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Dlhý deň
Juraj Špitzer ©

História neodchádza, nemá
kam, vracia sa – nie raz a nie
bez následkov, opakoval
Juraj Špitzer túto jednoduchú
mantru naklonenej roviny
dejín – pretože dobre vedel
a sám na sebe skúsil,
že „mimo oscilácie prítomnosti a minulosti nemôže žiť
nikto, či chce, alebo nechce“.
Vrátiť sa, navrátiť požičané
a pomíňané, takto akosi sa
dramaturgicky zaobľoval
obsah prvého tohtoročného
čísla Fragmentu. Vrátili sme
sa v ňom na miesta činov aj
prečinov, hladkého plynutia
bez zákrut – no s nečakanými
aj neočakávanými odbočeniami k tým, ktorí náhle
a – pre nás dočasne pozostalých – nečakane zmenili
smer a smerovanie svojich
odchádzaní.
Ostali nám tu po nich slovné ostatky, zimoviská próz,
básní, esejí, blednúci lesk
fotografií a očitých spomienok.
V jednej zo svojich esejí
Juraj Špitzer napísal: „Dĺžka
môjho života prekrýva sa
s dĺžkou viac než dvoch
tretín nášho storočia.“ Tie
„dve tretiny“ 20. storočia
boli – ako vieme, alebo ako
občas nechceme vedieť,
či si len pripustiť – vyšinuté
aj zázračne bezstarostné,
bezohľadne devastujúce čas
a priestor, sebazničujúco
pritakávajúce zlu, kozmické
i prízemné, ocajchované
skepsou i nádejou.
Zalistujte si, začítajte sa
do nového Fragmentu – je to
tam, i keď nie hladko plynúce po zahmlenej rovine.
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Bol súmrak, keď prišiel na rad
tretí objekt. Osobné auto táborového veliteľa sme na poľnej ceste uvideli prvé. Vrátil sa
z Bratislavy a rozkričal sa na
podriadených, prečo listina
odsúdených nie je ešte hotová.
Dokončili ju veľmi rýchlo.
Meradlom pre zaradenie
do transportu bol vysoký vek,
choroba, mnoho detí, prosto
neproduktívnosť. Zdraví
a mladí otroci mali nádej
ostať.
Za autom táborového veliteľa
priplazili sa pomaly nákladné
autá s plachtami a napokon
pochodovala skupina gardistov
zlovestne čiernych vo sviatočnom súmraku Dlhého dňa,
Dňa súdu, Dňa veľkého zmierenia s ľuďmi a s bohom. Obsadili bránu, rozliezli sa pozdĺž
plota a k jednotlivým barakom.
Nástup nebolo treba vyhlasovať. Ľudia pomaly nastupovali,
sami sa schádzali zo všetkých
barakov na priestranstvo pred
kanceláriou objektu.
Bolo nepravdepodobné,
že ma zaradili na listinu odsúdených. Napokon aj keby ma
boli zapísali, mohol som ešte
vždy ujsť do neďalekých hôr.
Ale myšlienka na útek mi vtedy ani len vzdialene neprišla
na rozum. Bol som neviditeľnými putami zviazaný s tým,
čo sa dialo na priestranstve
objektu. Na útek bolo treba
veľa mravnej sily, nielen pre
neistotu, ktorá na dezertéra
čakala, ale aj pre pocit hanby
pri pohľade na nastupujúce
rodiny, ktorým pre bremeno
detí neostávalo nič, iba poslúchnuť. Nemal som silu utiecť.
Vždy som si želal mať sestru,
malú sestričku, ako sa o nej
spieva v Piesni piesní. Mal som
iba staršieho brata, a mladší
brat v rodine je na to, aby mu
starší brat vymýšľal príkoria.
Možno preto som si obľúbil asi
sedemročné dievčatko Blanku.
Jej otec bol krajčír, chudobný
židovský krajčír, ktorého sa vo
svete nemá kto zastať. Taký
krajčír, ku ktorému sa nosia

šaty iba plátať. Taký krajčír,
ktorý je objektom všetkých
pogromov a nešťastia, aké vie
postihnúť židov. Bol pobožný,
pokojný, vyrovnaný. Veril
vo svojho starozákonného
Hospodina. Židovský osud
považoval za údel.
Malú Blanku s čiernymi
vlasmi a modrými očami som
nosieval na pleci, vyrezával
som jej z dreva hračky a brnkal som jej na gitare. Teraz
som ju videl s  malým batôžkom na chrbte. Rozlúčil som
sa s krajčírom a s jeho ženou
bez slova.
– Prídeš za nami, pravda?
– opýtala sa Blanka. Modré oči
boli čisté.
Nechcem vyvolávať súcit.
Všetko je dávno, skoro už vychladnuté. Nové a novšie utrpenia iných a inde zatlačili
do histórie tieto. Utiahol som
sa vtedy do opusteného kúta
nášho objektu, ľahol som si
tvárou na zem a plakal som.
Z toho, čo sa dialo na priestranstve objektu, dalo sa
usúdiť, akú cenu majú životy
v poľských táboroch. Tu bola
ich predsieň. Ľudia stratili
meno, meno už nebolo znak
– omen, malo iba orientačný
charakter. Človek v množnom
čísle, iba súčasť množstva, rozdeleného na baraky a vagóny,
mená z prvej päťdesiatky,
z druhej, tretej... potom už
bolo meno zbytočné, premenilo sa na číslo.
Zomierať pred očami obecenstva ako hrdina v plnej
zbroji môže byť vznešené, ale
ako biblický Jób na smetisku,
ako neznámy kŕmič svíň z východoslovenskej dediny alebo
ako príštipkár z topoľčianskeho predmestia je skľučujúce.
Veľké historické drámy predstavujú hrdinov, cez nich sa
vníma dráma udalostí, neznámi vojaci sú iba kulisou, pozadím. Tu hynula kulisa.
– Každé utrpenie je všeľudské, či sa volá židovské, alebo
akokoľvek inak, pán Fürst.
– Isteže, mali by ste o tom
presvedčiť tých, čo ho zapríčiňujú.

Vrátil som sa dívať na odchod
odsúdených. Odišiel slepý
otec Ericha Politzera so ženou.
Nevidel nič, ale počul, stačilo,
aby si vedel predstaviť, čo sa
deje okolo neho na smutnom
priestranstve a v barakoch.
Sedemnásťročného Ericha
skryli jeho spolubývajúci. Erichov otec prv než stratil zrak
bol učiteľom v Trenčíne. Erich
bol chorľavý na srdce a na baraku hrával chlapcom pred
spaním na harmonike alebo
na husle. Matka ho prosila,
aby to nerobil, lebo si privodí
nešťastie, bála sa, že ho dajú
do transportu, lebo nepracuje
a len vyhráva. Zahynul neskôr
v slovenskom Povstaní.
Násilím sa mi podarilo zadržať pred bezhlavým skokom
do smrti Leopolda Friedmanna, ktorého neskoršie spisovateľské meno viaže sa k tematike vojny, ľudského ponižovania, s hľadaním odpovede
na základné otázky života.
Priepasti a výšiny ľudského
konania neopustili Laholu ako
umelecký podnet až do jeho
smrti.
Poznal som ho roku 1939
v Bratislave, kam som prišiel
pracovať ako nosič vriec vo veľkomlyne Schindler a Jedlín.
Mal som sa dobre ako nikdy
prv. Vrecia boli ťažké, ale platili nás veľkými peniazmi. Nosili sme ich v úkole – na akord,
dovtedy som slovo akord poznal len v súvislosti s hudbou.
Výplatu sme dostávali každý
týždeň. Do mlyna som chodil
civilne oblečený, preobliekol
som sa do pracovného, po práci
som sa mohol osprchovať
a z mlyna som opäť vyšiel ako
civilizovaný človek. Ostatní
robotníci boli väčšinou bratislavskí Nemci, ale správali sa
ku mne priateľsky. Náš prvý
parťák sa volal Cézar, druhý
Kapitán, obidvaja boli hodní
svojich mien. V prístave sme
vykladali z vlečných člnov
obilie, v mlyne sme nakladali
do vagónov krmivo a múku
pre Tretiu ríšu.
Leopold mal malú krehkú
matku, starší brat sa učil
za speváka, mladší trošku neduživý s okuliarmi musel prerušiť štúdiá. S Leopoldom,
býval na Valonskej ulici, sme
presedeli večery v podkrovnej
izbe, kde mal svoje knihy. Hral
mi na mandolínu talianske, španielske a francúzske piesne,
srbské kolá a hebrejské melódie. Písal básne a poviedky,
maľoval. Bol mojím prvým ž
idovským priateľom. Bol ne-

obyčajne vzdelaný. Už dovtedy
veľa cestoval, bol vo Francúzsku, s priateľom Jaroslavom
Taškom precestoval Alžírsko.
Obdivoval som ho.
Keď vypukla vojna so Sovietskym zväzom, napísal už ako
vojak pracovnej služby báseň
o Moskve, o tom, že ju môžu
rozváľať, ale nepadne, že dala
život sovietskym ľuďom a má
právo žiadať ho od nich späť.
Báseň kolovala ilegálne medzi
vojakmi ako leták. Záverečné
verše znejú vzrušujúco aj
po rokoch:
Navráťte smútok fínskym skalám
a dumať nechajte oživlé stepi
Učila som vás jasne vidieť
no vedzte byť aj slepí
ak by som padnúť mala
Horím dnes červenšie stokrát
		
ako prv
sťa rana nezmerná snáď
otvorím tú zem
Ja dala som vám ducha
vy dávate mi krv
Ja môžem byť zborená
no padnúť nepadnem
Keď sa osídľoval tretí objekt,
prišla do tábora Leopoldova
matka s mladším synom.
V tábore sa chovali angorské
zajace, Leopoldova matka bola
jediná, ktorá vedela priasť
na kolovrate, majstrovsky rozkrútiť vreteno a premeniť
priadzu na nite.
V lete roku 1942 mi Leopold
napísal list. Skrýval sa pred
transportmi na východnom
Slovensku v  Slánskych horách
a chcel sa stať príslušníkom tábora, aby bol s matkou a s bratom. Vtedy sa už muselo platiť
aj za možnosť byť väzňom
v nováckom tábore. Peniazmi
alebo strojmi. Leopold nemal
čím. Prepašoval som ho na tretí objekt. Evidenciu napokon
nikto dôsledne nekontroloval.
Pracoval v projekčnej kancelárii stavebnej správy. Kreslil, maľoval, písal verše, hral
na mandolínu a spieval nám.
V táborovej jedálni mu dovolili vystaviť kresby a obrazy
a prednášať o cestách po svete.
Pochádzal z Oravy, ale udomácnil sa v Bratislave a mal ju
veľmi rád. Nevynechal ani jednu príležitosť, aby mohol cestovať do svojho druhého rodného mesta. Pri každej ceste
navštívil maliara Jána Mudrocha, ku ktorému chodil istý
čas do školy a miloval ho. Rozprával, že Mudroch maľuje kytice, jablká, džbány, že nemaľuje nič, čo by mohlo podporiť
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Naklonená časopis nadnes
rovina dejín
Oleg Pastier ©
šéfredaktor Fragmentu
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Juraj Špitzer (1919 – 1995)

Juraj Špitzer sa narodil rok po prvom veľkom
„súmraku dejín“, rok po prvej „veľkej vojne“
v malom mestečku Krupina. Po absolvovaní
zvolenského gymnázia sa rozhodol pre
štúdium medicíny v Prahe. Roky 1938 – 1939
zmazali nadlho nielen rozhodnutia, ale aj sny
a túžby, nemožné možnosti a klamné nádeje.
Počas existencie Slovenského štátu
(1939 – 1945) bol Juraj Špitzer ako občan
„židovského pôvodu“ deportovaný
do pracovného tábora v Novákoch, z ktorého
sa po koľajových cestách a cestičkách
nenávratne „odchádzalo“ do táborov smrti.
V Osvienčime – ako milióny iných – zahynuli aj
Špitzerovi rodičia. Po vypuknutí Slovenského
národného povstania stal sa Juraj Špitzer
jedným z veliteľov židovskej partizánskej
jednotky. Po skončení vojny začal študovať
režim. Rozprával vždy o ňom
s veľkou láskou. Keď som sa
po rokoch spriatelil s maliarom Mudrochom, bol prekvapený, že ho poznám, že viem
o ňom mnoho podrobností,
že poznám aj jeho vtedajších
žiakov a priateľov, maliarov
a spisovateľov: Jozefa Šturdíka,
Viliama Chmela, Ervína Semiana, Ladislava Gudernu,
Michala Považana, Rudolfa
Fabryho, Pavla Bunčáka a Jána
Raka. Tieto a iné mená, ktoré
som poznal už prv z časopisov, ožili v Leopoldovom rozprávaní. Napriek tiesnivej
situácii, v ktorej sme sa nachá-

na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity
(dnes UK v Bratislave) odbor francúzština
- filozofia. Zároveň pôsobil ako novinár
a publicista. V rokoch 1946 – 1950 bol
šéfredaktorom časopisu Partizán. Od roku
1951 pôsobil ako vedecký pracovník Ústavu
slovenskej literatúry SAV. V rokoch 1956 – 1958
a 1965 – 1967 zastával funkciu šéfredaktora
v týždenníku Kultúrny život. Po prerušení
obrodného procesu po auguste 1968 bol
Juraj Špitzer vyradený z radov „oficiálnych
spisovateľov“ a mal zakázanú publikačnú
činnosť. Po novembri 1989 uverejňoval
svoje texty v Kultúrnom živote a v časopise
Fragment. Zomrel v Bratislave 11. októbra
1995.
Z bibliografie Juraja Špitzera: Patrím k vám
(1964), Letná nedeľa (1991), Nechcel som byť
Žid (1994), Svitá, až keď je celkom tma (1996).

dzali, vedeli sme, že všetci ľudia nie sú antisemiti a fašisti.
V stretnutí s časťou umeleckého sveta, sprostredkovaného
Leopoldom, dostalo toto presvedčenie konkrétnu podobu
v menách ľudí, v ich obrazoch
a veršoch, pokiaľ sa k nám dostali, uverejnené v časopisoch.
Asi je neprípustné hľadať priamu súvislosť medzi básňou
a skutočnosťou, ale my sme
ju nachádzali, lebo sme hľadali útechu, posilu, príbuzný
cit. Možno mal básnik celkom
iný úmysel, možno o našom
položení nemal ani potuchy,
ale boli sme mu vďační za ta-

kéto smutné slová: „Keď umrie všetko, čo sme milovali, jak
naše lásky, ktoré sme práve
pochovali, prázdnota s krstným menom smútok krídla si
rozprestiera...“ Bola to naša
skutočnosť.
Leopoldovho mladšieho
brata zapísali na listinu odsúdených. Nosil pražce a koľajnice z objektu, ktorý sa rozoberal, a od únavy zaspal v práci.
O zapísanie sa postaral horlivý
palier. Keďže mal v tábore
matku, zapísali aj ju. Leopolda
nezapísali, lebo nebol v centrálnej evidencii. Prihlásil sa
sám.

Jediný raz som prosil veliteľa. Prosil som za Leopolda,
za jeho brata a matku, hovoril
som, že Leopold Friedmann je
maliar, básnik a hudobník,
že ho škoda, aby zachránil
Leopolda a jeho rodinu. Veliteľ
bol už podnapitý, díval sa na mňa
vodovými očami: „Vezmi si
všetkých, všetkých si vezmi –
opakoval, – prečo si nevezmeš
všetkých židov, ja ich nepotrebujem, dám ti všetkých židov,
vezmi si ich!“ Potom sa na mňa
rozkričal, že ma dá do transportu s nimi, aby som išiel
do čerta so všetkými židmi,
že ho boh so židmi iba potrestal. Vzápätí upadol do skleslosti a celkom vecne mi povedal,
že Leopold môže ostať.
Nechcel ani počuť o tom,
že ostane a matka s bratom
odídu. Darmo som mu dohováral, že to nemá význam, ak
pôjde s nimi, že ich hneď rozdelia, že matke v ničom nepomôže. Nebola to argumentácia, ale bola to pravda. Už
vtedy sme vedeli, že Nemci nedbajú nič na rodinné vzťahy,
že odtŕhajú mužov od žien,
deti od matiek. Leopold by bol
odprevadil svoju malú matku
na poslednú cestu. Bol by sa
musel dívať, ako mu hynie
pred očami v preľudnenom
vagóne bez toho, aby jej mohol
pomôcť. Presviedčal som ho
a myslel som pritom s výčitkami svedomia na svojich
rodičov. Zahynuli a ja som musel ostať nažive. Bol som rád,
že som nebol svedkom posledných chvíľ ich života.
Leopold si nedal povedať.
Šťastná alebo nešťastná náhoda
spôsobila, že službu v garde
vykonávali aj niekoľkí moji
krajania z Krupiny. Dvaja alebo
traja boli navyše moji spolužiaci z ľudovej. Požiadal som
jedného z nich, aby Leopolda
oddelili od transportu.
Na druhý deň, keď transport
odišiel, išiel som za ním.
Opľul ma a bez slova odišiel
na svoj barak.
Odišli Wernerovci z Prievidze,
ktorí dali veľkú sumu na výstavbu tábora. Odišli mladomanželia Weilovci z Trenčína,
lebo boli v tábore iba niekoľko
týždňov, ale odišli aj takí, ktorí
tu boli skoro od začiatku. Odišiel mlčanlivý obuvník z  predmestia Topoľčian, odišli opustené ženy s deťmi, ktoré vtedy
už boli určite vdovy, odišli starí,
chorí, odišli mladí bez kvalifikácie, odišli, odišli...
Úryvok z nevydaného rukopisu
Správa (1968).

Niekoľko
viet
Juraj Špitzer ©
Minulosť sa v nás zráža s prítomnosťou. V tme a v tichu
pred spaním, keď sme sami
so sebou, keď maska našich
konvencií, pretvárok a póz
odpočíva bezmocne nepotrebná na nočnom stolíku,
vidíme sami seba presne,
hovoríme sami so sebou neúprosne pravdivo, nenávidíme
všetko, čo zabránilo tomu,
že nie sme takí, akými sme
chceli byť, a nostalgicky privolávame svoje lásky.


Nenávidím svoju zbabelosť,
nemôžem zabudnúť na okamžiky, v ktorých som mal prejaviť viac odvahy, než som bol
schopný. Opovrhujem intelektom, ktorý vie nájsť a vysloviť
argumenty presvedčivo
ospravedlňujúc nerozhodnosť,
zbabelosť a strach. Svoj intelekt nevynímajúc.


Často myslím, že minulosť neexistuje, iba to, čo sa naozaj
stalo. Predkladajú sa mi často
na obdiv a uctievanie osobnosti s vymyslenou a štylizovanou
minulosťou alebo bez nej.
Zvykám si na tento úkaz,
ale neprestávam sa hnevať
na seba pre tento zvyk. Umožňuje mi upraviť si pomer
a vzťah k istým osobnostiam,
ale otupuje pamäť.


Nenávidím svoju lásku k lenivosti, k potulkám, k postávaniu na rohoch ulíc a kdekoľvek, neschopnosť vzdať sa
slastnej chvíle neočakávaného
dojmu alebo zážitku kvôli
systému a racionálnemu
plánu, ktorý si každé ráno
vymyslím.

Literárna terasa je
pravidelná rubrika
prílohy Víkend, ktorá
prináša ukážky
z noviniek
slovenských
literárnych časopisov.

