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Sn V Y H R A D E N É   P R E

VYHRADENÉ PRE
EMU DRÁBIKOVÚ

MÔJ VSTUP NA DOSKY, KTORÉ ZNAMENAJÚ VEDU

U� dlho odolávam v¾údnym výzvam redakcie zapoji� sa do spomienok na �ivot Národo-
pisného ústavu SAV v dobe mojej mladosti. I keï som v òom strávila takmer �tvr� storoèia,
niè pozoruhodného mi neprichádza na um. Roky plynuli medzi prácou v teréne, pobieha-
ním medzi kni�nicami a archívmi, sedením za písacím stolom. Obèasné vzru�enie priná�ali
iba previerky vykonanej práce, obávané previerky obèiansko-politickej dostatoènosti a ú¾a-
va, �e to tento raz máme ��astne za sebou. K príjemnej�ím zá�itkom patrili tý�denné pra-
covné porady, príle�itostné oslavy pracovných úspechov a jubileí mojich kolegov. Je prav-
da, bola to dlhá cesta, ktorú som pre�la spolu s mne blízkymi ¾uïmi a malo by sa teda predsa
len nieèo týèi� ponad vyrovnanú hladinu spomienok. Uvo¾òujem brzdy starnúcej pamäti
a tu � postoj chví¾a! � hovorím si s básnikom. Veï to v�etko sa predsa muselo kdesi zaèa�.
A zaèiatky vraj zanechávajú najtrvácnej�ie stopy v mysli èloveka. Keï tu � èuduj sa svete �
funguje to! Do jednotvárnej, sivej vrstvy odrazu preniká lúè svetla, akoby z divadelného
reflektora, o�iari scénu a na nej sa rozvíja dej. Jeho protagonisti pomaly o�ívajú, ba i ja
sama som tu dostala úlohu. Malú, zaèiatoènícku, ale i taká mi umo�òuje vstúpi� na dosky,
ktoré tú pre zmenu znamenajú vedu. Iba�e moje entrée je akési rozpaèité a neslávne. �eby
sa kolízia, a nedajbo�e i kríza odohrala hneï v prvom dejstve? Asi som zasa nieèo zbabrala.
Veru zbabrala, príli� dlho som váhala opusti� priate¾ské prostredie Slovenského národného
múzea v Martine a interná a�pirantúra, ktorá mi ako vavrínový veniec mala padnú� k no-
hám, bola v �ahu. To preto tu ako zmoknutá sliepka stojím pred riadite¾kou ústavu PhDr.
Bo�enou Filovou a upieram na òu svoj skormútený zrak. V tejto chvíli som nezamestnaná,
èo sa v súvekej spoloènosti nenosí (pí�e sa rok 1963!). Môj osud je v jej rukách. Mám
��astie, �e podáva� ruku topiacim sa patrí k jej charakterovým vlastnostiam. Situácia sa
obracia na môj prospech a dochádza k neèakanému zvratu. Som odvelená na dobu neurèitú
do dokumentácie, a tým sa zaèína ïal�í výstup sledovaného dejstva.

V úlohe èakate¾a stojím odrazu pred ïal�ou kladnou hrdinkou a napodiv robím tak bez
trémy. Akoby nie, keï z oèú mojej protihráèky �iari hlboké ¾udské pochopenie, láskavos�
a dokonca i humor. Vedúca dokumentácie, Helka Prandová, rozohráva dialóg. Povzbudivo
s¾ubuje, �e ma bude spo¾ahlivo vies� labyrintom rozsiahleho archívu a aj ja zaèínam veri�,
�e sa jej to raz podarí. Presviedèa ma o tom naèrtnutý postup jej metodiky, no aj jej vlast-
nosti v styku s ¾uïmi, najmä s poèetnými náv�tevníkmi, bádate¾mi. S re�pektom oceòujem,
�e toto miesto prvého kontaktu ústavu s verejnos�ou je v dobrých rukách. Nepochybne sa
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tento blahodarný vplyv odrazí i na mojom odbornom raste. A tak tento výstup odohrávam
pod ochranou dvoch dobrých bytostí v takmer rozprávkovom �ánri.

Scenár v�ak nezotrváva v tejto pastelovej idyle. Prikazuje mi vstúpi� do ïal�ej sekvencie
s ove¾a realistickej�ím obsahom. Vïaka diplomacii a vytrvalému úsiliu pani riadite¾ky na-
stáva v hre ïal�í zvrat: vydobyla mi uniknuté miesto interného a�piranta! Pre�ívam túto
chví¾u ako vá�ny a zodpovedný krok, ktorý má na �tvrtinu storoèia usmerni� tok môjho
osobného �ivota. Chví¾u to zväzuje moje motorické orgány, ale na��astie ma akási nevidite¾-
ná ruka za kulisami postrèí na otvorenú scénu. Nebudem zvelièova�, scéna i èlenovia an-
sámblu sú mi dobre známi a priate¾sky naklonení, tak si mô�em vydýchnu�. S väè�inou
z nich som zdie¾ala spoloèné lavice na katedre národopisu. Iba�e tu to re�isér nare�íroval
akosi inak�ie. Do stredu miestnosti oddelenia materiálnej kultúry postavil tri pospájné stoly
a k strednému posadil nikoho menej významného, ako nestora slovenského národopisu
pána PhDr. Jána Mjartana! Mala som síce poèas �túdia to ��astie poèúva� jeho pútavé pred-
ná�ky a obdivova� jeho rozh¾ad i zanietenie pre odbor. Ale sedáva� s takouto autoritou pri
pracovných poradách a sústavne sa nezhadzova�, to u� vy�aduje zmobilizova� zvy�ky zaprá-
�ených vedomostí a najmä � presta� sa nervózne trias�. Nepochybne to u� okom skúseného
pedagóga na mne vybadal. Preto ten jeho povzbudivý poh¾ad, v¾údne hodnotenie úspe�ných
krôèikov. Len�e to najvá�nej�ie má iba prís�: stáva sa mojím �kolite¾om! No, bude treba
riadne prida�, vrhnú� sa odvá�ne do vån terénneho výskumu, zachováva� prísnu pracovnú
disciplínu a písa� a písa�. Na��astie pri budúcich konzultáciách sa mi zaène javi� v inom
svetle: ako èlovek láskavý a chápavý a ja k nemu pri¾nem dôverou, obdivom a úctou a� do
konca. Vlastne dosia¾.

Predbehla som èas. Teraz sa mi treba vráti� opä� na scénu. Veï re�isér na nej rozmiestnil
e�te mnoho ïal�ích aktérov. Ve¾mi dôvtipne ved¾a dr. Mjartana usadil na stolièku s tvrdým
podkladom hrubých kni�nièných zväzkov moju súputníèku �tudentskými rokmi, Vierku
Urbancovú. Nevyhnutné rekvizity sú oporou nepoddajnej chrbtice, ktorá muèí tento vzh¾adný
�enský korpus, vzácne zosúladený s triezvym, takmer mu�ským intelektom. Bystrý pos-
treh, priamos�, nekompromisnos�, to v�etko okorenené �tipkou cynizmu � a máme tu nádej-
ného vedca, osobnos�. Ale nedajme sa oklama�, vo svojom najvnútornej�om vnútri je to
citlivá �enská du�a a je ��astím radova� sa z jej priate¾stva.

Pre o�ivenie scény sú okolo stien rozostavané i �vlastné� písacie stoly. Ich prvoradou
úlohou je zvýrazni� charakterové vlastnosti príslu�ného rezidenta. Akiste preto je ten v ¾avom
rohu starostlivo usporiadaný. Na jeho doske le�í úzky výber aktuálnych kni�ných noviniek
z oblasti ¾udového i profesionálneho umenia. Nad ním na polièke jemný kvet a na stene
vkusný pútaè z práve prebiehajúcej výstavy výtvarných diel. Ostatné pracovné nále�itosti
sú starostlivo ukryté pred zrakmi obecenstva v zásuvkách. Zo v�etkého vanie elegancia,
noblesa. Iste�e, veï stôl patrí Esterke Plickovej. Aký stôl, taká majite¾ka. Uzavretá, inteli-
gentná, kultivovaná.

Ïal�í z písacích stolov svedèí o majite¾ke otrocky k nemu pripútanej tvrdou drinou.
Hàba rukopisov, ob�ahov, ilustraèného materiálu pre pripravované èíslo Slovenského náro-
dopisu. Práca nemá konca, takisto ani funkcia výkonnej redaktorky Viery Nosá¾ovej. A pri-
tom je iba príveskom èinnosti vedeckovýskumnej pracovníèky. To mô�e zvládnu� iba silná,
optimistická povaha. Teda iba toto svie�e ¾ahkonohé stvorenie, odchované na parketách
Lúènice. V úplnom rozpore so svojou dobrou výchovou korení suché vedecké debaty hu-
morom a obèasnými expresívnymi výrokmi. Usudzujem z toho, �e si k objektu na�ej práce
zachovala pozitívny vz�ah. Jej metóda má blahodarný úèinok na kolektív. Mnohé vypäté
oblúky protichodných názorov jej vplyvom zasa pristanú na bezpeènej pôde zdravého rozu-
mu.
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V príkrom protiklade k ¾avému stolu je náprotivný, situovaný úèelne pri jedinom písa-
com stroji v miestnosti. Na jeho doske, pod òou, na polici nad stolom, v preplnených zásuv-
kách nájdete dokumenty, aké len chcete. Prehádzané stránky rukopisov, èasopisy, katalógy,
smernice. Vá�ne sa zamý�¾am nad tým, ako sa v tom rezident orientuje. Nijako. Nemá
miesto ani na vyplnenie dotazníka. Svedèí to o osobe mimoriadne aktívnej, ako vèielka
pracovitej, so �irokým rádiom záujmov a èinností. Jaru�ka Palièková, v celej miniatúrnosti
tela, ale ve¾kej rozlohe ducha. Kriticky sleduje ka�dý názor, vzru�ene zasahuje do debaty,
má pripravenú stovku protiargumentov. ¼ahko jej je, má z èoho èerpa�, veï dr�í prst na tepe
mnohých oblastí spoloèenského diania. Má presné vedomosti o stave vedy domácej, ale
i zahraniènej, je bojovným kritikom ochranárskych metód, propagátorom zdravého �ivot-
ného prostredia. Motorické reakcie jej drobného tela akoby sa pretekali s èasom. Jaru�ka
na�a drahá, preèo sa tak náhli� a kam. Èi u� teraz tu�í�, aká krátka bude cesta Tvojho �ivota
a Ty chce� na nej stihnú� maximum? Takúto nadchýnajúcu sa a rozhorèenú a ustaviène sa
náhliacu si �a zachovám v pamäti do môjho koneèného cie¾a.

Kruh pracovne oddelenia materiálnej kultúry uzatvára e�te posledný písací stôl. Je cel-
kom obyèajný, niè nehovoriaci, rezident sa e�te nestaèil udomácni�. Jeho polovicu (druhá je
moja) obhospodaruje len odnedávna osôbka, ktorá by si pripútala poh¾ad ka�dého módneho
návrhára. �tíhly dievèenský typ, decentne kostýmovaný (na tom si re�isér dal osobitne zále-
�a�), svedèí o vysoko vyvinutom zmysle pre krásu a súlad. Nedajte sa v�ak mýli�, pod vzh¾ad-
nou �krupinou bije u�¾achtilé srdce nezáludného èloveka, dobrého kamaráta do slnka i p¾ú�-
te. Vierka Valentová. Na scénu Národopisného ústavu nastúpila takmer súèasne so mnou a
aj ona pre�íva rozpaèité pocity prvých krokov. Neboj sa, veï èoskoro sa naplnia Tvoje
zásuvky nielen správami o výskumoch, ale aj tlaèivami, prípismi, úradnými pokynmi sve-
domitého funkcionára pre oblas� zahranièných ciest kolegov.

Kým definitívne opustím javisko, musím e�te absolvova� poslednú sekvenciu dejstva.
(Last but not least � hovorí plynulou angliètinou na�a knihovníèka Miladka Kubová.) Bez
kni�nice to tu jednoducho nejde, a preto otváram dvere do jej krá¾ovstva. Vládne v òom nad
pokladmi múdrosti a sústredených vedomostí. Obohacuje ich o výsledky vlastnej bibliogra-
fickej èinnosti a je takto na�ím oporným ståpom, smerovkou pri predieraní sa hú�tinou
odborných diel. Pracuje presne, spo¾ahlivo, systematicky, �íri okolo seba pokoj, vyrovna-
nos�. Tým patrí tak trochu do sveta odli�ného od na�ich stresov ka�dodenných.

Vá�ení diváci, dejstvo sa konèí, opona padá. dnes sa tu odohral príbeh o dôle�itom zlo-
me v mojom �ivote, ktorý bude ma� e�te poèetné dejstvá na doskách ústavného javiska.
Prídu noví herci, niektorí ho opustia, ba podaktorí i nenávratne. I oni by si zaslú�ili zaskvie�
sa v �iari reflektora na na�ej scéne, ale tentoraz neboli priamymi aktérmi mojej premiéry.
Mo�no zasa druhý raz.


