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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Nové múzy
V hrdinských helénskych časoch malo každé umenie svoju
bohyňu – múzu. Podľa Grékov to vraj boli dcéry najvyššieho
boha Dia a bohyne pamäti Mnemosyny. Súdiac podľa kvality
vtedajšieho umenia to boli skvelé múzy.

.m

úz bolo vtedy deväť,
a preto starí Gréci rozoznávali deväť umení (istotne
mali aj deväť umeleckých zväzov).
Na sochárov vraj múza nezvýšila, hoci svoju múzu mali aj historici (Kleio) a atronómovia (Urania). Sochárov sa to oprávnene
dotklo, ale pomstili sa tým, že ich
diela pretrvali. Zato diela historikov Kleio naozaj neochránila a sústavne ich hocikto prepisuje a mení. Astronómovia boli šťastnejší
– napriek viacerým pokusom vyzerá byť hviezdne nebo veľmi trvanlivé. Na Uraniu teda nehromžia, hoci by uvítali istú liberalizáciu jej prístupu. S tými hviezdami nedokážu zatiaľ nič urobiť, hoci by nimi tak radi aspoň trochu
pohýbali. Terpsichore, múza tan46

ca, sa stala na staré kolená dosť
rozšafnou dámou so zlomyseľným zmyslom pre humor. Argentínčanom napríklad vnukla tango,
Španielom flamenco a Nemcom
vôbec nič, a potom sa zabávala na
historickom výsledku. Jej najnovšou výtržnosťou je hip hop. Veselá dáma. Komédia a tragédia
mali svoje vlastné múzy – Taleiu
a Melpomene a básnici mali dokonca tri, tí lyrickí Euterpe, tí epickí Kalliope a tí ľúbostní Erato. Akosi ich to rozmaznalo.
Nebol by to však Zeus, keby
mu tých deväť dcér fušujúcich
do umenia stačilo. Stačí letmý pohľad na dnešné reálie a každému musí svitnúť, že umení pribudlo. Muselo teda pribudnúť
i múz. Tak napríklad také tlačo-
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vé besedy. Je to dnes druh umenia? Je. Zdá sa, že sa najvyšší boh
opäť zaplietol, v tomto prípade
hneď dvakrát – s Amnesiou, menej známou bohyňou zabúdania,
a tiež s Pseudologiou, ktorá má
pod palcom vymýšľanie. Dve
mladučké múzy, ktoré z týchto
Diových románikov vznikli, sa tlačových besied celkom zmocnili.
Jedna sa volá Komunike (tá diktuje hovorcom texty) a tá druhá Demente (tá zasa bráni hovorcom
povedať pravdu). Výsledok je naozaj umelecký.
Ani múzy samotné nevydržali
tú strašne dlhú dobu od helénskych čias zostať bezdetné a pozabudli sa. Taleia a Melpomene,
múzy komédie a tragédie, sa pozabudli podľa všetkého s Dionýzom, bohom vína a vinohradov,
a povili dcérky Koale a Tripartite. Tá prvá odvtedy inšpiruje koaličné rokovania a tá druhá sociálnych partnerov. Pramene menej spomínajú múzu spevu Aiode, ktorá, ktovie prečo, nepatrila
k pôvodným deviatim. Ale i tá
má dnes dcérku, mladú múzu,
ktorá dohliada na spevácke súťaže ako napríklad Superstar. Volá sa Karaoke.

Múza lyrických básnikov Euterpe sa zasa nudí. Nemá do čoho pichnúť. A tak si zvykla nakúkať ponad plece tých, čo práve
píšu prejavy politikom. A občas im
drgne do ruky. Umenie z toho síce nevzniká, ale lyrika áno. Ani
činnosť Európskej komisie v dnešnej podobe nie je predstaviteľná
bez inšpirujúceho vplyvu múz.
Taleia i Melpomene síce pomáhajú každá podľa svojej špecializácie, odskočili si napríklad aj za
Giscardom a priložili ruku k textu Európskej ústavy, ale tú Komisiu celkom nestíhajú. A predsa je
taká plodná. Je to, čo plodí, umením? Je. Možno teda tušiť, že majú
aj ďalšie dcéry. Povráva sa, že sa
volajú Regule a Direktive.
Pôvodné múzy boli vraj všetko
krásne ženy, ktoré mali rady spev
a tanec a zabávali ním bohov i seba. Šéfoval im Apolón. Dnes sa
mu tá veselá dámska družina rozrástla, ale celkom spokojný asi nebude. Koale a Tripartite sú trochu
smiešne a pri tanci stále vypadávajú z rytmu. Karaoke je milá, ale
spieva falošne. Komunike a Demente sú nudné, no a Regule a Direktive nevedia ani spievať, ani
z
tancovať, a sú škaredé.

