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Hurá do baní

Prvé a druhé úsmevné, smutné či komické i tragické alebo aj absurdné prí-
behy z našich dávnejších i najnovších dejín pod názvom História zadnými 
dverami z pera historikov Historického ústavu SAV vyšli pred dvoma, resp. 
troma rokmi. Obe knihy mali úspech. Tak sme tu opäť a s novými príbeh-
mi. V osvedčenej štruktúre i rozsahu nahliadneme spoločne do najstarších 
dejín a cez „temný“ stredovek a modernú dobu sa prepracujeme až k prvým 
dámam studenej vojny.

Do tretieho dielu knihy História zadnými dverami sme opäť vybrali príhody 
veselé, smutno-trpké, pikantné, kuriózne, končiace i nekončiace happyendom. 
A prinášame dokonca aj trochu šteklivej erotiky. Pozreli sme sa do našich 
najstarších dejín a nevynechali sme ani nedávnu minulosť. Samozrejme, se-
lektívne a naozaj len torzovito, vedomí si toho, že nikdy sa nikomu nepodarí 
zostaviť knihu, v ktorej bude všetko. A tak cieľ a ambícia nášho tímu boli jed-
noduché – pozrieť sa na niektoré udalosti a skutočnosti vo veselšom zrkadle 
a v odľahčenej tónine. 

Na úvod aspoň jeden dokument, resp. krátky príbeh o nadšenom nábore 
bratislavských baníkov na jeseň 1951, ktorý by si zaslúžil nadpis Hurá do baní! 
Nemá nič spoločné so zahraničnou politikou štátu, hoci je uložený v Archí-
ve Ministerstva zahraničných vecí ČR. Ide o list bratislavských komunistov 
z 31. októbra 1951 adresovaný ministrovi zahraničných vecí, podpredsedovi 
vlády a predsedovi Komunistickej strany Slovenska v jednej osobe Viliamo-
vi Širokému. V mene Bratislavy ho píšu predseda jej ústredného národného 
výboru Ladislav Kurták a predseda mestského výboru KSS Jozef Riško.

Už úvod listu zvestuje súdruhovi Širokému, že Bratislava k tomuto dátumu 
splnila svoju úlohu v nábore jednoročných brigádnikov pre Ostravsko-kar-
vinské doly na 100,75 percenta. Tento skvelý výsledok sa podarilo dosiahnuť, 
lebo „výzva našej strany a vlády na pomoc banskej ťažbe v Ostravsko-karvin-
skom revíri sa stretla u pracujúcich našich bratislavských závodov s nadšeným 
súhlasom. Naši pracujúci,“ pokračuje ďalej list, „ ktorí sa rozhodli odísť na 
Ostravsko, dokázali tak svoju vysokú politickú vyspelosť, svoju oddanosť a lásku 
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k našej ľudovodemokratickej vlasti, jej vedúcej sile – slávnej Komunistickej strane 
Československa a nášmu súdruhovi Klementovi Gottwaldovi.“ 

Podľa pisateľov listu sa strana a vláda môžu na Bratislavčanov spoľahnúť, 
lebo dokazujú, že sú schopní prinášať obete a že „dali tak pádnu odpoveď 
západným imperialistom a ich agentom, ktorí chcú uvrhnúť svet do novej voj-
novej katastrofy. Bratislava sa stáva neotrasiteľnou baštou mieru tak, ako si 
(t. j. Široký) nám to na tohoročnej mestskej konferencii našej strany uložil.“ 
V nábore brigádnikov pre Ostravsko-karvinské doly sa bude v Bratislave ďalej 
pokračovať súčasne s rozvojom hnutia za splnenie náborových úloh na pomoc 
urýchlenej výstavbe Trate družby so ZSSR: „Túto čestnú úlohu chceme statoč-
ne splniť, aby sme tak konkrétne vyjadrili svoju vďačnosť súdruhovi Stalinovi 
za jeho neoceniteľné zásluhy na upevnení svetového tábora mieru, najmä za 
jeho múdre a rozhodné slová, ktoré povedal dopisovateľovi moskovskej Pravdy 
o atómovej zbrani.“ 

Záver listu Viliamovi Širokému nepotrebuje žiadny komentár. Iba ak taký, 
že život pod vedením drahých súdruhov bude na Slovensku či v Čechách 
každým dňom len spomienkou a vzďaľujúcou sa históriou: „Chceme Ťa, drahý 
súdruh Široký, ubezpečiť že strhujúci príklad 702 bratislavských brigádnikov, 
ktorí odišli na pomoc Ostravsku, podnieti v celej Bratislave veľké hnutie na 
pomoc najdôležitejším úsekom nášho hospodárstva. Lebo bratislavskí ľudia si 
uvedomili, čo pre samotný život Bratislavy znamená uskutočňovanie mohut-
nej industrializácie našej republiky a najmä Slovenska, ktorá pod vedením sú-
druha Gottwalda a pod Tvojim vedením, drahý súdruh Široký, prináša šťastný 
a blahobytný život pracujúcim našej vlasti. So súdružským pozdravom Jozef 
Riško, predseda Mestského výboru KSS, Ladislav Kurták, predseda Ústredného 
národného výboru“. 

Aj toto je naša nedávna história. 
Hoci sa tento bratislavský dokument zdá dnes trochu tragikomický a v knihe 

je podobných viac, neprichádzame s bulvarizáciou minulosti. Naše texty sú za-
ložené na archívnych prameňoch, dobovej tlači a vedeckej literatúre, nehráme 
sa na „holubičí“ národ a ani sa nebičujeme za to, čo sme kedy komu vyviedli. 
Život prinášal a prináša more drobných príbehov, každodenné radosti, sta-
rosti i „blbosti“. Správne i nesprávne rozhodnutia. A o tom to je. Historik by 
nemal súdiť, mal by len napísať, ako to bolo. A to sa nám, dúfam, podarilo.

Slavomír Michálek



P R VÁ  Č A S Ť

Letopisy a kroniky
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Tu leží pes... 

NÁP I SY  NA  ANT ICKÝCH  NÁHROBNÝCH  KAMEŇOCH

Pe te r  Bys t r i cký

O psoch v antike vieme toho naozaj veľa. Vďaka gréckej a rímskej literatúre, 
umeniu, keramike a archeológii poznáme plemená a ich názvy, pracovné 
využitie, chov, podobu a dokonca aj psie mená. Vieme, čo si ľudia na psoch 
cenili, kde ich používali a ako sa o nich starali. V antike vznikli prvé lovecké 
a poľnohospodárske príručky, ktoré zachovali staré lovecké techniky a postupy 
i cenné rady pre výber a výcvik strážnych a pastierskych psov. Máme tiež 
niekoľko príkladov obdivuhodnej psej vernosti a oddanosti svojim pánom.

Pastierske a lovecké psy v starom Grécku
Gréci pomenúvali plemená psov podľa ich pôvodu. Najznámejším, ale dnes už 
vyhynutým plemenom boli molosské psy, nazvané podľa kraja v Epire, podobné 
dnešným mastifom. Už v staroveku sa rozlišovali dva druhy tohto molossa, jeden 
pastiersky a druhý lovecký. Lovecké molossy boli menšie a rýchlejšie, pre svoju 
veľkosť a silu sa používali na lov veľkých zvierat a šeliem. Pastierske molossy svojou 
odvahou vraj prevyšovali všetky ostatné plemená. Pastierske a lovecké molossy sa 
cielene krížili, aby sa u psov dosiahla požadovaná odvaha aj výdrž. Vďaka svojmu 
vzrastu a vlastnostiam sa uplatnili aj ako strážne psy. Najstarším a dodnes žijúcim 
plemenom sú krétske psy, stredne veľké, s krátkou srsťou rôznej farby, silné, rýchle 
a výborne prispôsobené kamenistému terénu Kréty, egejských ostrovov i pevnin-
ského Grécka. V minulosti sa využívali na lov menšej zveri. Ďalším gréckym pleme-
nom boli lakónske (spartské) psy. Boli podobné chrtom, štíhle, dlhonohé, s malou 
úzkou hlavou, farba ich srsti mohla byť rôzna. Používali sa na lov menších a rýchlych 
zvierat, napríklad zajacov, v hornatom Grécku. Menej známe boli lokridské psy, 
ktoré asi patrili k väčším a silnejším plemenám, pretože sa používali na lov divia-
kov, a ďalšie mladšie plemená, ktoré zrejme vznikli krížením starších. V 5. storočí 
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pred n. l. sú doložené aj tzv. in-
dické psy. Ich opisy ani obrazy sa 
nezachovali a nie je preto jasné, 
na lov akej zveri sa vlastne po-
užívali. Je preto možné, že sa 
tak označovali všetky plemená 
z Ázie. Tieto psy sa do Grécka 
dostali z Perzie alebo prostred-
níctvom Peržanov možno naozaj 
až z Indie. Chov psov v Perzskej 
ríši bol veľmi rozšírený a psy 
sprevádzali perzských kráľov aj 
na ich vojenských výpravách. 
Kráľ Kambyses údajne nechá-
val zápasiť levíča so šteňaťom, 
zápas leva s „indickým“ psom 
predviedol Alexandrovi Mace-
dónskemu indický kráľ Sofytes. 
Vďaka rímskej expanzii do Galie 
a Británie sa v období rímskeho 
cisárstva rozšírili a stali obľúbe-
né aj keltské chrty plemena ver-
tragus používané na lov zajacov 
na otvorených poliach a lúkach 

rovinatej Galie. Grécky autor Arrianos (cca 95 – 175) napísal loveckú príručku 
o keltských loveckých psoch, sám vlastnil sučku tohto plemena. Z jeho práce (kap. 
5) cítiť, že svoju sučku naozaj miloval, bol na ňu hrdý a zjavne ju považoval za 
takú výnimočnú, že chcel jej meno Hormé („Útok“) uchovať aj pre budúcnosť. Psy 
všetkých starovekých plemien, hoci niektoré viac a iné menej, boli vhodné aj ako 
domáce zvieratá a maznáčikovia. Tejto úlohy sa však najlepšie zhostilo najmen-
šie plemeno, melitské psy. Tieto psy boli malé, s dlhou a pravdepodobne bielou 
srsťou. Veľkosťou, srsťou a sfarbením sa podobali na dnešné špice. Ich jediným 
poslaním bolo robiť ľuďom spoločnosť. Môžeme ich nájsť na maľovanej gréckej 
keramike, kde ich vidíme napríklad pri hre s deťmi, na minciach, ale aj v podobe 
malých hlinených sošiek a nádobiek (askoi) na voňavky či olej, ich hlavy sú na 
picích rohoch, tzv. rhytonoch.

Grécky spisovateľ Alkifrón (asi 2. storočie) v jednom zo svojich fiktívnych 
listov medzi fiktívnymi osobami napísal, ako sluha menom Polyalsos nastražil 
pasce na líšky. Teraz sa však bojí, že sa jeho pán nahnevá, pretože do pasce sa 
chytil a obesil melitský psík Plangón („Vosková bábika“), ktorého mala pánova 

Hrajúce sa psy keltského plemena vertragus, 2. sto-

ročie n. l. Takmer rovnaká socha je v Britskom 

múzeu a podobné sa nachádzajú aj v sú kromných 

zbierkach. Zdroj: Vatikánske múzeum
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manželka pre potešenie. Polyalsos sa v liste s adresátom lúči, lebo spôsobil smrť 
domáceho maznáčika a musí utiecť. V jednom zo satirických dialógov Lukiana 
zo Samosaty (cca 120 – 180) mala melitského psíka bohatá rímska pani, ktorá ho 
pred cestou zverila svojmu gréckemu sluhovi, stoickému filozofovi Thesmopolovi, 
so slovami: „Chcem, aby si vzal môjho malého psíka Myrrhinu so sebou a uvidíš, 
že nič viac jej netreba. Úbohá malá dáma! Čoskoro sa stane matkou. Títo odporní, 
ľahostajní otroci si ma vôbec nevšímajú, keď sme na cestách, nieto ešte ju. Urobíš mi 
veľkú láskavosť, som si istá, ak sa o ňu postaráš. Tak veľmi toto malé nežné zvierat-
ko milujem!“ Keď si Thesmopolis, ktorého prácou bolo vychovávať jej deti, psíča 
na jej naliehanie nakoniec zobral, ostatní si ho začali doberať, že sa zo stoika stal 
kynikom (nazvaní tak podľa gréckeho slova kynikos „psí“). Myrrhina napokon 
porodila šteniatka v jeho plášti. Príbeh, možno inšpirovaný skutočným zážitkom, 
ukazuje, že psíky boli už vtedy aj módnym doplnkom. Melitského psíka, ktorý sa 
chúli v lone vdovy, spomenul okrajovo aj filozof, historik a spisovateľ Plutarchos 
(cca 46 – 127). Malú sučku menom Glaukis (alebo Kraugis) mala aj Arethu-
sa, postava jednej z Propertiových ľúbostných básní. V básni píše Arethusa list 
svojmu manželovi Lykotovi, ktorý odišiel na výpravu do cudziny, o svojej samote 
a obavách o jeho vernosť. Jediným jej spoločníkom v tichom dome bola sučka, 
ktorá spala na jeho strane postele. Melitské psy však nevlastnili len ženy či deti, 
jedného mal napríklad aj tébsky vojvodca Epaminondas (4. storočie pred n. l.), 
iný vraj kdesi na Sicílii svojmu pánovi brechaním prezradil milenca jeho nevernej 
manželky. Melitský psík je dokonca postavou aj jednej z ezopských bájok. Jeho 
majiteľ sa s ním hrával a vždy, keď sa vracal domov, mu doniesol nejakú dob-
rotu. Osol psovi závidel jeho dobroty, preto raz pribehol k pánovi, ale namiesto 
líškania ho kopol. Pán preto somára zbil a priviazal. Na príklade psíka, ktorý má 
prinášať radosť, a osla, ktorý má naopak drieť, nás bájka poúča, že ani my ľudia 
sa nerodíme preto, aby sme všetci robili to isté.

Melitské psíky nachádzame aj na gréckych náhrobných kameňoch detí z he-
lénskeho obdobia (najznámejšia je stéla dievčatka Melisto zo 4. storočia pred 
n. l., Harvard University Art Museums, Cambridge, Massachusetts). Pozoru-
hodné je, že všetkých zhruba desať zachovaných kameňov zobrazuje v podstate 
rovnakú scénu – zosnulého chlapca alebo dievča s nehybným vtáčikom v ruke, 
po ktorom sa naťahuje malý chlpatý psík, v druhej ruke držia hračku alebo svoj 
odev. Nešlo teda o skutočné psíky týchto detí ani rodinných maznáčikov, ale 
jeden z motívov, z ktorých si rodičia mohli vybrať. Zdá sa, že vtáčik (asi ho-
lubička) symbolizoval dušu mŕtveho dieťaťa, ktorú odovzdávajú psíkovi. Psy 
nachádzame aj na gréckych stélach dospievajúcich alebo mladých mužov, ktorí 
sú niekedy zobrazení v prítomnosti svojich otcov. Nie sú to však hravé melitské 
psíky, ale vždy len lovecké psy. Ani psy na rímskych sarkofágoch a kameňoch, 
kde mŕtvym robili spoločnosť, nemuseli byť skutočné. Pekný doklad o tom máme 
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v Petroniovom románe Satyricon. Keď v ňom na hostine prišla reč na vážne témy, 
hostiteľ a zbohatlík Trimalchio si začal pripravovať svoju poslednú vôľu, akoby 
už mal hneď zajtra zomrieť, rozdeľoval svoj majetok priateľom i sluhom, kame-
nárovi Habinnovi dával pokyny: „Veľmi ťa žiadam, daj pri nohách mojej sochy 
urobiť sučku, vence, nádobky na voňavky a všetky Petraitove zápasy.“ Ďalší psík 
mal byť pri soche jeho manželky: „Po mojej pravici urob sochu mojej Fortuna-
ty, ako drží holubicu a vedie sučku na vôdzke.“ Miesto pre jeho skutočného psa, 
molossa Skylaka („Šteňa“) na jeho hrobe zjavne nebolo.

Epitafy pre psy na stélach 

a kamenných hrobkách
Mytológia, literatúra a úžitkové umenie nám 
však len málo, ak vôbec, prezrádzajú, čo sku-
toční a dnes už zabudnutí ľudia k svojim 
psom naozaj cítili. Ich lásku a úprimný žiaľ 
zo straty psieho miláčika spoznávame, a po 
stovkách rokov cítime, len vďaka krátkym 
epitafom na stélach a kamenných hrobkách, 
ktoré nechali vyrobiť pre svoje psy. Autormi 
náhrobných textov boli buď samotní majite-
lia, alebo najatí básnici, ktorí ich zveršovali 
podľa želania a finančných možností zákaz-
níka. Prvé epitafy pre psy však nachádza-
me v zbierke gréckych epigramov, krátkych 
dvoj-, štvor- a šesťveršových básničiek na 
smutné, vtipné, veselé i útlocitné témy od 
známych, menej známych i celkom nezná-
mych básnikov, ktoré vznikali v priebehu 
celých storočí (Anthologia Graeca), či v ci-
táciách mladších autorov. Tieto básničky 
vyjadrovali zväčša jednou vetou jednu myš-
lienku, príbeh alebo udalosť. Zdá sa, že nešlo 
o epitafy pre skutočné psy, ale len o žáner, 
motív či iba básnické cvičenia a súťaže. Nie 
je však vylúčené, že práve tieto umelecké epi-
tafy inšpirovali ľudí, aby začali skladať verše 
a dávali ich vytesávať na náhrobné kamene 
svojich psích a iných miláčikov (napríklad 
kone). Autorom najstaršieho dochovaného 
epitafu pre psa bol vážený básnik Simonides 

Mramorový náhrobný kameň chlap-

ca menom Moschión z osady Ramnos 

v Attike, okolo roku 375 pred n. l. Chla-

pec podáva psíkovi vtáčika, čo bol bežný 

motív na detských náhrobkoch. 

Zdroj: Paul Getty‘s Museum
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z Kea (cca 556 – 467 pred n. l.). Hory Pelion, Ossa a Kithairón spomínané v jeho 
básni sa viažu s gréckou mytológiou a spájali sa s kultom bohyne lovu Artemidy, 
boha Pana či lovcom Aktaionom, ktorého v povesti roztrhali jeho vlastné psy:

„Ty, hoci teraz už tvoje belavé kosti sú v hrobe,
myslím, že ešte aj mŕtva naháňaš zvieratám strach. 
Tvoju odvahu, lovkyňa Lykas, vysoký Pelion pozná, 
rovnako prekrásna Ossa, Kithairón čnejúci sám.“ 

(Simonides, fr. 69)

Básnik Tymnes (3. alebo 2. storočie pred n. l.) zložil báseň o melitskom psí-
kovi Taurovi („Býk“), ktorý patril Eumelovi („Bohatý na ovce“). Dať tomuto 
drobnému psíkovi, ktorý nebol vhodný na lov, pasenie ani stráženie, meno 
„Býk“, je vlastne veľmi vtipné:

„Kameň tu vraví, že ukrýva žiarivo bieleho psíka 
z Melity, Eumelos nemal od neho vernejšiu stráž.
Tauros ho volali, ešte keď živý bol, teraz už držia
jeho hlas mlčiace cesty, ktorým vždy panuje noc.“ 

(AG VII, 211)

Autorom ďalšieho epigramu o loveckom psovi lokridského plemena, kto-
rého uštipol had, je aj poetka Anyte z Tegey (2. storočie pred n. l.): 

„Ty si tiež kedysi zomrela pri vetvách hustého krovia,
Lokridská, najrýchlejšia zo šteniat ľúbiacich hluk, 

veľmi hlboko vnorila do tvojej ľahunkej nohy
tento svoj ukrutný jed zmija, čo pestrý má krk.“ 

(Pollux, Onomasticon V, 48)

Básnik Antipater zo Sidónu (2. storočie pred n. l.) zložil šesťveršový epigram 
o loveckom psovi menom Lampón („Žiarivý“), ktorý zomrel od smädu:

„Lampón, Midov pes, skúsený lovec, zahynul smädom,
hoci aj nad mieru drel a snažil sa zo všetkých síl. 
Labami vlhkú zem zúfalo hrabal, no lenivá voda
z tajného prameňa von nechcela rýchlejšie tiecť.

Hneď ako na smrť sa vysilil, vytryskla na povrch. Nymfy,
mali ste na neho zlosť, že jeleňom životy vzal?“ 

(AG IX, 417)
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