Vila Marína. Pamätá si životné šťastie i tvorbu poetky

Poetka dvoch
domovov
Pri žblnkajúcej vode Štrbského plesa, na západnej strane neďaleko pamätníka SNP, stojí Vila
Marína a pred ňou na skale pamätná tabuľa. Nápis na nej hovorí, že toto miesto je úzko späté
so životom a dielom poetky Maše Haľamovej. Sama svojho času napísala: „... môj druhý domov bol
nemenej krásny – v srdci Vysokých Tatier. Štrbské Pleso sa mne a môjmu mužovi stalo na dlhé roky krásnym
domovom.“
Text: Martin Jadranský | Foto: autor a inernet

No a kde bol prvý domov? Maša sa
narodila v symbolickom záhone letom rozkvitnutej Turčianskej záhradky 28. augusta 1908, pred 110.
rokmi. V dedinke Blatnica neďaleko Martina v rodine turčianskeho
obchodníka – šafraníka, ktorý, ako
všetci muži tohto putovného remesla, býval často z domu preč. Istý čas
žil v ázijskej časti predrevolučného
Ruska, v Kadanke a Maša teda vyrastala v prajnom rusofilskom prostredí, čo sa prejavilo neskôr aj v začiatkoch jej literárnej dráhy. Po mami-

nej smrti v útlom detstve sa presťahovala k jej priateľke Oľge Textorisovej do Starej Pazovy v srbskej Vojvodine, kde už vtedy žila silná slovenská enkláva. Po rozpade monarchie sa vrátila a do gymnázia už chodila na Slovensku. Zmaturovala roku
1925 v Bratislave na obchodnej akadémii, kde sa spoznala a stretávala s vrstovníkmi, no hlavne budúcimi výraznými tvorcami umeleckého slova a organizátormi literárneho života: Jánom Smrekom, Andrejom Mrázom i Emilom Boleslavom

Lukáčom. Traduje sa, že párkrát
navštívila na Univerzite Komenského aj prednášky Alberta Pražáka
a tento znalec literatúry, keď sa mu
do rúk dostali jej prvotiny, ju jednoznačne povzbudzoval a veril jej talentu. Ako čas ukázal – opäť sa raz
nemýlil... Už ako študentka „prepadla“ – literatúre a svoju vlastnú tvorivosť cibrila na prekladoch z ruskej
poézie v Slovenskom denníku (spomínate si na rusofilstvo v jej detstve?!). Až potom nabrala odvahu
na to, aby začala publikovať vlastnú

44

slovensko_3_2018.indd 44

20. 9. 2018 13:48:08

tvorbu, k čomu jej výrazne pomohol
redaktor matičných Slovenských pohľadov a sám tiež básnik Štefan Krčméry. Takto sa začala jej celoživotná
púť po boku – a pravdaže aj v strede víru – literatúry v 2. polovici 20.
rokov v  literárnych časopisoch Slovenské pohľady, Živena, Elán, ale aj
v Novom rode a Mladom Slovensku. Veľká časť jej básní má baladický charakter, žánrovo nadväzujú na
kraskovskú baladu. Haľamová sebe
vlastným spôsobom okrem prevažujúcich rýdzo ženských ľúbostných
motívov (a pohľadov na ne) stvárňovala dojmy z cesty do Francúzska
(na prelome 20. a 30. rokov študovala na parížskej Sorbonne) a sociálne námety pod vplyvom J. Wolkra...

želom, lekárom Jánom Pullmanom,
tu prežila plných (doslova!) a šťastných tridsať rokov až do jeho smrti v roku 1956. Mimochodom, bola
tiež vynikajúcou lyžiarkou a na majstrovstvách sveta na Štrbskom Plese

nosti veršov svedčí fakt, že jej viaceré
básne zhudobnili poprední slovenskí
skladatelia (napr. zo zbierky Červený
mak). Haľamová je nespochybniteľne jednou z najvýznamnejších predstaviteliek našej poézie 20. storočia.

Do Vysokých Tatier

Nečudo, jej citlivú dušu sugestívne
priťahoval obraz na smrť chorého
mladého básnika „jenž zemřel mlád
24 let“ Jiřího Wolkra, ktorý márne
hľadal uzdravenie v tatranskej prírode. A tu je ďalšie meritum všetkých

Štrbské pleso. Jeho vody Haľamovú inšpirovali aj tešili desaťročia

v roku 1935 bola úplne najmladšou
rozhodkyňou! Po manželovej smrti
sa vrátila do rodného Turca a v Martine pracovala dva roky ako redaktorka Vydavateľstva Osveta. Od roku
1958 žila a pôsobila v Bratislave ako
redaktorka vo vydavateľstve Mladé
letá až do odchodu na dôchodok...
Žula z veľhôr v Martine

Rozsahom je jej dielo síce neveľké,
no v kontexte medzivojnovej literatúry sa vyníma osobitným rukopisom,
jeho autorka dôsledne rozvíjala domácu tradíciu symbolizmu. O spev-

Mladá poetka. Očarovávala tajomnou krásou
a sviežou múdrosťou

merít: tatranská príroda. Jedna obrovská a hlboko precítená kapitola
osobného života. Azda najdôležitejší schodík na schodisku jej života.
Jeho každodennej reality i básnickej percepcie... Jedného dňa roku
1926 sa totiž zamestnala ako úradníčka v prijímacej kancelárii sanatória v Novom Smokovci vo Vysokých
Tatrách a spolu s milovaným man-

Nečudo, jej citlivú
dušu sugestívne
priťahoval obraz
na smrť chorého
mladého básnika
„jenž zemřel
mlád 24 let“
Jiřího Wolkra,
ktorý márne
hľadal uzdravenie
v tatranskej prírode.

Okrem toho, že sama prekladala, aj
jej dielo bolo preložené do 9 cudzích
jazykov. O nedvojznačnom vzťahu
k našim veľhorám sme už písali. Prikladáme namiesto bodky v príbehu ďalší dôkaz. Keď prídete na pomyselný, zamýšľaný a čiastočne i realizovaný Panteón národných velikánov, martinský Národný cintorín,
a dáte sa popri Kuzmányho hrobke pravým chodníkom smerom nahor, po niekoľkých desiatkach metrov nájdete skromný pomník a na
ňom mená Ján Pullman a Maša Haľamová. Bol zhotovený z tatranskej
žuly podľa priania poetky, veď práve
v našich veľhorách prežila najkrajšie
roky života spolu s milovaným manželom… Rodáčka z Turca, celý život
milujúca naše veľhory, v ktorých našla i svoju ľudskú lásku, poetka a autorka kníh pre deti a mládež – napr.
Dar (1928), Červený mak (1932),
Smrť tvoju žijem (1962), Komu dávam svoju nehu (1968), Mechúrik
Košťúrik s kamarátmi (1962), Petrišorka (1965), Hodinky (1966) – dodýchala 17. júla 1995 v Bratislave.
Jej poetický pohľad na Tatry a vzťah
k nim sa mimoriadne rýdzo zrkadlí –
skoro ako spomínaný pomník vo vodách plesa – aj v knihách spomienkových esejí Vyznania, Čriepky a Tatranské listy... n
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