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Každá minulosť 
sa raz sprítomní
Ešte	na	jeseň	sme	si	na	viacerých	miestach	Slovenska	pripomenuli	nedožité	sté	výročie	narodenia	
básnika,	esejistu,	literárneho	vedca	a	historika,	prekladateľa,	pedagóga,	generačného	druha	
a	ideového	spriaznenca	príslušníkov	Slovenskej	katolíckej	moderny Jána	Frátrika	(9.	10.	1916	Žilina	
–	31.	7.	2000	Žilina).	Z	bohatého	básnického	diela	spomenieme	zbierky	veršov	Vám, rodní moji	(1941),	
Kamenný vzdych,	V domovine zvonov	(obe	1969),	So zdvihnutou básňou	(1976),	Monológy na úvetrí	(1980),	
Sneží na lásku	(1981),	Vzácna po dúhe	(1984),	Diaľky v nás	(1986),	Večné dialógy	(1996),	Kríž a sedem slov 
(1998),	Kým je ešte čas	(1999),	Rozdávať lásku	(2001)...	Ako	teoretik	sa	prezentoval	knihami	Moderné 
postupy pri rozbore verša	(1972)	a	či	Slovenská katolícka moderna v premenách času (1994).

Text: Peter cabadaj | Foto: archív autora a redakcia

(Spomienka na básnika Jána Frátrika)

BáSNIK HĽADá SVETLá
Frátrikova	básnická	cesta	sa	formo-
vala	 v	 súradniciach	 celoslovenské-
ho	 literárneho	 vývinu,	 poznačené-
ho	 kraskovsko-beniakovskou	 líniou	
na	 jednej	 strane	 a	 celkovou	 štruk-
túrou	 lyriky	Emila	Boleslava	Luká-
ča,	Jána	Smreka	či	Ladislava	Novo-
meského	na	strane	druhej.	Do	tohto	
hektického	 prúdenia	 postupne	 za-
sahovali	 vplyvy	 nacionálno-funkč-
nej	 poézie	 (A.	 Žarnov),	 katolíckej	

moderny	a	ako	protipól	tvorba	nad-
realistov	 smerujúca	 k	 inšpiratív-
nej	 umeleckej	 konfrontácii	 domo-
va	so	svetom.	Mladý	Frátrik	odváž-
ne	 vkročil	 do	 naznačeného	 literár-
no-kultúrneho	kvasu,	čo	potvrdzujú	
verše	uverejnené	v	popredných	do-
bových	 časopisoch	 (Elán,	Katolícke	
noviny,	Slovenské	pohľady,	Tvorba,	
Verbum).	 Postupom	 času	 sa	 vedno	 
s	písaním	veršov	čoraz	 intenzívnej-
šie	 zamýšľal	 nad	 osobnostným	 po-

slaním	 básnika	 a	 pravým	 zmyslom	 
poézie.	V	tejto	súvislosti	dospel	k	pre- 
svedčeniu,	 že	 „básnik si hľadá prí-
buzenské svetlá. Čoho všetkého sa zrie-
ka pre čistú báseň, pre jediný verš... Vy-
strihuje ľudskú hviezdu, planéty podob-
né tvojim modrým očiam, v ktorých lás-
ka slnkom nezapadá. Zlatá od plameňa. 
Vytepaná na slnko. Potom sme takí blízki 
potomstvu, potom je všetko dvojnásobne 
na dosah. Ponáhľame sa za sťahovavým 
tieňom. Až celkom k vybieleným brehom 

Slovensko moje. Si celé v nás
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domova, kde mrholia verše a slzy modra-
vejú od lásky... Mať tak ľudskosť zo svet-
la a svetlo z ľudskosti“. 

Slovensko moje

Bár ťarcha po ťarche sa strhla v roje,
bár životom sa valí toľko drám – 
na zlatej strune si ťa hrám,
Slovensko moje.

Cez všetky víťazstvá a neľútostné boje,
cez vlastné potupenia 
do svetových strán – na zlatej strune 
si ťa hrám, Slovensko moje.

Zástava dávnej slávy, farieb troje,
trojvŕšie otvorené svetu dokorán – 
na zlatej strune si ťa hrám,
Slovensko moje.

Si celé v nás. A dvojkríž pravdy tvojej
neskmáše zrada ani zloby plam – 
na zlatej strune si ťa hrám,
Slovensko moje.

Priam ponad tisícročné sny a nepokoje
ty si môj ostrov, najsvätejší chrám – 
na zlatej strune si ťa hrám,
Slovensko moje. 

cITLIVý K SLOVENČINE
Jánovi	 Frátrikovi	 nezriedka	 vyha-
dzovali	na	oči,	že	je	až	príliš	zviaza-
ný	s	rodným	prostredím,	že	je	pro-
vinčným	tvorcom.	Najlepšou	odpo-
veďou	na	tieto	a	podobné	malicher-
nosti	a	nezmysly	bol	básnikov	hlbo-
ký	 vzťah	 k	 významným	 európskym	
literatúram.	Ako	rozhľadený	človek	 

si	veľmi	skoro	uvedomil,	že	bez	do-
tyku	so	svetovou	kultúrou,	bez	prijí-
mania	a	využívania	jej	impulzov	na	
vlastný	duchovný	rast	by	nám	reál-
ne	 hrozilo,	 že	 natrvalo	 uviazneme	
v	postavení	neplnohodnotného	prí-
slušníka	 civilizovaného	 európskeho	
spoločenstva.	 Prakticky	 celé	 Frátri-
kovo	prekladateľské	dielo	sa	nachá-
dza	 ako	 súčasť	 jeho	 rukopisnej	po-
zostalosti	v	Literárnom	archíve	Slo-
venskej	 národnej	 knižnice	 v	 Mar-
tine.	 Ján	Frátrik	pristupoval	k	pre-
kladaniu	mimoriadne	citlivo	a	záro-
veň	kreatívne	 i	zodpovedne.	Doká-
zal	intenzívne	absorbovať	text	origi-
nálu	a	nájsť	vhodnú	prekladateľskú	
metódu.	 Jednotlivé	preklady	 sa	 vy-
značujú	kultivovanosťou	a	prirodze-
nosťou	výrazu	so	silným	estetickým,	
respektíve	 umeleckým	 účinkom.	
Harmonicky	 korešpondujú	 s	 cha-
rakterom	 pôvodiny,	 čítajú	 sa	 dob-
re	 a	 pôsobivo	 navodzujú	 duch	 ori-
ginálu.	 Popri	 adekvátnom	 básnic-
kom	pretlmočení	a	príslovečnej	šty-
listickej	zručnosti	 treba	vysoko	oce-
niť	 aj	 Frátrikov	 vrodený	 cit	 a	 maj-
strovstvo	pri	narábaní	s	možnosťami	
a	 nuansami	 slovenčiny.	 Uplatniac	
komplexnejší	 pohľad	 na	 básnikovo	
celoživotné	dielo,	zisťujeme,	že	po-
ézia	tohto	tvorcu	nikdy	nepodľahla	
rôznym	literárnym	tendenciám,	po-
platným	 dobovému	 časopriestoru.	
Naopak!	Prirodzene	tiekla	v	akom-
si	osobitom	a	svojskom	riečisku,	zre-
teľne	inklinujúc	k	duchovno-spiritu-
álnej	línii	umeleckej	spisby.	

Sám	Frátrik	kedysi	na	margo	toho	
povedal:	„A keď sa budú vykopávať sto-

ročia, pozbierajú nás do plachietky viet 
a kapitol. Každá minulosť sa raz sprí-
tomní, lebo sú svetlá v tmách a budú tmy 
aj za svetla... Básnik, čo modeluje z po-
kropenej hliny báseň bieleho šťastia, kto-
rá vytyčuje neúnavnú trasu budúcnosti, 
ako loď, keď tuší nový ostrov a stroskotan-
ci snívajú o rozpálených náručiach žien, 
o chlebe a sviežej vode, o spánku v za-
snežených perinách, čo slnovraty storočia 
preťahujú do prítomnosti, aby sa mohla 
zrodiť a dýchať plnými dúškami uprostred 
hliny vybrieždená pieseň života.“

 
Hodiny 

Kus detstva s nimi v izbe malej.
To vtedy otec drobných učil nás:
toto je štvrť na druhú – toto pol.
Lež chlapec bledý rýchlo zabudol
a z času hodín roky odkotúľali sa.
Tie mama nenatiahne viac.
Len my tak rozišli sa
jak rúčky po dvanástej
a s nimi kus detstva v izbe malej.

 

Záverom	rečnícka	otázka:	Ako	ob-
stál	básnik	v	konfrontácii	s	nemilo-
srdným	časom?	Autentickú	odpoveď	
hľadali	viaceré	podujatia	v	rámci	sto- 
ročnice	jeho	narodenia.	Ako	ich	ak-
tívny	 účastník	 môžem	 konštatovať,	
že	v	plnej	miere	odzrkadlili,	čo	všet-
ko	Ján	Frátrik	urobil,	čo	po	sebe	za-
nechal	a	čo	veľkoryso	odovzdal	vďač- 
ným	nasledovníkom.	To	veru	nemá	
s	provinčnosťou	nič	spoločné!	–	tre-
ba	odkázať	niekoľkým	kuvičím	hla-
som,	ktoré	akosi	stále	nevedia	alebo	
nechcú	 prísť	 významnému	 sloven-
skému	básnikovi	na	meno.	n                                                                    

Ján Frátrik. Básnik hľadajúci svetlo
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