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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Záhada Elektry
Bolo také obdobie, nateraz zrejme z pragmatických dôvodov
zabudnuté, keď statoční novinári a ešte statočnejší politici
morili Vladimíra Mečiara rafinovane vypointovanými
otázkami o pôvode peňazí, ktorými financoval svoj
architektonický skvost – povestný penzión Elektra.
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odobne všeteční boli aj policajní vyšetrovatelia, ale Vladimír
Mečiar odolal a nik sa nič záväzné nedozvedel. Záhada zostala
záhadou, hoci na bezsenné noci tých statočných pýtajúcich sa
to už asi nestačí. Vytesnili ju iné záhady. Nakoniec, pre nás, ktorí máme
veľkú predstavivosť, to zasa až taká záhada nie je. Nás trápi iná, hlbšia
záhada penziónu Elektra – podľa ktorej Elektry vlastne dostal meno? (A
prečo sa nevolá trebárs Betka či Eržika?) Nesmejte sa, lebo to má vážne
dôsledky. Elektry boli totiž tri. Jedna z nich bola bohyňa, dcéra Titana
Okeana. So svojím manželom, tiež bohom, mala štyri dcéry – krásnu bohyňu dúhy Iridu a tri naozaj hnusné potvory, niečo medzi vtákmi a ženami, známe ako Harpye, ktoré vraj aj ohavne zapáchali. Boli bohyňami
prudkého vetra a vo voľných chvíľach odnášali duše mŕtvych do podsvetia (čo by mohlo zaujímať orgány činné v trestnom konaní). Sociálne
neprispôsobivé dámy im vďačia za politicky nekorektnú prezývku.
Aj tá druhá Elektra bola bohyňa, dcéra iného Titana, Titana Atlanta
a Okeanidy Pleióny. Zaplietla sa, ako toľké bohyne i smrteľníčky, s najvyšším bohom Diom a stala sa praprababičkou zakladateľa Tróje. Zeus
ju, spolu s jej šiestimi dcérami, preniesol na nebesia, kde tvoria súhvez56

die Plejád. Po dobytí Tróje si Elektra zo žiaľu rozpustila vlasy a blúdi po
nebi ako kométa.
Tretia Elektra nebola bohyňou, no väčšina ľudí si zapamätala najmä ju. Sofokles i Euripides o nej napísali divadelné hry a významnú
úlohu má aj v Aischylovej trilógii o jej bratovi Orestovi. Táto Elektra bola dcérou mykénskeho kráľa Agamemnóna a jeho manželky Klytaimnestry. Klytaimnestra spolu s Elektriným strýkom kráľa Agamemnóna zavraždili a Elektra potom pomohla svojmu bratovi Orestovi otca
pomstiť. Ako literárna postava má mnoho podôb a v klasickej psychoanalýze sa jej menom označuje problematický vzťah dievčat k matke
– podobne ako menom kráľa Oidipa problém, ktorý majú synovia s otcami. Táto smrteľná Elektra po svojej smrti jednoducho poriadne zamiešala naše ľudské karty. Lebo literárne postavy miešajú karty viac,
ako by ste si mysleli.
Tak podľa ktorej Elektry sa ten penzión volá? Predovšetkým práve na
to by sa mali, podľa nás, ktorí máme tú prekliatu predstavivosť, pýtať
statoční žurnalisti a politici. Ak dá totiž muž ženské meno lodi alebo domu, niečo tým chce povedať. Bola to tá dcéra Titana Okeana? A ak áno,
aký má potom predseda hnutia vzťah k jej podareným dcéram Harpyám, keď už si tak uctil ich pani matku? Alebo to bola tá druhá, dcéra Titana Atlanta, čo blúdi teraz po oblohe ako kométa? Videli ľudia z Hnutia,
blízki predsedovi, ako sa dlho a zádumčivo pozerá na nočnú oblohu? Nehľadá ju? Čo ak sa k nej chce pridať? To všetko sú veľmi vážne otázky,
ktoré nemožno zmietnuť zo stola ako čisto vnútrostranícku problematiku. Ešte alarmujúcejšie by bolo, keby sa predsedov penzión volal po tej
tretej, smrteľnej Elektre. Podľa Sofokla bola táto Elektra nekompromisným stelesnením túžby po spravodlivej pomste. Ak by vysvitlo, že ide
práve o túto Elektru, necítil by som sa veru príliš dobre, byť v koži rôznych odpadlíkov, prebehlíkov a iných pôvodcov predsedových krívd.
A platí to aj o tých statočných, ktorí kládli tie irelevantné otázky. Je to
strašná záhada.
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