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Karol Baron
(1939 Levoča – 2004 Paríž)

1963 – 1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri prof. Dezidera Millyho a Petra Matejku
na Odbore voľnej maľby a gobelínu.
1969 – 1972 učil na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici.
1995 nastúpil ako pedagóg na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
2002 menovaný vysokoškolským profesorom v odbore maľba.
Od roku 1970 člen obnovenej Surrealistickej skupiny v Československu.
V roku 1977 český teoretik surrealizmu Vratislav Effenberger napísal o ňom monografiu, ktorá nemohla vyjsť.
Vystavoval doma (Žilina, Dolný Kubín, Martin, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra) i v zahraničí (Budapešť,
Houston, Bochum, Nîmes, Praha, Krakov a trikrát Paríž).
V roku 2003 vyšla vo vydavateľstve Slovart monografia Zory Rusinovej.
Zastúpenie v zbierkach
Slovensko
Slovenská národná galéria v Bratislave, Galéria mesta Bratislavy, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Štátna
galéria v Banskej Bystrici, Galéria J. Jakobyho v Košiciach a i.
Zahraničie
Múzeum moderného umenia Céret (Francúzsko), Black Swan Galery, Chicago (USA), Múzeum moderného
umenia, Tuscon (Arizona, USA).

Karol Baron
Naprieč surrealizmom

Téma naprieč surrealizmom je mojou osobnou
výpoveďou. Je to cesta za vnútornou slobodou a táto
voľba je vedomá. Jej prvopočiatky, samozrejme,
nevedomé a intuitívne. Od detstva som inklinoval
k fantastike a k fantastičnosti, bola to akási danosť
a dnes, keď sa na to spätne dívam, môžem si dovoliť
povedať, že to nie je žiadna postinterpretácia.
V Československej surrealistickej skupine sme
pracovali na zborníku Mentálna morfológia, ktorý
redigoval Vratislav Effenberger. Cieľom Mentálnej
morfológie bolo zmapovanie raného detstva
a detstva ako takého, ktoré sa podieľa na formovaní
osobnosti človeka. Jasne som si uvedomil dva
určujúce momenty, ktoré vo mne existovali bez môjho
pričinenia. Po prvé je to hra s imagináciou a po
druhé stretnutie so snárom. Mojou dominantnou
osobnosťou bol starý otec. Bola to postava pre okolie
značne extravagantná, búrlivá a nevyspytateľná,
no láskavá so značnou dávkou humoru. Upútali ma
jeho interpretácie rozprávok a jeho divadlo, ktoré
pozostávalo z predmetov, kvetín a buriny. Hlúpeho
Jana predstavoval flox, biela čajovka princeznú
MúMú, kohútí hrebeň zlého Kafrafrasa, atď. Jemu
vlastne vďačím za to, že som podvedome a nejasne
pochopil, že veci a kvetiny okolo nás nemusia byť tým,
čím navonok sú, ale že to všetko môže byť iné a inak.
Bolo to skôr tušenie, ktoré neskôr vyústilo k určitému
typu poznania. Otvorilo iné cesty mojich detských
hier. Medzi nevedomým a poznaným sa rozkrútil
čas. Premostil nevedomé a poznané. Samozrejme,
medzi jedným a druhým je značný časový odstup.
Niekde tu je základ pre Hodrušské komédie dell´arte
s Herakleitovým panta rhei, pôvod ich pomenovaní
ako hru so slovami, ktoré nesú dušu výpovede, jej
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obsahu a autentického humoru. Závesník ružový,
Dráteník mlátivý. Alebo hru s odpočutým konkrétnym
textom „Život je len srágora, nesieme ho do dvora“.
Je to vizuálna postinterpretácia textu.
V každej malomestskej domácnosti patrilo k bontónu
mať akú takú knižnicu. Mojím šťastím bolo, že to
nebolo pár kníh na ozdobu domácnosti. Obdivoval
som Meyers lexikon a používal som ho namiesto
obrázkovej knižky. Boli tam prekrásne litografie
a každá bola preložená hodvábnym papierom. Pri
mojich dobrodružných výpravách za ilustráciami
som narazil na snár. Kniha ma ničím neupútala,
mala oproti ostatným jednoduchú väzbu zo šedonamodralého plátna. Oproti ostatným knihám svojou
vizážou pôsobila popoluškovo.
Ale táto popoluška sa stala mojou najobľúbenejšou
obrázkovou knižkou. Dodnes si pamätám zvláštne
nahnedlý tón reprodukcií, ktoré v nej boli, lupu
v mosadznom rámiku, ktorou som si ich obzeral
a tlačiarenský raster, ktorý sa zväčšovaním objavoval.
Mená a názvy pod obrázkami mi nič nehovorili. Tento
snár sprevádzali mená ako Rops, Bosch, Grünewald,
Dürer, Arcimboldo. Bolo to moje prvé stretnutie
s výtvarným umením. Táto kniha ma sprevádzala celé
moje detstvo a putovala so mnou i do odborného
učilišťa štátnych pracovných záloh, ktoré som ukončil
ako zvárač. Že nejaký surrealizmus existuje, som
nemal ani potuchy.
Moja vedomá cesta za surrealizmom započala
v druhej polovici päťdesiatych rokov. Keď vznikol
môj ozajstný záujem o túto problematiku, bol
žalostný nedostatok informácií. Daná téma vo svete
okolo mňa bola tabuizovaná a materiál, o ktorý som
mal záujem, sa veľmi ťažko získaval.
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Na Vysokú školu výtvarných umení som nastupoval
už s vykryštalizovaným názorom. Počas štúdia som
nadviazal kontakt s časopisom Fantasmagie v Bruseli.
Na základe mojich prvých dvoch výstav v Dolnom
Kubíne a v Prešove mi pán Arnošt Budík z Brna
usporiadal v Galérii mladých v Brne výstavu venovanú
Kráľovi UBU, ako poctu čiernej grotesknosti. Pán
Jozef Revallo sprevádzal túto výstavu kakofóniou
splachovačov, konkrétnou hudbou. Môj Manifest
panoptikalizmu mal už svoju definitívnu podobu
a vyšiel pričinením pána Budíka v časopise Gradiva
v Bruseli. Tento časopis na rozdiel od fantasmagistov
stál plne na platforme surrealizmu. Moja vedomá
cesta za surrealizmom vyústila do členstva
v Československej surrealistickej skupine, ktorú
viedol Vratislav Effenberger a bol jej dominantnou
osobnosťou.
Začiatkom šesťdesiatych rokov mimo surrealizmu ma
formotvorne ovplyvnilo zen myslenie a Konfucius.
Snažil som sa o prepojenie európskeho myslenia
s východným, a to pre mňa otváralo neobyčajne
nezvyklý priestor pre tvorbu. Tento pokus
o prepojenie odlišných myšlienkových postojov
a postupov vyústil do realizácie Zen cyklu ako
gestickokaligrafického záznamu. Nikdy som
surrealizmus nechápal ortodoxným spôsobom.
Chápem ho ako tvorený vývojaschopný systém
procesov myslenia, tvorčej aktivity, imaginárnej
slobody a autenticity. Zároveň ponúka možnosť
intelektuálnej a konštruktívnej opozície.
Z vnútornej nespokojnosti a reakciou na realitu
vznikli Saprofágne lebene, portréty. Hlavy bytostí
akoby arcimboldovského typu. Je to nastavenie
zrkadla utajenému vnútru a maske. Je surrealistickou
provokáciou voči moci, ktorá sa štrukturuje do
podoby totalitnej neetickosti. Zásluhou Alberta
Marenčina sa v Divadle na korze uskutočnila
výstava týchto portrétov, kde podtitul znel Saprofág
saprofágny, všežravec všežravý. Na skladačke, ktorá
vyšla k tejto výstave, bol parafrázovaný text Gertrúdy
Steinovej „Ruža je ruža ako beštia je beštia je beštia“.
Kontakt s Vratislavom Effenbergerom mi umožnil
v Galérii na Karlovom námestí v Prahe vystaviť
Bizarný svet písmen a homunkulov. Základom pre
Bizarný svet písmen a homunkulov bolo zneužívanie
slova a manipulácia ním göbbelsovským spôsobom.
Deštruktívna ideologická manipulácia a cez ňu
deštrukcia ľudskej psychiky a deformácia myslenia.
Prvotný nápad tohto cyklu má korene u Jakoba
Publicia, florentského rétora a humanistu z druhej
polovice pätnásteho storočia, ktorý predviedol
v Oratoriae Artis Epitoma abecedu z predmetov
a nástrojov na základe asociačnej väzby tvaru
a písmen, abecedu, ktorá sa otáčaním dala
obmeňovať. Takže celý tento môj cyklus pozostával
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z fantastických príšer a homunkulov premenených na
písmená abecedy a z tejto abecedy sa dali vyskladať
slová, vety a celé kompozície. Manipulácia s nimi
vytvárala priestor pre imaginatívne nezmyselné
štruktúry a konštrukcie. Neskoršie sa Vratislav
Effenberger k uvádzanému cyklu v Otvorenej hre,
zborníku Medzi surrealizmom a surracionalizmom
vyjadril takto: „Hra Baronovy obrazotvornosti, která
si podřizuje výtvarné vidění a do značné míry i samu
imaginativní myšlenku, staví nově pojem vnitřního
modelu.“
O pár mesiacov po výstave v Galérii na Karlovom
námestí v roku 1970 sa v poetickej kaviarni Viola
chystal večer venovaný Alfredovi Jarrymu a kráľovi
UBU pod patronátom Revue svetovej literatúry.
V rámci tejto akcie vystavoval Milan Paštéka grafický
cyklus Miškovanie mozgov a ja Goléma Besberbera,
ipsačného goléma požierajúceho ostnatý drôt,
ktorý bol naplnený ubuovskou erotikou. Cyklus bol
vytvorený ako sexuálne panoptikum. Na príkaz zhora
sa večer Alfreda Jarryho nekonal.
Princíp modernej grotesknosti spočíva na princípe
„ničivého humoru“ v úvodzovkách a konečného
satanského smiechu, ktorý je premiešaný s duchom
romantického groteskna, obsahujúceho smiech
oslobodzujúci a obrodzujúci. Vyrastá z autentického
zážitku a poznania reality v jej objektívnej
a neskreslenej podobe a zázračnosti imaginácie.
Pre surracionalistické konštrukcie a postupy sa
tu otvára neobmedzený priestor. Vnútorný obsah
smeruje k dosiahnutiu efektu, ktorý atakuje diváka,
a v prvom pláne vyúsťuje do nezáväzného komična.
Je to antitetický princíp známy z barokovej alegoriky,
ktorej korene siahajú do ľudovej smiechovej kultúry
renesancie. Je to polarita večnosti a časovosti.
Kontradikcia senzuálnej bezprostrednej reality
a duchovna. Je to tanec alegórií a podvojností.
Cyklus Mutanti, gryfovia, scyly a palcologoidi
vznikol v procese úvah o grotesknosti. Vytvoril som
k nemu celý ikonografický systém. Každá bytosť,
každá postava mala svoje zákonitosti, stanovený
vizuálny význam a znakovosť. Postavy s presne
danou charakteristikou sa osadzovali do obrazovej
plochy ako otvorenej krajiny s reáliami. Vzniklo
niekoľko priestorových objektov, ktoré sa mali pri
realizácii inštalovať ako átrium s balustrádovými
zábradliami, kde styk s okolím mali sprostredkovať
obrazy ako okná do vonkajšieho sveta. Impulzom
k takémuto riešeniu boli Dalího newyorské výklady.
Len impulzom. Predstavoval som si to ako divadelnú
scénu, kde sa objekty stávajú partnermi diváka
a on sám sa stáva akýmsi pseudohercom tým, že sa
v tomto prostredí pohybuje. Základným lajtmotívom
tohto cyklu bolo zneužívanie vedy v neprospech
človeka, problém mutácie a klonovania. Dominantnou
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vonkajšou znakovosťou mutanta je kyklopské oko
s dvojzrenicou, všadeprítomné a vševidiace. Bytosť
palcologoid vznikla klonovaním palca ľudskej ruky.
Pomenovanie bolo vymyslené a odvodené od slova
palec. V cykle Mutanti, gryfovia, scyly a palcologoidi
som manifestoval svoj osobný a ľudský postoj.
V sedemdesiatom roku tento problém zaujímal
veľmi úzky okruh ľudí. Do dnešných dní mám voči
genetickým a iným podobným manipuláciám averziu.
Strach z ich zneužitia je u mňa veľký. Všetci vieme,
že moc a ideológie bývajú za určitých okolností
obludné. Moje humanistické a európske myslenie ma
núti zaujať negativistický postoj k týmto procesom.
V rokoch 1969 a 1970 sa mi podarili dve veci. Za
spolupráce malej tlačiarne v Dolnom Kubíne vydať
dva Beštiáre vo forme veľkých novín a Marenčinov
Okamih pravdy ako bibliofíliu, ktorú som výtvarne
sprevádzal. Pre vedúceho tlačiarne sa to skončilo
nepríjemne, stratou miesta. Dopady z oficiálnych
miest boli tvrdé.
Radikálne zmeny zaštítené silou a strach zmenili
správanie ľudí a ich postoje. Ľudia sa mi začali
javiť ako zneužitý Palatinov rébusový sonet, ktorý
zobral do rúk veľký manipulátor a premenil ho
na monštruózny sonet. V Primaciálnom paláci
v Bratislave bola v roku 1970 moja výstavy. Text do
katalógu napísal Ján Johanides. V texte písal: „Nie
som advokátom prízrakov, obhajujem umenie...“ Na
výstave boli nainštalované veľkorozmerné plátna,
namaľované v Dolnom Kubíne. V kúte izby Priateľ
vznášadlo. Muž capkajúci po drôtoch. Virtuóz a rada
ďalších. Neskôr som ich daroval SNG. Výstava bola
doplnená kresbami, ktoré boli venované Zobecnenej
estetike Rogera Cailloisa. Svet hmyzu je svetom
inštinktu. Výstava od otvorenia trvala tri dni. Pozadie
prečo sa to udialo, a ako, nepoznám. Môžem sa len
domnievať.
Veľmi som túžil vystaviť Mutantov, gryfov, scyly
a palcologoidov. Pociťoval som to ako vnútornú
potrebu. Dodnes si myslím, že diela sa majú
vystaviť v čase vzniku, keď má človek pocit, že daný
problém určitým spôsobom uzavrel. Požiadal som
galériu v Banskej Bystrici o uskutočnenie tejto
výstavy. Bolo povedané áno, stanovený komisár
a termín. Organizáciou bol poverený mladý teoretik,
ktorý vtedy prišiel do Banskej Bystrice – Vilo
Dúbravský. Katalóg bol koncipovaný veľkoryso.
Textovo s komisárom výstavy sa na ňom podieľala
surrealistická skupina. Skompletizovaný katalóg som
odovzdal v galérii a čakal na výsledok. Riaditeľ galérie
oficiálne povedal svoje nie, s patričným straníckym
komentárom. Zanedlho nato som bol pozbavený
členstva vo Zväze slovenských výtvarných umelcov
a funkcie člena výboru krajskej pobočky ZSVU. Začal
som uvažovať o strachu a nátlaku, strachu a vydieraní,
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strachu a spoločenskom systéme. Tieto úvahy som
neskôr využil v ankete o strachu v rámci skupinového
tematického zborníka Strach.
V predstavách laickej verejnosti, a nielen tej, sa
surrealisti javia ako ilustrátori pokazených snov.
Domnievam sa, že aktívna inšpirácia a imaginácia
nikdy neprestala byť dominujúcim zdrojom ľudského
ducha a činu. Osobne nie som žiaden ilustrátor snov
a už vôbec nie je mojou eminentnou túžbou vizuálne
zaznamenávať sen. Je pravdou, že bolo obdobie, keď
som si pravidelne zaznamenával sny, robil ich grafické
záznamy s poznámkami farebných dominánt. Sen
je neoddeliteľnou súčasťou človeka, a nepopieram,
že môže byť zdrojom inšpirácie, ale odmietam ho
usadzovať na absolutistický trón. Som presvedčený,
že sen ma naučil spájať možné s nemožným. Naučil
ma odvahe použiť logické a alogické a zároveň ho
využiť v procese tvorby, teda, nebáť sa. Myslím, že
tvorba nie je snom, je vedomou výpoveďou, v ktorej
v žiadnom prípade nejde len o formu.
V Bádaní Pinchasovom stojí: „Každá věc svým
způsobem někdy spí. I rostlinstvo spí, a podobně
i voda. Též andělé Páně někdy svým způsobem spí,
a dokonce i Zákon Boží spává. Sny jsou odpadkem
mozku. Ale vždy podle osobních kvalit člověka.“
Toto napísal rabbi reb Pinchesl Korický, ktorý žil
v rokoch 1726 až 1791.
Esej Karola Barona je z roku 1995
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Antiprázdne fantastično
Karola Barona

Albert Marenčin v knihe Návraty na Muráň píše: „Sú
dva druhy maliarov: jedni maľujú, čo vidia, druhí, čo
chcú vidieť – jedni, čo poznajú, druhí, čo chcú poznať.
Karol Baron patrí k tým druhým: maľba je preňho
magickým nástrojom, ktorým vynáša na denné svetlo,
čo by ináč ostalo utajené v temných hlbinách podvedomia a nevedomia. Nemaľuje, aby zobrazil poznané,
ale aby poznal neznáme: jeho obrazy nie sú ničím
iným ako obrovskými mikrosnímkami tajných mikróbov, bacilov a vírusov, ktoré neustále ohrozujú svet
nášho vnútra.“
Karol Baron patrí k najvýraznejším predstaviteľom
slovenského maliarstva 2. polovice 20. storočia. Škoda
len, že skutočného uznania sa mu dostalo až pár
hodín pred jeho smrťou. Celý jeho život sprevádzalo
viacero tragických udalostí a po celý čas bol skôr
outsiderom a solitérom. Tí, ktorí ho medzi seba prijali, boli surrealisti. Dvaja z nich, už spomenutý Albert
Marenčin a Juraj Mojžiš, prijali naše pozvanie zaspomínať si na ich blízkeho priateľa a výnimočného
umelca. Surrealistickú dvojicu doplnil filozof Egon
Gál, ktorý sa spoznal s Baronom už počas vojenskej
služby a ich priateľstvo pretrvalo až do Baronovho
náhleho odchodu v marci tohto roku. Všetci traja ste
Karola Barona veľmi dobre poznali. Ako umelca, ale
najmä ako človeka a priateľa. Každý z vás spoznal Karola v odlišnom období jeho života, za iných okolností,
v inom prostredí. Pokúste sa na úvod zaspomínať
na tieto momenty.
E. Gál: Ja by som mohol hádam začať ako prvý, keďže
sme sa s Karolom spoznali už na vojne v roku 1960.
Karol bol „zdravoťák“, ja som bol chemický inštruktor
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a mali sme spoločný sklad. V tom sklade sme trávili
večer čo večer celý rok, ja som ležal na bidle a čítal,
Karol zas sedel pri takom malom stolíku a celé večery
kreslil. Pripravoval sa vtedy na tretie prijímacie skúšky
na Vysokú školu výtvarných umení. Predtým ho
dvakrát vyhodili a musel ísť na vojnu. Nevzdal sa
a pripravoval sa na tretie pohovory. Celé večery kreslil
takým tenkým štetcom a tušom na toaletný papier.
Za jeden večer pokreslil celú rolku. Hovoril, že na
prijímačkách mal problém s postavami v pohybe.
Tak neustále kreslil postavy v pohybe. Boli to úplne
schematické postavy, zachytené v momente výskoku,
alebo ako tlačia neviditeľné vozíky... Ako vojak sa teda
prihlásil štvrtýkrát na prijímacie skúšky a zase ho
nezobrali. Potom sme sa rozišli a stretli sme sa, myslím,
v roku 1962 v Bratislave. To už bol študentom VŠVU –
na piaty raz ho teda prijali. Odvtedy sme sa stretávali
takmer denne.
A. Marenčin: Bol som spomedzi nás zrejme druhý,
čo som sa s Karolom zoznámil. Stalo sa tak okolo roku
1966: oslovil ma pravdepodobne po prečítaní mojich
článkov, v ktorých som písal o návšteve v Paríži
a najmä o stretnutí so surrealistami, s ktorými sme
spolu s Jurajom Mojžišom rokovali o usporiadaní
surrealistickej výstavy v Bratislave. Tá sa potom aj
uskutočnila pod názvom Princíp slasti, ale bolo to
až o dva roky neskôr. Medzitým som sa už s Karolom
aj zblížil a spriatelil, dokonca napísal som mu krátky
textík k jeho výstave Saprofágne lebene, ktorú
usporiadal vo vtedajšom Divadielku poézie na bratislavskom korze. On vtedy ešte býval v Dolnom
Kubíne, a tak sme sa stretávali iba veľmi zriedka,
aj to len úchytkom, takže na vážnejšie rozhovory
sme nemali nikdy dosť času. Teda nie div, že na sur-
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realizmus prišla reč až pri našom druhom či treťom
stretnutí: zdôveril sa mi, že by sa rád zoznámil s pražskými surrealistami, s ktorými som i ja len krátko
predtým nadviazal kontakt. Zaujímal ho predovšetkým
Vratislav Effenberger, o ktorom už z počutia vedel,
že je vedúcou osobnosťou pražskej skupiny. Dovtedy
poznal surrealizmus iba z kníh a prostredníctvom
brnianskeho Arnošta Budíka, ktorého som poznal i ja
ako horlivého propagátora surrealizmu: vedeli sme,
že vydáva cyklostylovaný bulletin Styx, organizuje
i rôzne pololegálne výstavy a zapája do svojich aktivít
každého, kto sa ocitne vo sfére jeho záujmov. Tu si
treba uvedomiť, že v tom čase sa už schyľovalo
k „pražskej jari“, čo sa výrazne prejavovalo najmä
v umení a v celej kultúrnej oblasti. Uvoľnená atmosféra
rozväzovala jazyky aj tvorivosť a nabádala na aktivity,
o akých sme do tých čias iba snívali. Z tejto eufórie
vzišiel aj náš projekt Okamih pravdy, spoločné
dielo nás dvoch a Juraja Mojžiša, bibliofília, ktorú
sme potom spoločne, takpovediac vlastnoručne
vytlačili v krásnej dolnokubínskej tlačiarničke.
Žiaľ, medzi zrodom projektu a jeho realizáciou sa
odohrali historické udalosti: 21. august, obsadenie
Československa a začiatok normalizácie – čo obrátilo
všetko hore nohami –, a tak sa stalo, že naša bibliofília
sa zmenila na politickú kauzu: hlavný normalizátor
Pezlár ju odsúdil ako hnusný pamflet a kontrarevolučný
manifest, na čo sme potom všetci traja doplatili.
J. Mojžiš: Ja som sa s Karolom zoznámil najprv
korešpondenčne. Napísal mi, že bude mať výstavu
v Dolnom Kubíne, do katalógu mu text píše Jano
Johanides. A, jednoducho, že by bol rád, keby som tú
výstavu videl. Na výstavu som sa nedostal, Johanidesov
text mi však poslal. Keď mal Karol neskôr výstavu
v Bratislave – dokonca dosť narýchlo mal za sebou dve
–, vtedy som už napísal nejaký kratší text. Potom som
napísal recenziu o jeho výstave v Mestskej galérii, ale
tá vyšla až po 35 rokoch. V tom čase sme sa s Karolom
často stretávali, chodieval k nám. A keď sme o krátky
čas nadviazali spoluprácu a predovšetkým priateľstvá
v Prahe, stalo sa celkom reálnym, že by sme mohli
založiť surrealistickú skupinu. Tá možnosť sa vlastne
ponúkla okľukou cez Paríž. Po dobrých 50 rokoch
od usporiadania výstavy Mezinárodní surrealismus
v Prahe roku 1947 sme zrazu mali šancu usporiadať
rovnako veľkú výstavu francúzskych surrealistov
v Československu. Iniciovali sme ju spolu s Albertom
Marenčinom v Paríži pri stretnutiach s Vincentom
Bounourom a s ostatnými členmi skupiny. Spomínam
si, že pre mňa najvzácnejším bolo stretnutie s legendárnou Toyen. Keď sa v korešpondencii medzi
Parížom a Vratislavom Effenbergerom tento nápad
začal preosievať, veľmi rýchlo sme sa zblížili s pražským okruhom UDS a vôbec s tvorcami akosi polotaj-
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ne vyznávajúcimi „surrealistickú obraznosť“. Na
skvelej výstave Princíp slasti sme sa stretli v Prahe,
Brne a v Bratislave. Albert preložil básne do antológie
francúzskej surrealistickej poézie Nečujné blesky.
Ale predpokladaný záujem a možno aj určité nadšenie
z výstavy a ďalších akcií prehlušili, ako už Albert
spomenul, tanky spriatelených armád. Veď z Bratislavy do Paríža preslávené obrazy Maxa Ernsta,
Dalího, Toyen, Miróa, Camacha a iných boli prevážané
v ironickom protismere oproti kolónam obrnených
transportérov. Žiaľ, nadlho-predlho. Karol Baron sa
zaskvel pri našich aktivitách v čase vydania Okamihu
pravdy. V horúcom lete sme v Dolnom Kubíne boli
viac ako nadšení, ale už na jeseň nás poriadne schladili
rôzne fámy, ktoré presiakli z blízkosti doktora Gustáva
Husáka. Až keď Dagmar Marenčinová navštívila pani
Vieru Milerovú, dozvedeli sme sa povzbudzujúcu
správu, že totiž nedôjde k žiadnemu zatýkaniu. Ale
keď niekto z úvé Albertovi ukázal „príslušné“ papiere
podpísané súdruhom Pezlárom, ešte chvíľu sme
„trpezlivo“ čakali. Okamih pravdy je síce „maličký“
spis, je tam zopár kresieb, trochu textu, ale myslím si,
že má svoju neofrflateľnú váhu. Vytlačili sme len pár
kusov, tie sa nesmeli predávať, ale ohlasy prichádzali
z celého sveta. Spomeniem len ďakovný list od Romana Jakobsona. Nazdávam sa, že niekde okamihy Okamihu pravdy trvajú dodnes.
Čím ste v čase normalizácie boli alebo mohli byť „nebezpeční“?
A.Marenčin: Nemyslím, že by nás troch bol niekto
seriózne považoval za nebezpečných – boli to skôr
pocity urazenej samoľúbosti a neistoty, možno aj hanby
a strachu, ktoré sme vyvolali u normalizátorov svojou
trúfalosťou vydať niečo tlačou bez ich požehnania
– najmä keď v mojej básni objavili „skrytý útok“ na
Dr. Husáka. V básni sa totiž vyskytuje metaforický
obraz nočnej mory zvanej Žugoň, „ktorého som si
vymyslel, poskladal a pozliepal z prázdnych škatuliek
a z bezsenných nocí a husacieho brka a z písmena G...“,
čo si Pezlár dešifroval tak, že v prázdnych škatuľkách
objavil svojich straníckych aparátnikov, v husacom
brku a v písmene G monogram Gustáva Husáka... atď.
– a svoje objavy zverejnil na najvyšších fórach a straníckych konferenciách ako odstrašujúce príklady
podvratného myslenia a kontrarevolučných zámerov...
Tieto nezmysly sa neskôr uvádzali ako jeden z dôvodov
môjho vylúčenia zo strany a z filmu a zovšadiaľ, odkiaľ
sa dalo vylúčiť a existenčne znemožniť. Žiaľ, Pezlárovi
pritom miništrovali aj niektorí moji spisovateľskí
a filmoví kolegovia, medzi nimi najmä novopečený
hlavný dramaturg M. K. Aj Karola a Ďura táto inkvizícia
postihla a na dlhé roky poznamenala ich osudy.
Najviac na to doplatil pán Jedlička, vedúci Ústredia

Správa o Kabale

z cyklu Kabala III, 2000 – 2002, kombinácia techník

Karol Baron

16

knižnej kultúry, ktorý prišiel o miesto, pretože to
bol on, čo mi na príhovor T. H. Florina dal úradné
povolenie na vydanie „kontrarevolučného pamfletu“.
Takže nakoniec aj chudák T. H. Florin si musel vytrpieť
svoje a najmä vypočuť výčitky ministra Válka a pani
Jedličkovej, ktorá kruté potrestanie svojho nevinného
manžela asi najťažšie znášala. Keď si dnes toto všetko
zrekapitulujem, neubránim sa pocitu hanby, že ja ako
hlavný vinník som z toho vyviazol „živý a zdravý“ –
najmä v porovnaní s tými, ktorí aj miernejšie tresty
ako tie naše dnes označujú div že nie za „zločiny
komunizmu“. Ale niečo iné som chcel povedať: mám
na mysli ten osudový kruh, ktorý sa začal surrealistickou básňou a surrealizmom sa aj uzavrel. Keď ma
vyhodili z filmu a všetko mi zakázali, mal som to
šťastie, že vďaka svojmu rodákovi Štefanovi Tkáčovi
a vtedajšiemu riaditeľovi SNG Ing. Hraškovi som
dostal zamestnanie v Národnej galérii, kde som potom
napriek všetkým príkoriam a existenčným postihom
prežil jedno z najkrajších období svojho života: keďže
som už nemal čo stratiť, cítil som sa zrazu oveľa slobodnejší ako kedykoľvek predtým a najmä ako všetci
vôkol mňa. A, navyše, po čase ma zaradili do oddelenia
centrálnej evidencie zbierok, kde som v rámci svojej
pracovnej náplne mal možnosť cestovať nielen po
všetkých slovenských galériách, ale aj do Prahy, kde
som sa, samozrejme, popri úradných povinnostiach
pravidelne zúčastňoval na pracovných schôdzkach
surrealistickej skupiny, čím sa ten spomínaný kruh
uzavrel. Tieto schôdzky boli totiž pre mňa i pre Karola
školou aj zdrojom inšpirujúcich podnetov, ktoré nás
viedli k zmysluplnej tvorivej aktivite celé nasledujúce
desaťročia. Pod vedením Vráťu Effenbergera sme sa
popri vlastnej básnickej a výtvarnej tvorbe venovali
najmä skupinovým úlohám, zameraným na otázky
vnútorného života a tvorivosti dnešného človeka,
vystaveného zhubnému pôsobeniu spoločenských
a politických mechanizmov, čo je v podstate trvalou
témou surrealistických aktivít, ako to vidieť aj na
posledných Karolových prácach.
A Vy, pán Mojžiš, Vy ste ako prežívali normalizáciu?
J. Mojžiš: Ako všetci v absurdistane. Najskôr som sa
priživoval v neprintových médiách, napríklad
v rozhlase, kde sa texty nemuseli podpisovať, a tam,
kde sa museli, pozháňal sa pokrývač. Celkom to
išlo. Samozrejme, stačilo to akurát tak na chlieb,
ale pri troch deťoch bolo treba viac. Manželka bola
zamestnaná, našťastie súdruhov uspokojilo, že
kvalifikovane prefackovali mňa. Neskôr však začali
sledovať, kto odvysielané napísal, po trase, kam išiel
honorár. No a teraz už bolo zle, lebo o pokrývačov
na plný úväzok bola núdza. Pravda, neskôr som
jedného našiel, a dosť prominentného. Dodnes sa na
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tom zabávam. Potom som išiel pracovať do pekární.
Zmenilo ma to. Zmenil sa režim dňa na režim noci.
Vlastne nič výnimočné, ale do takého prostredia
alebo zapadnete – budete napríklad s nimi piť, alebo
si ich „čímsi“ rozhneváte. To čosi si vzal za svoje
jeden nechutný cholerik. Pri rozlúčkovom opijáši sa
dušoval, že ho „naviedli“, aby na mňa vysypal takých
tisíc horúcich pleteniek. Takže s popáleninami rôznych
stupňov som si trošku poleňošil. Potom som zašiel za
priateľmi z divadiel a televízie s otázkou, či by som
nemohol robiť rekvizitára. V divadle nebolo žiadne
miesto, v televízii mi povedali, že na tri mesiace by
to išlo. A viete, keď ste tam, tak sa kdekto spýta:
Ďuro, ty môžeš? Ja neviem, či môžem? No a z toho
„môžeš – nemôžeš“ sa stalo, že som v televízii stvrdol
ako výtvarník scény na celých 19 rokov a ozaj som už
mohol všeličo.
E. Gál: Karol nemal až takéto problémy, pretože pôsobil na voľnej nohe, čiže nebol nikde zamestnaný,
a tak ho nemohli ani odnikadiaľ vyhodiť. Na druhej
strane už pred vydaním Okamihu pravdy spôsobil
škandál svojou výstavou Bizarný svet písmen a homunkulov, ktorú zavreli dva alebo tri dni po jej otvorení. Táto výstava spolu s projektom Okamih pravdy
spôsobila, že Baron prakticky od začiatku 70. rokov
nevystavoval. No bol nesmierne húževnatý a po svojom aj tvrdohlavý umelec. Napriek všetkým týmto
problémom, existenčným starostiam a s vedomím,
že väčšinu svojej tvorby nevystaví, maľoval od rána
do večera. Vytvoril množstvo cyklov, o ktorých vedel,
že sú nepredajné alebo nevystaviteľné. Vždy však veril,
že jeho čas ešte príde. Vo svojej tvorbe dokázal prísne
oddeliť produkcie pre obživu a vlastné umelecké
projekty. Aj preto zoznámenie sa s pánmi Marenčinom,
Mojžišom a členmi pražskej surrealistickej skupiny
znamenalo preňho veľa, boli to jediní ľudia z brandže,
ktorým dôveroval a ktorí ho motivovali tvoriť tak,
ako maľoval.
A ako to išlo s Karolom Baronom ďalej?
E. Gál: Ako som už spomínal, od začiatku 70. rokov
Karol v podstate nevystavoval, veľmi ťažko sa dostával
k zákazkám. Jeho manželka Adriana pracovala ako
bábkoherečka v Žiline a mali jedno choré, nehybné
dieťa. Baron žil teda nejaký čas v obrovskej núdzi, jeho
rodina vychádzala vlastne len z manželkinho platu.
Svoje obrazy používal ako svojské platidlo, napríklad
ich daroval lekárom ako odmenu za opateru svojej
chorej dcéry. Pritom bol tým, čomu sa dnes hovorí
workoholik. Maľoval doslova a do písmena metráky
obrazov. Nemal ich poriadne ani kam dávať. Vytvoril si
svoj paralelný svet, ktorý mal vlastnú hierarchiu a poriadok. Bola to jeho terapia, autoterapia. Pretože ako
človek nemierne citlivo reagoval na pretvárku. Podľa
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neho komunisti aj krčmoví kritici komunistov boli iba
nasadené masky, ktoré sa doma odložili a stali sa
z nich celkom iní ľudia. Nečítal síce Havlovu esej Moc
bezmocných, no téma masiek ako karikatúry ľudskej
slobody bola jedným z prameňov jeho čierneho
humoru a irónie, ktorú neustále z jeho diela cítiť.
V úvode som spomínala, že tí, ktorí predovšetkým Barona akceptovali, boli surrealisti. V čom sa prejavoval
Baronov „surrealistický duch“, aký bol jeho vzťah
k tomuto hnutiu?
E. Gál: Karol bol surrealistom už pred tým, ako sa
spoznal so surrealistami. Keď začal študovať na vysokej
škole, o päť rokov starší ako všetci jeho spolužiaci,
bol už zrelý človek. Mal problémy so svojimi učiteľmi,
pretože bolo ťažké usmerňovať, viesť ho. Aj medzi
svojimi spolužiakmi pôsobil svojou vyhranenosťou ako
exot. Mal už totiž názor a mal už aj nejaký rukopis.
Od tých čias až doteraz, hoci sa jeho súbory obrazov
menili, bolo v nich vždy niečo, čo sa uňho nemenilo:
To nemenné je určitý protiklad medzi dvomi svetmi,
medzi prírodou a obrazom človeka zbaveného
svojej prirodzenosti. Už na začiatku sa zaoberal
kreslením vegetatívnych foriem. Maľoval napríklad
trávu. Hovoril, že tráva je niečo najprirodzenejšie
na svete. Bola pre neho symbolom prirodzenosti.
A na druhej strane ešte ako študent mal súbor
obrazov s témou Masky. Hovoril, že moderný človek
je jednoducho neprirodzený tvor. Jeden jeho súbor
sa tuším volá Prirodzené neprirodzenosti. Napätie
medzi prirodzeným a neprirodzeným, ale aj hľadanie
ich súladu v nás bolo jedno z tých napätí, ktoré sa
tiahne celou Baronovou tvorbou. Mal to aj filozoficky
zdôvodnené... V roku 1964 vyšla vo Svetovej literatúre
jedna zasvätená štúdia o „zen-budhizme“, ktorá Barona
veľmi zaujala. Dve veci z toho: Príroda, ktorá spontánne tvorí umelecké diela na spôsob motýlích krídiel
alebo dokonalej štruktúry kryštálu. Samozrejme, je to
téma nadväzujúca na jeho maľovanie tráv, a to v jednom
momente: tvorba ako princíp neusilovania sa o tvorbu.
Keď sa len tak hrá, vegetuje, proste vegetatívny život.
A druhým momentom bolo remeslo zenových maliarov.
Oni vlastne kreslili na pergamenový papier tušom
a čiara musela byť veľmi rýchla. Lebo keď pomaly ťahali štetcom, tak sa to rozpilo. A toto Baronovi zrejme
pripomenulo jeho maľovanie na toaletnom papieri,
kde sa musel dodržiavať ten istý princíp – robiť čiary
veľmi rýchlo, aby sa to nerozpilo. Kontrastom k tomuto
bol svet masiek, homunkulov a príšer, z ktorých nešiel
strach, ale smútok. Chcem ešte niečo povedať: nikdy
nebol surrealistom, tvoriacim na základe slobodnej
hry asociácií. Zväčša maľoval obraz, ktorý bol vopred
premyslený. Najprv začínal jednoduchou kresbou,
potom prišli na rad pastely a až potom maľoval na plátno – to sa nevylučuje tým, že maľoval veľmi rýchlo.

Karol Baron

A. Marenčin: Karol sa mi javil od začiatku našej
známosti ako človek nezaťažený logikou racionálnevedeckého myslenia, aké sa získava na školách. Bol
otvorený voči všetkému a zo všetkého si vedel vybrať,
čo sa mu „hodilo do krámu“, čo zapadalo do jeho
myslenia a tvorby. Takých nazývajú hanlivo eklektikmi,
ale ja som na jeho eklekticizme nič zlé nevidel: Karol
totiž nielen často preberal rôznorodé jednotlivosti, ale
čo prebral, to dokázal aj tvorivo integrovať a uplatniť.
Rozmýšľal skôr asociatívne a analogicky než racionálne
logicky: bol svojou prirodzenosťou básnik a v podstate
aj surrealista ešte skôr, ako si to uvedomil, a uvedomil
si to až potom, keď ho iní takto definovali. Surrealisti
akceptovali jeho tvorbu aj s ambíciami a názormi, z ktorých sa rodila, a prijali Karola medzi seba nie preto, že
by v ňom boli objavili nejakú príbuznosť so známymi
surrealistickými veličinami, že by sa azda bol podobal
Dalímu či Magrittovi, ale, naopak, preto, že sa nikomu
z nich nepodobal, že nebol epigónom, ale svojskou
osobnosťou, čo napokon platí o všetkých surrealistoch
v slovesnom i výtvarnom prejave. Neexistuje totiž
nijaká surrealistická estetická šablóna či norma,
neexistuje surrealistické maliarstvo ani surrealistická
poézia – ako povedal Breton – existujú len surrealisti,
ktorí maľujú alebo píšu básne alebo hoc aj podkúvajú
kone či pletú košíky. A surrealistom je ten, kto vyznáva
onú známu triádu hodnôt „sloboda – láska – poézia“
a podľa nej sa riadi v tvorbe aj v živote. A takým
Karol zrejme odjakživa bol, dávno predtým, ako sa
dozvedel, že existuje nejaký surrealizmus. Tu musím
poznamenať, že na pracovných schôdzkach skupiny sa
vyjadroval veľmi skúpo a hlavne nepresne a nejasne, aj
to najčastejšie iba na priamu výzvu Vráťu Effenbergera,
ktorý sa ho usiloval v tomto smere učiť a „prevychovať“
– žiaľ, márne. Karol sa naučil presnejšie vyjadrovať až
vtedy, keď sa stal pedagógom na vysokej škole v Nitre.
Aj v tomto ohľade som videl v Karolovi predovšetkým
básnika, a to podľa výroku Maxa Jacoba, ktorý tvrdil,
že nevýrečnosť je základným predpokladom básnika,
pretože výrečnosť nie je dôkazom slovnej zásoby,
ale racionálneho a logického myslenia, čo je pravým
opakom metaforického a asociatívneho myslenia
ozajstného básnika. A podľa mňa najmä básnika
výtvarného, akým bol Karol..
E. Gál: Áno, je pravda, čo si povedal o Baronovom
surrealizme. Dlhé roky sme čítali tie isté knihy.
Baron bol nesmierne sčítaný človek a každému
z jeho cyklu obrazov naozaj predchádzalo štádium
hĺbkového čítania. Ale čo z toho potom vyšlo, nemalo
nič spoločné s knihami, ktoré naštudoval. Napríklad
Karol Baron dlhé obdobie maľoval bizarný svet,
somnambulov, mutantov a palcologoidov. Celá táto
séria obrazov vznikla na základe čítania. Pretože
niekedy začiatkom, v polovici 70. rokov, vyšla knižka
Biologická časovaná bomba. Karola to tak zaujalo,
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že začal napríklad maľovať klonované palce ako
bytosti. Alebo maľoval ľudí s rukami, šiestimi palcami
na rukách, na nohách. Maľoval ľudí, ktorí namiesto
jazyka mali ruku. Pretože aj jazyk používame ako
nástroj, no a ruka je tiež nástroj. Takže Baron si naozaj
čítal po svojom, využil to čítanie a potom maľoval svoje
bizarné svety. Už v 70. rokoch vyjadroval tak to, čo sa
dnes nazýva posthumánnou spoločnosťou.
J. Mojžiš: Nadviažem na spomínané 70. roky. Iniciačnou knižkou pre Karola bola Zovšeobecnená estetika
Rogera Cailloisa. A Karol mal aj špeciálny výber
sci-fi literatúry, jeho veľkým autorom bol Bradbury.
Zaujímavo sa to vtedy viazalo s Rabelaisom. Pre mňa
najmä po návrate z Karolovej pražskej výstavy. Pred
nejakým týždňom som si po rokoch prečítal Effenbergerov otvárací prejav a Vráťo v ňom pomenoval
veľa z energie Karolových homunkulov, odhadol ich
zdroje. Nemusel rovno uvádzať Cailloisa či Rabelaisa,
ale presne hovoril o grotesknosti, lebo to bola aj jeho
téma, jeho pohľad, jeho vnímanie. A téma najvážnejšia,
kam surrealizmus smeruje koncom 60. rokov.
Effenbergerov pohľad na grotesknosť „všedného“
dňa sa chvíľami kryl s dürenmatovským pohľadom
na svet. A to v Karolovi ohromne znelo. Myslím si,
že po pražskej výstave na Karlovom námestí uňho
došlo k posunu aj v rovine maliarskeho rukopisu,
predovšetkým však začal vnímať dovtedy viac-menej
tušené súvislosti. A ešte si myslím, že v skupine
dozrieval aj intelektuálne. Dozrieval a dozrel.
E. Gál: Len krátku poznámku, prosím: U Rabelaisa
Baron našiel tú iróniu a taký ironický vzťah k svetu,
ktorý sa snaží potlačiť všetko, čo je pod pásom, a nejako zbožštiť to, čo je hore. Rozdeľovanie sveta na
nízky, podpásový, a vysoký, ktorý ho potláča a traumatizuje, Baron vyjadril naozaj veľmi dobre. Vôbec
groteska veľmi dobre zapadla do toho, čo dovtedy
robil. Keď si pozriete staré obrazy v napätí medzi tým,
akí sme a aké masky si nasadzujeme, tak groteska mu
umožnila nejakým spôsobom to napätie transcendovať.
V jeho obrazoch sa začal objavovať humor, drsný humor,
a vtedy sa trošku jeho rukopis a pohľad na svet začal
meniť. Myslím, že to bolo vďaka surrealistickej skupine.

normalizačných rokoch som mal celkom iné starosti,
nehovoriac o tom, že som už vedel, že surrealisti sú
s patafyzikou takpovediac na vojnovej nohe a nechcel som si to s nimi „rozhádzať“, najmä že vydať
„Doktora Faustrolla“ po slovensky bolo v tých rokoch
nemysliteľné. Skrátka, patafyzika ostala naším malým
tajomstvom; Karol mi pravidelne kreslil patafyzické
novoročenky, ktoré sme posielali do Patafyzického
kolégia na znak toho, že patafyzický nový rok, pripadajúci na 7. septembra, je aj naším sviatkom. A bolo
nám zakaždým do smiechu pri pomyslení – čo ak sa to
dozvedia naši surrealistickí priatelia? V každom prípade
surrealizmus a patafyzika sa v našich predstavách
dobre znášali ako dva varianty toho istého odporu
k pragmatickej logike a k racionálnej kauzalite, keďže
našou doménou boli nekonečné mimoracionálne sféry
ľudskej psychiky od imaginácie až po senzibilitu
a tvorivú fantáziu. A boli sme presvedčení, že do tejto
sféry sa komótne pomestia všetci ctitelia najsvätejšej
trojice „slobody – lásky – poézie“, teda i patafyzici
a spolu s nimi aj humor, irónia, groteska, absurdita,
a napokon, aj Karolov milovaný Rabelais. V týchto
vodách bol Karol suverénnym plavcom, všetko dokázal
nakresliť, namaľovať aj pomenovať názvami, ktoré si
najčastejšie sám vymýšľal: takto začlenil do svojej tvorby
zen-budhizmus aj kabalu, aj saprofágov a palcologoidov
a celý rad ďalších komických príšer a oblúd. O tom sa
možno presvedčiť aj na jeho terajšej výstave, venovanej
kabale, na ktorej som párkrát počul otázku – ako tomu
treba rozumieť? Myslím, že ísť na to s rozumom je ako
ísť s bubnom na zajace – kabala nie je vecou rozumu,
v každom prípade rozum tu hrá veľmi podradnú úlohu.
Dokonca mám podozrenie, že Karol „rozumel“ kabale
asi tak málo ako ja. Kabala bola preňho inšpiračným
podnetom a interpretoval si ju po svojom, ako napokon
všetko – nie slovom, ale obrazom. Nemal, ako sa hovorí,
dar reči, zato výtvarný jazyk ovládal perfektne, dokázal
ním všetko vyjadriť a vysvetliť – aj zen-budhizmus,
aj kabalu. Nepotreboval na to odborný výklad ani
teologické poučky. Možno nejaký učený talmudista by
v jeho obrazoch objavil niečo iné ako ja, no rozhodne
nie viac.

Vás, pán Marenčin, spájal s Karolom Baronom nielen
surrealizmus, ale aj patafyzika...
A. Marenčin: S Karolom ma spájala od samého začiatku
našej známosti – surrealizmus prišiel až potom. Ja som
bol už od začiatku 60. rokov členom Patafyzického
kolégia, do ktorého ma prijali ako prekladateľa Jarryho
Kráľa Ubu. Karol poznal môj preklad a hneď pri prvom
stretnutí sa mi zdôveril, že je nadšeným ctiteľom Alfreda
Jarryho, a najmä jeho Doktora Faustrolla – Patafyzika
a že jeho veľkým snom je ilustrovať toto dielo, a preto
by som ho mal tiež preložiť. Lenže v oných prvých

Načali ste tému kabaly, ktorá dominuje aj na Baronovej výstave Správa o kabale, práve prebiehajúcej
v Pálfyho paláci na Zámockej ulici. Z čoho pramenil
Karolov záujem o toto mystické učenie?
E. Gál: Karol mal vždy záľubu v hermetizme, teda
vo všetkých smeroch, ktoré používali symboly. A takým systémom je aj kabala. Karol jej naozaj príliš
nerozumel, ale načítal o nej veľmi veľa kníh. Fascinoval
ho najmä jej spôsob narábania so symbolmi. On ich,
samozrejme, používal po svojom, pretože neovládal
ani hebrejčinu, ani numerológiu. Ale spôsobom,
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ako kabalisti interpretujú symboly, bol podľa mňa
fascinovaný, a preto ho používal. A ešte je tu druhý
dôvod – že tak ako v jeho sérii o kabale postupne mizli
vegetatívne motívy, mizol z toho aj onen Rabelais,
rabelaisovský svet. Obrazy boli stále abstraktnejšie
a abstraktnejšie, ale napätie medzi dvoma svetmi
ostávalo. A bolo aj v jeho osobnosti. A práve kabala
je podľa mňa mystický systém, ktorý vytvára akési
prepojenie medzi týmito dvoma svetmi. Kabala je
vlastne o tom, ako spojiť svet pozemský so svetom
nebeským. Je to súbor teoretických, symbolických
i praktických foriem, ktoré dané svety prepájajú.
Mystických praktík, ako sa ľudská duša z pozemského
sveta môže pozdvihnúť do iného horizontu. Myslím,
že toto bol tiež pre Karola pútavý motív. Jednak
to prepojenie dvoch svetov a jednak nesmierna
voľnosť práce so symbolmi. Poviem to takto: Karol
bol reinkarnáciou Hieronyma Boscha, ku ktorému
cítil obdiv: aj v jeho obrazoch je presila významov
a symbolov v prepojení s bizarným uvoľnením. Ich
obrazy nás nútia rozumieť a chápať neznáme, bez toho,
aby ho ozrejmili.
A. Marenčin: Tu by som nadviazal na Egona malou
poznámkou. Podľa mňa sa Karolovi na kabale najviac
páčila myšlienka, ktorá sa síce u surrealistov explicitne
nespomína, zato v metaforickej podobe sa s ňou najmä
v poézii stretávame často: je to myšlienka o totožnosti
človeka s vesmírom alebo, presnejšie, o človeku ako
samostatnom mikrokozme so všetkými vesmírnymi
atribútmi a záhadami.
Vráťme sa ešte pár slovami k Doktorovi Faustrollovi.
A. Marenčin: Ako som už povedal, Karol bol
nadšeným obdivovateľom a ctiteľom Alfreda Jarryho
a jeho Doktora Faustrolla – Patafyzika a veľkým snom
bolo ilustrovať toto dielo, ktoré poznal z českého
prekladu a nabádal ma, aby som ho preložil do
slovenčiny. Priznám sa, že som túto tému zahrával
vždy do autu, a tak sa stalo, že sme sa do „Doktora
Faustrolla“ pustili až po nejakých tridsiatich rokoch
nášho priateľstva a prácu na ňom sme dokončili až
začiatkom tohto roka. Bolo to v stredu 18. februára,
keď sme si zagratulovali k zavŕšeniu spoločného úsilia
a rozišli sme sa s tým, že kým on bude v Paríži, ja si
hotovú knihu ešte raz prezriem a v pondelok sa znovu
stretneme, aby sme dali poslednú bodku nad i, ak to
bude vôbec potrebné. Žiaľ, Karol sa už z Paríža nevrátil
– a Doktor Faustroll vyjde až teraz, o niekoľko dní. Žiaľ,
v trochu inej podobe, než o akej sníval... Ale aj tak je to
pekná kniha. A keďže po česky vyšla už v niekoľkých
vydaniach, doplnili sme jej slovenskú verziu o úvodnú
stať, v ktorej vysvetlím čitateľom, ako som objavil na
Slovensku kolísku patafyziky...
Baronove diela sú plné grotesknosti, čierneho humo-
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ru, mutantov, palcologoidov... Mnohí umelci sú však
v súkromnom živote celkom iní ako na svojich plátnach. Ako to bolo s Karolom Baronom?
E. Gál: Ja si myslím, že v Karolových obrazoch je aj
jeho povaha. Karol bol taký, ako maľoval. Na jednej
strane veľmi nežný, zdvorilý, ústretový, veľký priateľ.
Na druhej strane bol veľmi výbušný, neraz vybuchol,
pohádal sa, a potom ho to mrzelo. Karol bol živel. Boli
v ňom všetky vášne, emócie a rozpory.
Karol Baron pôsobil dlhé roky aj ako pedagóg...
A. Marenčin: Z toho mála, čo viem o jeho
pedagogickom pôsobení od neho aj od jeho kolegov,
mi utkveli v pamäti najmä dve veci: že učil to isté,
čo učili a učia všetci učitelia na podobných školách.
Ibaže to robil ináč ako druhí, zrejme po svojom, a som
presvedčený, že s veľkou dávkou fantázie a hravosti,
ale najmä s empatiou a tou naivnou úprimnosťou
a otvorenosťou, pre ktorú sme ho mali všetci radi.
Preto verím, že vďaka tomu naučil svojich žiakov nielen
kresliť a maľovať, ale aj dívať sa na svet a chápať ho
a vystihnúť nielen jeho podoby, ale možno aj čosi viac...
E. Gál: Ešte by som niečo dodal ku Karolovmu
učiteľovaniu. Naozaj učil základy remesla a v tomto bol
veľmi tvrdý, pretože študenti musia zvládnuť najprv
základy remesla a až potom môžu špekulovať a voľne
tvoriť. Bol vynikajúci učiteľ, študenti ho mali radi
a v Kremnici tí jeho so svojimi prácami vyhrávali
súťaže. Aj v Nitre, kde učil na vysokej škole, aj tam
ho študenti zbožňovali. Najmä pre jeho povahu,
otvorenosť. Karol sa k nim správal ako k partnerom.
Mali ho však radi aj pre remeselnú zdatnosť
a schopnosť naučiť ich remeslu.
J. Mojžiš: Tu možno poukázať na jeden základný
rozpor, ktorý bol pre Karola akosi príznačný. Ustavičné
stretávanie teplého s chladným. Aj keď sa učil v ateliéroch svojich priateľov v Prešove, aj neskôr, keď sa
pokúšal o prijatie na vysokú školu. Nezabúdajme, že to
tiež robil preto, aby mal – za socializmu prepotrebný
– „výučný list“, ktorý by mu umožňoval živiť sa výtvarným umením. V tom má Egon absolútnu pravdu, že
inak si Karol svoj život nevedel predstaviť. Možno
ešte v bábkovom divadle, kde by bol robil kulisy.
Ale rovnako príznačné bolo, že ak mal byť úspešný
na škole, potreboval sa v ateliéri stretnúť s učiteľom
absolútne opačných móresov a požiadaviek, aké neskôr
vyžadoval on sám. Našťastie sa tam stretol s Petrom
Matejkom.
Ako sa dostal k prednášaniu v Nitre? Rozprávali sme
sa predtým o tom, že nebol veľmi výrečný... Hovorili
ste, že ľahšie sa vyjadroval maľbou než slovom, ako
potom zvládal prednášky pred študentmi?
E. Gál: Jednoducho im ukazoval, ako sa robí remeslo.
Na to nepotreboval veľa slov. Bol jedným z tých
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učiteľov, ktorí si svoje tajomstvo nenechávali pre seba.
Naozaj študentov učil všetko, čo vedel. A ako sa tam
dostal? No, keď vznikla v Nitre Pedagogická fakulta
a na nej katedra výtvarnej výchovy, chýbali im učitelia,
tak ho oslovili... Karol bol vtedy na voľnej nohe a už sa
blížil k dôchodkovému veku, bolo preto potrebné mať
zamestnanie, aby dostal penziu. Keď ta šiel, sprvoti
nemal veľkú chuť, ale učiteľovanie ho tak chytilo, že ten
posledný rok si ani nevedel predstaviť bez učiteľovania,
do školy sa tešil.
Mal Karol Baron nejakých svojich nasledovníkov, žiakov, ktorí by pokračovali v jeho diele?
A. Marenčin: Myslím, že Karol mohol svojím
výtvarným prejavom inšpirovať a možno aj byť
vzorom, no neviem si predstaviť, že by bol mohol
mať aj nasledovníkov (v tom zmysle, ako ich mali
napríklad Brunovský alebo Hložník) – a tým
menej napodobňovateľov a epigónov: jeho maľba
sa nevyznačovala tou virtuozitou, aká imponuje
ambicióznym polovzdelancom a zručným amatérom.
Nebolo na ňom vlastne čo imitovať, nenabádal
k napodobňovaniu, o to naliehavejšie apeloval na
pochopenie. Preto dnes takých, čo by sa stotožňovali
s jeho názormi a tvorivými postupmi a usilovali sa
pochopiť zmysel jeho diela, by sme spočítali na prstoch
jednej ruky.
E. Gál: Podľa mňa to, že Karol nemá žiakov, že do
istej miery absentuje v slovenskom výtvarnom živote,
je dôsledkom, že naozaj bol tých 25 rokov v izolácii.
Bol členom surrealistickej skupiny, ale práve tá na
Slovensku akoby ani nebola. Faktom je, že nemal
priamych nasledovníkov, čo ho trápilo asi menej než
iná skutočnosť: Baron nemal nikdy svoje publikum.
Pritom celé jeho dielo bolo svojskou správou o svete (názov jeho poslednej výstavy), ale správy sa
podávajú vždy niekomu, sú určené pre niekoho alebo
niekoľkých. Karol mal však len niekoľkých priateľov,
ktorým ukazoval svoje obrazy. Určite chcel, aby jeho
umenie bolo zaujímavé nielen pre nich.
J. Mojžiš: Baron reprezentoval a či prezentoval
seba a svoju poetiku, pozíciu, ktorú zastával v rámci
Československa a, povedzme, európskeho surrealizmu.
To všetko je pochopiteľné, lenže na Slovensku surrealizmu ešte ruže nezakvitli. A keď zakvitnú, tak bude
ružovou záhradou.
Prečo nezakvitli?
J. Mojžiš: Vyjdime z už povedaného, že základ
fascinácie surrealizmom tvorí „trojčlenka“: láska,
sloboda, poézia. Nazdávam sa, že na Slovensku
tradične bola malá vôľa pre prozaickú konštruovanosť,
disciplínu, skrátka koncept a stavbu. Ale poézia, najmä
taká, čo načas vybuchne v každom študentovi, tá tu
teda má obrovský priestor. Bľabotu. Sloboda? Nuž, čo

25						

už so slovenskou slobodou. Najmä s tými ostrovčekmi
pozitívnych deviácií, ktoré hrdinsky zastrkávame pod
koberec. Je to drina, zhľadúvať ich „pod kobercami“.
Slobody tu nikdy veľa nebolo a zväčša len, tak či onak,
v podobe slobody dodanej, nafúkancami dokonca
považovanej za „darovanú“. A láska? Vezmime to
trebárs od Štúrovcov. Nepochybne, lásku k žene
adorovali, ale bola to láska k nejakej ideálnej žene,
láska k ideálu. Ženu z mäsa, kostí a tak ďalej – sme zasa
preskočili. A dnes je na Slovensku akurát pornografia.
Čiže žena ako ideál a potom pornografia. No ten
normálny stred, tá normálna „baba“ tu stále viac
menej absentuje. Nuž pre surrealizmus by to vlastne
mohla byť vynikajúca pôda. Predovšetkým v súvislosti
s nedonosenými históriami slovenských nadrealistov.
Veď nie z nejakého ostychu, ale z veľmi konkrétnych
príčin, povedzme, dobových, politických, umeleckých,
len čo dohučali sirény, oznamujúce poplach, nadrealistickí „výtržníci“ vyšli z kaviarní rovno do všetkých
možných funkcií a v úradoch zmenili seba, svoje
náhľady. Pravda, mali už len voľajakú fantáziu, a tak
sa v mene utopických vízií našli nejaké únikové ideály
ospravedlňujúce povraz, sekeru aj červenú metaforu. Nová omladina ich čoskoro nasledovala
a piskľavo sa hlásila: „Až dorastieme.“ Veď aj dorástli.
Samozrejme, každá utópia má stáročné predpoklady,
aby sa zoštátnenou živnou pôdou veľmi rýchlo nasýtila
a korumpovala a korumpovala. Inú fantáziu, iné
metafory vlastne ani nepotrebuje a nemá ich rada. Iné
fantazijné zdroje akurát tak vytláča niekam na okraj.
Keď sa Karol Baron rozhliadal po možných zdrojoch
jedného i druhého, akceptovateľná tu bola akurát línia
smerujúca od Hložníka k Brunovskému. Darilo sa jej
vďaka mnohorakým kontaktom s literatúrou, ktorú
mohla ilustrovať. Ilustrovala aj dejiny, veľké idey,
pochopiteľne, nezašpinené nejakým kontaktom
s reálnym životom. Nanajvýš tak pátosom výkrikov
pod príkrovom stroncia, kolonizátorských vrahúňov
a toho zvyšného, čo slovenskému umelcovi kradmou
rukou siahalo na pokojný spánok. Čiže fantázie
habadej, len v úplne iných, falošných notáciách. Karol
videl, na aké falošné cievky sa namotávala „meťafóra“.
Bránil sa priamou, povedzme, ostrou groteskou.
V slovenskom výtvarnom umení by sa oplatilo hľadať
pre Barona väzby na dielo Kolomana Sokola. Musela
mu byť blízka sokolovská fantázia, rázny expresívny
výtvarný prejav a takisto sociálne nasýtený protest.
Zopakujem, Karol Baron nemal v prostredí poetických
výbuchov mnohých „spriaznencov slasti“. On mal ozaj
dlhodychý projekt, rátal s drinou aj zázračnosťou,
a nerátal s poetizmami večne prvých knižiek, aj keď je
to knižka už sedemdesiata siedma.
A. Marenčin: To, čo tu Ďuro práve povedal, najlepšie
ilustruje skutočnosť, že na Slovensku sa surrealizmus
ujal ako výlučne literárny fenomén – okrem poézie sa
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neprejavil ani výtvarne, ani filozoficky, ani politicky.
Jeho slovenská verzia, nadrealizmus, neovplyvnila
ani názory a životný postoj svojich stúpencov, ani
ich politickú orientáciu a z toho vyplývajúce aktivity
(nemám na mysli básnikov nadrealistickej skupiny, tí
boli napospol ľavičiari, ale ich čitateľov a milovníkov
ich básnickej tvorby a epigónov, ktorí sa k nim hlásili).
Jediným maliarom, ktorý sa vyjadroval „surrealisticky“,
bol Guderna – ostatní výtvarníci, ktorých nadrealisti
považovali za „svojich“, nemali so surrealizmom nič
spoločné.
E. Gál: A Imro Weiner-Kráľ?
A. Marenčin: Imro Weiner-Kráľ sa sám označoval
za surrealistu a vplyv surrealizmu na jeho tvorbu
bol očividný: patril medzi tých pár Slovákom, ktorí
podobne ako Nemeš, Bauernfreund či MittelmannDedinský dokázali surrealizmus nielen akceptovať
a inšpirovať sa ním, ale jeho podnety do svojej tvorby
aj integrovať. Ak sa napriek tomu nestali nadrealistami,
malo to svoje veľmi banálne príčiny: boli to totiž
napospol Židia a, navyše, neboli už v tom čase na
Slovensku. Vznik a rozvoj nadrealizmu sa totiž časovo
prekrýval s obdobím ľudácko-fašistického Slovenského
štátu, čo hlboko poznamenalo jeho charakter a predovšetkým jeho ideovú orientáciu: nielenže sa musel
dištancovať od svojich židovských stúpencov, ale aj od
psychoanalýzy a dialektického materializmu, dvoch
základných pilierov surrealistickej filozofie, pretože
boli dielom dvoch Židov – Sigmunda Freuda a Karola
Marxa. A tak sa slovenský variant surrealizmu obmedzil
na básnickú tvorbu, ktorá síce hlboko poznamenala
senzibilitu jednej generácie a ovplyvnila na niekoľko
desaťročí vývin slovenskej poézie, ale na duchovný
život spoločnosti nedočiahla.
Prečo napríklad v Čechách bola situácia iná? Prečo
tam surrealizmus naplno fungoval a aj sa dočkal uznania?
A. Marenčin: V Čechách bolo postavenie surrealizmu
celkom iné ako na Slovensku, už aj preto, že surrealizmus tam prenikol skôr ako ideovo-politické
hnutie než ako čisto umelecký fenomén a nadväzoval
na dávnejšie revolučné tradície literárne i politické,
také, ako bol Devětsil, poetizmus a celá ľavicová
avantgarda. A, navyše, opieral sa o rad renomovaných
osobností, akými boli Nezval, Teige, Kalandra, Toyen,
Štyrský – zatiaľ čo veľké osobnosti slovenského umenia sa sústreďovali na národné a sociálne témy
a nadrealizmus bol záležitosťou mladých, začínajúcich
básnikov, ktorých spoločnosť, zaujatá politickými
zmenami, ešte ani nestihla zaregistrovať, nehovoriac
o tom, že to boli napospol solitéri bez zvučných mien
a spoločenského zázemia... Možno povedať, že takto
debutoval aj Karol a bol by ostal tiež solitérom, keby
sa nebol začlenil do surrealistickej skupiny, ktorá mu

Karol Baron

vytvorila zázemie aj renomé a usmernila jeho tvorivosť
na zmysluplné ciele.
J. Mojžiš: Tu bude dôležité upozorniť, že surrealizmus
je viazaný na rozvinutý urbanizmus, na prostredie
mesta. To však na Slovensku v tridsiatych rokoch
minulého storočia dosť absentovalo. Veď už len na
prekladanie dadaistických a surrealistických básnikov
z francúzštiny nám chýbal, povedzme, jazyk pražského
Žižkova. Vari len Jesenský bol naporúdzi s dobre
odpočúvaným malomestským jazykom. Iný „archetyp“
mi nenapadá.
Pán Gál, spomínali ste, že Baron veľmi rád čítal filozofické texty. Ako sa nimi inšpiroval pri svojom maľovaní?
E. Gál: Filozofické texty čítal naozaj veľmi rád, ale jeho
vzťah medzi tým, čo sa dialo v jeho hlave, a obsahom
toho textu bol dosť nepriamy. Jeden americký filozof,
Denett, napísal, ja nevytváram teórie, to, čo ja vytváram, sú akési intuičné pumpy, ktoré majú vo vašej mysli
prebudiť taký automatický tok myšlienok. A Baron čítal
filozofiu naozaj ako tieto intuičné pumpy a vytváralo
to v jeho mysli prúd myšlienok a predstáv, ale predstáv
najmä vizuálnych, ktoré niekedy nesúviseli až tak
veľmi s tou filozofiou, ktorú čítal. Baron mal naozaj
veľmi rád Richarda Rortyho, pretože Rorty sa jednak
vyjadruje prirodzeným jazykom, ale, po druhé, sú tam
úderné vety, ktoré v človeku spúšťajú lavíny predstáv
a myšlienok. A presne to Barona inšpirovalo na jeho
výtvarné úniky.
Keď človek – absolútny neznalec – vidí Baronovo dielo, ono priam volá po interpretácii, provokuje, aby sa
človek k nemu vyjadril, aby v ňom našiel nejaký
význam...
E. Gál: Áno, v tom bol Karol zaujímavý. Jeho obrazy na
prvý pohľad pôsobia dekoratívne...
Ale ony dekoratívne nie sú ...
E. Gál: Presne tak. Baron až s takou naozaj
hermetickou dôslednosťou vkladal do svojich obrázkov
rôzne významy, no nikdy vám nepovedal, ako ich
hľadať, vnímať. Hovoril, nech sa každý trápi sám.
Dokonca ani so mnou nikdy veľa o obsahu svojich diel
nehovoril.
A. Marenčin: Myslím, že Karol, hoci si to možno
neuvedomoval, plnil svojou tvorbou jednu zo základných úloh, ktoré si vytýčil surrealizmus: aktivizovať
fantáziu a myslenie diváka a poslucháča, prebúdzať
v ňom nielen myšlienky, ale aj city, sympatie, senzibilitu
i empatiu, slovom nie harmonizovať a vytvárať
ilúzie, ale skôr provokovať a burcovať, podnecovať
driemajúce schopnosti človeka k tvorivosti
a k objavom.
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Čo vlastne odišlo s Karolom Baronom zo slovenskej
kultúry?
E. Gál: Karola Barona stratili tí, ktorí ho poznali
a mali radi. Čo odišlo zo slovenskej kultúry? Ťažko
povedať. Karol bol zo slovenskej kultúry vytesnený
skôr, ako sa v nej mohol etablovať. Odišiel v okamihu,
keď do nej začal vstupovať. Bol to vlastne outsider
a jeho tvorba niekde na periférii záujmu. Keď mohol
konečne zaujať ozaj kultúrne miesto, tak odišiel. Jeho
manželka Soňa mi však povedala, že ho nikdy nevidela
šťastnejšieho ako desať minút pred smrťou. Utešujem
sa myšlienkou, že život originálneho diela sa často
začína po smrti jeho tvorcu. Keď chcete povedať, kto
je umelcom, spýtajte sa na to, kto bol Karol Baron. Bol
to veľký umelec a myslím si, že jeho obrazy ešte urobia
svetskú kariéru.
J. Mojžiš: Nemyslím si, že je tragické, že po roku
1968 bol vytesnený na okraj a v dvadsaťročnom
nekultúrnom prostredí verejne dostatočne nefungoval.
Horšie je to s poslednými desiatimi rokmi, keď sa pre
jeho integrovanie nenašlo miesto, aké by si zaslúžil.
Pomaly sa stával predčasným klasikom odsúdeným na
metále a na galerijný depozitár. Nič nám nebráni túto
skutočnosť zobrať ako úväzok na jej obrátenie. Stačí,
aby sme okrem toho, že si Karola pamätáme, hovorili
o tom, prečo si ho pamätáme a prečo by ho mali začať
lepšie spoznávať aj druhí.

Karol Baron

A. Marenčin: Spomínam si na výrok istého českého
spisovateľa – možno to bol Hrabal – ktorý povedal,
že Česi aj Slováci už zbilancovali, čo všetko získali
rozdelením spoločného štátu, a nie je toho málo –
no nestihli si ešte uvedomiť, čo stratili. Že jeden
i druhý stratili dôverného priateľa, s ktorým
diskutovali, polemizovali, sporili sa, ba tu i tam
zápasili, a takto sa navzájom zbližovali a spoznávali
jeden druhého, no predovšetkým seba samých. My sme
sa s Karolom nesporili, zato celých tridsať rokov sme
sa navzájom spoznávali a skrz neho aj seba samých.
A dnes mám pocit – a nielen ja, ale všetci, čo sme ho
poznali –že sme nestratili len priateľa, ale aj kus seba
samých.
S hosťami Slova sa zhovárajú Michaela Pašteková
a Martin Muránsky
Neautorizovaný prepis rozhovoru, ktorý vyšiel
v týždenníku Slovo 29. novembra 2004 (pozn. ed.)
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František Dryje
Karol Baron – rozhněvaný
snivec

Karol Baron (1939 Levoča – 2004 Paříž). Slovenský
malíř, vystudoval Vysokou školu výtvarných
umění v Bratislavě (1969), dočasně působil jako
středoškolský a po roce 1989 i vysokoškolský
profesor.
Jeho zájem o díla předválečného surrealismu se
ve tvůrčí i osobní sféře promění v aktivní přístup
na základě setkání s hlavním protagonistou pražského
surrealismu, básníkem a teoretikem Vratislavem
Effenbergerem, k němuž došlo u příležitosti
Baronovy pražské výstavy Bizarní svět písmen
a homunkulů (1970). Od roku 1971 až do své smrti se
podílí na aktivitě obnovené Surrealistické skupiny
v Československu. Karol Baron sa tak stává vedle
Evy Švankmajerové a Martina Stejskala nejvýraznějším a nejoriginálnějším reprezentantem
československého výtvarného surrealismu
sedmdesátých a osmdesátých let 20. století.
Přitom ve svém díle programově interpretuje řadu
tradičních filosofických, duchovních a tvůrčích
okruhů: antickou, středověkou i renesanční filosofii,
východní metafyzicko-mystické nauky, hermetismus
a „Vysokou vědu“, groteskní výtvarný manýrismus,
lidové umění atd. To lze názorně vyčíst i z názvů
četných výtvarných cyklů, do nichž svou tvorbu
pravidelně pořádá: Zen, Mutanti, gryfové, scylly
a palcologoidi, Nosatci, Somnambulové a cynici extra
muros, Meyrinkova setkání, Reductio ad absurdum,
Pocta Hieronymu Boschovi, Přirozené nepřirozenosti,
Speculum mundi či Kabala aj.
Dá se říci, že Baronovy obrazy na počátku
manifestovaly okouzlení, tajemství a nezávaznost
snu – dodejme hry a hravosti, s nepřehlédnutelným
erotickým či přímo sexuálním podtextem. Jejich vazba
ke skutečnosti byla citová a ve svém tvůrčím aspektu
Karol Baron

magická. To se projevuje například ve zmíněném
cyklu Bizarní svět písmen a homunkulů (1970):
podivuhodné bytosti, spíše přeludy a předměty,
podezřelé už tím, že se nedají jednoznačně uchopit,
vytvarované do podoby písmen, respektive do tvarů
svébytné, rafinovaně oživené, groteskní abecedy,
jež rozvíjí originálně pojatý výtvarný řád, odkazující
mimo jiné k tradici manýristických bizarerií. Ovšem
nejen to. Vratislav Effenberger vztahuje tuto výchozí
polohu Baronova tvůrčího úsilí k projektům plně
novodobým:
„Mnohem spíš než sentimentálními reminiscencemi
na pravěk moderního člověka, které bývají jakousi
rajskou zahradou estétských duší, jsou tito
homunkulové rodnými bratry těch tajemných objektů,
které sestavoval Marcel Duchamp z technických
fragmentů, aby ve své době zdiskreditoval už tehdy
komické sebevědomí inženýrské civilizace, i těch,
které vytvářela barokně španělská obrazotvornost
Salvadora Dalího nebo seversky přísný, ale tím
přeludnější, konkrétně iracionální mysticismus Maxe
Ernsta. Jsou z těch, které v Paříži přiváděl na svět
Kanaďan Jean Benoît, aby nekrofilními, sadistickými
a maldororskými monstry otřásl lidských vědomím.“
Sám Karol Baron charakterizuje v roce 1971 určující
rysy své výtvarné ikonografie (jež odkazuje stejně tak
k tradiční fantastické zoologii, k Hieronymu Boschovi
či například k surrealistickému malíři Victoru
Braunerovi atd.) – tedy ony variabilní a zcela osobité
fantomatické bytosti, které ovládají jeho obrazy,
takto:
„Mutanti, gryfové, skyly a palcologoidi jsou bytostmi
zasazenými do současnosti a do budoucího času
světa. Nevím, dají-li se rozumově chápat. Způsob
mé práce, myšlení a zřejmě i hybridnosti, která je
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vypěstovala, se příčí racionálnímu myšlení, respektive
individuu uvažujícímu v mezích zavedeného klišé
normy. Je tomu tak už jen proto, aby mu nastavili jeho
zkřivený obraz, který si snad ani neuvědomuje nebo
nechce uvědomovat. Vycházím z toho, že dnešní svět
jako takový, ve svých vnějších projevech, se nedá
porovnávat například se světem dvacátých a třicátých
let. Snad má svou vlastní gradaci a směr. Žádá si jiný
přístup jak co do formy, tak i jím dané skutečnosti,
kterou vytvořil a kterou chce vytvářet v budoucím
čase. Domnívám se, že tvorba si vyžaduje v principu
jiný základ a jiné reagování v odhadu situace do
budoucna.“
To lze doslovit i tak, že do Baronových výtvarných
grotesek naléhavě proniká vnější, temně děsivá,
absurdní až kafkovská realita a dosud spíše jen snově
hravá asambláž karikaturních a symbolizačních
rysů přechází v mrazivé podobenství. V průběhu
sedmdesátých let se Baronův výtvarný syžet
proměňuje: autor tu ve svých obrazech a kresbách
transponuje reálné shluky všednosti, věty odposlechnuté ze stereotypních rozhovorů, novinové
zprávy, jejichž absurdita je příliš reálná, než aby byla
pouze bizarní, než aby jen nezávazně šokovala či
okouzlovala. Přitom základní princip groteskní hry
imaginace neopouští, ale příznačně mění v akcent:
úsměv se proměňuje v sarkazmus, ironie v útok.
A tak vedle hry a obrazotvorné grotesky tvoří druhou
dominantu jeho tvorby zároveň i jistý negativní „rub
dne“ a „cynismus fantazie“, jako tuto polohu obecně
označuje Vratislav Effenberger. To ovšem neznamená
nějaké emocionální ochuzení: malíř nenahrazuje
exaltaci znechucením, ale vedle osvobodivého
smíchu se s neztenčenou vervou poddává výbuchům
vzteku, které jsou tvůrčí a v nichž můžeme tentokrát
spatřovat afektívně-emocionální dominantu jeho díla.
V ohnisku Baronova útočného zájmu tedy stojí člověk,
jakýsi podivný živočišný druh, který sám sebe nazývá
moudrý, avšak který podává stále přesvědčivější
důkazy opaku takové klasifikace. Člověk, skrze jehož
podobu malíř proměňuje věci živé i neživé, předměty,
rostliny stejně jako zvířata, v procesu zběsilé
antropomorfizace. A zároveň, vlastně v opačném
směru, proměňuje člověka: odlidšťuje ho, anebo
spíše dokládá jeho odlidštění, odkrývá elementy
lidské ústrojnosti v nezaměnitelně vegetativních,
animálních, ba dokonce minerálních rysech. Tak je
tentokrát předznamenána nikoli kontinuita, jednota
či sounáležitost člověka a světa, nýbrž zviditelněn
potenciál jeho soudobého, vzájemně podmíněného
funkčního rozpojení a úpadku. Malíř diagnostikuje
přesně: nikoli tajemný a možná trochu panoptikální
svět monster, nýbrž monstróznost tohto světu,
hrozba, již nosíme sami v sobě.

Karol Baron

Takovou souvztažnost lze vyjádřit i negativně,
opakem: zdálo by se, že na obrazech či kresbách
Karola Barona se zjevují podivné, groteskní
a fantastické bytosti, které se oddávají tajemným,
a přesto tak důvěrně známým, jednou poťouchlým,
jindy zkarikovaným anebo zase ryze metafyzickým
činnostem. Ale je to klam. Tyto obrazy ve skutečnosti
a paradoxně nic nezobrazují, ony samy jsou totiž
reálnými bytostmi, které s námi komunikují velmi
málo a zároveň velmi mnoho, protože jejich jediným
a nejvlastnějším jazykem či způsobem existence je
fascinace. Stvoření, s nimiž nás malíř seznamuje,
tito gryfové, homunkulové, palcologoidi, cynici extra
muros a všichni ostatní nejsou bytostmi imaginárními,
jsou bezesporu zhmotnělými variantami Karola
Barona samého, vyjadřují charakter a alternaci jeho
tolikrát zraněné i okouzlené duše i jeho zvídavě
košatého a zběsile rozhněvaného ducha.
Vyšlo v časopise Analogon 86/2018
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Egon Gál
Zrkadlo sveta Karola Barona

...Bol by som rád, keby ste moju ponuku chápali
ako slobodnú hru s nadsádzkou, parafrázou
a groteskou, s oslobodzujúcim humorom
surrealistickej orientácie. Mohli by sme hovoriť
o nezaujatom procese zobrazenia reality
ako interpretačnej hry, kde somárskym mostíkom
môže byť alegória so zabudnutou filagóriou....
...Vieme, že každý mikrosvet sa premieta
do makrosveta a naopak. Oba tieto svety
sú navzájom poznačené a nemožno
ich násilím, ba ani umelo oddeliť...
Karol Baron, 1986
Newtonova fyzika otvorila v sedemnástom
storočí janusovskú bránu medzi stredovekým
a novovekým obrazom sveta. Na oboch stranách
tejto brány sa hovorí o jednote mikrokozmu
a makrokozmu. Pred bránou to však znamená
niečo úplne iné ako za ňou. Pred bránou je tým
makrokozmom celý vesmír a mikrokozmom je človek,
mysliaci, cítiaci a konajúci človek. Vzťahy medzi nimi
možno skúmať vedecky, ale patrí sem aj astrológia,
mágia, kabala. Po prechode touto bránou sa tiež
hovorí o jednote mikrokozmu a makrokozmu,
ale znamená to niečo úplne iné – jednotu veľkého
a malého. Mikrokozmos pred janusovskou bránou je
mikrokozmos živý, je to človek, ktorý má vôľu, myslí
a cíti a tvorí,a rovnako živý je aj svet, ktorého
je súčasťou. Zatiaľ čo ten makrokozmos, aj mikrokozmos za bránou sú mŕtve, ich jednota je iba
v tom, že sa riadia tými istými fyzikálnymi zákonmi.
Karol Baron sa vo svojom diele pokúša tieto dva
svety opäť spojiť. Maľuje imaginárne krajiny,

Karol Baron

obývané tvormi prevzatými zo stredovekých mýtov,
spolu s bytosťami vytvorenými modernou vedou.
Programovo spája rad tradičných duchovných
okruhov stredovekých a renesančných mýtov,
hermetizmu, mágie a kabaly s výtvormi modernej
vedy a filozofie. Tomu zodpovedajú aj názvy jeho
obrazových cyklov. Mutanti, gryfovia, scilly
a palcologoidi, Reductio ad absurdum,
Prirodzené neprirodzenosti či Správa o kabale.
Sapere aude, cituje Immanuela Kanta, „Odváž sa
používať vlastný rozum! Tak znie volebné heslo
osvietenstva“. A v duchu rabelaisovského groteskného
realizmu maľuje bytosti, ktorých rozum je ovládaný
orgánmi, umiestnenými pod pupkom. Rozhnevaný
snivec, ako Karola nazval František Dryje, si za
predmet svojho útočného záujmu vybral človeka,
tento zvláštny prírodný druh, ktorý sám seba
považuje za rozumného a ktorý svojím životom
a svojím konaním dokazuje opak.
V roku 2000 v žiadosti o študijný pobyt v Paríži
Karol Baron napísal: „Program výtvarnej časti
je kabala, jej možná interpretácia vo výtvarnej
polohe. Pretože v celej tvorbe programovo rozvíjam
grotesknosť a princípy čierneho humoru, považujem
Paríž za ideálne miesto pre tento projekt.“
Na projekte Správa o kabale začal pracovať
v roku 1999 a ukončila ho jeho predčasná smrť
v roku 2004.
Aj kabala pracuje so vzťahom makrokozmu
a mikrokozmu. Ibaže makrokozmom nie je slnko
a planéty, ale kozmická myseľ a mikrokozmom
nie je anatómia ľudského tela, ale ľudský charakter.
Pravý kabalista nepoznáva svet čítaním kníh,
ale zdokonaľovaním svojho charakteru. Všetky
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symboly, ktoré sa v kabale používajú – Strom života,
písmená hebrejskej abecedy a číslice –, slúžia ako
mapa na ceste, na ktorej sa človek oslobodzuje
od túžob a žiadostí, ktoré mu bránia v slobode.
Podobne ako sa človek nenaučí chápať územie
čítaním mapy, nenaučí sa žiť čítaním o živote.
Na človeka s imagináciou, ako mal Karol Baron,
pôsobí kabala istou mocou. Kým spočiatku
na obrazoch Správy o kabale prevládajú prvky
grotesknosti a čierneho humoru, postupne sa
vytrácajú a začínajú ustupovať abstraktným
symbolom, písmenám a čísliciam, v ktorých
je zakódovaný skrytý zmysel sveta.
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Juraj Mojžiš
Sny Karola Barona mali štýl

...Raz sa Jorgeho Louisa Borgesa spýtali,
či sa mu niekedy prisnil diktátor Juan Perón,
odpovedal, že nikdy, lebo jeho sny majú štýl.
Karol Baron vyjadroval svoj svet – celkom príznačne aj
svoj antisvet – v cykloch.
Zrejme preto mal rád príbehy, ktoré sa k sebe viazali ako
oká reťaze. Zreťazujúce príbehy na ceste, nie však reťaze
škrtiace. Preto miloval Borgesa, ktorý ho nasmeroval
do labyrintu skrz naskrz surrealistickej povahy. Čo
v ňom hľadal? Odpovede na hádanky jemu zvereného
obrazu človečenstva a zvieratstva zároveň. Podľa Jana
Švankmajera nebolo iného východiska ako zabývať
biednu a nerozumnú realitu „človekovho antropocénu“
obrazmi imagináciou stvorených mutantov. Zabývať ich
v záhrade zmajstrovanej podľa odvekých ostrých rezov
a ostrých uhlov transmutujúcimi skutočnosťami, ktorými
sa Karol Baron vlámal do ikonografickej tradície
chimérických bytostí. Stalo sa tak v priestore dlhom
35 rokov a stalo sa tak počnúc cyklom katedrál ešte
v školskej lavici zastrešených hlavami démonov až
po cyklus zverený boschovskému hmýreniu mutantov
v záhrade posvätenej harmóniou geometrie a napokon sa tak stalo v mene odpovedí na otázky stvorené
kabalou.
Predstavujem si ten začiatok naznačenej cesty
ako naliehavé, veľmi naliehavé návštevy v krajine
nadýchnutej palcologoidmi a inými mutantmi.
Z niektorých sa síce po čase stali somnabulovia
a cynici, vždy však boli nanajvýš zo sorty príkrych
vyznávačov pravdy. Tvrdím však, že neboli z cynikov čo
dôstojnosť takrečeno nevnímajú a vždy majú na jazyku
– poruke – frázu, ktoru mlátia hlava nehlava, že teraz
čas ešte nedozrel, že čo sa deje, nedeje sa v pravej chvíli.
Horkýže. Deje sa to v pravej chvíli.

Karol Baron

Tá chvíľa je vždy pravá. Metaforicky? Áno, metaforicky.
Prinajmenšom v medzipriestore medzi pravými
chvíľami. Prve v ňom, v medzipriestore, Karol Baron
prihral na smeč, ako sa vraví, všetkým bytostiam
„prirodzene neprirodzeným“. Tak nazval roku 1977
párik mudroškov na nedeľnej prechádzke. Aby v pokoji
vymudrovali grotesku ad absurdum a rehot zo dna
magického megasveta. Ale naozaj?Nie som si istý.
Prvý raz ma upozornil na ich neukotviteľnosť Karol
Baron, keď pomenoval jeden svoj cyklus ako Paradox
grotesknosti (1979 – 1980).
Rovnako tak aj posledný raz. Sme v záhrade kabaly
a jeden z dovysoka rastúcich stromov vidíme v podobe
schematicky načrtnutej definície vznešenosti, lebo meno
onoho stromu znie: Strom života. Nachádza sa v časopriestore, kde platí pravidlo výskytu Stromu života:
ako hore, tak aj dole. Napokon, mohol by to byť aj zákon takmer ktorejkoľvek detskej hry. Baronove vstupné
obrazy do sveta kabaly z konca 90. rokov 20. storočia
ctia stvoriteľský princíp detskej hry. Sú komponované
na stredovú os, veľkoryso miešajú tvar písmena s ktorýmkoľvek tvarom z tvarov stvárňujúcich záhradu.
Povedzme, Záhradu kabaly. A odkrývajú harmóniu
ako zmysel Záhrady.
Spomenutý priestor dlhý tridsaťpäť rokov je
cestou prežitou výnimočným dielom. Karol Baron
na nej odolával zvodom jednoduchých riešení “up to
date” rovnako však odolával rozmanitým príkazom
askézy. On zrejme umne načúval kabale v zmysle
vysvetľujúceho komentára Alaina Besançona.
Veď sama kabala je tým „od Boha“ odkazom,
že tu zostalo dosť a dosť priestoru pre život
a rast mystických špekulácií i praktizovaniu
mystiky, občas aj mágie a nadovšetko priestor
pre dešifrovanie jej umeleckých výtvorov.
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