia oblečení.
- Dobre, Katka, pretelefonovali sme veľa času. Povedz mamičke, že volala teta z televízie, ktorá chcela o vás urobiť peknú reláciu k Medzinárodnému roku rodiny. Zrejme som sa splietla, ale určite sa ešte ohlásim. Zaručene si na vás spomeniem, keď budeme pripravovať seriál Strieľa celá rodina.
ĽUBO TREFNÝ
					           (Pravda, 5, č. 230, 4.11.1995, s. 5)					
NÁŠ FEJTÓN
Nádej pre všetkých bastardov
Dobroslav Hrubý

Nebyť fekálno-análneho slovníka z posledných dní na domácej politickej scéne, z hlavy by mi nadobro vyšumela zaujímavá štúdia  spred niekoľkých rokov. Jej autor sledoval, ktoré profesné a vekové skupiny sa vyjadrujú najvulgárnejšie a prečo tak robia. Bezkonkurenčnú špičku tvorili baníci, murári, vojaci, pubertálna mládež. Prevažovali nevzdelaní, či málo vzdelaní ľudia. Intelektuáli zostali na chvoste tabuľky. Dozvedel som sa aj dôvody. Ak je organizmus veľmi fyzicky zaťažený, potrebuje psychický ventil. Deti v puberte sa cítia zrelšie, intelektuáli si takto gumujú nečisté svedomie, zbavujú sa komplexov. Dovolím si doplniť, že sa usilujú dosiahnuť imidž tvrdých mužov u malej skupinky obmedzených občanov. Tí im tlieskajú a vidia v nich vzor. Po niekoľkých desaťročiach ako nadávka verejne u nás zaznelo slovo bastard. Nie v bani! Predtým ho na adresu buržujov v tridsiatych rokoch použil Klement Gottwald. Potom prišiel socializmus. Ten síce nešetril vlastizradcami a judášmi, disponoval krvavým psom a bláznivým kovbojom, ale bastardov ako muníciu nepoužil. Ani fekálie a análne otvory nie. Zrejme boli jeho vtedajší propagandisti zakomplexovaní menej ako terajší ostrostrelci.
Bastard je kríženec, nečistý, lepšie nečistokrvný, menejcenný jedinec. U zvierat, ale aj u ľudí. Dosť sa vyznám v kynológii. Pes s rodokmeňom je pochopiteľne drahší, vzácnejší než jeho ”bezpapierový” kolega. Prapredkom jedného a druhého bol pes bahenný. Cieľavedomým krížením sa z bastardov stali plemená. To u psov. Pokiaľ ide o ľudí, neúspešne sa o vyšľachtenie ”čistej rasy” pokúšal vodca a otec národa Adolf Hitler. Prekvapujúce je zistenie, že psy - bastardi sú inteligentnejšie ako tie s modrou krvou. Keby ma niekto chcel pohaniť a nazval by ma bastardom, neurazí ma. Každý bol raz bastardom. Vrátane elitárov nášho predovoja. Tak by sme ani nemuseli pátrať v ďalekej minulosti. Stačí spätný pohľad o pár desaťročí a ich hŕstka sa scvrkne na hŕstočku. Ani najslovenskejší a najväčší básnik by sa do nej nepomestil.
Menejcenní, nezúfajte, nezúfame! Profesor chémie Jack Baldwin v Massachusetts už niekoľko rokov pracuje na experimente premeniť červenú krv na modrú. Krvné farbivo, hemoglobín, mieni nahradiť porfyrínom. Úspechu zatiaľ bráni iba to, že porfyrín je toxický. Azda sa modrej krvi dožijeme aj my. Bude to zánik bastardov, koniec dialógov s ratolesťami: ”Prosím ťa, od koho si počul také hnusné slová?” ”Predsa od poslancov.”
Dovtedy treba vystačiť s útechou, že vietor z nevymytej huby strom nezlomí.
					(Práca, 50, č. 245, 22.11.1995, s. 3)

FEJTÓN
Budeme národom grafológov?
Martin Hric

Veľmo potešilo moje srdco, keď som sa dočítal, že v Prievidzi 142 potvrdených, 42 nepotvrdených a 23 neoveriteľných podpisov pod hárkami DÚ skúmajú grafológovia. Chvalabohu. Konečne trochu exaktnosti, vedy do tej našej politickej scény.
Mám ku grafológii priam nežný vzťah.
Mal som vari jedenásť rokov, rodičia išli do kina, a ja som sa ilegálne vlúpal do otcovej knižnice. Podľa mojej mamičky dospelá literatúra bola pre mňa tabu, pokazila by ma, maximom tolerovanej zvrhlosti bol Vinetou. A tam som vám narazil na tri diely grafológie od nejakého K…, meno si už nepamätám. Keby len meno! Zo stoviek poučiek a vzoriek písma si nepamätám po polstoročí takmer nič. Hyme hak - ako vravieval Nácko zo Štiavnice - štyri veci:
1. 	Čím máte písmo sklonené viac doprava, tým ste otvorenejšia, srdečnejšia, priateľskejšia povaha. Pri negatívnom sklone, doľava, je to naopak. (Moje písmo je mimoriadne sklonené doprava, dúfam, že je to jasné z mojich fejtónov - ale neberte to príliš politicky.)
2. 	Čím máte písmo väčšie, tým ste veľkorysejší. Ak píšete blchy, ste úzkoprsý, malicherný. Písmenká maľujem také priemerné, na počítači si nastavujem radšej trochu väčšie. Neviem, či príčinou je moja veľkorysosť, alebo krátkozrakosť. Veľa občanov Slovenska, najmä tí slovenskejší, majú aj podpis premiéra. Nerád by som aplikoval vedu do tejto chúlostivej otázky, stihla by mať Národná obroda na krku ďalšiu žalobu za nactiutrhanie. Veru, ani s vedou to nehodno preháňať. Veď pokiaľ nejde o petičné hárky DU, ani to na Slovensku nerobíme, všakver.
3. 	To tretie, čo si pamätám - ak v jednom slove máte medzi písmenkami medzery, ste rozorvaná, neustálená povaha. Premiér píše slovíčka jedným ťahom. Chvalabohu aj za to, aspoň aká-taká nádej pre Slovensko.
4. 	No a tá posledná grafologická poučka z čias môjho detstva: ak sa váš podpis končí smerom dole, ste životný pesimista. Ak chvostík za vašim podpisom smeruje hore, ste slnečná, optimistická povaha. Neverili by ste, že písmeno ”C” v mojom priezvisku môže v krízových situáciách smerovať dole. Overil som si svoje podpisy (nie na hárkoch DU!), a naozaj: keď som kupoval oltcita, vymieňal byt a v iných vážnych životných situáciách naozaj chvostík na mojom podpise smeroval dole. Chvostík na premiérovom podpise smeruje hore. Dúfajme, dobrá prognóza pre Slovensko.
V niektorých otázkach však kvapku tápem.
Neviem, ako sme na tom s počtom grafológov. Analýzu tých zo dvesto podpisov v Prievidzi jeden grafológ časom zvládne. Možno aj na polovičný úväzok. Po nociach. Ale čo, keď bude treba grafologicky preveriť 14 tisíc podpisov? Nezamestnaných máme dosť. Rekvalifikácia na účtovníctvo, počítače, výrobu bábik z kukuričného šúpolia zatiaľ nevykazuje bohvieaký prínos. Čo keby sa slovenský národ začal rekvalifikovať na grafológiu?
A druhá vec - keby sme sa aj rekvalifikovali - nedopadne to ako s tými počítačmi a účtovníctvom?
Ak sa totiž na polícii otvorene priznám, že som hárok DU podpísal - čo mi má čo dokazovať grafológ? Že som ho nepodpísal? Že som - lekári tomu vravia - desimulant? Že som kamikadze a chcem zničiť seba a svoju rodinu?
Ak som hárok nepodpísal (alebo mám dodatočne existenčný strach sa priznať), budú ma na základe grafologickej expertízy naťahovať na škripec? Pochybujem. Skôr mám za odtajenie svojho podpisu nádej - nuž, na Východoslovenské železiarne či Bučinu, to nie - ale taká celkom malá trafička by sa mi možno ušla. A nie že škripec či hladomorňa.
*     *     *
	Ináč, moje srdce Slováka sa napĺňa hrdosťou, akí sme akurátni.
	Štrnásťtisíc podpisov pod hárkami DU preverujeme, ako sa patrí! Falošné podpisy a dokumenty pri krádeži akcií za milióny korún sa nepreverovali. Úradník letmo kukol na pečiatku. Ale, podčiarkujem - nie náš, slovenský. A od českého úradníka čože už len môžete čakať?!
*     *     *
	Ako vravím, ten grafologický chvostík na podpise nášho premiéra smeruje hore. Podľa grafológov je to známka životného optimizmu. Verme, že optimizmus a chvostík hore vydrží nášmu premiérovi - aj Slovensku.
				      (Národná obroda, 6, č. 215, 5.10.1995, s. 5)

Fejtón
Posledný pltník na Váhu
Ján Štepita

Na počesť tisícdňového výročia mladučkého štátu postavil som vlastnoručne plť podľa starootcovského receptu. Sto desaťročných žŕdok som dobre pozbíjal, kramľami poistil, lykom pozväzoval. Nie takie vyhobľovanie tortovie oplátky, čo nedávno pílili. Tiež na počesť. Aj s reklamou. Symbolická. Žiadne oddychovie stoličky, stan, jedivo, či nebodaj televízor na baterky, alebo fax. Všetko som robil individuálne a bytostne slovensky. Iba na veľkých individualitách stojí naša budúcnosť. A na talentoch, čo majú odvahu priam martýrsku, odvahu, a ešte raz odvahu, ale pozitívnu, ako vraví náš najlepší televízny moderátor všetkých čias - Gabo.
Vyplával som v piatok trinásteho. Odtiaľ, kde sa Belá do striebro-speneného Váhu vlieva. Ako si tak plávam, zasnívaný troška, ocitol som sa v hrboľatom pretekárskom kanáli pri Liptovskom Mikuláši. Pomoc, Litpáci! zakričal som, až vežiaky vo Vrbici ohlo. Hlas mám taký od prírody. Vytiahli ma, osušili, nakŕmili, slaninky do záhrenia dali. Krajania moji, potešili ste moje chorô srdce!
Pred Ružomberkom, v húštine, bohabojná mládež vystrája, ba dvaja sa tak tuho ľúbili, že sa storočnie vŕby otriasli. Nuž zakričal som na pol hrdla: Pán Boh pomáhaj! Odpoveď prišla z druhieho brehu: Pán Boh uslyš! To podkasané ženičky v sedemdesiatich sukniach vyobliekanie mládzu hrabali, trávnice spievali, Kováča staršieho v piesni pochovávali, Vladimíra, Jána, Mariána v zľudovelých spevoch ospevovali. Ba aj hrabliskami mi zamávali. Či pohrozili?
Neďaleko Vrútok som si zaujúkal, ba aj pesničku z Repete zanôtil: Sláva Slavom slávnym (aj privatizérom, obrancom Rodu mravným aj zdatným fušerom!). Dlho som nespieval, lebo zo železničných opravovní pustili cez potrubie na mňa takú ostrú paru, že mi tri krajnie žŕdky oškvrklo, aj ostatnô číslo Slovenskej REPUBLIKY, kde uverejnili dôkazy o nekresťanskom bohatstve nášho prezidenta, spálilo na popol.
Popri Žiline plávajúc, vzal som si husličky z javora, bôľne zanôtil a zaspieval smerom do mesta: Janíčko, Janíčko (ty naše srdiečko), stráž Slovensko naše (vytiahni ho z kaše!). Žiadna ozvena neprišla. Iba čo po nábreží prefrčal metalizovaný mercedes a mal toľko antén na sebe, ako strecha na vyžiaku. Pri Piesťanoch som pozdravil budúcich majiteľov kúpeľov. Úctivo, lebo mám reumu. Jeden pastier kôz mi z brehu zakričal: Darmo zdravíte, všetci sú na Sliači!
Pri Galante preplával ku mne jeden írečitý Maďar. Tak tuho sme o národnostných problémoch debatili, že sme ani zezbadali, ako sme sa do Komárna dostali. Dunajské víry ma všelijako poskrúcali, dodnes neviem, ako som sa dostal do pravej komory v Gabčíkove. Moja plť skrížená v plavebnej komore teraz visí zaklesnutá, nepojazdná.Všetci mi nadávajú. Ale v novinách ani riadka, v rozhlase žiadna reportáž o mne. A v televízii? Škoda vravieť, ani jeden šotík. Taká hanba! Odvolajte neschopných, ktorí nedokážu osláviť vlastenectvo poslednieho slovenskieho pltníka!
			   (Národná obroda, 6, č.221, 12.10.1995, s. 5)

FEJTÓN
Ako hádzať udičky

	Každý rybár vie, ako treba správne hádzať udičky. Najskôr chytíte dážďovku, požmolíte ju v prstoch, napichnete ju na háčik a hodíte všetko do vody. Potom si sadnete na stoličku a čakáte, kým nielenže zaberú ryby, ale kým sa vám udička nevráti späť na breh. V prípade, že sa nevráti, a hlboko klesne na dno, vrátite sa domov, roztiahnete ruky a všetkým okolo nás vysvetľujete, akú veľkú rybu ste chytili a ako ste ju - spolu s udičkou- pustili k vode.
	Nedávno som sa stretol s pehavým Mikim, šéfredaktorom úspešného pornočasopisu Osídla lásky a hneď som sa ho spýtal: ”Miki, ako to robíš?”
	”Jednoducho,” - odpovedal mi pehavý Miki a pokračoval: ”Určitým spôsobom sa pohráme a hodíme niekoľko udičiek.”
	Neveril som vlastným ušiam, a preto som Mikiho pritlačil k stene: ”Aké udičky?”
	”Jednoduché. Tie holé baby sú v skutočnosti muži. V záujme získania objektívnej pravdy a rozličných nebezpečenstiev, ktoré okolo pornografie existujú, sme sa s tými chlapcami trocha pohrali, počítačom sme im prirobili prsia a iné veci, a tým sme čitateľom hodili udičky.”
	”A čo ak čitatelia na to prídu?” - nedal som sa.
	”Potom ich pozveme do redakcie a vyzveme ich, aby nám doniesli originály a tie porovnali s našimi fotkami…” - s úsmevom dodal Miki a nazáver poznamenal: ”Možno ma kvôli tomu pošlú čitatelia do kelu. Nakoniec, aspoň si oddýchnem. Už päť rokov som nemal poriadnu dovolenku…”
Peter Škorňa
					       (Nový čas, 7, č.220, 13.10.1995, s. 3)


5.   B e  s  e  d  n  i  c  a

	Besednica je žáner výlučne slovenskej žurnalistiky. 
Besednica je príhovor k čitateľovi alebo k poslucháčovi.
Vznikla na základe novinovej ankety, uverejnenej v Pešťbudínskych vedomostiach na začiatku roku 1862, v ktorej sa redakcia pýtala na slovenskú náhradu vtedy cudzo znejúceho názvu žánru feuilleton. Dňa 1. apríla 1862 sa pod čiarou na prvej strane objavila rubrika, nie žáner. V dvojtýždňových intervaloch tu boli uverejňované poviedky, bájky, arabesky, humoresky, anekdoty, epigramy, úryvky z románov a básne. Neskôr sem redakcia zaraďovala glosy, recenzie, cestopisné črty a v roku 1881 S. H. Vajanský opäť uverejnil fejtón - Letný feuilleton. A tak sa fejtón postupne vracal na stránky slovenskej tlače a vyvíjal paralelne s besednicou. Fejtón bol ostrejší, pikantnejší, polemický, besednica - pokojnejšia, neagresívna, neutrálna. Besednica postupne strácala rubrikový charakter a stávala sa svojbytným žánrom, až napokon sa stala blízkou nerudovskému pozitívnemu fejtónu.
	V medzivojnovom období si besednica udržiavala rubrikový charakter. V slovenskej žurnalistike toho obdobia boli uverejňované poviedky Jacka Londona, Henriho Barbussa, Jaroslava Haška, Maxima Gorkého, Petra Jilemnického. 
František Hečko (autor Červeného vína, Drevenej dediny atď.), písal do Hospodárskeho obzoru a do Roľníckych novín články o skúsenostiach v úverových a potravinových družstvách. Knižne mu vyšli Fejtóny (1947-1955) a v roku 1961 Prechádzky po kraji (Fejtóny). V obidvoch prípadoch ide o knihy besedníc.
	V rokoch 1945 - 1946 František Votruba redigoval jednostranovú prílohu Pravdy - Roľnícka nedeľa, neskôr samostatný týždenník, z ktorého napokon vznikol samostatný denník Roľnícke noviny. V prílohe uverejňoval besednice pod titulkom Listy Cyrila Mariške o živote dedinských ľudí.
	Štýl besednice je hovorovejší, je to priamočiary prehovor s jednoduchou kompozíciou, využíva situačný humor, nabáda, popularizuje. Zaoberá sa predovšetkým medziľudskými vzťahmi, komunálnymi problémami a zdanlivo okrajovými témami. Prihovára sa milo, zhovievavo k drobným ľudským chybám.
	Uvádzame tri ukážky besedníc: Malé úvahy Ivana Popoviča - Dnes o podružnom a zásadnom, Malé súvahy Ivana Popoviča - Dnes o rodnom dome a besednicu pod hlavičkou Vidím vám do žalúdka - Ovládaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko.

Malé úvahy Ivana Popoviča
Dnes o podružnom a zásadnom

	V jednom zo svojich legendárnych vystúpení pred oponou rozprávali sa Horníček a Werich. ”Už za mladi sme sa s manželkou dohodli, že o všetkom budeme rozhodovať spoločne,” hovoril Werich. To je veľmi správne,” pritakal mu Horníček. ”O malých podružných veciach rozhoduje ona, o zásadných ja. Čo s peniazmi, ktoré zarobím, kedy smiem odísť, kedy sa musím vrátiť, čo bude na obed - tieto podružnosti má na starosti moja pani. Ale o takých zásadných veciach, ako je, povedzme, náš vzťah k Tchaj-wanu, rozhodujem ja!”
	Čitatelia sa ma pýtajú, dokonca píšu mi aj listy, či si to všetko, čo píšem, nevymýšľam. Čo už si navymýšľam na Werichových bonmotoch?! Niektorým čitateľom nejde do hlavy, že by som mohol pochodiť toľký kus sveta. Poniektorí sa preto dožadujú podrobností: ”Vážená redakcia, ak Vám to nerobí problémy, oznámte prosím cestou Pravdy (zaujíma to viac ľudí, nielen mňa), kde všade p. Popovič bol, v ktorom období, či to bolo už pred ”nežnou” alebo až po nej, a najmä - za čie peniaze?!”
	Na poslednú časť otázky sa dá odpovedať jednoducho: za svoje. Pokiaľ človek chodí peši, na bicykli, alebo stopom, ani toho tak veľa nepotrebuje. Na spanie mi stačil spací vak - a ušetril som na ďalšiu cestu. Zážitky sú tak neraz silnejšie, ako keď človek býva v Hiltone. Pamätám si tú noc pred tridsiatimi rokmi po zemetrasení, kdesi za Skopje, veľmi presne. Vyplašení bieli psi behali po nás a nám sa chcelo strašne spať. Iná noc v roku 89 pod Illimani (asi vo výške 6300 m) pri LaPaz: medzi lamami v daždi. V akomsi džípe, ktorý pokope držal snáď naozaj už len farbou: niekde na juhu Thajska v dažďovom pralese predminulý rok… Jasné - boli aj vlaky, rýchle lietadlá a pyšné lode. Na to však už načim iné peniaze… Zrušil som preto soboty a nedele. A tak mi jednoducho pribudlo do roka 100 nových pracovných dní. Nikomu to neradím. Je to i prehrešok proti prikázaniu - Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil! Ale takto máš odrazu tretinu roka v roku navyše. Chodil som s kamarátmi natierať hangáre, továrenské haly, kostolné veže, aj lode v Zimnom prístave… No a potom diali sa veci! Nazca, Galapágy, Kuala Lumpur… Tam v jednom hoteli - to sa mi náramne páčilo - o polnoci vo výťahoch vymieňali koberce. Bol na nich vždy nový nápis, ktorý ohlasoval nový deň… Dnes by tam bolo už od polnoci určite napísané ”Saturday”. Dúfam, že som týmto zodpovedal na všetky zásadné otázky zvedavého čitateľa. A teraz jedna moja, podružná: Neviete náhodou, kde sa vybavuje vízum na Tchaj-wan?
						(Pravda, 5, č. 224, 17.10.1995, s. 3)

Malé súvahy Ivana Popoviča 
Dnes o rodnom dome

	Sú také domy, ktoré sa preslávili tým, že sa v nich niekto dôležitý narodil. Na prvý pohľad nevidno, že akurát z tohto malého mrniatka bude raz slávny vynálezca, herec, alebo prezident… Dnes je na dome osadená bronzová tabuľa: V tomto dome sa narodil ten a ten, natrvalo sa zapísal do dejín… Máme na Slovensku i taký prípad, že na jednom jedinom dome sú osadené hneď dve tabule. V Uhrovci sa v tom istom dome narodil roku 1815 Ľudevít Štúr a v roku 1921 Alexander Dubček.
	Deti sa dnes rodia poväčšinou v pôrodniciach. Neviem si celkom dobre predstaviť, že by na ne začali vytešení ockovia  osadzovať bronzové tabuľky. To už skôr na tie naše paneláky by sa dalo, hneď vedľa vytrhaných  zvončekov.
	Priľnul mi k srdcu dom, v ktorom som prežil detstvo. So záhradou, s liatinovou pumpou nad studňou, so starou hruškou, z ktorej za noci za vetra padali hlasno hrušky maslovky… Ráno som vyšiel bosky rovno do záhrady, pestré mamine kvety boli vyššie odo mňa. V zime sme sa sánkovali z kopca, letel som ponad plot zapadaný v snehu, rovno do dvora. Cez leto bol kopec plný zrelého obilia, dalo sa v tom zlate zablúdiť. A voňal, tak voňal…
	Obral som moje deti o veľa. Nepostavil som dom. Strom som zasadil, ale ďaleko kdesi v univerzitnom mestečku v Quezon City. Ktovie, či sa ujal v tej ďalekej filipínskej zemi… Rozprával som sa o tom s najstarším synom a on mi s láskou hovoril o betónovom kruhu s pieskom a šmykľavkou, o viniciach nad Karlovou Vsou, kde podvečer chodil s kamarátom na bicykli na cudzie hrozno, o našom paneláku hovoril… To o rodnom dome rozprával. Mne splývajú tie naše sivé domy. Rovnako ako tomu žiarlivému námorníkovi Z Dunajplavby, ktorý sa raz nadránom vrátil nečakane domov. Zazvonil o pol piatej na byte a prišiel mu otvoriť môj rozospatý kamarát Paľo v pyžame. Hneď aj jednu schytal od mocného námorníka, začali sa klbčiť. Rozzúrený manžel pokúšal sa naprv strhať z Paľa svoje pyžamo, ale to, čo uvidel za jeho chrbtom, prieviedlo ho do celkom nepríčetného stavu. Nielen, že tento niektoš (Paľo!) obcoval s jeho (námorníkovou!) ženou, ale za jeho neprítomnosti mu ešte popremiestňoval aj nábytok! Zranený býk vletel do izby, aby strestal cudzoložnicu. V posteli sedela ustráchaná (Paľova) žena, čo sa prebudila na rambajz. Ako sa napokon ukázalo, námorník mal taký istý rodný panelák ako môj kamarát Paľo. I poschodie  sedelo. Ešte aj nábytok a pyžamo mali rovnaké. Len žena bola iná a panelák o jeden vchod ďalej.
					           (Pravda, 5, č. 245, 22.11.1995, s. 5) 

Vidím vám do žalúdka
Ovládaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko
	
	Každý vie, že ženy žijú dlhšie. Menej ľudí vie, prečo žijú dlhšie. Pripájam sa k rozumbradom, ktorí tvrdia, že je to preto, že všetko robia naplno: keď plačú - rumázgajú, vylučujú celé potoky sĺz (aj v pesničke sa spieva ”V slzách matička sedela…”) - keď sa rozčúlia, lietajú taniere a všetko živé zalieza do skrýš, keď milujú, nemajú zadné dvierka, a keď varia, rozvoniava celý dom. Keď sa oddajú make-upu, skúpia celú drogériu, vytrhajú si obočie, obložia tvár uhorkami, na vlasy nalejú pivo, depilujú si všetko, čo je depilovateľné, a žijú, žijú, žijú!
	Muž si myslí, že bude žiť dlhšie, ak bude všetko tlmiť, zadržovať. Môže sa stať aj tá najsmutnejšia vec na svete (v rodine umrie pes…) a mužovi len potrháva bradou. Je chlap, je hrdina - dokáže zadržať slzu. Keď sa rozčúli, celý sa spotí, potrháva nohou, skrkve Pravdu, Prácu či Nový čas - ale udrží nervy na uzde. Ovládne sa. Koruna tvorstva sa veľmi mýli, ak sa domnieva, že je to zdravé! Zdravé je to, čo robia ženy. Pri rumázganí, ohováraní a výbuchoch zlosti im odchádzajú z tela všetky jedovaté látky! Len si položte pod mikroskop slzu, aké jedovaté sakramenty sa v nej prevaľujú! Plno adrenalínu, cholesterolu a čo ja viem ešte aké škodliviny. O sline ani nehovorím. Keď si taká poriadna zdravá mašina najedovane odpľuje, ručím vám za to, že ten pľuvanec (ľudovo chracheľ) mikroskopu aj celú rúru skrúti! Muž sa drží, neodpľuje si a bacily mu skrátia život o alikvotnú časť. Alebo je v situácii, že by sa už-už mal pustiť do plaču, ale ovládne sa, oko zostáva suché. Vôkol oka plno jedovatých látok, ktoré nemá čo vyplaviť. Po smrti mu plačky na viečka musia mince položiť, aby sa poriadne privreli na večné časy.
	Vidím vám do žalúdka. Kam to dnes mieri pisateľ fejtónu? Nestratil nitku? Čerta starého som stratil nitku! Naopak - blížim sa nezadžateľne k prirovnaniu, ktoré je v spisovateľskom umení najdôležitejšie:
	Vláda je na mylnej ceste k dlhému životu. Ovláda sa. Správa sa ako muž. Mala by si brať príklad zo žien. Nezadržovať slzy. Rozplakať sa sama nad sebou a potom - potom by mali začať lietať taniere! Svetové agentúry by síce chvíľu vyrývali, že má ženské reakcie… ale čo už vedia svetové agentúry o škodlivinách a škodcoch národa? O tých, čo jej nedajú pokojne vládnuť a furt chcú vládne orgány kontrolovať? Aj žene - ak ste taký nejapný a kontrolujete každý jej krok, každú korunu, čo vydala z rodinných príjmov - odíde chuť do varenia, do prania, do žehlenia… Ja sa ženám nečudujem, že sa nevedia ovládať. Ja sa čudujem vláde, že sa vie ovládať. Piľuje si konár pod sebou, skracuje si život. Keby si zobrala príklad z našich žien a poriadne - bez pretvárky - začala trucovať, možno by si novinári a ostatní nepriatelia slovenského ľudu dali povedať a zaliezli by dakde do vinární, viech a hajlochov. Tak by sa vláda konečne dostala na správnu cestu k dlhému životu, ktorý jej s toľkou vrúcnosťou želajú všetci voliči HZDS. My ostatní - čo jej to až s toľkou vrúcnosťou neželáme - by sme mali len jedno východisko: držať hubu a krok. (Východisko je v dejinách ľudstva mnoho ráz úspešne vyskúšané a v mnohých krajinách doteraz funguje ako švajčiarske hodinky.)
	Netreba sa hanbiť za ženské reakcie. Poznám chlapov, ktorí sa rozplačú nad každou maličkosťou. Majú pred sebou dlhý život. Bohužiaľ, je nás len niekoľko promile (a plačeme hlavne vtedy, keď máme v sebe zopár promile…) - a tak nevieme napraviť súčasné štatistiky, ktoré neúprosne hovoria o tom, že mužská úmrtnosť je oveľa väčšia ako ženská. Priemerná dĺžka života Slovákov je 71 rokov. Muži 67, ženy 75! A to všetko preto, že sa my - muži - ovládame.
	Jasne sa pamätám, ako všetci na mňa zazerali v sále Slovenskej filharmónie, keď som sa počas koncertu neovládol a tak prenikavo som kýchol, že mi z nosa vyletelo čosi až po flautovú sekciu. Sedel som v prvom rade a flautová sekcia spolu s dirigentom Rajterom nemiesto toho, aby povedala ”Na zdravie!”, zazerala na mňa ako na triedneho nepriateľa. Je síce pravda, že hrali začiatok ”Faunovho popoludnia” od Clauda Debussyho úplne pianissimo a mohol som počkať na nejaké forte, aby sa hlasné kýchnutie v burácajúcej hudbe stratilo - ale to by som sa musel ovládnuť, kýchnutie zadržať, a tým skrátiť svoj život o alikvotnú časť… A ja kašlem na dirigenta a celú flautovú sekciu, keď mi ide o život!
JÚLIUS SATINSKÝ
				(Sme na nedeľu, 29, č. 32, 17.9.1995, s. 4)

6.   S  t  ĺ  p  č  e  k

	Pôvodne typicky českým žánrom je stĺpček. 
Zrodil sa v 20-tych rokoch v brnenskom denníku Lidové noviny. Ich šéfredaktor Arnošt Heinrich chcel obnoviť starú tradíciu českého fejtónu (Jan Neruda, Karel Havlíček Borovský, Jozef Kajetán Tyl) - obnoviť ho v novej podobe: časový ako úvodník, živší, vtipnejší ako úvodník, modernejší ako beseda pod čiarou. V redakcii vtedy bola takmer ideálna tvorivá zostava. Pracovali tu vtedy bratia Karel a Josef Čapkovci, Eduard Bass (milovník faktu, vtipne spojených humoristických a satirických faktov), Jozef Hora, Karel Poláček (štipľavý, vtipný, vysoká jazyková kultúra), František Langer, Jan Drda, Marie Pujmanová, Božena Benešová. Najproduktívnejší z nich - Karel Čapek 18 rokov nedeľu čo nedeľu uverejňoval stĺpčeky, fejtóny, entrefilety, poznámky. Celkove uverejnil približne 500 stĺpčekov, ktoré vyšli aj knižne (napr. Měl jsem psa a kočku, Kalendář, O lidech, Věci kolem nás, Sloupcový ambit atď.). 
O stĺpčeku Karel Čapek hovoril, že to je niečo nie dosť dlhé, aby to bolo nudné, ani dosť nudné na to, aby to dalo článok. Skrátka stĺpček je stĺpček. 
	V Lidových novinách bol uverejňovaný na 1. strane v pravom stĺpci v rozsahu 1 stĺpca - aj z toho jeho názov stĺpček. Túto grafickú úpravu si zachoval dodnes. 
	Autorom subjektívneho stĺpčeka bol Karel Čapek. Na začiatku uvádzal vtipnú myšlienka, ktorú v texte rozvíjal k poučnej pointe. 
Autorom objektívneho stĺpčeka bol Eduard Bass, milovník faktu, ktorý vtipne spájal fakty do humoristického a satirického stĺpčeka.
	V českej žurnalistike sa traduje, že znakom kvality novín je skutočnosť, že prináša stĺpček. Aj po roku 1989 znovuobnovené Lidové noviny prinášali dva stĺpčeky - na prvej a poslednej strane. 
	V slovenskej žurnalistike v 80-tych rokoch stĺpček uverejňovala Smena na nedeľu (Marta Moravčíková písala subjektívne stĺpčeky a Ján Kamenistý objektívne stĺpčeky) a Nové slovo (tu postupne skĺzla na úroveň úvodníka). 
Po roku 1989 sa opäť vrátil na stránky novín - týždenníka Zmena, Smeny na nedeľu, Nového času atď. Častokrát sa však pod touto hlavičkou nachádzajú glosy, poznámky, ba dokonca aj komentáre. Preto zo sledovaného obdobia uvádzame len dva stĺpčeky: stĺpček Petra Šporera Blesková reakcia Interpolu? a stĺpček Jána Blažeja Miestoprísažne.

Blesková reakcia Interpolu?
Peter Šporer

Sobotňajšie vydanie Slovenskej REPUBLIKY prinieslo faksimile viedenskej pobočky Interpolu. Bez ohľadu na schopnosti a rýchlosť redaktorov denníka, ktorí získali fotokópiu, je zaujímavá časť, že Michal K. ml. bol 31. augusta 1995 o 17.30 h ”vzatý do predbežnej väzby na stanici polície v Hainburgu v záujme vydania”. Pritom však oficiálna správa hovorí, že o 17.00 h ten istý deň telefonoval muž so slovenským prízvukom na policajnú stanicu v Hainburgu. Vraj pred ich budovou je odstavený mercedes s hľadaným Michalom K. ml. Policajti zbehli dolu, aby uneseného našli v bezvedomí, povracaného, dobitého. Bez pasu. Nebolo ho možné okamžite identifikovať. Nasledoval odvoz do hainburskej nemocnice, z ktorej okolo 22.00 hodiny telefonoval na byt otcovi. Prezident si následne z Donovál prehral synov odkaz, aby onedlho aj s ministrom Hudekom prišiel na hranice. Odtiaľ viedla jeho cesta na policajnú stanicu v Hainburgu, kde so synom hovoril až 1. septembra asi od 1.30 do 2.00 h. Následne policajti previezli Michala K. ml. do Viedne, kde ho po prvýkrát prevzala tamojšia policajná služba.
Takže: Bol už vopred Interpol upozornený - ak príjmeme verziu, že Michala K. ml. uniesli mafiáni - akýmsi človekom z ”ulice” a okamžite reagoval zobratím muža bez pasu do väzby alebo ”informátor” požíval takú dôveru, že v Interpole nezapochybovali o hodnovernosti informácie? Ak platí druhé - a faksimile v Slovenskej REPUBLIKE nie je podvrhom - treba zodpovedať ďalšiu otázku: išlo o organizovanú akciu Interpolu (a nie iba slovenských podnikateľov vybavujúcich si účty) alebo sa táto inštitúcia spoľahla na slovo dôveryhodného zdroja? Kto ním je?
				(Národná obroda, 6, č. 205, 4.9.1995, s. 3)

Miestoprísažne
Ján Blažej

Podpísal som včera vyhlásenie, že môj šesť a polročný syn nie je zárobkovo činný. Dokonca som to musel podpísať miestoprísažne. Aby chlapča-prváča mohlo v Bratislave dostať električenku. Vyhlásil som v dlhočiznom rade pred stánkom Dopravného podniku nášho hlavného mesta, že to vari nie je možné, tentoraz však nie bodrý poslanec, ale nenápadná pani v rade za mnou zaprotestovala: akože nie je - na Slovensku je to tak. Po zopár minútach diskusie som ustúpil, kolónka na tlačive Dopravného podniku nie je až taká sprostosť, ani vynález snaživého tupca, ale systémové opatrenie v boji proti nezamestnanosti. Veď autor musel byť predsa zamestnaný. A zamestnanosť určite zvýšia aj následné kontrolné opatrenia. V neočakávanej chvíli mi doma zazvonia dvaja nenápadní mužíci v džogingovom úbore a hneď zaštebocú, aby som sa nebál, že neidú kvôli petičným, ale iným hárkom. Chcú iba vedieť, ako je to skutočne s tou zárobkovou činnosťou, či sa od včerajšieho podpisu predsa len dačo nezmenilo. Pretože chlapcovi kladiem na srdce, že klamať sa nesmie, určite sa začervenám. Veď Miško inkasuje - babičky mu sľúbili za každé vynesenie smeti korunu a dáku prémiu aj za včeličku do zrkadielka. Čo odpoviem na otázku, či je to môj podpis? Že na Slovensku je to tak.
				Národná obroda, 6, č. 206, 6.9.1995, s. 1)

7.  Z á b a v n i c a     (c a u s e r i e)

	Francúzske slovo causerie (čítaj: kózri) znamená zábavnú prednášku, rozhovor. V slovenskej teórii žánrov sa rovnocenne používa pojem zábavnica. 
Po prvýkrát zábavnicu uverejnil v roku 1851 Francúz Saint Beuve pod názvom Causeries du lundi. V slovenskej žurnalistike ju písali Svetozár Hurban-Vajanský, Janko Jesenský, Janko Alexy, Ferdinand Gabaj.
	Zábavnica má rozprávací alebo konverzačný štýl. Je didaktická, kratšia ako besednica, menej kritická ako fejtón. Množstvo údajov je obmedzené, uplatňuje sa v nej hovorový štýl, exkurzy, dialogické vsuvky. Jazykovo je nenáročná, kompozične nie je priamočiara.
	Poznáme dva druhy zábavníc: 
a) 	miestopisnú - autor na základe pozorovania svojho okolia zaznamenáva svoje postrehy a 
b) cestopisnú - autor bez veľmi dôkladnej prípravy, menšej ako pri príprave cestopisnej reportáže, na úrovni turistu opisuje svoje cestovanie po zahraničí.
	Významným autorom cestopisných zábavníc bol básnik a spisovateľ Rudolf Fabry. V roku 1978 vydal knihu zábavníc Ako chutí svet.
	V roku 1981 uverejnil jazykovedec Jozef Mistrík na stránkach denníka Pravda Causerie o causerie, v ktorej vyzýval, aby novinári znovuobjavovali tento novinársky žáner. Nové slovo reagovalo na túto výzvu a začalo uverejňovať predovšetkým miestopisné zábavnice. V súčasnosti je tento žáner v slovenskej žurnalistike vzácny. 

FORE! - Pozor, letí golfová loptička!

	Golf!
	Čo vám prišlo na um pri prečítaní tohto slova? Životný štýl, úspešný ľudia, snobi, drahá kratochvíľa…
	Asi sotva však budete golf spájať s pastiermi. Hoci tento šport začali ako prví hrávať práve škótski a írski pastieri. A ich pánom sa to vôbec nepáčilo. Najprv v roku 1424 kráľ Jakub I. zakázal hrať golf v nedeľu. O niečo neskôr ho nesmel ľud hrávať vôbec, lebo zanedbával povinnú lukostreľbu. Postupne sa situácia menila a golf opantal aj vládcov. Dokonca kráľovnej Stuartovej vyčítali, že neodolala a už dva dni po smrti manžela ju videli na golfovom ihrisku.
	bag - golfový vak
bunker - piesková prekážka
caddy/caddie - nosič
chip - krátka, nízka prihrávka k jamke, lopta sa viac kotúľa
dimples - priehlbinky na povrchu golfovej lopty
Ktovie, či sa Esterházyovci venovali golfu. Keď v apríli 1945 opúšťali svoj kaštieľ v Bernolákove, iste netušili, že o polstoročie neskôr sa tu zíde slovenská smotánka na otvorení prvého slovenského golfového areálu. Medzitým bola v barokovom kaštieliz 18. storočia vojenská nemocnica, poľnohospodársko-technická škola, poslúžil aj Vysokej škole výtvraných umení a nakoniec z neho ostala polozrúcanina.
Za čias rakúsko-uhorskej monarchie sa v kaštieli zabávala aristokracia i s cisárskou rodinou. Neviem, koľko miesta vtedy zabrali všetky povozy, ale v stredu 27. septembra stovky automobilov obsadili každú voľnú plochu v okolí areálu kaštieľa. Zelené trávniky pred blízkymi rodinnými domami dôkladne pocítili kvalitu pneumatík značkových áut.
draw - úder, pri ktorom lopta až na konci letovej fázy zatočí doľava
fode - äder, pri ktorom lopta až na konci letovej fázy zatočí doprava
fairway - hracia dráha (tráva 2 - 4 cm vysoká)
flight - partia hráčov, 2, 3, max. 4
green - jamkovisko (tráva 3 - 5 mm vysoká)
Pred vchodom každého osobne privítali hostitelia: starosta obce Alexander Švarda a prezidnet Golf and Country Clubu Bratislava-Bernolákovo Ing. arch. Jaroslav Kachlík, ktorý je súčasne generálnym riaditeľom firmy HUMA´90. Práve HUMA´90 je autorom projektu golfového areálu, ktorý by mal stáť jednu miliardu a pätnásť miliónov slovenských korún. Zatiaľ firma preinvestovala 125 miliónov. To stačilo na vybudovanie špičkového 9-jamkového ihriska v historickom parku so vzácnymi drevinami, dočasný klubový dom, driving range (cvičná lúka) a putiing green (cvičné jamkovisko). Do dvoch rokov by sa z kaštieľa a ďalšieho komplexu budov malo stať reprezentačné informačné a spoločenské centrum pre Bratislavu. 9-jamkové ihrisko sa rozrastie na majstrovské 18-jamkové a areál sa rozšíri z dnešných 20 na úctyhodných 70 hektárov.
Green-fee - poplatok za hranie na ihrisku
half-way-house - bufet, najčastejšie medzi 9. a 10. jamkou 
handicap - udáva výkonnosť hráča, čím nižší, tým lepší
hole - jamka
hole-in-one-eso - jamka zahraná na prvý úder
Cour d´honneur (čestné nádvorie) sa postupne zaplňalo hosťami a na pripravenom pódiu vytváral príjemnú atmosféru komorný orchester Musa ludens s gotickou a barokovou hudbou. Zatiaľ nezrekonštruovaný kaštieľ v pozadí sa stal originálnou kulisou celej garden party (záhradnej slávnosti). S približujúcou sa pätnástou hodinou pracovali fotoreportéri čoraz intenzívnejšie. Politici koaliční a opoziční, pracovníci zastupiteľských zborov, bankári, podnikatelia, herci speváci, športovci im svojou prítomnosťou zabezpečili zaslúžené honoráre.
	Viacerí z nich prispeli na premiérový turnaj Kankán Golf Cup ´95, ktorý bol súčasťou slávnostného otvorenia tohto areálu. Stredajšia garden party stála päť milión korún a podieľalo sa na nej päťdesiat sponzorov. Deväť dvojčlenných družstiev z Rakúska, Čiech, Slovenska, ba aj USA (team ambasády USA) sa za asistencie hostí niekoľko hodín presúvalo po golfovom ihrisku. Ešte predtým však Milan Lasica slávnostne odpálil prvý drive (úder) a vzápätí elegantne topánkou zatlačil naspäť do zeme divot (trávnatý drn vyseknutý pri údere). Jeho drive bol na tomto ihrisku slávnostný prvý a ako poznamenal, keď sa dozvedel výšku členského, aj posledný. Ak máte záujem, tak vás upozorňujem, aby ste sa poponáhľali. Kapacita golfového ihriska je obmedzená. Z 300 miest v klube je už teraz 70 obsadených. Navyše, kým na začiatku stálo členské 70 000 korún, dnes stojí 90 000, o dva týždne už 110 000 korún… Malo by sa vyľplhať až do 400 000 Sk. Klubové členstvo je nielen vecou prestíže, ale aj výhodnou investíciou, pretože je dedičné a prevoditeľné. Čiže ak dnes investujete, raz sa vám vnúčatá poďakujú. A v prípade nudze môžete členstvo výhodne predať. Okrem trvalého členstva pre fyzické osoby, vrátane celých rodín a firmy si môžete kúpiť aj dočasné na 10, 5 či 3 roky. K sume za členstvo treba prirátať každoročný udržiavací poplatok 8- až 10-tisíc korún. Iste uznáte, že ten je už zanedbateľný. No a, samozrejme, aby ste mohli hrať, potrebujete primeranú výbavu.
hook - dráha lopty zatáčajúca sa doľava
lie - poloha lopty, uhol palice
loft - sklon hlavy palice
par - predpísaný počet úderov na jednej jamke
pin position - miesto zástavky (označujúce polohu jamky)
Na svete už golfmánii prepadlo 50 miliónov ľudí. Aj v stredu sa medzi ctenými hosťami našlo dostatok takých, ktorí so záujmom sledovali turnaj s ukážky hry v podaní profesionála - Zimbabwčana Stewarta Derbyho - učiteľa golfu z Hainburgu. Ďalšia časť hostí sa vyhladnuto odobrala na miesto, ktoré je na podobných podujatiach najobľúbenejšie: stan s občerstvením. Príjemnou atrakciou, ktorá sa tiež tešila zaslúženej pozornosti, sa stali cvičné golfové plochy so zeleným kobercom s jamkami. Do neskorého večera potenciálni golfoví hráči testovali svoje schopnosti. So záhadne miznúcimi loptičkami sa znižoval aj počet hráčov, až koberec osirel.
pro - učiteľ golfu
putt - pat, dohrávka do jamky
rough - raf, vysoká, málo pestovaná tráva na okraji dráhy (12-20 cm)
	semi-rough - semiraf (6-8 cm vysoká tráva)
	tee - odpalisko
trolley - golfový vozík, na ktorom hráč ťahá vak s palicami
Hoci večer začalo popŕchať, spoločenský program s módnou prehliadkou sledovalo zaplnené čestné nádvorie. Michal Dočolomanský, Zdena Studénková, Miro Žbika, Petra Janü, Adriena Bartošová spevom rozohriali aj tých, ktorí sa nevyhrievali alkoholom. Pravdu povediac, dlho túto príležitosť nemali. Zásoby jedla a pitia sa minuli prirýchlo. Vraj prišlo oveľa viac hostí, ako sa predpokladalo.
Kto vlastne vyhral Kankán Golf Cup ´95? Dvojica Conrad - Comora z Donnerskirchenu, na druhom mieste skončil pár z GC Hainburg a bronz putoval do bratislavského GC Elán.
Golf, to nie je len ladný golfový švih (ktorý sa pri troche snahy naučíte za pár rokov). Treba si osvojiť aj golfovú etiku, hraciu taktiku, náuku o materiáli, špeciálny golfový jazyk… K jeho definícii sa približíme, ak ho nazveme životnou filozofiou. Trvá totiž celý život, kým ho zvládnete. Tí, ktorých si už podmanil, hovoria o závislosti na celý život.
Zuzana Kušová
Snímky Pravda - Ľudmila Ciglánová
Texty pod snímkami:
Ak sú rodičia tohto budúceho šampióna členmi klubu, za svojho potomka zaplatia už len 45 500 korún.
Milan Lasica” ”Golf je úžasný šport, pretože pri ňom netreba utekať.”
Do dvoch rokov by bernolákovský kaštieľ mal byť ako nový. Za 240 miliónov korún z neho firma HUMA´90 vyčaruje Informačné a spoločenské centrum pre Bratislavu, ktorá je od golfového areálu vzdialená len 5 km.
Zimbabwčan Steward Derby je učiteľom golfu v rakúskom Hainburgu. Ako hovorí - golf hrá už 14 rokov, ale stále sa len učí.
						(Pravda, 5, č. 225, 30.9.1995, s. III)

Päťstoosemdesiat korún za sedemdesiat minút
KEBY SOM BOL ŽOBRÁKOM
PETER VALO

Onoho času býval vo Zvolene akýsi žobrák. Denne stával pokorne na ulici s natiahnutou dlaňou. Ľudia si na neho zvykli. Keď umrel a likvidovali jeho žobrácky brloh, našli v ňom pekný kopec peňazí. Z jeho príbehu sa stala legenda. Pravdepodobne práve ona inšpirovala pred pár desaťročiami dramatika Jána Soloviča k napísaniu tragikomédie Žobrácke dobrodružstvo. Na vyrátanie počtu premiér a repríz tejto hry by bolo treba dosť času. Muzikálová verzia s Lasicom a Satinským dosiahla pod názvom Plné vrecká peňazí až neuveriteľných dvesto repríz.

Dobrý herec zahrá všetko
	Nedávno život napísal ďalší žobrácky príbeh. V prievidzkej miestnej televízii si zmysleli, že urobia anketu o žobraní. Chýbal im však žobrák, ktorý by bol ochotný ”pracovať” pred objektívom. Nuž, čo? Neraz sa v živote stáva, že to, čo nechce urobiť ani žobrák, musí zvládnuť herec.
	Dobrý herec zahrá naozaj všetko. Podarilo sa mi prehovoriť úspešného ochotníckeho protagonistu miestneho divadelného súboru ”A” Petra Turana. Zohnali páchnuce staré šaty. Pre väčšiu hodnovernosť a lepšie zamaskovanie mu obviazali handrou ruku a prelepili jedno oko. Keďže nemali šminky, sedem ľudí muselo vo Videonovinách obetavo fajčiť vari dve hodiny. S nahlodanými pľúcami a ťažko získaným popolom namastili potom perspektívnemu žobrákovi dve časti tela, ktoré ešte trčali z handrového kostýmu. Zapopolavená tvár a ruka nezvýšili len vizuálny efekt, avšak spôsobili aj neopakovateľný zápach.
	Takto ogabaný sa falošný žobrák vyčaptal na prievidzké námestie. Najprv s neokrôchanou dôkladnosťou ”vybagroval” všetky okolité odpadové koše. Uspokojil sa až vtedy, keď mal dostatočnú zásobu cigaretových ohorkov. Potom sa pokojne usadil priamo v centre námestia. V hlave mal scenár nakrúcania a zásady nepísaného zákona žobrákov, ktoré hovoria: Nijaký policajt ťa nemôže ”zbaliť”, keď na verejnom priestranstve pri žobraní nepoužívaš alkoholické nápoje, nebudíš verejné pohoršenie obnažovaním neslušných častí svojho tela a neobťažuješ počestných okoloidúcich pýtaním peňazí.
	Náš ”žobrák” si bol všetkých týchto paragrafov vedomý. Sediac na dlažbe roztiahol pred sebou pokrkvanú vreckovku, na ktorú položil niekoľko mincí.
	Prievidzkí televizáci sa hneď ujali svojich povinností. Vypytovali sa ľudí, čo oni na to. 
- To je hanba, - zasyčala im pani, pravdepobne, z akéhosi úradu. - Prečo si nejde pýtať podporu?!
Dôstojne vyzerajúci občan bol zas iného názoru:
- Vždy je to lepšie, ako keby mal kradnúť. Kto chce, ten mu dá…

Prekvapený priateľ
	Maskovanie bolo nadmieru dokonalé. Potvrdilo sa to vo chvíli, keď sa na námestí ocitol jeden z najbližších priateľov falošného žobráka a zhnusene zahundral známemu z pobehajúceho televízneho štábu: - Pozri na to hovädo. On si tam sedí za bieleho dňa.
- A vieš, kto to je?
- Ako by som to mal vedieť?
- No predsa Peter Turan. 
Neuveril. Obviazané, špinavé a páchnuce indivíduum v nijakom prípade nepripomínalo veselého priateľa Petra. Preto si vypožičal od televizáka päť korún a vybral sa k ohandrovanému monštru. Keď bol celkom blízko a hodil mincu na vreckovku, ticho sa opýtal: 
- Peter, si to ty?
- No, - zahundral sediaci a darca vypožičanej púťkoruny odchádzal v šoku, neveriac vlastným očiam.
Doteraz nevídaný žobrácky exemplár, ktorý sa objavil na hlavnom námestí, musel upútať aj pozornosť dvojice miestnych policajtov.
	- Čo tu robíte? - opýtal sa ho ticho jeden z nich.
	- Sedím.
	- A toto, čo máte? - Pozornému oku policajta neušlo, že si sediaci z času na čas vopchá do vrecka nejaké peniaze, aby ich pred ním neostalo priveľa. Tie by v konečnom dôsledku mohli v očiach okoloidúcich ohroziť produktivitu jeho činnosti.
	- Nič, rátam si peniaze.
	- Ale prečo tu sedíte?
	- Iba tak, sedím.
	- Ale veď si môžete sadnúť tam na lavičku, - povedal druhý z nich, ktorého už zjavne nadvihovalo od zlosti. 
	- Pokojne, - chlácholil ho prvý, ktorý zrejme videl, že žobrák neobťažuje okoloidúcich pýtaním peňazí, nepožíva na verejnom priestranstve alkoholické nápoje a nebudí pohoršenie obnažovaním menej slušných miest tela. - Ale veď vám to môže byť jedno, tak môžem sedieť aj tu.
	Po druhom chodníku prešiel ktorýsi z vyšších meststkých úradníkov. Keď uvidel scénu so žobrákom, urobil obrat, zrýchlil krok a stratil sa v ktoromsi z vchodov. Iste sa mu uľavilo, keď sa mu stratil z očí nepríjemný žánrový obrázok.
	Mestskí policajti slušne presviedčali špinavé a páchnuce inidividuum, že mu bude na lavičke predsa len pohodlnejšie. Po pätnástich minútach márnej agitácie sa k sediacemu naklonil ten trpezlivejší a zašepkal mu do ucha:
	- Viete čo, pane, my nič s vami nechceme mať. Teraz odídeme. Pôjdeme k mestskému úradu a vy sa zodvihnete a pôjdete si sadnúť na lavičku.
	Žobrák však sedel ďalej.

Najťažšia chvíľa
	Ľudia chodili. Ľudia platili. Spomedzi nich utkvela Petrovi v pamäti jedna rodinka. Okolo rodičov podkakovali dve deti a najmenšie bolo v kočíku. Zastavili sa pri pohľade na nezvyčajné divadlo. Odrazu sa od nich odtrhlo vari päťročné dievčatko, pribehlo k žobrákovi a hodilo mu do vreckovky dvadsaťkorunáčku. Pre Petra to bola vari najťažšia chvíľa. Dar malého dievčatka ukázal absurdnosť jeho hereckej roly. Tá sa v tej chvíli aktérovi celkom sprotivila. Mal sto chutí vstať, peniaze vrátiť a utiecť s hanbou z toho prekliateho námestia. Nemohol to však urobiť, lebo čo potom pointa?
*     *     *
	Vyžobrané peniaze putovali v tomto prípade na dobročinné ciele. Falošný žobrák zarobil za jednu hodinu a desať minút 580 Sk. Uvažuje o tom, že keby bol v ten deň vybehol ešte na Kopanice, ku kostolu a k nemocnici, tak má za deň tri a pol tisíc bez dane. Kamaráta Petra Turana iste čaká ešte celý rad zaujímavých a presvedčivých, skutočne divadelných postáv. O tejto jeho poslednej nenapíše nijaký kritik. Napriek tomu však potvrdila, že legendárny príbeh zvolenského žobráka, po ktorom ostal celý milión, mohol byť pravdivý. Tento príbeh nemá byť v nijakom prípade návodom na žobrácku profesiu. Keby sa takto na námestiach stretli všetci Slováci, musel by ich financovať asi len sám pán Engliš zo svojho neveľkého platu.
Snímka VLADIMÍR KAMPF
     (Slovenská REPUBLIKA, 3, č. 233, 6.11.1995, s. 7)

8.  K u r z í v a

	Pre kurzívu je, okrem iného, charakteristické, že je sádzaná kurzívovým typom písma. V redakciách sa niekedy označuje ako mikrofejtón.
	Od fejtónu kurzíva prevzala ľahkosť, vtipnosť, štýl, jazykové prostriedky, je stručnejšia, obsažnejšia, má jednoduchšiu kompozíciu, používa narážky. 
Niekedy kurzíva obsahuje epické prvky (reportážna podoba), niekedy viac spravodajských prvkov, uplatňuje sa autorský subjekt. Inklinuje k pozitívnemu fejtónu.
	V slovenskej žurnalistike je málo frekventovaná. Keďže má informatívny charakter, uverejňuje sa na spravodajských stranách.


Pichliač
Tajuplná ”siska”

	Slovenskú informačnú službu v poslednom čase prepierajú masmédiá ako špinavú bielizeň. Jej riaditeľ Ivan Lexa je však pokojný ako Angličan a ostošesť si v parlamente chrumká hrozno (ako v utorok minulý týždeň v poobedňajších hodinách). Dalo by sa teda povedať, že mu trávi dobre a keďže aj v tvári nevyzerá najhoršie - svedomie má zrejme čisté. Navyše s kamennou tvárou odmieta novinárom poskytnúť interview, čo ako dobiedzajú, čím jeho funkcia nadobúda na vážnosti a tajuplnosti. Má na to právo. Tajná služba je predsa odvodená od slova tajiť.
	Šesťdesiatdeväť strán novinových výstrižkov z troch ”nevládnych” denníkov, ktoré jej šéf Ivan Lexa v minulých dňoch odovzdal generálnemu prokurátorovi Michalovi Vaľovi, je však dostatočným dôkazom o tom, čo si o tajnej službe myslí prevažná časť ”ľudí od pera”. Poniektorí by od I. Lexu chceli, aby im (nebodaj pri pive) prezradil o ”siske” aj tie najtajnejšie veci. Chcú napríklad, aby informoval verejnosť, ”čo sú to za ľudia, ktorí sa údajne oháňali preukazmi tajnej služby”. A nepochybne chcú aj to, aby sa priznal, že to bol on (keďže vraj na smrť nenávidí Kováča seniora), čo zosnoval dramatický únos Kováča juniora.
	Samozrejme, I. Lexa by takú hlúposť nikdy neurobil. Na rozdiel od V. Mitra a I. Cibulu netára po novinách, čo sa deje v tajnej službe a ako ju ten-ktorý politik ”umravňuje”. Pretože ani nášmu týždenníku doteraz šéf SIS neposkytol rozhovor, nemôžeme informovať o jej skutočných cieľoch a zámeroch. Dospeli sme však k záveru, že vie, čo robí. Osudové veci tohto štátu nemožno predsa pretriasať v novinách ako šošovicu.
MARTIN ORAVEC
(Sme Extra, 3 a 48, č. 119, 21.9.1995, s. 2) 

9.   E n  t  r  e  f  i  l  e  t 

	Entrefilet vznikol v 19. storočí ako medzičlánok na zaplnenie prázdnych miest, ktoré vznikli pri sadzbe novín. Bol uverejňovaný medzi linkami a bez podpisu. Spočiatku to boli najmä úradné oznámenia, neskôr aj publicistická poznámka. 
Entrefilet spravidla otvára spravodajský blok denníkov. Obsahuje fakt, ktorý nemá prioritný význam, ale je spracovaný subjektívne, zaujímavo. Jeho rozsah sa pohybuje najčastejšie od 6-7 riadkov až po celú strojopisnú stranu. 

Aj tak sa dá…
	”Drž už hubu, lebo ti jednu vrazím,” odznelo včas ráno na zastávke autobusu. Nie však z úst 13-ročných ”puberťákov”. Rovnako to nebola ani časť konverzácie alkoholom potužených mladých mužov. To sa len jedna mamička snažila utíšiť svojho asi 3-ročného syna. Napokon sa jej to aj podarilo a spokojná sama so sebou fajčila svoju rannú cigaretu. Zrejme si neuvedomila, že o pár rokov môže rovnakými slovami utíšiť on ju.
(th)
						(Pravda, 5, č.236, 12.10.1995, s. 2)

Stručne
Neláska
	Na včerajší Svetový deň zvierat určite nebude v dobrom spomínať susedovie pes. Chudák vlčiak sa opäť trápil za dverami bytu a len hluchý nepočul jeho psí nárek pri každom buchnutí výťahových dverí. Verná, na úrade neprihlásená nemá tvár sa akiste cítila ako človek, zatvorený v miniatúrnej panelákovej pivnici. Rony by o meštiackej neláske svojho pána určite vedel povedať svoje…
(ba)
						(Pravda, 5, č.230, 5.10.1995, s. 2)
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