
OROL
TATRANSKÝ

Vydávaný Ľudovítom Štúrom od 1. augusta 1845 do 30. júna 1846 
Príloha Slovenských národných novín pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

MLADÉ SLOVO NA „KRÍDLACH“ ORLA TATRANSKÉHO
JÚLIUS LOMENČÍK

OROL TATRANSKÝ 2/ 2021 1EV 5959/ 20   ISSN 279-8116

bezplatné

   V súčasnom svete „post“, keď globalizácia pre-
niká do všetkých zákutí trojrozmerného sveta, 
dochádza aj v priestore medzi Dunajom a Tatrami  
ku každodennému pnutiu rôznych protichodných po- 
litických, ekonomických, ale i kultúrnych pohľadov  
na život i prežívanie ľudí. Z týchto sporov, rozporov  
sa na každého jedinca vedome, podvedome, ale 
i nechtiac valí množstvo slov všetkými možnými, ale 
už i nemožnými komunikačnými kanálmi. Z ponúkanej 
kvantity sa len ťažko vyberá kvalita. Slo-
vo príliš „zlacnelo“ a na voľnom trhu po-
maly stráca akúkoľvek hodnotu. Mnohí 
s ním nakladajú „od buka do buka“. 
Nahovárajú si, že prázdnymi slovnými 
frázami sú zaujímavejší, jedineční, 
neopakovateľní... Mimoriadne aktuálne 
je to napr. v mediálnej oblasti, kde napr. 
z rôznych televíznych formátov sa priam  
lavínovito šíria slová, ktorých obsah už 
prekonáva aj krčmové reči z onej štvrtej 
cenovej skupiny. Hlavní nositelia, šírite-
lia týchto slov dostávajú neuveriteľne 
veľký verejný priestor, ktorý sa stále viac 
zamoruje, jemne povedané slovným 
humusom. Mnohí pre takto zvolenú 
cestu sa snažia rozsvietiť červené svetlo so slovkom 
„alarm“, ale svojím počinom sa stávajú skôr zvláštnymi 
modernými disidentmi utopenými v mori „slobodných“ 
zdevastovaných slov. Ich hlas spod hladiny pri brehoch 
opusteného ostrova cez liberálne rozbúrené more len 
ťažko preniká na pevninu. Pokiaľ aj nejaký hlas preni-
kne, všadeprítomné meanstrímové médiá odlivovými 
vlnami ich rýchlosťou cunami vracajú späť k týmto no-
vodobým Robinsonom.
   Pritom ľudské slovo by malo človeka kultivovať. 
Sprevádzať svetom nielen na cestách poznávania 
nového, duchovne ho obohacovať, ale aj kontinuitne 
pokračovať v hodnotách vytvorených predchádza-
júcimi generáciami. A tomu by mali napomáhať aj 
kultúrne inštitúcie. Sloboda slova znamená aj zodpo- 
vednosť vo výbere slov v konkrétnych komunikačných 
situáciách a nie vytváranie zmätku na úkor prirodzenej 
kultúrnosti. Do popredia sa potom dostáva otázka, čo 
pre dnešný svet ešte znamená kultúra. Čo to vlastne je? 
A najmä čo v súčasnosti ešte do kultúry patrí? V užšom 
ponímaní je namieste podobná otázka v súvislosti  
so slovesným umením. Kde sa dostalo? Kam vlastne 
kráča? Čím prispieva do priam vriaceho kotla dnešných 
slov.
   Náčrt niektorých skutočností súčasnosti a položené 
otázky nás vedú k uvedomeniu si, že globálna spŕška 
slov (v tomto prípade celoslovenská) má tendenciu  
dostať mat na stránkach Orla tatranského, ktorý  
po roku sa opäť hlási „o slovo“ ako príloha Slovenských 

národných novín. V prvom tohtoročnom čísle sme si 
vyskúšali formu, ale naznačili aj určité smerovanie... 
Priestor na publikovanie sa oproti vydaniam do kon-
ca roka 2019 síce zúžil, ale členovia redakčnej rady 
sú presvedčení, že pre kultivované slovo naplneného 
kultúrnosťou ducha nerozhoduje forma, ale hlavne 
obsah. Dovolím si v tejto súvislosti pripomenúť slová 
Ľudovíta Štúra, ktorý zdôrazňoval, aby sa pozor-
nosť najväčšmi zamerala na to, „... aby sme to, čo je  

na čase, čo je dobré, i medzi nami 
uviedli a pokrokom dobrým a oprav- 
divým zanovito sa neopierali, inak- 
šie i nás (slovné) fujaky zašľahnú.“  
To si žiada aj zodpovednosť, aby sme  
na stránkach „nášho“ Orla tatranského 
nasmerovali jeho „let“ na odkrývanie 
tajomstiev človeka pre čitateľa.
   Orol tatranský po svojom opätov-
nom „vzlietnutí“ chce na svojich 
krídlach naďalej niesť odkaz zakla-
dateľa Ľudovíta Štúra, preto chce 
dať priestor tvorcom SLOVA, ktorí 
nechcú zostať ľahostajní k všetkému, 
čo človek robí a ako prostredníc- 
tvom slova myslí, cíti, koná... Svojím 

umeleckým zobrazením sveta, úvahami, radami, pod-
netmi i hodnoteniami vytvoria priestor na pohladenie 
duše, na hľadanie a možno aj nachádzanie odpovedí, 
ktoré zvykne klásť nepokojná ľudská bytosť. Napokon 
slovesné umenie je predovšetkým svetom provoku-
júcim, neuspávajúcim a kladúcim človeku večné otáz-
ky..., pretože úlohou spisovateľa je tvoriť duchovný 
svet spoločnosti pri hľadaní Pravdy, Dobra a Krásy 
(Aristoteles), ale i Slobody, Tvorby a Lásky (Puškin).  
Na stránkach Orla tatranského je cieľom vytvoriť pre-
potrebný priestor pre dialóg, priestor pre oporné 
body človeka stojaceho na prahu tretieho desaťročia  
21. storočia a usilujúceho sa zorientovať v každoden-
nom zhone a často aj chaose množstva informácií 
útočiacich zo sveta, ktorý sa začína prekročením prahu 
vlastného obydlia. Pri blúdení v prírodných a duchov- 
ných labyrintoch dneška chce Orol tatranský na svojich 
stránkach poskytnúť príspevky v duchu naznačených 
cieľov, a takto, milí čitatelia, viesť s vami dialóg v Štúro-
vom duchu: „Byť k samému sebe úprimným, mať silu  
všetko si vyznať a potom zase silu to robiť a na napravení 
pracovať. Darmo je, ľudia majú svoje chyby, máme ich aj 
my, nie je hanba ich povyznávať, lebo sa tam už ukazuje 
chuť k polepšeniu, ale potupa v nich strvávať. Tohto teda 
budeme sa my držať (v Orle tatranskom) a keď na strane 
drahého nášho obecenstva (publicum) bude tá istá vôľa, 
ktorá je na strane našej, máme pevnú nádeju, že to, čo 
začíname, sa nám podarí a že to, čo s dobrou rozvahou 
chcieť budeme, vykonáme.“

JE ČAS...

Obliecť si Préverta,
noc sa na francúzske víno 
premieňa.
V kútiku úst čokoládová odrobinka.

Dozreli čaše,
oči sú v splne,
rieka si líha na chrbát.
Myslím, 
že je čas...

OPEĽOVANIE

Do básne pery špúliš, 
nahotou úst 
presvetlíš byt. 
... a v hrudnom koši
ukrytý úľ, 
životom bzučí, 
odvekú krásu robotníc
naberám do uší
s jedným spánkom 
priamo v roji. 

CEZ DLANE

Nepovieš nič, 
len ruky − 
akoby ich školil
Cicero
... rečniace články
tenkých prstov
zapletajú dnešný večer
do rybárskych 
slov.

HELENA DANIŠOVÁ (1981)

2/ 2021

Július Lomenčík
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PREDSTAVUJEME

IGOR KALNÝ. Kresliar, grafik, intermediálny umelec a básnik (16. 8. 1957 Trenčín – 26. 11. 1987 Bratislava). Bol 
v normalizačnej ére protagonistom nezávislej výtvarnej scény. Ako syn Slava Kalného, v roku 1968 šéfredak-
tora denníka Smena, významného reportéra, autora literatúry faktu a rozhlasových hier, nemohol po absolvo-
vaní Strednej priemyselnej školy grafickej v Bratislave (1976) z ideologických a politických dôvodov študovať 
na vysokej škole. Napriek tomu má v modernom slovenskom umení dôležité miesto. Kalného tvorba bola  
v podmienkach totalitného režimu napojená na duchovný odkaz výtvarníkov zo 70. rokov minulého storočia 
(členovia Skupiny A - R M. Bočkay, D. Tóth, O. Laubert, L. Čarný, D. Fischer, V. Kordoš). Svoje dielo prezentoval 
v rámci menších výstav zrealizovaných v alternatívnych priestoroch – napríklad v kabinetoch, kluboch, na in-
ternátoch... Väčšie expozície mal nainštalované v Brne a Prahe, prvá samostatná umelcova výstava sa konala 
pred štyridsiatimi rokmi (1981) v priestoroch bratislavskej  budovy Csemadoku.

   
Z tohto sveta odišiel Igor Kalný dobrovoľne vo veku tridsať rokov.    -pc-

Výtvarné umenie

Slovesné umenie
MARCEL PÁLEŠ: 
ŽIVOT MEDZI 

RIADKAMI
      Foto: archív autorky

Rozhovor s autorkou
Danielou Lysou

Neustále zatúlaná v textovom svete, aj tak samu seba označuje mladá autorka Daniela Lysá z Liptova. 
Momentálne pôsobí v troch vydavateľstvách, kde sa zaoberá prácou s textom. Keď má voľnú chvíľu, 
sama tvorí, za čo už začínajú prichádzať aj ocenenia.

M. Páleš: Práca s textom sa pre teba postupne sta-
la priestorom, do ktorého vstupuješ často a s nad- 
šením. Keďže texty nielen edituješ, ale tu a tam sa  
ocitáš aj v pozícii literárnej autorky, azda nebudem 
príliš „odvecný“, keď sa hneď na úvod opýtam, k čomu 
by si symbolicky prirovnala práve priestor textu.
D. Lysá: Je to moje vlastné metafyzické atemporálne 
územie, kde som len ja a moja fantázia. Podľa mňa 
je krásne vidieť celý život medzi riadkami, a to nielen 
v texte.
M. Páleš: Aj si ešte spomínaš, kedy a ako si so slovami 
začala bližší vzťah?

D. Lysá: Pamätám si, ako som opúšťala škôlku na Sibíri 
vo Vysokých Tatrách s knihou Šibalské opičky Kiki a Miki  
v objatí. Ich príbehy mali pre mňa obrovské čaro, pretože 
som si prvýkrát začala čítať sama. Vtedy to jednoducho 
prišlo, preskočila iskra medzi mnou a textom, a ja som  
vedela, že celý život budeme dvomi rovnobežkami  
a nič nám neskríži cestu.

M. Páleš: Čítanie aj písanie idú u teba ruka v ruke, teda  
po čom konkrétne siahaš najradšej pri čítaní?

D. Lysá: Najviac ma chytili za srdce knihy Sofiin svet, 
Peter a Lucia a Malý princ. Rada čítam príbehy, kde je 
zakomponovaná filozofia či psychológia, inklinujem aj  
ku knihám o tvorivom písaní – Jedno po druhom, Tvůrčí 
psaní či Utrpenie mladého poeta. 

M. Páleš: ... a v písaní sa s obľubou púšťaš do ktorých 
končín? Inšpirácia zrejme lieta vôkol teba na dennom 
poriadku... 

D. Lysá: Ak odhliadnem od toho, že aj pri odchádzaní 
do Morfeovej ríše v hlave spriadam trojzväzkový román 
myšlienok, nechávam sa inšpirovať všetkým, na čo 
cez deň natrafím. Nápady si zapisujem do kamaráta 
zápisníčka, ktorý nosím všade so sebou. 
M. Páleš: A čo sebakritika v písaní? Si na ňu pripojená, 
alebo ju radšej nechávaš v stave „offline“? 

D. Lysá: Som pedant, všetko musí v mojom texte 
stopercentne klapať. Text vždy píšem na prvý šup, 
nikdy ho nemením. Všetko, čo napíšem, hneď niekde 
pošlem – to je moja úchylka. Nič nenechávam len tak 
v šuplíku, dávam všetkým textom šancu. Potrebujem 
ešte literárne dospieť, ,,vychytať“ svoje muchy, prijať 
veľa kritiky literárnych odborníkov a potom možno raz 
„povajatám“ nejakú knihu. To je môj sen. 

M. Páleš: Preskočme na chvíľu k tebe do práce, kde máš  
zrejme tiež plný stôl rozpracovaných vecí. Čo také mož-
no medzi nimi obyčajne nájsť? 

D. Lysá: Ak sa nehrám ako editorka so slovíčkami, ktoré 
sú mojou vlastnou materskou škôlkou, píšem básne, 
poviedky i denník (z hľadiska periodicity je to už skôr 
občasník) a v najbližšej dobe sa idem vrhnúť na pra-
covné listy o tvorivom písaní od M. Atwoodovej. 

M. Páleš: Slovo v tvorbe, slovo v práci, určite aj mimo 
toho... Pri čom si od slov oddýchneš? A vôbec, vieš  
od slov vypnúť? 
D. Lysá: Samozrejme, keď sa odpútam od textového 
sveta, je zo mňa žienka domáca, ktorá sa zvŕta v kuchyni 
a pečie koláče, tiež nezanedbávam svoje telo aj po 
fyzickej stránke, a tak korčuľujem, bicyklujem, behám, 
chodím na túry i tancujem. Písmenkový detox u mňa 
predstavuje tiež hranie spoločenských hier a učenie sa 
angličtiny. Rada trávim čas vždy produktívne, vzdelá-
vajúc sa.

M. Páleš: Keď zo slova literatúra snímeme literu, ostane 
nám túra, a tá má u teba tiež svoje miesto. Ktoré mies-
ta by si odporúčala čitateľom, a možno si na niektoré  
z nich vziať aj tú literu, teda dobrú knihu? 

D. Lysá: Už ako dieťa som si na túru na vodopád Skok 
vzala knihu. Okrem Ľubochnianskej doliny a, samoz-
rejme, Tatier, odporúčam miesto, kde bez signálu 
zaručene vypnete a pod holým nebom si môžete na lúke 
čítať, prejsť sa na Kremenec, kde budete s tromi štátmi  
v ten istý moment v symbióze, a večer pozerať padajúce 
hviezdy – Park tmavej oblohy Poloniny. Túry (nielen do 
literatúry) môžu človeka poštekliť pri srdci, dodať mu 
energiu, inšpirovať... Veď to najkrajšie v živote človek 
nemusí len napísať, ale aj zažiť.

  POŠTEKLI MI OČI
 

miestnosť so štyrmi bielymi stenami
plná ničoho (alebo všetkého?)
ma aj tak núti pozrieť sa pred seba
nechať si oči poštekliť
pavučinou čiar 
a farbami 
a odtieňmi
a nespútanou spontánnosťou

aj ty sa pýtaš 
či to nie je na hrane 
s detskými čarbanicami
a vzápätí ťa až pichne pri srdci,
ako keď sa rúhaš Bohu?

nechajme Pollocka pokojne odpočívať v hrobe
poďme sa poštekliť my
a hoďme na biely list
čarbanice nášho života

 Ukážka z tvorby
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  MUŽI A ŽENY

Konfrontácie maskulín s feminínami.
Aké netradičné!
Ísť na jedno a prísť po štyroch.
Aké typické pre mužov!
Chcieť A, dostať B a túžiť po C. 
Aké typické pre ženy!
Priťahovať mínus, chcieť plus.
Skúmať, či sa protiklady priťahujú.
Narúšať pritiahnuté.
Spájať nemožné.
Vzťahy.
Typické i atypické.
Niekedy až príliš jednoducho vytvorené, 
a potom aj ľahko zničené.
Chcieť pár a pritom to zničiť trojkou.
Príliš veľa klamať.
Nie, ďakujem.
Radšej knihu!
Tam stretnem muža svojich snov niekde v štvrtej 
kapitole.
A keďže čítam viac kníh... Milujem viacerých.
A zas sme na začiatku.
Ženy nevedia, čo chcú.
A muži si to nevedia udržať.     

Igor Kalný: Bez názvu 
(kresba na papieri, rok 
neznámy) 

DANIELA LYSÁ
 (1993) Vyštudovala editorstvo a vydavateľskú prax. Zaoberá sa redakčným procesom; od čítania rukopisu cez 

opravovanie gramatických a štylistických chýb až po vznik knihy. Pôsobila aj ako recenzentka kníh. V súčasnosti 
je jazykovou redaktorkou vo Vydavateľstve Matice slovenskej v Martine, externe pôsobí vo vydavateľstvách 
Matys a Enribook. Má rada ovocný čaj, šport a tanec.

  PHE

Povedal si: Phe!
A odišiel si.
Navždy.
A ani si netušil, koľko vysvetlení sa v tvojom slove skrývalo.
Pokým si nás zapíjal v krčme
s pivom 4,5 pH,
plný kyslosti v tvári,
ja som plakala nad rozliatym mliekom,
kvôli dodržaniu svojich zásad
so 6,5 pH.
Koncentrácia hnevu v nás oboch kypela.
Kyslosť verzus zásaditosť.
Tvoja výbušnosť v konfrontácii s mojimi postojmi.
Na stupnici potentia hydrogenii
sme sa stretli v neutrále len vtedy,
keď sme si vymieňali lásku.
Slinami.
Na stupnici od 0 do 14
sme sa našli v sedmičke, 
hlavne vtedy, keď sme krvácali.
Sklamaním? 
Zradou?
Sebazničením? 
A tak nám to nevyšlo.
A pritom stačilo pridať trochu vody.
Schladila by nás.
A hlavne zneutralizovala naše city.
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 Opäť sa stretávame. Už ôsmykrát a druhý 
raz v (staro)novom šate. Nie som prílišný nadšenec 
sumarizácií, zväčša len zbytočne opakujeme už 
povedané, a pokiaľ netrpí človek senilitou, netreba 
nič dokola duplikovať, veď to je len otravné (na to 
pozor aj pri písaní príbehu), ale aspoň letmej reka-
pitulácii sa dnes nevyhneme. Aké sú teda pred-
poklady, že zvládnete napísať dobrý príbeh? Tre-
ba byť vyzbrojený veľkou slovnou zásobou a mať 
v malíčku štylistiku. A zo správne poskladaných 
viet vedieť vytvoriť pútavý príbeh, teda vyučiť sa 
v rozprávačskom remesle. Nikdy čitateľa nenudiť 
a zvládnuť kúzlo prvého dojmu. Je tu aj potreba 
osnovy ako plánu vašej budúcej literárnej stavby. 
Schopnosť vytvoriť živú a zaujímavú postavu/y. 
Ďalej je potrebné zvoliť si ten správny rozprávací 
postup a pochopiť aj vnútornú štruktúru diela, 
jeho kompozíciu. A tu sa pristavme, toto si musíme 
rozobrať bližšie. Čo-to som naznačil už v minulých 
článkoch, istým aspektom som sa, aspoň okrajo-
vo, aj venoval, ale dosiaľ som to nerozobral bližšie, 
kameň po kameni... Keď je vyhliadnutý vhodný 
pozemok, zhotovená detailná projektová doku-
mentácia, ba aj trojrozmerná vizualizácia je k dis-
pozícii, je načase prikročiť k samotným stavebným 
prácam. Budeme stavať pomyselnú vežu (tento 
symbol, predstavujúci v mojom rozprávaní su-
jet, má nielen funkciu poetickej metafory, ale ako 
uvidíte, je to aj pomerne výstižné prirovnanie), 
a ak nechceme, aby to bola Šikmá veža v Pise 
alebo neslávna Babylonská veža, budeme musieť 
pripraviť hlboké základy a postaviť pevné steny. 
Potom môže čnieť do výšky bez toho, aby sme sa 
báli jej zrútenia.
 Ako teda pretaviť fabulu do formy? Ako 
dať predstavám vo vašej hlave dejový tvar? A ako 
usporiadať dej tak, aby bola jeho kompozícia 
funkčná? Pretože, či si už zvolíte klasickú lineár-
nu chronologickú postupnosť, alebo inverznú, čiže 
prevrátenú, alebo dokonca fragmentárnu, kde bu-
dete preskakovať v mieste i čase, je nevyhnutné 
dodržať vnútornú logiku diela. Ak nechcete vyťa-
hovať zajace z klobúka, teda doslova vyčarovať 
postavy či udalosti v priebehu rozprávania tak, aby 
ste nimi zaplátali diery vo vašom texte, postupno-
sť príčiny a následku si treba ustrážiť. Používanie 
tzv. deus ex machina, teda rozriešenie situácie 
pomocou nepravdepodobného zásahu „zhora“, 
je zväčša znakom mizernej myšlienkovej prípravy  
spisovateľa, ktorý vodí čitateľa za nos.
 Na modelovom príklade dostatočne 
výrazného, exotického, príťažlivého science fiction 
príbehu (prečo práve sci-fi?, nejde ani tak o moju 
osobnú slabosť k dobrej literárnej fantastike, 
povedzme, že využitie takéhoto typu literatúry, 
samozrejme kvalitnej, prináša práve tú výraznosť, 
exotickosť a príťažlivosť, čo zaujme čitateľa) si 
ukážeme ako vyskladať/vystavať stabilnú, taju-
plnú, do nebies sa týčiacu vežu. Je to azda model 
príliš vyhrotený, príliš senzačný, ale na takomto 
„vypuklom“ príklade všetko dobre vynikne, preto 
to rád využívam.
 Námet: Medzi hviezdne lety a pátranie  
po mimozemských civilizáciách. Nadčasová tema- 
tika, ktorá bude večne aktuálna a vždy bude jatriť 
imagináciu.
 Hlavný motív: Kontakt s nepozemskou in-
teligentnou civilizáciou má dať impulz stagnujúcej 
ľudskej kultúre. Zápletka, s ktorou sa stretneme, 
by mala mať aspoň isté prvky originality, mala by 
byť pohlcujúca, ale aj, aspoň v medziach žánru 
a intenciách ľudskej psychiky a motivácie, uveri-
teľná a realisticky pôsobiaca. Nič príliš priamočia- 
re, priveľmi jednoduché a povrchné, neschopné 
pohnúť k zamysleniu, popohnať k (seba)reflexii by 
nemalo autora ani čitateľa uspokojiť.
 Prostredie: Paluba vesmírnej lode, futuri-
stické veľkomesto, cudzia planéta. Využime hneď 
niekoľko lokácií, nefixujme sa na jednu. Nesmie ich 
byť ale ani príliš veľa, to skôr pozornosť rozptyľu-
je a utlmuje a pocit úžasu sa vytráca, aj nevšedné 
zovšednie, keď je toho priveľa. Niektoré prostredia 
využime a opusťme, k iným sa vráťme, ale meňme 
perspektívu, aby sa „neopozerali“. Prepájajme ko-
morné s veľkolepým. Musíme pôsobiť vierohodne, 
ale nebojme sa popustiť uzdu fantázii.
 Čas: Bližšie nešpecifikovaná budúcnosť od 
súčasnosti vzdialená približne niekoľko sto rokov. 
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seba a postupne sa rúcať. Ľudstvo nutne potre-
buje duchovný impulz, novú motiváciu a vôbec 
vôľu rozvíjať sa. Zdá sa, že stratilo akúkoľvek silu  
na zmenu, pomoc hľadá vonku, pálčivo pociťuje 
samotu jediných inteligentných bytostí vo vesmíre. 
Upína sa na myšlienku kontaktu s mimozemskou 
civilizáciou, ktorú presadzuje neveľká, ale odhod-
laná časť spoločnosti, ktorá ešte neprišla o všetku 
nádej. Sledujeme putovanie jednej z pozemských 
vesmírnych lodí. Po rôznych dobrodružstvách 
nakoniec predsa len uspejú a objavia planétu  
so známkami osídlenia. Len aby vzápätí zisti-
li, že tá jediná vyspelá civilizácia, okrem ľudskej, 
čo dosiaľ našli, už dávno zanikla. A tak sa človek 
musí obrátiť do svojho vnútra a hľadať predo- 
všetkým tam. A popri tom sa neprestať usilovať aj 
vo vesmírnom pátraní, nestrácať vieru a nádej, no 
pochopiť svoj význam a silu.
 Nosná idea: Makrokozmos zrkadliaci sa 
v mikrokozme. Prepojenosť jedinca so spoločen-
stvom, potreba osobného duchovného rastu, 
hľadanie spirituality v technickej dobe, myšlien-
ka, že nikdy nebudeš sám, pokiaľ sa neopustíš 
a nikdy skutočne neprehráš, pokiaľ sa dobrovoľne 
nevzdáš, nutnosť hľadania vyššieho zmyslu, smäd 
po Bohu (nemyslené zákonite z hľadiska inštitucio-
nalizovaného náboženstva).
 Všetok stavebný materiál je pripravený  
a roztriedený. Prikročme k samotnej stavbe! 
Poučme sa z chýb nezáživných, pomaly sa rozbie-
hajúcich úvodov a ešte horších, sťaby zasvätených, 
prehovorov, a na začiatok, trebárs vo forme pro-
lógu, použime zaujímavú scénu ako „flashback“ 
(teda krátky, no zásadný výlet do hrdinovej minu-
losti). Potom skočme rovnými nohami doprostred 
deja. A najlepšie doprostred dramatickej akcie. 
Nezabudnime, že treba striedať dobrodružst-
vo s odpočinkom. Priam fyzické pasáže by mali 
striedať tie filozofické a psychologické (pozor, 
nie prázdne filozofovanie a banálne psycholo-
gizovanie). Opisná, akčná a dialógová, prípadne 
úvahová časť musia byť rovnovážne rozvrst-
vené a nesmieme zabúdať na rozvíjanie vzťahov 
medzi postavami. Nemôžeme ísť len podľa jed-
noduchého kľúča – vzorca, kedy používame v texte 
tieto prvky ako striedavý rým. Treba písať aj podľa 
srdca, schematizmus odložme nabok. Nesmie byť 
použitý len takýto bazálny kód: prelet asteroid-
mi – priateľstvo medzi členmi posádky, súperenie 
o vedúce postavenie – zaľúbenie sa a romantická 
linka, zložitá oprava pohonu lode – zamyslenia nad 
fungovaním spoločnosti a opis sveta budúcnosti. 
Takisto nie je najšťastnejším riešením so železnou 
pravidelnosťou prekladať súčasnosť na palube 
kozmickej lode s hrdinovou minulosťou strávenou 
vo futuristickom megapolise. Nie je dobre, keď je 
to predvídateľné, stereotypné. 
 Používame dve časové roviny. Súčasnosť 
plynie lineárne, minulosť môže byť útržkovitá, 
skoro ako sen, a nemusí postupovať chronolo- 
gicky. Taktiež prepojme niektoré dobrodružst-
vá do jedného veľkého. Chvíľu putujme z jed-
ného nebezpečenstva do ešte väčšieho, kým 
nezvoľníme tempo a konečne si nevydýchneme. 
Finále nech je vygradované, epické, a spokojne  
so štipkou pátosu, no rozhodne nie patetické, 
gýčové, „farbotlačové“. Vyhrajme sa so záverom, 
ktorý sa odohráva na nepreskúmanej, cudzej 
planéte! To poskytuje toľko netušených možnos-
tí! Rozuzlenie by nemalo byť očakávané. To, čo   
na planéte nájdu, by malo čitateľa prekvapiť 
a prinútiť k zamysleniu. Žiadaný je tu dejový zvrat. 
A potom prichádza koniec: nikto nechce nešťastný 
koniec a náš príbeh potrebuje nádej, avšak happy-
end vyznieva väčšinou umelo a trápne. 
 Čo tak koniec, ktorý prinúti čitateľa zau-
važovať nielen nad knihou, ale aj nad sebou?  
Na dôvažok môžeme/nemusíme využiť prednos-
ti epilógu, čo je v podstate  akési autorské post 
scriptum. Príbeh by sa mal uzavrieť, vrátiť sa na 
začiatok, stať sa absolútnym, potvrdiť sa a dať si 
vlastný význam. Zároveň by mal ponechať manév-
rovací priestor pre čitateľa, aby mu on mohol 
prisúdiť svoj osobný význam-zmysel.
 Nejestvuje jediný správny recept a medzi 
receptami sa nedá vybrať ten jeden najlepší, 
ale tento jeden funguje, berte ho ako príklad, 
z ktorého sa môžete odraziť.

Zahrajme sa na prognostikov. Nechajme prehovo-
riť naše vízie a sny. Načrtnime, ba nakreslime aj vy-
farbime abstraktný obraz a spravme z neho obraz 
konkrétny. Zhmotnime svoje vlastné vízie. Možnos- 
ti sú nespútané a neuveriteľne, nekonečne pestré.
 Hlavná postava: Prísny, no sympatický 
kapitán, ktorý má dušu romantika, názory ide-
alistu a mentalitu dobrodruha. Mal by to byť 
literárny hrdina nie iba z titulu hlavnej postavy, 
ale hrdina vďaka svojmu založeniu a pres-
vedčeniu. Veľké príbehy si žiadajú veľkých ľudí, 
človek-milión nemôže zapaľovať ducha, nemôže 
byť pre nikoho inšpiráciou. Hrdina je hrdinom 
nie zo svojej danej podstaty, aj keď osobnos-
tné vlastnosti hrajú celkom nepochybne svo-
ju úlohu, ale rozhoduje sa ním byť. Postava sa 
musí vyvíjať, nesmie vstupovať na scénu v dlh- 
šom prozaickom útvare už vyformovaná a nesmie 
zotrvať nemenná, musí k niečomu dospieť, a mala 
by i dospieť v plnom význame toho slova. Svoju 
konečnú podobu dostáva až v priebehu deja a tá sa 
utvára v interakcii s vnútornými i vonkajšími okol-
nosťami. Nechceme ale, aby sa z neho stal nad- 
človek, to ani nie je možné, nezbavujme ho omyl-
nosti a chýb a zvláštností, nerobme z neho dokona- 
lého poloboha. Čitateľa zaujme niekto, kto je 
odlišný, vzhliada k niekomu, kto je lepší, stotožňu-
je sa s niekým, kto je ako on. Všetky tieto polohy 
sa dajú spojiť do jedného obrazu. 
 Výrazné vedľajšie postavy: 1. dôstojník,  
do istej miery povahový protiklad hl. postavy, 
napriek tomu jeho priateľ (je to spoluhráč, plní 
funkciu „nadhadzovača“ a „sparringpartnera“, 
napriek tomu, že je v tieni nášho hrdinu a nie je 
mu venovaný taký priestor, je postavou s prepra-
covanou psychikou a vlastným vnútorným svetom, 
nesmie skĺznuť len do roviny akéhosi prívesku (do-
plnku), navigátorka (objekt romantických túžob – 
nie je tam preto, že trochu tej lásky nikdy nezaškodí, 
ale naopak pripúta ženskú časť čitateľskej obce, vy-
varujme sa prvoplánovej ľúbivosti, ale jednoducho 
preto, lebo prináša odlišný, t. j. ženský pohľad  
na vec v prevažne mužskom svete a láska kvitne 
aj na palube kozmickej lode, lebo... no lebo sme 
ľudia!), postava mechanika, ktorá zaujme svojím 
temperamentom, odľahčenými až vtipnými prvka-
mi, je to akýsi „maskot“ príbehu a vložka, ktorá tlmí 
vážnosť témy (nesmieme však skĺznuť k samoúčel-
nosti a paródii), a napokon druhý dôstojník, 
ktorý predstavuje antagonistu, zdroj problémov 
a ambiciózneho kapitánovho protihráča; je to vý- 
znamný prvok konfliktu (pričom je ale potrebné 
nespraviť z neho priamo zápornú postavu, musíme 
mu ponechať realistickú, ľudskú tvár a pohnútky, 
s ktorými je možné sa stotožniť).
 Konflikt: Vnútorný konflikt hrdinu. 
Pochybnosti, neistota ohľadne úspechu misie, ťar-
cha zodpovednosti, čo leží na jeho pleciach i bre-
meno minulosti (prvok pozvoľna sa odhaľujúceho 
tajomstva hrdinovej minulosti). Vonkajší konflikt 
medzi členmi posádky. Ponorková choroba, komp- 
likované medziľudské vzťahy, intrigy, dokonca 
otvorený boj o moc, problém izolácie a alienácie 
v ďalekom vesmíre, ale aj večná potreba lásky. 
A konflikt najvyšší, filozoficko-psychologický: 
nevyhnutnosť prijať realitu do všetkých dôsledkov 
a napriek tomu nestať sa defétistom.
 Dramatické momenty: Nebezpečný prelet 
cez pásmo asteroidov, hustnúca atmosféra medzi 
posádkou a následný pokus o vzburu, oprava 
závažnej technickej poruchy, mučivé spomien-
ky na vzdialenú Zem, spočiatku kvitnúca láska, 
ktorá ale začne chradnúť, postupne sa odkrýva-
júca kapitánova minulosť; neradostné detstvo, 
neutešené podmienky na rodnú planétu, ťažkosti 
na akadémii, rozhodnutie upnúť sa ku hviezdam 
(eskapizmus spojený paradoxne so srdnatosťou 
a nezdolnosťou), konečné naplnenie cieľa – nad- 
viazanie kontaktu s mimozemskou civilizáciou 
a z toho vyplývajúce zásadné prehodnocovanie 
vlastného človečenstva, čo bude mať ako indi-
viduálny, tak aj široký spoločenský dopad.
 Stručný obsah: V budúcnosti globál-
na kultúra hedonizmu a bezuzdného pôžitkárst-
va zmiera, priepastné sociálne rozdiely riešia 
nižšie spoločenské vrstvy ľahko dostupnými le-
galizovanými drogami a únikom do virtuálneho 
priestoru. Civilizácia sa začína obracať sama do 
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PRIPOMENUTIA

nerom-Hostinským. Radíme ho k autorom završujúcim 
obdobie romantizmu v slovenskej literatúre. Kubániho 
dielo charakterizuje oscilovanie medzi romantickými 
ideálmi spojenými so štúrovským národným prog- 
ramom na jednej strane, a nutnosťou konfrontovať sa 
s realitou porevolučného diania a príklonom k liberálne 
orientovanej skupine na druhej starne. V svojej 
básnickej tvorbe vychádzal zo štúrovskej poézie  
(A. Sládkovič, J. Kráľ), ktorej ideovú a obsahovú líniu 
čoskoro prekonal a stal sa reprezentantom tzv. druhej 
vlny slovenského romantizmu. Pre jeho verše sú typické 
pocity vnútorného nepokoja a dezilúzie, odrážajúce sa 
v spomienkach na rodný kraj, rodičov, priateľov, roky 
mladosti. Často využíval štylizovaný obraz básnika ako 
žobráka, človeka z okraja spoločnosti. Zaujal však naj- 
mä ako pohotový improvizátor a tvorca príležitostnej 
poézie venovanej priateľom, ale i politicky adresných 
veršov. Pokiaľ ide o Kubániho epické básne, dominujú 
v nich národné a historické témy s politickou tenden-
ciou. Oduševnená nádej na dosiahnutie národných práv 
rezonuje z rozsiahlej oslavnej alegorickej skladby Deň 
6. a 7. júna roku 1861 v Turčianskom Sv. Martine (Lipa, 
1862), viažucej sa k pamätnému memorandovému 
zhromaždeniu, ktoré okrem iného viedlo aj k vzniku 
Matice slovenskej. Pohnuté udalosti revolúcie 1848, 
konkrétne činnosť a osudy Štefana Marka Daxnera, 
Jána Francisciho-Rimavského a Mikuláša Bakulinyho 
od ich zatknutia, odsúdenia štatariálnym súdom až  
po vyslobodenie, stvárnil v známej veršovanej dráme 
Traja sokoli (1868). 
 Dominantné postavenie v súradniciach 
Kubániho literárneho diela má bezpochyby próza. 
Patril medzi fundovaných tvorcov v otázkach vývinu 
umeleckej spisby, písal poviedky a črty reflektujúce 

dobový slovenský život. Autenticky v nich zobrazil 
osudy ľudí žijúcich v úbohých sociálnych pomeroch, 
pričom neraz zužitkoval vlastné skúsenosti – s iro- 
nickým úsmevom nad vlastnou biedou... Prvé pro- 
zaické texty (v nemčine písaný román Sklári a poviedka 
Blíženci) zostali v rukopise. V poviedke Mendík (Sokol, 
1860) stvárnil tragikomický príbeh o učiteľskej sirote, 
v Suplikantovi (Orol, 1873) zážitky a skúsenosti z prázd-
ninovej študentskej cesty ohľadom získania peňazí na 
činnosť školy. Tragikomické, humorné i kriminálne 
historky pútavo spracoval v časopisecky uverejnených 
prózach Pseudo-Zamojski (Sokol, 1861), Hlad a láska 
(Lipa, 1860), Čierne a biele šaty (Černokňažník, 1861), 
Emigranti (Tábor, 1870)... 
 Špecifické miesto v kontexte celej Kubániho 
tvorby zaujíma nedokončený historický román Valgatha 
(Orol, 1872), v ktorom načrel do búrlivých uhorských de-
jín 15. storočia. Na pozadí krvavých bojov medzi Jánom 
Huňadym a Janom Jiskrom zobrazil odveké národno- 
stné konflikty. Okolo sobáša adoptívnej dcéry Jiskrovho 
rytiera Valgathu Milice s Huňadyho synom Ladislavom 
vytvoril plastický obraz ľúbostných vzťahov, bojových 
scén i politických intríg, úkladov a konšpiratívnych 
schôdzok zasadených do dôverne známeho gemer-
ského prostredia. Aktualizovaním historických faktov 
sa spisovateľ snažil vzbudiť v slovenskom národe ve-
domie spoluúčasti na uhorských dejinách. 
 Počas účinkovania v Rimavskej Sobote sa 
prejavil ako iniciátor a neúnavný spiritus movens 
literárneho života. Zostavil a vydal 23 čísel rukopisného 
časopisu Hodiny zábavy (1855), ktorý obsahovo zväčša 
zapĺňal sám. Ľudovít Kubáni na seba upozornil tiež ako 
erudovaný kritik. Vlastné názory na poslanie románu 
a otázky prózy formuloval v siedmich listoch Pavlovi 
Dobšinskému (1852), kritické úvahy o Hostinského 
tragédii Svätoslavičovci vyšli posmrtne (1873). 
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MLADÍ VO VEČNOSTI

Ľudovít Kubáni
(16. 10. 1830 – 
30. 11. 1869)

 Pochádzal z učiteľskej rodiny. Študoval na gym- 
náziách v Miškovci a Ožďanoch a na evanjelickom lý-
ceu v Levoči. Orientoval sa na administratívno-právne 
povolanie. Ako úradník pôsobil v rokoch 1850 – 1867 
v rôznych pozíciách na viacerých miestach, od roku 
1867 bol pomocníkom v súkromných advokátskych 
kanceláriách v Rimavskej Bani.
 Národné ideály si osvojil a literárne sa for-
moval počas štúdia v Levoči, najmä v styku s Pavlom 
Dobšinským, Jánom Bottom a Petrom Zábojom Kell-

Ako talentovaný, všestranný a mimoriadne 
rozhľadený mladý človek sa venoval básnickej, 
dramatickej a prozaickej tvorbe i literárno- 
kritickej činnosti. Manželka Zuzana mu porodi-
la štyroch synov a jednu dcéru. Takmer celý 
život musel čeliť ťažkým existenčným prob-
lémom. Zomrel tragicky vo veku 39 rokov –  
prebodol ho spoluhráč pri kartách... Vlani v ok-
tóbri uplynulo 190 rokov od narodenia Ľudoví-
ta Kubániho.

Súčasnému autorovi Martinovi Kubušovi vyšla vo vydavateľstve Signis na jeseň minulého roka ďalšia 
publikácia. Po prekladoch a prvom románe Ani ryba, asi rak z roku 2016 tak potvrdzuje, že nie je 
len prekladateľ ale aj spisovateľ. Tentoraz sa zameral na rozdiel od prvotiny, kde sa kriticky stavia  
ku komercii a takzvaným celebritám, skôr k histórii a minulosti, ale ako je to jeho zvykom, paralelne 
sa venuje aj prítomnosti. Ako sám v jednom z rozhovorov priznáva, sú témy, ktoré mu dlhšie nedávajú 
spávať, tematicky sa cez svoje postavy vracia v prvom románe do svojho detstva, t. z. osemdesiate roky, 
v druhom románe zašiel oveľa ďalej, a to takmer osemdesiat rokov do minulosti, čo je skôr detstvo  
a spomienky jeho starého otca.

 „Trať SNP ma fascinuje už roky,“ to sú Marti-
nove slová, na rozdiel od prvej beletrie, v ktorej zvolil 
formu denníkového románu, v diele Dvadsaťdva dier 
v rodnej zemi sa dej posúva dialógom medzi osemde- 
siatnikom profesorom Vajsom a mladým Karolom. Zvo-
lil si zrozumiteľnú a dobre čitateľnú koncepciu, cez dia- 
lóg v súčasnosti čitateľa dostáva do rozprávania o ča- 
soch pred druhou svetovou vojnou, vojny i povstania.  
Do doby stavania tunelov, do doby, kedy stačili k mo- 
numentálnym stavbám lopaty a krompáče a dodnes 
nás fascinujú svojou kvalitou i výnimočnosťou, keď si 
predstavíme, v akom teréne a nehostinnom prostredí 
sa dvadsaťdva tunelov na trati Banská Bystrica – Dolná 
Štubňa nachádza. Nehovoriac o dobe, keď prichádza 
k moci Adolf Hitler, vzniká Slovenský štát s azda naj- 
kontroverznejším prezidentom Jozefom Tisom, národy 

sú na pokraji druhej svetovej vojny a stoja pred jedným 
z najväčších hriechov proti ľudskosti – holokaustu. 
 Autor si paralelne vybavuje aj udalosti svojho 
detstva, útržky posledných dní, svoje trápenia, traumy, 
dilemy, osobné zlyhania, trapasy i katastrofy. Na rozdiel 
od prvej knihy, táto autorovi koncepčne, tematicky  
i formálne „sadla“ lepšie. Je v nej oveľa presvedčivejší, 
uveriteľnejší, prirodzenejší vo vyjadrovacích prostried-
koch. V prvej bol opatrný, vybral si ťažké súčasné témy, 
ako samozvané hviezdy, homosexualitu a pod., akoby 
chcel isté skutočnosti opísať a vyjadriť naturalistickej- 
šie, ale bál sa, preto na niektorých miestach nebol 
tak uveriteľný, ako je to v prípade druhého románu. 
V tejto knihe okrem striedania histórie a súčasnosti 
neopisuje len spoločenské javy a s čitateľom sa delí 
o svoje spomienky, pocity, názory, pred každou kapi- 

tolou, ktorých je presne dvadsaťdva ako tunelov na 
spomínanej trati, má odborný geologicko-geografický 
text, takže sa dá povedať, že v jednom románe sa 
stretáva niekoľko vedných disciplín a oblastí života, čo 
je prínosom a milým oživením. 
 Leitmotívom románu je však hľadanie. 
Hľadanie pravdy, zmyslu života, seba samého v živote, 
ale i hľadanie tej najväčšej záhady ľudstva – lásky. Lásky 
k človeku, v tomto prípade k žene. Nie obyčajnej. Naj- 
prv dievča, neskôr žena, ako nedosiahnuteľnosť sama, 
Karolova láska, profesorova dcéra. Prepojenie, zavŕše-
nie, uzavretie kruhu, v ktorom sa Karol celý život motá. 
 Ani druhá Kubušova kniha nesklamala 
a verme, že sa čoskoro dočkáme ďalšej, pretože tých 
tém, „ktoré mu nedávajú spávať“, je ešte určite veľa 
a denne pribúdajú. 
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 Esej Jána Johanidesa je literárnou súťažou pri- 
nášajúcou začínajúcim autorom stredoškolského veku  
cestu k písaniu a slovenskej literatúre. 
 Literárne informačné centrum v Bratislave, Mes-
to Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali vyhlasuje 
tento rok už 11. ročník celoslovenskej súťaže zameranej  
na eseje. Témou sú tri vybrané myšlienky slovenského 
prozaika a esejistu, ktorého meno nesie aj názov súťaže, 
Jána Johanidesa. Víťaz sa okrem finančnej odmeny bude 
môcť tešiť aj publikovania svojej eseje v Knižnej revue. 
 „Si tým človekom, ktorý vie vidieť strom aj na tom 
najmenšom liste, ktorý z neho spadol.“ 
 Aj toto je jedna z myšlienok, s ktorou majú súťa- 
žiaci aktuálneho ročníka možnosť sa esejisticky popasovať. 
Mladí autori si môžu celkovo zvoliť jednu z troch myšlien-
ok, ktoré spracujú formou eseje s maximálnym rozsahom 
tri normostrany. Zapojiť sa smie ktorýkoľvek stredoškolák, 
ktorý svoju prácu zašle do 15. marca 2021 na emailovú adre-
su esej.johanides@litcentrum.sk. Odovzdávanie ocenení  
v apríli by malo byť spojené s tvorivou dielňou a hod-
notením  víťazných prác. 
 „Myslím si, že táto súťaž umožňuje mladým au-
torom rozvinúť vlastné myšlienky, vyjadriť názory, stotožniť 
sa alebo odmietnuť niečo,“ prezradila nám gymnazistka Petra 
Polnišerová, ktorá získala so svojou esejou v roku 2019 v tejto 
súťaži prémiu. Dodáva, že je to podľa nej dôležité, pretože 
mladých dnes málokto počúva. Ako sa však mladý študent 
popasuje s esejou, ktorá je sama o sebe náročným žánrom  
a vyžaduje sčítaného a rozhľadeného autora?
 „Pre mňa osobne bola esej výzvou,“ priznala 
tohtoročná maturantka s tým, že píše prevažne poéziu. 
„Kostru som napísala pomerne rýchlo. Dlhší čas už potom 
trvalo vyhrať sa s ňou, ozdobiť ju... zabaliť do metafor.“
 Víťaza už tradične vyberá odborná porota zlo-
žená zo spisovateľov, spisovateliek a odborného personálu 
Literárneho informačného centra v Bratislave. A nie je to 
jednoduché. „Niekedy sme zaskočení, aké majú (súťažiaci) 
vyspelé názory a esejistický štýl, v ktorom si slobodne môžu 
vysloviť svoj názor, je pre nich skôr oslobodzujúci ako zväzu-
júci,“ ozrejmila spisovateľka Dana Podracká v mene poroty 
a Literárneho informačného centra. Dodáva, že každoročné 
čítanie esejí napĺňa porotu presvedčením, že s duchovným 
potenciálom mladých ľudí na Slovensku to vôbec nie je 
také zlé. Minulý rok sa do súťaže podľa jej slov zapojilo 
až 130 esejistov, najviac v doterajšej histórii súťaže. Prínos 
Eseje Jána Johanidesa napokon slovenská esejistka veľmi 
trefne zhrnula: „Je to cesta ísť vyjadrovaním svojich názorov  
a hľadaním formulácií pre svoju skúsenosť či videnie sveta 
jedna zo spoľahlivých ciest hľadania. Seba i tých druhých. 
A cesta do literatúry cez život a dielo spisovateľa európskeho 
formátu Jána Johanidesa.“ 

TATIANA PILIAROVÁ

Cesta mladých autorov k písaniu 
cez dielo Jána Johanidesa
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