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bezplatné

Odháňam ťa od seba
levanduľou.
Na križovatke prstenníka
stojím v nádeji,
 že to dobré ešte len príde.
V očiach ti vidím divé maky.
Pery otvorené do NIE.
Zakuklená húsenica.
Ležím na izbe č. 37.
Príď, ponúknem ťa
jazmínovým čajom
a
hrsťou slaných pistácií.

	 				⁕
Hviezdy sú dnes akoby 
obtiahnuté kružidlom.
Silueta tretej dlane.
Vesmír na dosah kopačky.
Moje, tvoje, naše.
Zrazu som iná.
Nova.
V tom druhom
už nemám odložené nič
a predsa
 všetko zároveň.

	 				⁕
Túto noc sme v pyžamách
našli očká,
dierky ako stvorené na zaštopkanie.
A tak...
 Štvrť zo mňa a tretina z teba bola nahá.
Už nie sme MY.
Sme iba
traja.
Mám, čo som chcela.
Deň sv. Patrika
a vreckovky len na štyri dni.
Na prstoch mi vonia čierne korenie
a
 v očiach sa zrkadlia dve biele fazuľky.
Milujem karí
a
keď mi na okno zaklopú straky,
čo kradnú lyžičky,
zmením sa na
modré pierko.
Grátis.
Pre teba.

ANNA SLATINSKÁ (1985)

3/ 2021

Človek plánuje, mieni, no nielen Boh, ale aj Ona aktuálne mení 
a rozdáva karty nanovo. Oponovať jej nemá význam. Podľahnúť 
a užiť si s ňou milostný vzťah môže byť smrteľnou voľbou. Nevidi- 
teľnosť jej otvára dvere do všetkých kútov spoločnosti. Prišla, aby 
s nami zatočila, a darí sa jej. Tak či onak, zostať v jej zovretí pred-
stavuje na jednej strane otáznikové prekvapenie, čo komu prine-
sie, na strane druhej nastoľuje nový poriadok (ne)uchopenia času. 
Keďže bez pozvánky vošla aj do mňa, rád sa s vami o postrehy zo 
skúsenosti podelím. 

Vstúpila, ako obyčajne, nečakane (cez rodinné známosti), nuž 
a postupne začala meniť domáce pravidlá ešte skôr, než nám jej 
prítomnosť potvrdil PCR test. Zistil som, že kým ma (tak ako moju 
manželku) nepritlačí o posteľ, viem si čas efektívne rozpočítať, 

a to medzi prácu z domu, rodinné 
povinnosti, venovanie sa malému 
synovi a ostatné aktívne či pasívne 
záľuby – od čítania, literárnej tvor-
by až po zliepanie lietadla zo špaj- 
dlí. A pomedzi to nevynímajúc 
uvažovanie o všeličom – o živote 
aj o smrti... Keď je zdravie viac či 
menej priškrtené a vnímate re-
kordnú úmrtnosť zvonka, zíde 
vám na um, že človek nikdy nevie, 
čo bude zajtra. V jeden mo-
ment som sedel na posteli, bola 
noc a nedalo sa mi komfortne 
dýchať. Rozmýšľal som aj vtedy, 
koľko plánov a snov ešte nemám 
odškrtaných... V iný moment 
som viezol manželku na kovid- 
urgent, kde ju nielen vďaka in-

fúziám postavili na nohy. V skratke, že to tak celkom nebola oddy- 
chová prechádzka ružovou záhradou, ako sa o tom mnohí s ľah-
kosťou vyjadrujú.  

Okrem iného som sa dostal aj k čítaniu vecí, ktoré by obyčaj- 
ne museli postáť. Z popradského bilingválneho gymnázia mi po-
slali zborník tvorby šikovných mladých študentov. Tí básnicky aj 
prozaicky uvažovali práve o tej, ktorá nás doma držala v šachu.  
Stvárňovali ju ozaj pestro a pozoruhodne. Zdá sa, že aj tu sa zlé sta-
lo na niečo dobré a prinieslo nový motív do tvorby mladých. K dob- 
rému čítaniu však dobre padne (raz za dlhý čas) aj pohár dobrého 
vína. No keďže som na čosi také napriek nútenému oddychu mo-
hol zabudnúť, zalizol som sa aspoň v novom Ábelovskom dome, 
ktorý mi nechala Lucia Žáryová cez Vianoce na vrátnici v práci. Jej 
mama (vtedy mladá Hana Ponická) si v pamätnom knižnom roz-
právaní o stretnutiach s Timravou posedela v Ábelovej u vyzretej 
spisovateľky aj pri fľaške domáceho jahodového likéru. Uchlipkával 
som si pri čítaní potajme s nimi. 

A tak mi odkvapkal čas, až som sa pobral do sveta, teda do 
práce, a celkovo do všednejšieho života. Navonok čas v jej stisku 
„nejako“ zbehol, uchopený či neuchopený, ale zároveň to nebolo 
„len tak“. Na okraji chvíľ nachádzal som neraz zmysluplnosť mo-
zaiky špecifických dní, ktoré sa dali prežiť – aj vďaka dobrým slovám. 

 MARCEL PÁLEŠ
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PREDSTAVUJEME

BEDRICH HOFFSTÄDTER. Maliar, grafik, pedagóg Bedrich Hoff-
städter (15. 11. 1910 Trenčín – 10. 8. 1954 Liptovský Mikuláš) patrí 
medzi výrazné osobnosti moderného slovenského umenia. Študo-
val na Akadémii výtvarných umení v Prahe (u prof. W. Nowaka), 
kde žil do roku 1949. Pôsobil na Pedagogickej fakulte UK, v rokoch 
1951 – 1954 bol vedúcim oddelenia krajinomaľby na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave. Rozvíjal impulzy francúzskej 
a českej maliarskej moderny. Tvorcov štýl charakterizuje skicovitosť  
a uvoľnená výtvarná technika. Hlavnú tematickú líniu obrazov pred-
stavujú civilistické námety. Maľoval hlavne športové výjavy s dy-
namicky rozohranými kompozíciami stvárnených postáv a epizódy 
z mestského prostredia. Očarila ho poézia a fluidum urbánneho 
milieu i rytmy pulzovania moderného životného štýlu, tlmočené 
v rovine vecného transponovania bežných rozmanitých príhod, 
výjavov a udalostí. Krajinomaľbe sa intenzívnejšie venoval v prvej 
polovici päťdesiatych rokov minulého storočia. Bedrich Hoffstäd-
ter, príslušník Generácie 1909 a vedúca osobnosť Skupiny výtvar-
ných umelcov 29. augusta, kľúčovo participoval aj na organizovaní 
dobového kultúrneho a spoločenského diania. Zomrel na vrchole 
tvorivých síl v dôsledku tragickej autonehody na ceste zo školského 
a pracovného strediska výtvarníkov pri obci Demänovská dolina  
v Nízkych Tatrách. Mal iba 43 rokov...   -pc- 

Výtvarné umenie

Slovesné umenie
EVA ČULENOVÁ: 

PSY ZA PLOTOM
      Foto: archív autorky

Rozhovor s autorkou
DANOU KRIŽANOVOU

„Nedokážeme zmeniť to, čo na našej psychike napáchala táto vláda. Na nás, psoch za plotom. Nikto nám už ne-
dokáže vrátiť ten stratený čas, keď sme mohli byť so svojimi blízkymi a držať ich za ruku na ich poslednej ceste 
životom..” (Dana Križanová)

E. Čulenová: V roku 2020 ti vyšla knižka Štekajúce psy za plo-
tom. Priblíž, prosím, čitateľom tvoje motívy a témy, ktoré si 
v nej spracovala. 
D. Križanová: Viete, keď mi 12. 4. 2020 zomrel otec, ako-
by sa pre mňa zastavil svet. A to dvojnásobne, pretože som 
s tým v zahraničí zostala sama. Nedostala som od Minister- 
stva zdravotníctva SR ani ministerstva vnútra výnimku ísť za 
svojou rodinou. Bez absolvovania štátnej karantény. Tú by 
som v mojom vtedajšom psychickom rozpoložení a bolesti 
po strate najbližšieho člena rodiny nezvládla absolvovať bez 
ujmy na duševnom zdraví. Za hranicami s podobným osu-
dom, ako bol ten môj, zostalo veľmi veľa Slovákov, ktorí sa 
v tom období nemohli dôstojne dostať do vlasti za svojimi 
rodinami. Zostali sme na druhej strane plota. Stali sme sa 
štvancami a vyvrheľmi. Po otvorení hraníc 5. 6. 2020 som 
sa rozhodla napísať pravdu o diskriminácii a ponižovaní. 
O tom, ako sa cíti človek odvrhnutý vlastnými krajanmi. 
Napísať pravdu o tom, čo na nás súčasná vláda napáchala. 
Na nás – psoch za plotom.

E. Čulenová: Prečo si zvolila tento názov?

D. Križanová: Pretože nás tak nazval sám pán premiér. 
Premiér, ktorý ľudí pred voľbami priam na kolenách prosil, 
aby išli voliť. Aby ich vzápätí po svojom zvolení mohol na- 

 Ukážka z tvorby

OROL TATRANSKÝ 3/ 2021 2

DANA  KRIŽANOVÁ
(1974)  

Hliadka (olej, 1943; v zbierach 
Slovenskej národnej galérie 
Bratislava)

zvať štekajúcimi psami? Bola to urážka, ktorú mu nikto spoza 
hraníc nikdy nezabudne. Mnohí dokonca neodpustia.

E. Čulenová: Táto knižka bola napísaná pomerne rýchlo... Ako 
sa ti to podarilo a čo ťa viedlo k takejto rýchlej tvorbe?
D. Križanová: Áno, knižku sa mi podarilo napísať vo veľmi krát-
kom čase, a to v priebehu siedmich týždňov. Pracovala som 
na nej dňom a nocou. Dokonca som zaspávala s mobilným 
telefónom v ruke. Ľudia mi posielali svoje príbehy a ja som ich 
spracovaniu tak emocionálne podľahla, že som sa od písania 
nedokázala odtrhnúť. To, čo som vtedy skutočne cítila, som 
prenášala na stránky knihy. Po celú  dobu písania som sa pýtala 
sama seba, čo sme urobili zle? Že sa nemôžeme vrátiť za ro-
dinami, deťmi, manželkami, rodičmi či starými rodičmi? Ešte aj 
teraz sa mi tlačia slzy do očí, keď si na to spomeniem.

E. Čulenová: Čo pre teba znamená literatúra a umenie?

D. Križanová: Čo pre mňa znamená literatúra a umenie? Mys-
lím, že pomerne veľa ľudí by sa zhodlo na názore, že umenie 
je snaha vyjadriť pocity, ktoré sa bežnou rečou opísať nedajú, 
navodiť atmosféru, pre ktorú neexistujú tie správne slová. A od 
tejto definície umenia sa odvíja aj môj vzťah k nemu, považu-
jem umenie za dôležitú súčasť emocionálneho života človeka, 
za dôležitú súčasť charakteru.
E. Čulenová: Aké témy/motívy ťa ako autorku v literatúre 
a umení zaujímajú?

D. Križanová: Nad touto otázkou som ešte nikdy neuvažovala. 
Vždy som viac inklinovala k psychologickej literatúre, ak mám 
byť úprimná, ale rada si prečítam aj prózu z bežného života. 
Pamätám si ešte zo školských čias, že ma veľmi bavilo písať 
slohy. O hocičom. Neskôr  v priebehu môjho dospievania 
a hľadania samej seba som prichádzala na to, že celkovo rada 
píšem o svojich pocitoch, o tom, ako vidím svet mojimi očami. 
Často som sa o svoje pocity delila s ľuďmi na sociálnej sieti.  

Písanie bolo vždy mojou veľkou vášňou.  A vydaním mojej pr-
votiny Štekajúce psy za plotom sa mi splnil sen.

E. Čulenová: Ako vidíš súčasnú spoločnosť, zmýšľanie a jej 
spôsob života? Čo hodnotíš ako pozitívum a naopak, čo ako 
negatívum?
D. Križanová: Momentálna situácia na Slovensku je podľa 
mňa veľmi zlá. Národ zabúda na svoje spoločenské korene. 
Pre mňa nečakané a nepochopiteľné. Tento stav podľa môj- 
ho názoru  psychicky poznačí takmer každého jedného z nás. 
To, čo sa deje na Slovensku, je nehorázne zneužívanie moci 
a práva rozhodovať. Cieľom tohto cirkusu je rozbiť súdržnosť 
a aj vzťahy a je iba na ľuďoch, či sa spamätajú, alebo nie. Bo-
hužiaľ, len menšina slovenského národa dokáže ešte triezvo 
uvažovať. Tá menšina ľudí začína byť skutočne nahnevaná na 
všetkých, čo v tomto celosvetovom cirkuse účinkujú. A po- 
riadne. Nerozumiem, ako môže niekto za peniaze predať sám 
seba. Raz to bude súdené ako zločin proti ľudskosti. A dúfam, 
že ten súdny deň príde čoskoro. Pretože navodiť STRACH je 
ľahká masová manipulácia podporovaná médiami. Ich cieľom 
je oddeliť človeka od človeka. Zotročiť ho.

E. Čulenová: Pripravuješ nejaké ďalšie texty? Ak áno, priblíž, 
prosím, svoje ďalšie literárne zámery.

D. Križanová: Áno. Pripravujem druhý diel. Pracujem na po- 
kračovaní, tentokrát o osudoch ľudí na Slovensku. O mo-
mentálnom politickom dianí, bezbrannosti a zúfalstve ľudí ten-
tokrát nie za hranicami. Ako danú situáciu počas druhej vlny 
koronavírusu vnímam mojimi očami ja. A, samozrejme, by som 
rada aj touto druhou knihou chcela rovnako zanechať posol- 
stvo pre mladšie generácie a ich deti, aby sa raz dozvedeli sku-
točnú pravdu. Pretože ak si práve hovoríte, že všetko raz prehr- 
mí, a že všetko raz ostane zabudnuté, tak verte, že tí, ktorých  
sa toto obdobie dotklo až natoľko, že ich psychicky poznačilo, 
možno raz odpustia, no nikdy nezabudnú.

Toto je môj príbeh spoza hraníc. Bolestivý. Ale pravdivý.  
12. apríla 2020 mi zomrel otec. Keď vám nečakane zomrie niekto 
blízky, ako by sa pre vás zastavil svet. A keď zostanete v zahraničí 
a sama, dvojnásobne. Pamätám si na to nešťastné ráno, keď som 
otvorila oči, siahla po mobile a otvorila správu od sestry: „Ded-
ko zomrel.“ My sme tak volali nášho otca, lebo mal dve krásne 
vnúčatá. Pamätám si na môj krik, ktorý stupňoval na intenzite 
a ja som zrazu nevedela čo robiť. Zlomená, v cudzom štáte 
a sama. Počas pandémie. Kam ísť? 

Len nebyť sama… Stále som kričala. Veľmi som kričala. 
V triaške, v pyžame, bez dokladov ako bez duše sadla do auta 
a doteraz nechápem, ako sa mi podarilo zaparkovať auto pred 
domom môjho bývalého priateľa.

Vystúpim z auta a zvoním. Zvoním dlho a nepretržite, až kým 
sa neotvárajú dvere. Vstupujem do výťahu. Vyveziem sa na druhé 
poschodie, kde býva. Otvára. „Ocko zomrel,“ vravím. Objíma ma. 
A zároveň zachraňuje… a vtedy zrazu prichádzajú slzy. Plačem 
a pýtam sa ho, prečo ocko na mňa nepočkal? Veď mi to sľúbil. 
Veď vedel, ako som sa tešila, že tento rok sa opäť raz všetci stret-
neme pri vianočnom stole. Chýbala som dva posledné roky. Dala 
som prednosť dovolenke. Lebo som nemohla tušiť, že to život 
zariadi inak a ja svojho ocka už nikdy na Vianoce neuvidím a že 
mi na neho zostanú len krásne spomienky a zopár spoločných 
fotografií. Jeho miesto pri stole zostane už navždy prázdne…

Päť mesiacov som nebola s rodinou a nedostala som výnimku 
ísť sa s mojím ockom rozlúčiť. Tak urna s jeho popolom zostala 
s mamou. Lebo tak by si to želal i otec. Mama mi neskutočne po 
celý ten čas chýbala, a tak rada by som ju už objala!

Cítila som sa ako vo väzení. 
Ako to prežijem? Po príchode do rodičovského domu? Kde 

ma už otec nikdy neprivíta, nezakričí na mňa, neobjíme, keď od 
nich budem odchádzať. Už na mňa nepočká; už nepočkal. Odišiel 
nečakane. Preto nechápem mnohých ľudí na Slovensku, krajanov, 

ako sa k nám takto mohli správať najmä cez sociálne siete a úrady, 
bez kúska empatie, ukazovať prstom, hovoriť, strašiť. Písať o nás tie 
zlé veci. Odmietať nás, hoci ani jeden z nich nepoznal náš skutočný 
príbeh. Môj rozum to nevie spracovať, prečo sa na nás vlastný národ 
vykašľal? Vždy som bola hrdá Slovenka, až vlastenec, ale táto vláda 
mi doslova zlomila srdce. Jej verejné výstupy, ktoré ovplyvňujú verej- 
nú mienku krajanov. Ukázaný prst zabral. Aj na mňa. Roztrhaná na 
kusy so zlomeným srdcom

Najviac ma mrzí, že som Ti dnes chcela zavolať a už som to nesti-
hla. Nestihla som Ti povedať, ako veľmi Ťa ľúbim a NAVŽDY budem. 
Bolí ma, že si odišiel v čase, keď som Ťa nemohla držať za ruku, 
a nemohla som sa prísť s tebou ani rozlúčiť. Že som stále vo väzení, že 
toto obdobie budem NAVŽDY nenávidieť. Pretože viem, že za iných  
okolností by sa toto nebolo stalo a bol by si s nami ešte dlho. OCKO, 
šialene mi budeš chýbať!

Bola som vlastne celkom blízko od hraníc, len vo Viedni, a vidíte: 
práve ten víkend, kedy uzavreli hranice, som mala k rodičom 
naplánovanú cestu. Predchádzajúci víkend som tiež mala okolo 
cestu, len som vtedy mamine povedala, že prídem za nimi o týždeň –  
a na dlhšie.  

Už rozumiem tomu, keď sa hovorí, že hovorte svojim blízkym, ako 
ich ľúbite každý deň, pretože nikdy neviete, či tu zajtra budú. Ja som 
sa chystala otcovi zatelefonovať a povedať mu to práve v ten deň, 
keď mi sestra oznámila, že zomrel. Už som to nestihla. Aj teraz mám 
na tvári slzy, keď píšem tieto riadky. Pretože som tu s tou bolesťou 
zostala úplne sama. Bez rodiny a priateľov. Bez sociálneho kontaktu. 
A ONI mi nedali výnimku bez 14 dní v štátnej karanténe. Čo sú to za 
ľudia?!  
Korona ľudí, bohužiaľ, nespojila, ale rozdelila. 

A mne vzala časť zo mňa. Nemohla som vedieť, čo sa stane…, 
inak by som chodila častejšie. Toto je môj príbeh. No ľudí za hranica-
mi s podobným osudom je veľa. Ľudí, ktorým vzali základné ľudské 
práva a obmedzili slobodu. Štekajúcich psov za plotom.

Narodila sa v rodine učiteľov. Jej veľkou túžbou bola práca s deťmi, a tak sa vydala touto cestou. Po ukončení Strednej 
ekonomickej školy v Považskej Bystrici v roku 1993 sa jej to podarilo. Zakotvila v neďalekej Viedni, kde doteraz žije, a venuje 
sa deťom. Práca sa stala jej koníčkom. Jej ďalšou veľkou vášňou je písanie. Vydaním svojej prvej knihy si splnila sen. Verí, že 
svojich čitateľov nesklame a písaniu zostane verná.

Konča dediny (olej, rok 
neznámy; v súkromnej zbierke)

Portrét dámy (olej, 
okolo 1938 – 1940;  
v súkromnej zbierke)
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Rok 2020 bol venovaný 100. výročiu Slovenského národného 
divadla a nemôžeme ho opomenúť ani v Orlovi tatranskom. 
O kom inom napísať a koho iného spomenúť v súvislosti s mes-
tom Martin a v súvislosti aj s nedávnym 150. výročím najstaršie-
ho ženského spolku Živena a pripomenúť fenomén ženy. Nikoho 
iného ako významnú ženu – prvú profesionálnu herečku Hanu 
Meličkovú (1900 – 1978). Nie je náhoda, že odpočíva na Národ-
nom cintoríne v Martine spolu s prvou ochotníckou herečkou 
Aničkou Hurbanovou Jurkovičovou a tiež s ďalšou nemenej 
známou martinskou herečkou Naďou Hejnou. Hana Meličková 
mala 5 rokov, keď umrela Anna Hurbanová (rok 1905). Okrem 
výročia vzniku prvého profesionálneho divadla v roku 1920, 
sme si pripomenuli aj 120. výročie narodenia Hany Meličkovej 
a 115. výročie úmrtia Anny Hurbanovej. Anička Jurkovičová bola 
prvá ochotnícka herečka a Hana Meličková prvá profesionálna 
herečka. Nespochybniteľne je spätá s mestom Martin aj vďaka 
tomu, že sa narodila v rodine Jána Melička – zbormajstra Slo- 
venského spevokolu. Bola hrdá na to, že sa jej umelecké začiatky 

spájali práve s prestížnym ochotníc-
kym martinským súborom. Jej brat 
Vladimír zasa v Martine uviedol roku 
1912 Weberovu operu Čarostrelec, čo 
sa považovalo za ojedinelý umelecký 
čin. Redaktor a scenárista Vladimír 
Štefko o nej písal ako o divadelnej 
mame, scenár nazval Naša mama 
Hana. Meličkovej herecké majstro-
vstvo bolo zrejmé v divadle, v in-
scenáciách i vo filme. Svoju hereckú 
kariéru začala roku 1926 v úlohe Sa-
lome v rovnomennej hre od Oskara 
Wilda. Vrcholnou úlohou pre ňu bola 
postava Herodias v diele Herodes 
a Herodias od P. O. Hviezdoslava 

v tridsiatych rokoch. Slovenskí diváci ju môžu vidieť prevažne 
vo sviatočnom období Vianoc a Veľkej Noci v Statkoch zmät-
koch i v Ženskom zákone od J. G. Tajovského z päťdesiatych 
rokov. K jej herectvu sa vyjadril tiež divadelný kritik Anton Kret:   
„Pochopil som, ako ťažko sa pomenúva meličkovské herectvo, 
ktoré sa nikdy nedalo na javisku spochybniť a jeho kúzlu vždy 
a rovnako podliehal intelektuál i prostý divák. To, že väčši-
na kritikov dávala prednosť epitetám a ódam pred analýzou,  
vyplývalo z veľmi prostého prameňa. Herečka bola jednoducho 
nezaškatuľkovateľná.” Presne vystihol podstatu Meličkovej  
osobnosti, ktorá dokázala zažiariť rovnako v kostýme elegantnej 
dámy i v kroji obyčajnej sedliackej ženy. Hana Meličková pat- 
rila do prvej slovenskej hereckej generácie, bola skutočným 
hereckým fenoménom, manželkou i matkou. V dvadsiatych 
rokoch sa vydala za významného slovenského historika Daniela 
Rapanta, s ktorým mala dve dcéry, Danielu a Helenu. Po poštát-
není SND odišla z divadla z jednoduchého dôvodu, kvôli zníže-
niu platu v rámci úsporných opatrení, a to práve preto, že mala 
za manžela univerzitného profesora a bola sociálne zaistená. 
Janko Borodáč píše 12. mája 1939 osobný list vtedajšiemu mi- 
nistrovi Sivákovi ako obhajobu tých, ktorí sú základnými pilier-
mi našej mladej, ťažko vybudovanej chaty členov, ktorí majú 
pekný a pozitívny podiel na doterajšej stavbe... Príčina vraj je 
sociálna: jej manžel má slušný plat. Ale všade, kde podľa tej-
to zásady prikročili k rekonštrukcii nového života, umelci boli 
výnimkou. Lebo na stroji vie písať u nás tisíce dievčat, ale divad-
lo hrať umelecky je menej ako prstov na dvoch rukách. Druhý 
odchod z divadla bol pre Meličkovú odchodom do penzie, a to 
v auguste 1977, ktorú si však neužila, pretože v januári 1978, 
dvadsať dní pred 78 narodeninami, umiera. Jej zať, manžel 
dcéry Daniely, prekladateľky, Emil Lehuta, divadelný kritik, vy-
jadril po rokoch rozhorčenie nad odchodom do penzie Melič- 
kovej: „Prečo v Meličkovej prípade také ohľaduplné „preventívne“ 
penzionovanie, kým iná stará pani, Oľga Borodáčová, dostáva-
la plat, hoci na rozdiel od prvej už vôbec nehrala?” Štyridsať- 
dva rokov po jej smrti zatiaľ vyšla len zborníková monografia 
roku 1996, ktorú zostavila Dagmar Podmaková s názvom Hana 
Meličková. Snáď by si táto nezabudnuteľná žena – herečka –
zaslúžila väčšiu pozornosť a rozsiahlejšiu monografiu, primera- 
nú svojej významnej a neprehliadnuteľnej osobnosti.
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ODBORNÉ ČLÁNKY

Vzájomný vzťah jazyka a spoločnosti je determinu-
júcim prvkom, ktorý utvára ich podobu a funkciu, 
a zároveň vplýva na svojho používateľa. Je to univer-
zálny princíp platný nielen dnes, ale aj v ktorejkoľvek 
historickej etape. Viac ako štyridsaťročná existencia 
socialistického režimu v Československu výrazne za- 
siahla nielen politickú a ekonomickú, ale aj sociokultúr-
nu sféru a mentalitu obyvateľstva. Jazyk predstavuje 
dôležitý prvok v spoločnosti pred rokom 1989, ktorá 
ho využívala, resp. zneužívala v snahe vytvoriť jednotný 
a manipulácii prístupnejší kolektív. Stal sa tak súčasťou 
politicko-ideologickej transformácie spoločnosti aj 
kolektívnej identity, na čo reagujú vývinové tendencie 
zaznamenané v Československu v druhej polovici 20. 
storočia. V tejto súvislosti možno usúvzťažniť jazyk 
a kontext v zmysle citátu politického vedca a komu-
nikačného teoretika H. D. Lasswella (1902 − 1978): „Keď 
je cieľom ovplyvniť mocenské rozpoloženie, hovo- 
ríme o politickej funkcii jazyka. [...] Jazyk politiky je 
jazykom moci. Je to jazyk rozhodovania. Zaznamenáva 
a modifikuje rozhodnutia“ (Jazyk moci, 2011).

V uvedených súvislostiach zameriavame pozornosť 
na mediovanú podobu jazyka obdobia socializmu, 
ktorý sa používal v slovenskej straníckej tlači v 60. ro- 
koch 20. storočia. Problematika nie je úplne termi-
nologicky ustálená a v odbornej literatúre sa možno 
stretnúť s pomenovaniami totalitný jazyk, jazyk totali- 
tarizmu, jazyk komunistickej propagandy, socialistický 
propagandistický jazyk, totalitný sovietsky jazyk, ko-
munistická reč či „funkcionářsky jazyk“. Poľský lingvis-
ta M. Głowiński (1991) pri uvažovaní o správnom 
pomenovaní zohľadňuje príslušnosť k spoločenskému 
celku – propagandowy –, príslušnosť k inštitúcii – par-
tyjny – či príslušnosť k ideologickému smeru – komu-
nistyczny. Vo výslednej úvahe sa napokon prikláňa 
k všeobecnému pomenovaniu nowomova (newspeak), 
prevzatému zo slávneho románu 1984 od G. Orwella, 
zdôrazňujúceho novosť, resp. odlišnosť od jazyka 
bežnej komunikácie.

Pri hľadaní čo najvýstižnejšieho označenia pre 
skúmanú podobu jazyka prihliadame na niekoľko orien- 
tačných bodov. Jedným z determinujúcich fakto- 
rov je oficiálny názov vtedajšieho štátneho zriadenia –  
Československá socialistická republika. Na druhej 
strane stojí interpretácia historicko-politickej vedeckej 
obce, ktorá označuje obdobie rokov 1948 – 1989 ako 
tzv. socialistický experiment v tom zmysle, že komu-
nizmus nebol nikdy v praxi dosiahnutý. 

Naznačené kontúry interdisciplinárneho prístu-
pu na osi jazyk ↔ ideológia ↔ kontext umožňujú 
usúvzťažniť aspekty jazykovedy, histórie, politiky 
a mediálnych štúdií do uceleného komplexu. Primárny 
jazykovedný motív výskumného záujmu nevychá- 
dza zo systémového prístupu k jazyku sformovaného 
švajčiarskym jazykovedcom Ferdinandom de Saussu- 
rom (1857 – 1913), uprednostňujúc funkčnú aplikáciu 
v širšom rozsahu ako dôsledok komunikačno-prag-
matického obratu. V súvislosti s načrtnutými javmi 
určujúcimi a formujúcimi podobu, funkciu a vývoj ja-
zyka v období socializmu sa aktuálne výskumné ten-
dencie sústreďujú najmä na oblasť sociolingvistiky, 
pragmalingvistiky, kognitívnej lingvistiky a sémantiky. 
Pozornosť jazykovedcov sa orientuje na jazykový obraz 
spoločenských udalostí a osobností v politicko-ideo-
logickom kontexte, na politickú metaforu, kognitív-
no-lingvistické modely v jazyku či sociopragmatickú 
platformu analyzujúcu manipulačné tendencie v ideo-
logicky zasiahnutom prostredí. Ich spoločným meno-
vateľom je vzťahovo-výkladový prístup v rovine jazyk 
↔ používateľ ↔ význam ↔ kontext.

Jazyk obdobia socializmu má svoje špecifiká určené 
extralingválnymi podmienkami, pričom tzv. zlaté  
60. roky možno považovať za dynamické desaťročie 
zachytávajúce stabilizáciu po období politických pro-
cesov v 50. rokoch, ekonomickú krízu na začiatku 60. 
rokov, sociokultúrne uvoľnenie, tzv. Pražskú jar aj 
nástup normalizačného režimu po roku 1968. Dife- 
renciáciou na obdobie predreformné, reformné 
a poreformné sledujeme vývin jazyka, významové 
posuny jazykových jednotiek, hodnotovú preferen-
ciu či mocenský boj v domácej i zahraničnej politike, 
ktoré utvárajú verejnú mienku. Ideologizácia jazyka 
v mediálnom priestore je zachytená v jeho najdy-
namickejšej rovine – v slovnej zásobe, zahŕňajúc tak 
i významový rozmer, ktorý sa ďalej rozvíja na úrovni 
štylizácie textu a jeho častí, v štylistickej kompozícii 
a tematizácii.

Doteraz publikované práce k tejto problematike 
majú v československom priestore tendenciu prikláňať 
sa ku kvantitatívno-lingvistickým metódam, ktorých 
výstupmi sú nielen čiastkové štúdie, ale v kombinácii 
s kultúrnym kontextom aj rozsiahle lexikografické die-
la, približujúce charakteristickú podobu jazyka pred 
rokom 1989 (Čermák – Cvrček – Schmiedtová, 2010; 
Pruša, 2011; Knapík –Franc, 2011; Schmiedtová, 2012). 
Príspevkom k téme vzájomného vzťahu jazyka a totali- 
ty sú tiež práce T. Váňu (2013), J. Svobodovej (2016) 

či kolektívu autorov J. David, R. Čech, J. Davidová 
Glogarová, L. Radková a H. Šústková (2013), ktorí sa 
zameriavajú na výskum historickej sémantiky a dotý-
kajú sa i zmien v období socializmu. Snaha skúmať 
a poznávať jazyk tejto historickej etapy presahuje do 
ďalších interdisciplinárne ladených jazykovedných 
subdisciplín, napr. do politolingvistiky. 

Vzhľadom na asymetrický vzťah jazyka, moci 
a politickej ideológie považujeme za metodologicky 
vhodný prístup kritickej analýzy diskurzu. Jej výcho- 
diská nachádzajúce sa v angloamerickej tradícii 
a prácach T. A. van Dijka, N. Faircloufga, R. Woda-
kovej, R. Meyera a ďalších kombinujú kvalitatívny 
i kvantitatívny prístup, obsahovo-štylistické analýzy, 
prvky sémantiky aj pragmatiky, ktorých cieľom je 
komplexne poukázať na mocenské rozpoloženie 
skúmanej society v 60. rokoch reflektované v jazyko-
vom prostredí. Predstavenú výskumnú sféru považu-
jeme v slovenských podmienkach za stále značne 
neprebádanú, hoci nie neznámu. Jej interdiscipli- 
nárny charakter, materiálová i kontextová uzavre-
tosť a ohraničenosť, ako aj časopriestorový odstup 
súčasných bádateľov umožňujú istý stupeň objekti- 
vity. Množstvo podnetov a interpretačných náhľadov, 
ktoré obdobie socializmu poskytuje nielen v súvis-
losti s jazykovedným, ale aj mediálnym, kultúrnym, 
historickým či sociologickým výskumom tak otvára 
bránu k prehlbovaniu a rozvíjaniu poznatkov o tejto 
ére v mnohých spoločenskovedných odboroch. 

 

ZUZANA 
BUKOVENOVÁ
Foto: archív autorky

DIVADELNÁ MAMA 
HANA MELIČKOVÁ

MGR. PATRÍCIA MOLNÁROVÁ pôsobí ako 
interná doktorandka na Katedre slovenského ja-
zyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzi- 
ty Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výskumne sa- 
zaoberá jazykom obdobia socializmu v 60. rokoch 
a presahmi ideologických tendencií do jazykovej 
sféry v mediálnom prostredí. Interdisciplinárne 
orientovaný predmet záujmu umožňuje vedecko- 
výskumne pôsobiť na poli sociolingvistiky, 
mediálnych a kognitívno lingvistických štúdií, ono- 
mastiky aj histórie, v rámci ktorých sa autorka 
publikačne tvorivo pohybuje.

PATRÍCIA
MOLNÁROVÁ
Foto: archív autorky

O JAZYKU OBDOBIA SOCIALIZMU
Prečo a ako ho skúmať 

MGR. ZUZANA BUKOVENOVÁ pracuje v Múzeu 
Andreja Kmeťa Slovenského národného múzea v Mar-
tine, venuje sa literatúre ako recenzentka a niekedy 
ako jazyková redaktorka. Aktivizuje sa v OZ Podoby 
slova, spolupracuje na projektoch Slovesná jar, Mladí 
vo večnosti, Vojna mladými očami, Holokaust v slo- 
venskej literatúre, výročiam osobností i udalostí,  
v  poslednom období sa zameriava na významné 
ženy v spoločnosti a pripravuje projekty pre naj- 
starší ženský spolok Živena. Svoje miesto si tiež naš-
la v tvorivej práci s deťmi a múzejnej pedagogike.  
Vo voľnom čase sa venuje svojim domácim zvieratkám 
a zdravému pohybu.

Hana Meličková
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PRIPOMENUTIA

   Už ako študent uverejňoval verše na stránkach viacerých 
literárnych a kultúrnych periodík. Nevyhýbal sa ani próze, 
o čom svedčia texty v časopisoch Prameň, Postup a hlavne 
Nová žena, kde mu vychádzal cyklus psychologických reflexií 
Tváre. Vedno s ďalšími literárne nadanými klerikmi (J. Silan,  
M. Šprinc...) bol počas štúdia teológie v Spišskej Kapitule jed-
ným z „pirátov krásy“. 
   Básnikovi bolo súdené vydať na krátkej ceste životom jedinú 
knihu veršov Oblaky (1939). Spoločne s Hlbinovým Začaro-
vaným kruhom a Silanovou zbierkou Kuvici je označovaná 
za „najpozoruhodnejší debut príslušníkov katolíckej mo- 
derny”. Talentovaný autor upútal originálnou metaforikou, 
montážovou štruktúrou verša, individuálnou tragickou linkou, 
pričom básne vysielajú prenikavé duchovné fluidum.
   Koncom roka 1939 začala Olivova zhubná choroba (tu-
berkulóza) nebezpečne eskalovať. Najsugestívnejšie svedectvo 
o bolestnom vnútornom rozpoložení podáva popri veršoch 
zachovaná tvorcova korešpondencia. Do podtatranskej Kvet-
nice, kde sa liečil, ho chodili navštevovať príbuzní, priatelia 
a známi. Všetci obdivovali pacientov zmysel pre humor, ktorý 
bol v takom výraznom kontraste so zdravotným stavom. 
V liste z 2. februára 1941, ktorý už za neho musela napísať ses- 
trička Felicitas – „dozrievajúca v Kvetnici tiež pre smrť” –, volá 
k sebe kamaráta Mikuláša Šprinca, aby mu oznámil testament: 
„Dušu Bohu, telo do zeme a dlžoby Cirkvi svätej. Môj majetok 
je práve taký, ako moje dlžoby – to sa gľajchá.” Zakrátko vy-
dýchol naposledy...     
   Hodnotiac Olivove dielo treba mať na zreteli, že ako spiri-
tuálny autor výrazne obohatil imaginatívnu katolícku poéziu. 
Zároveň s tým ale musíme jedným dychom doplniť, že nemal 
problém s akceptovaním súvekých moderných básnických 
trendov (vrátane futurizmu, surrealizmu či experimentátora  
V. Nezvala), ak umožňujú duchovné prehlbovanie tvorby.

    

    Poézia z mladších liet vyžaruje živelnú túžbu po radostiach 
a krásach sveta. 
   Aj napriek tomu však do predostretých túžob a radostí z času 
načas prenikli tóny, farby a odtiene melanchólie, ktorá tlmila 
spontánne mladícke roztúženie a očarenie zo života. Ľúbost-
né verše adresoval možno skutočným, možno imaginárnym 
láskam, pričom majú buď spomienkové, alebo rozlúčkové 
vyznenie. Ako klerik si našiel svoj najvyšší ideál – „svätú Pan-
nu” – a postupne napísal viacero brilantne zvládnutých marián-
skych básní.
   Podmanivá spiritualita i obraznosť tvorcovej poézie upúta-
li čitateľskú verejnosť už za jeho krátkeho života. Básnikove 
verše sú bytostne individuálnou výpoveďou mladého muža, 
u ktorého ľudské dozrievanie splynulo, žiaľbohu, so zápasom 
o záchranu toho najcennejšieho, čím človek disponuje. Hoci 
Oliva napokon vo veku 26 rokov nerovný duel s ťažkou choro-
bou prehral, v jeho rámci vzniklo dielo obohacujúce modernú 
slovenskú poéziu o nový rozmer lyrickej kvality. 
   Čakanie na smrť môže mať veľa tvárí. Dokáže človeka úplne 
zlomiť, zbaviť všetkých ilúzií a nádejí, ale i vyburcovať k vrchol- 
nému tvorivému vzopätiu. Paľo Oliva bol nepoddajným člove-
kom i básnikom a v symbióze so „sestrou smrťou” zanechal 
autentické literárne posolstvo, nevtieravo adresované všetkým 
potenciálnym uchádzačom večnosti.

PETER CABADAJ

Slovenský literárny ústav Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, tel.: +421 918 904 942, e-mail: snn@matica.sk Redakčná rada:  Július Lomenčík (hlavný redaktor), 
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MLADÍ VO VEČNOSTI

PAĽO OLIVA
(14. 11. 1914 – 
1. 3. 1941)

Citované slová napísal 15-ročný Pavol Ušák pod pseudony- 
mom Milo Juršičov redakcii študentského časopisu Rozvoj. Bo- 
lo to 25. novembra 1931. Dnes už ťažko s určitosťou povedať, 
či senzibilná chlapčenská duša cítila predzvesť vlastnej osu- 
dovosti. Faktom však je, že chmúrnosť, kvílenie, tajná bala- 
dickosť – a my už k tomu môžeme pripojiť aj smútok, bolesť, 
skepsu, fenomén smrti – tvoria ústredné motívy básnického 
diela Paľa Olivu (vlastným menom Pavol Ušák). Prvého marca 
uplynulo 80 rokov od jeho úmrtia.  
   Patril do okruhu príslušníkov mladšej generácie Slovenskej 
katolíckej moderny.  

„Prosím vás, odpusťte mi, že moje básne majú taký 
temný, smutný ráz. Rád by som písal veselé..., ale 
cítim, že také nie sú ani len ozvenou srdca a znejú 
mi jaksi prázdno. Bieda a zloba ma naučili milovať 
búrlivosť, temnotu, čiernu noc. Mám rád Kraskovu 
Nox et solitudo, Žarnovovu Stráž pri Morave a iné. 
Odpusťte mi teda moju chmúrnosť, kvílenie, jakú-
si tajnú baladičnosť, čo ma chce, tuším, i naďalej 
sprevádzať...”

Hĺbam nad básnickým dielom Maje Jackobs Jakúbekovej #Vykrivenie (Signis, 2020), ktorý „je, 
aj nie je debutom“, a textíky v knižke chtiac-nechtiac delím na dve skupiny: „zaujímavé“ a „tie 
ostatné“. 
Ale pekne poporiadku, lebo to treba.

Autorka má bohatú slovnú zásobu, svetová lite- 
ratúra je jej blízka (podľa všetkého najmä anglofón-
na), o láske k filozofii a ku klasickej literatúre svedčia 
latinské frázy či grécke mená, no autorku zjavne fasci- 
nuje aj lekárska veda či fyzika. Slovom, Maja Jackobs 
Jakúbeková je všestranne sčítaná.    

V útlej knižke s krásnou obálkou nájdeme osem-
desiatšesť básní vo voľnom (občas priam vo voľno-
myšlienkarskom) verši, pričom výsledky nenútenej 
snahy o koncový rým som narátal na prstoch jednej 
ruky. Z formálneho i významového hľadiska čiastočne 
drží knižku pokope príťažlivý refrén, ktorý nám na-
hovára, že všetky cesty vedú do apoziopézy. Tento 
prejav koncepcie však občas vyznie ako čistá formali-
ta, akoby spomínaný apoziopézny lajtmotív sem-tam 
dodala ex post. Ale môžem sa aj mýliť.   

Medzi zaujímavé básne radím napr. Oko subjektívu, 
Mrc(y)na, Vykrivenie, Polnočný sadizmus, Tachykar-
dia, Lenivosť a iné povinnosti, Kauzalita a kontext, 
Analógový chlap v digitálnom šere, Vanitas Vanitatum, 
(Z)milovanie, Mlčanie, Sláva štrngajúcim, Otázka na 
záver, Derniéra. V ostatných som sa strácal – možno 
preto, že nemám rovnaké životné skúsenosti ako ly- 
rická subjektka, ale možno aj preto, že autorku ne- 
raz vyrušil nejaký Satanáš, ktorého spomína na s. 16, 
a v mysli jej spustil mašinu značky #GNS (generator 
nahodnykh sloff). Autorku fascinuje angličtina (za veľa 
vraví samotný umelecký pseudonym), anglofónne 
kultúry, a tiež literatúra v menej šťastnom preklade. 
Jedným z výsledkov pôsobenia týchto javov, ktoré 
neblaho vplývajú na jej nesporne prenikavo farbisté 
vyjadrovanie sa, je napr. umelá trpná konštrukcia na 
s. 29, „úvod ako z románu napísaný Virginiou Woolfo-
vou“. Ide, pravda, o hypnózu, ktorej sa, žiaľ, pri práci 
na textoch vyhneme len ťažko, no v básni pôsobí ruši-
vo, a redaktor to mohol ustriehnuť. 

Ešte viac ma však ruší záľaha anglických slov a fráz 
(level basic, hešteg, past simple former a pod.), ktoré 
pôsobia ako päsť na oko. (A to som anglista telom 
i dušou! Ale čo neanglisti?) Dámsky lyrický subjekt je, 
zdá sa, vo väzení – niekto ho uzamkol za vykrivenou 
mriežkou. Ale môžem sa aj mýliť – je totiž pravde-
podobné, že všadeprítomná angličtina je súčasť dob- 
re premysleného autorského zámeru. Je možné, že 
autorka si toto uväznenie veľmi dobre uvedomuje 
a jej básne sú spoločenskou kritikou.

Pohotovo som sa s autorkou stotožnil pri čítaní 
podarenej básne Nevezmeš meno Kerouacovo nadar-
mo: „Kerouaca si zbožňoval / pre mňa bol jeho román / 
 #ordinaryshit príznačne napísaný / na toaletnom pa-
pieri (celkom to vystihol)“ (s. 59).  

 

     Lenže ak autorka verí na vzťah medzi formou a ob-
sahom, a bezvýhradne nesúhlasí s postojom, že „for-
ma slúži na pečenie vianočných koláčov“, ktorý, zdá 
sa, obdivovateľovi Jacka Kerouaca v básni zazlieva, 
prečo sama píše natoľko uvoľnene? Spomínal som 
voľný verš, no autorka nepoužíva ani len interpunk-
ciu. A pritom, ako vravím, poriadok treba. Žeby toto 
protirečenie bolo dôsledkom akéhosi vážneho pro- 
blému? Mal autorský subjekt naozaj podvojné „obdo-
bie Grahama Greena“, ktoré spomína na s. 63? Možno 
áno, ale možné je aj to, že som autorku opäť nepo- 
chopil.    

Veď práve. Istý básnik, tuším T. S. Eliot, kdesi 
uviedol, že poézia by nemala byť príliš subjektívna. 
Spočiatku som s ním nesúhlasil, ale pri čítaní väčšiny 
básní v zbierke Jackobs Jakúbekovej (čiže „tých os-
tatných“) som pochopil, čo tým básnik myslel. Veľká 
väčšina básní (možno celá zbierka) je bohatá na vskut-
ku neošúchané obrazy, čo autorke slúži ku cti, no jej 
výpoveď je natoľko intímna a tak veľmi subjektívna, že 
nezainteresovaný čitateľ ju nepochopí. Nepochybu-
jem o tom, že autorka veľa zažila a prežila – priznám 
sa, že pri čítaní podarenejšej básne In Flagranti mi be-
hal po chrbte nechutne hriešny mráz. Autorka určite 
vie, čo chce povedať, a nachádza v tom poéziu, no 
mám pocit, že sa jej nedarí predostrieť to posol-
stvo čitateľovi tak, aby ho dokázal v plnosti prijať. 
Spomínaná vykrivená mriežka je strašne hustá, fun-
guje ako neúprosné sito a autorkin dôležitý osobný 
odkaz cezeň neprejde. Nazdávam sa, že poetické póry 
v jej mriežke by mali byť prinajmenšom také veľké, 
aby cez ne prepchala aspoň drobný kľúčik. Bez neho 
si čitateľ dvierka jej cely neotvorí a jej texty v plnosti 
neocení. A že je čo oceňovať! 

Autorke želám veľa tvorivých úspechov, skorý 
návrat na slobodu a dúfam, že po Vykrivení nastane 
Narovnanie, alebo aspoň Vyrovnanie (sa). 
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MAJA JACKOBS JAKÚBEKOVÁ: #VYKRIVENIE
Signis, Banská Bystrica 2020
MARTIN KUBUŠ
recenzia

Čitateľom by som v tom-
to čase určite odporučila 
výborný severský thriller, 
najmä milovníkom krimi,  
a to titul Cestujem sama od 
Samuela Bjorka. Prečo? Je 
písaná v krátkych pútavých 
kapitolách, teda dej odsý-
pa. Mňa oslovil spôsob, 
akým Bjork predstavuje 
svoje postavy, ako s nimi 
pracuje, ako sa pohráva 
s dejom a ako necháva aj 
čitateľa rozmýšľať, ktorým 
smerom sa to celé vyvinie.  Ak sa však necítite na podobnú knihu, 
ale holdujete skôr krátkym nadčasovým zamysleniam, tak Vám určite 
odporúčam Knihu byliniek od Sándora Máraia. Prečítať túto knihu 
na jeden dúšok od začiatku do konca, to zrejme nie je zmysel kni-
hy. Kniha totiž pozostáva z množstva krátkych zamyslení na rôzne 
spoločenské či osobné témy. Myšlienky či postrehy sú hĺbavé, krátke 
a ponúkajú čitateľovi priestor napríklad aj na otvorenie rozhovoru 
s priateľmi či blízkymi, čo momentálne, myslím si, aj potrebujeme. 
A aby som neobišla ani najmladšieho čitateľa, odporúčam knihu 
Ivony Ďuričovej, ktorú nádherne ilustroval Adrián Macho Zvieratká 
z abecedy. Každému písmenu z abecedy je priradené zvieratko, ale aj 
básnička. Sú to básničky poučné, edukačné, čiže deti sa učia hravou 
formou o zvieratkách, napríklad aj rôzne zaujímavosti zo života kon- 
krétneho zvieratka. Na tom sa dá tiež postaviť rozhovor s najmenšími. 

Foto: archív Silvie Zeumerovej

Knižný tip nielen pre mladých
SILVIA ZEUMEROVÁ
knižný tip

Obdobie posledných mesiacov je špecifické aj tým, že sme o 
čosi viac doma. Milovníci kníh sa tak môžu častejšie ponoriť 
do čítania. Svoj knižný tip ponúka spisovateľka, harfistka  
a herečka Silvia Zeumerová.
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