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Hurá do baní
Prvé a druhé úsmevné, smutné či komické i tragické alebo aj absurdné príbehy 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 príbehmi. 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, selektívne 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 jednoduché – 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 Archíve 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 Viliamovi 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-karvinské doly na 100,75 percenta. Tento skvelý výsledok sa podarilo dosiahnuť,
lebo „výzva našej strany a vlády na pomoc banskej ťažbe v Ostravsko-karvinskom 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 vojnovej 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 statočne 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 mohutnej industrializácie našej republiky a najmä Slovenska, ktorá pod vedením súdruha 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 založené 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, starosti 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
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Letopisy a kroniky

Tu leží pes...
NÁPISY NA ANTICKÝC H NÁHR O BNÝC H K AM E ŇOC H
Peter Bys trický

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 pevninského Grécka. V minulosti sa využívali na lov menšej zveri. Ďalším gréckym plemenom 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 diviakov, a ďalšie mladšie plemená, ktoré zrejme vznikli krížením starších. V 5. storočí
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pred n. l. sú doložené aj tzv. indické psy. Ich opisy ani obrazy sa
nezachovali a nie je preto jasné,
na lov akej zveri sa vlastne používali. Je preto možné, že sa
tak označovali všetky plemená
z Ázie. Tieto psy sa do Grécka
dostali z Perzie alebo prostredníctvom 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 nechával zápasiť levíča so šteňaťom,
zápas leva s „indickým“ psom
predviedol Alexandrovi Macedónskemu indický kráľ Sofytes.
Hrajúce sa psy keltského plemena vertragus, 2. sto- Vďaka rímskej expanzii do Galie
ročie n. l. Takmer rovnaká socha je v Britskom a Británie sa v období rímskeho
múzeu a podobné sa nachádzajú aj v súkromných cisárstva rozšírili a stali obľúbené aj keltské chrty plemena verzbierkach. Zdroj: Vatikánske múzeum
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 najmenšie 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
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